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ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ  
Փիլիսոփայական գիտությունների  
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  

 
ԱՌԱՋՆՈՐԴԸ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐԻՉԸ XXI ԴԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ՀԱՐԱՑՈՒՅՑԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  առաջնորդման տեսություններ, «տրոհվող 
առաջնորդում», «սպասարկող առաջնոր-
դում», առաջնորդը` կառավարիչ  

 
Հանրային կյանքում ամեն մի նշանակալից նվաճում անհնար է առանց առաջնորդի 

բարերար դերի, ինչպես որ համակարգային ամեն մի ձախողման հիմքում ընկած է հենց 
նրա կատարած որևէ սխալը: Այնպես որ, միգուցե գեղարվեստորեն փոքր-ինչ խտացված, 
սակայն դիպուկ է ամերիկացի փիլիսոփա Կրեգ Ջոնսոնի այն բնութագրումը, թե այսօր 
առաջնորդները «զորություն ունեն ինչպես լուսավորելու իրենց հետևորդների կյանքը, 
այնպես էլ թաղելու խավարի մեջ»1: 

Առաջնորդի կարևորության շեշտադրումը ներհյուսվել է գիտության ներքին զարգաց-
մամբ գոյացած հրամայականին. խոսքը XXI դարի կառավարաբանության հարացույցի 
առանձնահատկությունների որոնման մասին է: Բնութագրական է, որ տեսաբանների մեծ 
մասը եզրակացությունների մեջ պարտադիր ներառում են կառավարչի և առաջնորդի 
տարբերակման իրենց ըմբռնումը: Ըստ հարացույցների սոցիալ-փիլիսոփայական վերլու-
ծության ասպարեզի առաջատար հեղինակ Ջոյել Բարկերի` կառավարիչն արդյունավետ է 
գործում միայն առկա հարացույցի շրջանակներում, նա նույնիսկ կարող է կատարելագոր-
ծել տվյալ հարացույցին բնորոշ սկզբունքներն ու կանոնները, վարվելակերպի նորմերն ու 
ստանդարտները, բայց միայն առաջնորդն է, որ ունակ է փոխելու հարացույցը, ապա-
հովելու մի հարացույցից անցումը մյուսին. «Այն իրավիճակներում, որոնք վերափոխում են 
պահանջում, հաջողության են հասնում առաջնորդները, այլ ոչ թե կառավարիչները»2: 

Այդպես հակադրելը, թերևս, ծայրահեղություն է: Ի վերջո, XXI դարի կառավարաբա-
նության հարացույցի ճշգրտման խնդիրը վերաբերում է հենց կառավարչից պահանջվող 
նոր վարվելակերպի պարզաբանմանը: Եվ եթե սոցիալական իրողությունը, աշխատուժի 
որակական փոփոխությունները, աշխատանքի հանդեպ ենթակաների վերաբերմունքի 
կառավարումը օբյեկտիվորեն պահանջում են նաև գործելակերպի արմատական վերա-
փոխումներ, ապա դրանք հանգեցնելու են կառավարչի նոր կերպարի ձևավորմանը, 
մասնավորապես` անհրաժեշտության դեպքում նաև հին հարացույցից նորին անցնելու 
ունակության զարգացմանը:  

                                                 
1 C. Johnson, Meeting the Ethical Challenges of Leadership. Thousand Oaks (CA): Sage, 2001, p. 9. 
2 Дж. Баркер, Парадигмы мышления / Пер. с англ., М.: Альпина Бизнес Букс, 2007, с. 139. 
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Հատկապես նորի և հնի տարբերակման մղումն է առատացրել առաջնորդման տե-
սությունները: Ստորև կդիտարկենք երկու նորագույն տեսություն` «տրոհվող առաջնորդ-
ման» (Shared Leadership) և «սպասարկող առաջնորդման» (Servant Leadership), որոնց 
հեղինակների նպատակադրման մեջ ակնհայտ է կառավարաբանական նոր հարացույցի 
որոնումը:  

Այսպես, ըստ «տրոհվող առաջնորդման» տեսաբանների՝ առաջնորդը (ի հակադրու-
թյուն ընդունված մեկնաբանության) այն անձը չէ, որն ավելի լավ է տեսնում գործողու-
թյունների հեռանկարը և, այլոց վարքը ուղղորդելով, դարձնում իրական: Առաջնորդումը 
մի ընդհանուր երևույթ է, միջանձնային հաղորդակցման տեսակ, որը բոլոր մասնակից-
ներին հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու այլոց ուղղորդելու սեփական կարո-
ղությունը: «Որպես անհատներ մենք մաս ենք կազմում առաջնորդման գործընթացի, և 
միևնույն ժամանակ, ամեն մեկս մյուսից ձիրք ենք ստանում միմյանց առաջնորդելու»1: 
Այսօրինակ առաջնորդման առավելություններն են փոխվստահությունը, կապվածությու-
նը, նվիրվածությունը, հոգատարությունը, միմյանց բարձր արժեքավորումը, ուժերի հան-
դեպ հավատը:  

Անհատ-առաջնորդի տրոհումը խումբ-առաջնորդի ընդհանուր առմամբ համապտաս-
խանում է հետարդիական փիլիսոփայության ըմբռնումներին: Նկատի ունենք, մասնավո-
րապես, կառավարման ապակենտրոնացման պահանջը, կայուն սկզբունքների և կանոն-
ների մերժումը, պատճառահետևանքային կապերի փոխարեն ցանցային իրողության 
հիմնավորումը, որոշման համատեղ կայացումը` միանձնյայի փոխարեն և այլն: Այդուհան-
դերձ, կառավարման և առհասարակ հանրային կյանքում անհատապաշտական սկզբի 
այսօրինակ մերժումը, ըստ էության, հակասում է առաջնորդման բուն էությանը: Ամեն 
ինչից զատ` առաջնորդը ունի նվաճումի, նոր հորիզոնի ձեռքբերման հզոր պահանջմունք: 
Առանց վերջինիս` դժվար է պատկերացնել հաջողակ առաջնորդ` կյանքի որ բնագավառն 
էլ վերցնենք: Նույնքան դժվար է պատկերացնել, թե խումբ-առաջնորդի ջանքերով 
նվաճումը նույնչափ բավարարի անհատ-առաջնորդի այդ պահանջմունքը, որքան սեփա-
կան նվաճումը: Այս ենթադրության հաստատումը գտնում ենք բրիտանացի հեղինակների 
հետազոտության մեջ: Համեմատելով նվաճումների հանդեպ ընդգծված պահանջմունքով 
անձանց (իսկ այդպիսիք են, կրկնում ենք, առաջնորդները) դիրքորոշումը ներկազմակեր-
պական համագործակցության հանդեպ, նրանք եզրակացնում են. «Նրանք գնահատում 
են միայն ինքնուրույն նվաճումները, և եթե տվյալ նվաճումը համատեղ ջանքերի արգա-
սիք է, ապա այդ նվաճման արժեքը նրանց աչքում իսկույն իջնում է»2: Պակաս ուշագրավ 
չէ Անտվերպենի համալսարանի մասնագետների հետազոտությունը, որ վերաբերում է 
«գործառութային բազմազանության» (functional diversity) սկզբունքի ներդրմանը: 
Պարզվում է, որ վերից վար գործառույթների փոխանցումը «կազմակերպության գործու-
նեության վրա կարող է ազդել ինչպես նպաստավոր, այնպես էլ արգելակող ձևով», 

                                                 
1 M. E. Doyle, M. K. Smith, Shared Leadership // http://www.infed.org/leadership/shared_leadership.htm 
2 Ш. Ричи, П. Мартин, Управление мотивацией / Пер. с англ., М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004, с. 85. 
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մասնավորապես` «որոշումների թիմային կայացումը ավելի ծախսատար է, քան անհա-
տական վճիռներինը»1: Պատճառներից մեկն այն է, որ վերին մակարդակի ղեկավար-
ները, եթե անգամ որոշ չափով պատրաստ են ձևականորեն զիջելու իրենք կարգա-
վիճակային իշխանությունը, ապա բնավ էլ սիրահոժար չեն տրամադրում իրենց գիտելիք-
ները, իրազեկությունը:  

Քննարկվող տեսությունը ենթադրում է մի կատարյալ հանրույթ, որի ամեն մի անդամ 
ոչ միայն ունակ է մյուսներին առաջնորդելու, այսինքն` զինված է համապատասխան 
գիտելիքով և հմտությամբ, բարոյակամային հատկություններով, այլև ցանկանում է և 
պատրաստ է կատարելու առաջնորդի դերը, այսինքն` կամովին ստանձնելու պատաս-
խանատվություն բոլորի բախտին առնչվող իր կայացրած որոշումների համար: Մի կողմ 
թողնենք այն, որ շատ ավելի իրատեսական է Պլատոնի այն պնդումը, թե կատարյալ 
հասարակության մեջ բոլորը, ընդհակառակը, կձգտեն խուսափել կառավարումից2: Բայց 
անգամ եթե համաձայնենք առաջինին, այսինքն` բոլորի անխտիր պատրաստականու-
թյանը, ապա վիճահարույց է նրանց պատրաստակամությունը: Իրոք, եթե անգամ, ըստ 
որոշ տեսաբանների, բոլորն էլ, անկախ տարիքից, սեռից, կրթվածությունից, փորձից, 
հմտություններից, պատրաստ են յուրատեսակ համաառաջնորդմանը, ապա հնարավոր 
չէ նույնքան վստահաբար պնդել, թե բոլորն էլ դա կցանկանան: Չէ± որ մարդկային հոգե-
բանությանը որքան հատուկ է իշխելու, սեփական կամքը իրականացնելու, այլոց կառա-
վարելու հատկությունը, նույնքան էլ բնորոշ է ենթարկվելու, առաջնորդ որոնելու, կամո-
վին կառավարվելու ձգտումը: Առհասարակ, առաջնորդելու ցանկությունն էլ երկսայրի 
երևույթ է. դեռ պետք է պարզել` հանուն ինչի± է անձը ձգտում առաջնորդելու մյուսներին. 
վստա±հ է, որ հենց ինքն է ճիշտ հասկանում հեռանկարը, ի±նքն է ունակ լավագույն 
որոշումներ կայացնելու, ի±նքն է այն անփոխարինելին, որը պիտի մյուսներին առաջ-
նորդի: Զուր չէ զգուշացնում Աբրահամ Մասլոուն. «Ամենից ճիշտն այն է, որ իշխանու-
թյունը տրվի նրան, ում դա հարկավոր չէ…. Այն, որ մարդը չի ձգտում առաջնորդելու, նրա 
օգտին է խոսում: Մինչդեռ անհատի ձգտումը` գրավելու հրամանատարական դիրքեր, 
պետք է մեզ նախազգուշացնի, և կարող է վկայությունը լինել այդպիսի դերին նրա անհա-
մապատասխանության մասին»3: 

Վերջապես, անհատ-առաջնորդի տրոհումը խումբ-առաջնորդի, որքան էլ հրապուրիչ 
է վերացական հավասարության, ժողովրդավարության և այլ արժեքների դիրքերից, 
նույնքան էլ վտանգավոր է գործնական առումով: Չէ± որ միանձնյա առաջնորդման 
տրոհումը կարող է նաև հանգեցնել պատասխանատվության ցրման երևույթի, երբ ոչ ոք 
անհատապես իրեն պատասխանատու չի զգում խմբովին կայացրած որոշման կամ 
կառավարչական քայլի համար: Նշանակում է, որ համախոհ առաջնորդներից կազմված 

                                                 
1 T. Buyl, C. Boone, W. Hendriks, P. Matthyssens, Top Management Team Functional Diversity and Firm 
Performance // Journal of Management Studies, vol. 48, num. 1, p. 151, 172. 
2 Платон, Государство // Соч. в трех томах. Т. 1, М.: Мысль, 1971, с. 118. 
3 А. Маслоу, Маслоу о менеджменте / Пер. с англ., СПб.: Евразия, 2003, с. 416. 



 382

միմյանց փոխլրացնող, ներդաշնակ գործող ցանկալի հանրույթ-կազմակերպության փո-
խարեն ստանալու ենք սեփական պատասխանատվությունը չգիտակցող և դրանից 
ուղղակի խուսափող ամբոխ: 

Հաջորդ տեսության` «սպասարկող» (կամ` «սպասարկու») առաջնորդման հիմնագա-
ղափարն այն է, թե առաջնորդի դերն ամենից առաջ իր հետևորդներին սպասարկելն է1: 
Համարվում է, որ «servant leadership» եզրն առաջարկել է ամերիկացի փիլիսոփա 
Ռոբերտ Գրինլիֆը2: Նրա պատվին ԱՄՆ Ինդիանա նահանգի Ուեսթֆիլդ քաղաքում գոր-
ծում է հատուկ հետազոտական կենտրոն (Greenleaf Center for Servant Leadership), որն 
առաջատարն է այս ասպարեզում: Տեսության փիլիսոփայական հիմքը սեղմ ամփոփված 
է հիմնական կարգախոսի մեջ, թե «Լավ առաջնորդը ամենից առաջ ծառա է» (A good 
leader is primarily a servant), ծառայում է հանրույթի անդամներին, նրանց շահերը վեր 
դասում ամեն ինչից: Առաջնորդի գերագույն խնդիրը ընդհանուր նպատակներին հասնելն 
է` հետևորդների բարեկեցություն ապահովելու ճանապարհով: Սպասարկու առաջնորդը 
բաց է, մատչելի, նա ոչ մի առավելություն չունի մյուսների հանդեպ իր գրաված դիրքի 
առումով. «Դիրքը վկայում է միայն նրա պատասխանատվության մասին»3: Որպես հոգա-
տար խնամակալ` սպասարկու առաջնորդն օգնում է մյուսներին լուծելու միջանձնային և 
գործարար հաղորդակցմանն առնչվող խնդիրները, հարթում` բախումները: Ապրումակց-
ման հզոր հատկության շնորհիվ` նա կարողանում է ուշադիր ունկնդրել ենթականերին և 
հետևորդներին, զգալ և ըմբռնել անգամ նրանց չարտահայտած մտքերը: Այդպիսի առաջ-
նորդը կարողանում է նույնիսկ «գերադասություն–ստորադասություն» կոշտ պահանջների 
պայմաններում, գործարար փոխհարաբերությունների, ձևայնացած կառուցվածքների 
ներսում ձևավորել համայնք (building community)` սերտ կապերով գործակցող համախոհ-
ների համերաշխ խումբ: Եվ, բնականաբար, հետևորդներն էլ առավել սիրով և պատ-
րաստակամորեն համագործակցում են նման առաջնորդի հետ: Ի վերջո, այս հանդիպա-
կաց շարժման, ներկազմակերպական արժեքների ընդհանրության, շահերի միասնո-
ւթյունն ամրապնդող կորպորատիվ մշակույթի շնորհիվ ապահովվում է համապատաս-
խան միջավայրի տեսակ` «Առողջ կազմակերպություն» (Healthy organization):  

Սրանք, անտարակույս, հրապուրիչ գաղափարներ են, ավելի համարժեք են արտա-
հայտում կառավարչի և առաջնորդի գործելակերպի տարբերությունները: Տարակույս չկա 
նաև, որ համարժեք մատուցման և գործադրման դեպքում այս սկզբունքները պիտի 
ապահովեն արդյունավետ առաջնորդում: Բայց և նկատենք, որ սպասարկման, սպասա-

                                                 
1 J. W. Sipe, D. M. Frick, Seven Pillars of Servant Leadersip: Practicing the Wisdom of Leading by Serving. New 
York: Paulist Press, 2009; T. M. Hall, Becoming Authentic: The Search for Wholeness and Calling as a Servant 
Leader. La Crosse (WI), 2007; J. A. Autry, The Servant Leadership: How to Build a Creative Time, Develop Great 
Morale, and Improve Bottom-Line Performance. New York: Crown Business Publishers, 2004;  http://www.12mana-
ge.com/methods_greenleaf_servant_leadership_de.html;  
http://www.olagroup.com/Display.asp?Page=servant_leadership 
2 R. K. Greenleaf, The Power of Servant Leadership. San-Francisco: Berrett-Koehler Publishers, 1998. 
3 http://www.olagroup.com/Display.asp?Page=servant_leadership 
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վորության գաղափարը նոր չէ. հոգևոր առաջնորդը հենց այդ առաքելությանն է կոչված, 
քաղաքական գործիչները ևս իրենց մատուցում են որպես հանրության մյուս անդամների 
«ծառաներ»: Եվ «սպասարկման» հորդորը ոչ թե մտացածին պահանջ է, այլ ուղղակի 
արտահայտում է առաջնորդ–հետևորդներ բնականոն կապի ստույգ էությունը: Արդեն 
Պլատոնն է դա հստակորեն բացատրել. «…. Ամեն մի իշխանություն, այնքանով որ իշխա-
նություն է, հոգում է հենց նրանց բարիքի մասին, որոնք իր իշխանության տակ են…. 
Շիտակ ղեկավարը ձգտում է ոչ թե այն բանին, ինչն իրեն է ձեռնտու, այլ իր ենթա-
կային»1: Իսկ ժամանակակիցներից ընդհանուր ձևով այս մասին սպառիչ է գրել Հանս 
Սելյեն. «Միշտ կլինեն առաջնորդներ և ետևից գնացողներ, սակայն առաջնորդները 
պետք են այնքան ժամանակ միայն, քանի դեռ նրանք ծառայում են իրենց հետևորդնե-
րին, նրանց մեջ առաջացնում սեր, հարգանք և երախտագիտություն»2: Այսինքն` սպա-
սարկումն առաջնորդի «բարի կամքի» դրսևորումը չէ, ոչ էլ բարեգործության տեսակ, այլ 
բնութագրում է առաջնորդի անմիջական պարտականությունը: Այլ բան, որ առաջնորդ-
ման արտաքին դրսևորումների, ինչպես նաև տեսական որոշ մեկնաբանությունների մեջ 
իրական կախվածությունը շրջված է ներկայացվում: Առավել ևս, հետևաբար, «սպասար-
կող» առաջնորդման այս տեսությունը կարևոր է նաև գործնականորեն ներդնել` հանուն 
կառավարչական աշխատանքի կատարելագործման, առաջնորդման համակարգի ար-
դիականացման: 

Առաջնորդի գոյությունը ինքնանպատակ չէ: Իհարկե, որևէ «մեծ անհատի», «հերո-
սի», քաղաքական հաջողակ գործչի կարող է թվալ, թե իր ընտրությունը կամածին է: Եվ 
հաճախ է նրանց հուշագրություններում հանդիպում խոստովանություն-արձանագրում, 
թե իրենց զգացել են «Աստծո պատվիրակ», «առաքյալ», «ճակատագրի ընտրյալ», լսել են 
«ներքին ձայն» և ըստ այդմ գործել են` կատարելով նախասահմանված դերը: Առաջնորդի 
դերը, իսկապես, նախասահմանված է, բայց ոչ թվարկված գործոններով: Ինչպես կենդա-
նական աշխարհում, այնպես էլ մարդկանց համակեցության ամեն մի ձևի շրջանակնե-
րում առաջնորդումը տվյալ համակարգի ինքնակարգավորման միջոցն է: Գայլերի ոհմա-
կի առաջնորդ դառնում է հատկապես ամենաուժեղ, եռանդուն, կատաղի առանձնյակը` 
շնորհիվ այն երկաթյա օրինաչափության, որ անհաջող առաջնորդի պարագայում ամբողջ 
ոհմակն է կործանվելու: Խուսափելով հանդերձ սոցիալ-դարվինիզմի ծայրահեղ եզրա-
կացություններից, պիտի ընդունենք, որ հանրային կյանքում ևս առաջնորդումը ծառայում 
է տվյալ համակարգի ինքնակարգավորմանը: Իհարկե, պատմության մեջ քիչ չեն եղել 
առաջնորդներ, որ սեփական շահերն են առաջ մղել, ուղղակի վնասել հանրույթին, ամ-
բողջ պետություններ և ազգեր կործանել: Բայց սա խոսում է ընդամենը մի բանի մասին, 
այն է` բնազդը երբեք կամ գրեթե երբեք չի սխալվում, իսկ բանականությամբ օժտված 
մարդիկ հաճախ են խաբվում, մոլորվում` իրենց առաջնորդ կարգելով տարատեսակ 
բախտախնդիրների, ճարպիկ պոռոտախոսների, իշխանատենչ հանցագործների:  

                                                 
1 Платон, Государство, նշվ. աշխ., էջ 116, 118: 
2 Հ. Սելյե, Ստրես առանց դիստրեսի, Եր.: Հայաստան, 1983, էջ 125: 
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Առաջնորդի դերը, այսպիսով, հանրույթի հավաքական ուժի ուղղորդումն է` հանուն 
բնականոն գործառության և անխոչընդոտ զարգացման: Այլ կերպ ասած` առաջնորդը 
կառավարում է. սա է նրա գոյության և գործունեության վերջնական իմաստը: Առավել 
էական է մյուս հանգամանքը` XXI դարի կառավարաբանության հարացույցի շրջանակ-
ներում լավ կառավարիչը օժտված է նաև առաջնորդի հատկություններով, շատ ավելի 
ցայտուն, քան անցյալ դարում: Ավելին, հանրային կյանքի բոլոր բնագավառներում զգաց-
վում է հենց այս նոր տեսակի կառավարչի կարիքը: Հատկապես անցումային բնույթի 
հասարակության քաղաքական կյանքում, պետական կառավարման մարմիններում, 
տնտեսության մեջ, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, հասարակական 
կազմակերպություններում, բոլոր տեսակի այլ հաստատություններում հմուտ կառավա-
րիչն անփոխարինելի է: Անցումային հասարակություններին պատկանող Հայաստանում 
նույնպես կառավարիչները դառնալու են զարգացման առաջատար: Եվ կառավարիչների 
այս ստվարացող խավը հարկավոր է դիտել որպես հանրային կյանքի նոր ձևավորվող 
առաջնորդ, հզոր մի լծակ, որով կարող է ապահովվել խորքային բարեփոխումների 
անխոչընդոտ ընթացքը:  

 
 

Ըստ «կառավարիչ» և «առաջնորդ» հասկացությունների ավանդական մեկնաբանության՝ 
առաջինը պաշտոնական ղեկավարն է, հենվում է գերազանցապես ներկազմակերպական իշխա-
նական բուրգում իր բարձր դիրքի վրա, գործադրում ազդեցության իրավական լծակներ, իսկ երկ-
րորդը անպաշտոն, չձևայնացած ղեկավարն է, մարդկանց ուղղորդում է կազմակերպության ան-
դամների շրջանում իր վայելած հեղինակության, վստահության, հարգանքի շնորհիվ, գործադրում 
առավելապես բարոյահոգեբանական լծակներ: XXI դարի կառավարաբանության հարացույցի 
շրջանակներում այս դասական տարբերակումը հարկավոր է վերանայել, քանի որ լավ կառա-
վարիչը պետք է օժտված լինի նաև առաջնորդի հատկություններով, իր հերթին՝ առաջնորդը պետք 
է կարողանա արդյունավետորեն կառավարել, այլապես կզրկվի առաջնորդի դերակատարումից: 
Այս լույսի ներքո՝ հոդվածում վերլուծված են առաջնորդման երկու նորագույն տեսություններ՝ 
«տրոհվող առաջնորդման» և «սպասարկող առաջնորդման»: 

 

 
ВАЛЕРИЙ МИРЗОЯН 

 

ЛИДЕР И МЕНЕДЖЕР В РАМКАХ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ПАРАДИГМЫ XXI ВЕКА 
 

Понятия «управляющий» и «лидер» совпадают и взаимозаменимы, когда ими описываются 
качественные характеристики выполнения менеджером своих управленческих функций. Любую из 
них менеджер может выполнять как в сугубо административно-бюрократическом духе, т. е. жестко 
ставя перед подчиненными задачи и требуя беспрекословного выполнения, либо одновременно 
собственным поведением и примером воодушевляя их, тем самым превращая из подчиненных в 
единомышленников, последователей менеджера-лидера. Резкое противопоставление этих понятий 
происходит тогда, когда теоретики менеджмента описывают контуры менеджера нового типа в 
рамках парадигмы XXI века. В статье анализированы две новейшие теории: «разделенного 
лидерства» (Shared Leadership) и «обслуживающего лидерства» (Servant Leadership). Не все тези-
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сы в этих теориях приемлемы, но в целом они отражают новые требования к современному управ-
лению, предугадывают новые черты того менеджера, который может эффективно совмещать как 
роль требовательного начальника, так и роль вдохновителя, дальновидного руководителя, такого 
лидера, за которым члены организации следуют не вынужденно, как подчиненные, а как верные 
последователи и соратники.  

 
 

VALERI MIRZOYAN  
 

LEADER AND MANAGER IN FRAME OF XXI CENTURY PARADIGM OF MANAGEMENT 
 

The terms «Manager» and «Leader» are really interchangeable, when they are used for describing 
qualitative characters of manager’s functions realisation. Each function is possible to do by autocratic-
commander style, only pose executors their duties and hard control. But there is another form of 
behaviour, when the manager not only demands, but also gives for executors his own example of good 
execution, the sense of importance of what to be done, and the feeling of proud for their actions. So the 
best behaviour is the last one: then the manager itself really acts as a leader. Nevertheless, the 
differentiation of these terms is right and almost necessary, when the authors try to describe the main 
characteristics of future manager’s style, especially from the point of view, so called the «XXI century 
paradigm of management». This paper includes the analysis of two new theories: «Shared Leadership» 
and «Servant Leadership». Not all the theses and suggestions of these theories may be agreed, but it is 
more important to understand, that they reflect the new demands from modern managerial behaviour. 
All in all the new theories must be evaluate as a some form of foreseeing the coming manager’s model, 
which will be able for harmonious combination either the role of a exacting supervisor and a leader, to 
whom the members of organization are ready follow not by compulsion, but by willingness, as followers 
and participants of joint work and joint achievements.  

 

 
ՍԵՐԳԵՅ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների  
դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱՅՐԱՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆԻ «ԲԵՌՆԱԹԱՓՄԱՆ» ԵՎ ՏՆՏԵՍԱ-
ԷԿՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ 

ՄԱՍԻՆ 
 

Հիմնաբառեր.  Երևան, մայրաքաղաք, տրանսպորտ, 
բնակչություն, կենտրոնացում 

 

Անկասկած, մենք՝ հայերս, հիանում ենք համայն հայության մայրաքաղաք Երևանով. 
անզուգական թամանյանական ճարտարապետություն, վեր խոյացող բազմահարկ շեն-
քեր, բարեկարգվող փողոցներ, սառնորակ ցայտաղբյուրներ, թանգարաններ, հուշար-
ձաններ: Այս ամենը հիացմունք է պատճառում նաև զբոսաշրջիկներին, որոնց թիվը 
տարեցտարի ավելանում է: 
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Սակայն, կարծում ենք, որ տնտեսական, սոցիալական, բնապահպանական, տրանս-
պորտային ու շատ այլ առումներով ընդունելի չէ այն հանգամանքը, որ Երևանի սահ-
մաններն ընդարձակվում են՝ մոտենալով Աբովյան, Աշտարակ, Էջմիածին, Մասիս, Ար-
տաշատ քաղաքներին, կլանելով զգալի թվով գյուղական բնակավայրեր, զբաղեցնելով 
մեծ արժեք ունեցող հողահանդակներ: 

Մեծ ճարտարապետ Ալեքսանդր Թամանյանը, շատ լավ պատկերացնելով Հայաս-
տանի այժմյան մայրաքաղաքի հեռանկարային դերը, նշանակությունը, բնական պայման-
ների առանձնահատկությունները, այն նախագծել է առավելագույնը 250-300 հազ. բնակ-
չի հաշվով: Սակայն 1920-ական թվականներին 20-30 հազ. բնակիչ ունեցող քաղաքում 
այսօր 1,12 մլն (2011 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ)1 մարդ է ապրում: Ի դեպ, այսպիսի 
արագաթափ աճող բնակչությամբ քաղաքներն աշխարհում հազվադեպ են: Որքանո±վ է 
նպատակահարմար, որ մեր հանրապետության 3,26 մլն բնակչության ավելի քան 35%-ը 
կենտրոնացած է մայրաքաղաքում: Ճշմարտությունն այն է, որ Երևանի բնակչության 
թռիչքային ավելացումը սկսվել է դեռևս խորհրդային իշխանության առաջին տասնա-
մյակներից, որը շարունակվում է նաև այսօր: Դա հիմնականում տեղի է ունենում ոչ թե 
բնական, այլ մեխանիկական աճի հետևանքով, այսինքն՝ գյուղական և մյուս քաղաքային 
բնակավայրերի դատարկման հաշվին: Նշանակում է, որ ինչպես խորհրդային իշխա-
նության 70, այնպես էլ անկախության 20 տարիներին մեր մայրաքաղաքի բնակչության 
և, առհասարակ, սոցիալական աճը, տնտեսագիտական առումով, ուղղորդված, կարգա-
վորված չէ: 

Համեմատության համար նշենք, որ Լիտվայի շուրջ 4,0 մլն բնակչից միայն 13%-ն է 
ապրում մայրաքաղաք Վիլնյուսում, Բելառուսի բնակչության ընդամենը 17%-ը՝ մայրա-
քաղաք Մինսկում, Թուրքմենստանի 6 մլն բնակչության 12%-ը՝ մայրաքաղաք Աշքաբա-
դում, Տաջիկստանի շուրջ 6,5 մլն բնակչության 12%-ը՝ մայրաքաղաք Դուշանբեում և այլն2: 

ՀՀ բնակչության մեխանիկական կուտակումը Երևանում, բնականաբար, առաջաց-
նում է բարդ խնդիրներ, որոնց լուծումը կապված է մեծ դժվարությունների հետ: Դրանցից 
հատկանշական է քաղաքային տրանսպորտի խնդիրը: Ճշմարտությունն այն է, որ հատ-
կապես կենտրոնական փողոցները (որոնք նախագծված չեն եղել ավելի քան մեկ միլիոն 
բնակչության համար) հնարավորություն չունեն տեղավորելու այն մեծաքանակ տրանս-
պորտային միջոցները, որոնք այժմ կան: Մոտավոր տվյալներով դրանց թիվն անցնում է 
400 հազարից: Միայն 2012 թ. 9 ամիսներին ներմուծվել է 24.3 հազ. ավտոմեքենա3: Եթե 
նախկինում Երևանի փողոցները խցանվում էին առավոտյան և երեկոյան ժամերին 
(աշխատանքային օրվա հետ կապված), ապա այժմ դա շուրջօրյա երևույթ է: 

Երևանի՝ այսպես կոչված «ավտոմոբիլացման» բացասական հետևանքներից առավել 
անհանգստացնող են ճանապարհային պատահարները՝ մարդկային զգալի կորուստնե-

                                                 
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Երևան, 2011, էջ 12: 
2 Страны мира, М., 2006, с. 68, 247, 258. 
3 «Հայոց աշխարհ», 20 հոկտեմբերի, 2012: 
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րով, արտանետվող թունավոր նյութերը, որոնք թեև անմիջապես չեն սպանում, սակայն, 
օրգանիզմում կուտակվելով, դառնում են հիվանդությունների պատճառ:  

Ինչպես հայտնի է, Երևանում են կենտրոնացված հանրապետական նշանակության 
գրեթե բոլոր կառավարման մարմինները: 

Կարծում ենք՝ այլ երկրների օրինակով, կառավարական, սպասարկման, կրթական 
որոշ կազմակերպություններ կարելի է դուրս բերել այստեղից: Որպես օրինակ նշենք, որ 
Ռուսաստանի Դաշնության Սահմանադրական դատարանը Մոսկվայից տեղափոխվել է 
Ս.Պետերբուրգ, Վրաստանի գերագույն օրենսդիր մարմինն այժմ գործում է Քութայիսում, 
Էստոնիայի պետական համալսարանը շատ վաղուց ոչ թե մայրաքաղաք Տալլինում է, այլ 
Տարտուում և այլն: 

Նպատակահարմար կլինի, օրինակ, եթե Երևանում գտնվող Հայաստանի պետական 
գյուղատնտեսական համալսարանը, մասնագիտական առանձնահատկություններից ել-
նելով, տեղակայվեր Աբովյանում, Հրազդանում կամ Լոռու մարզի որևէ քաղաքում, որտեղ 
արդյունավետ կլինի գյուղատնտեսական գիտական ու գործնական գիտելիքների մատու-
ցումը ուսանողներին: 

Վերջերս Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության մշակույթի ու երիտասարդական 
հարցերի նախարարությունը Ստեփանակերտից տեղափոխվել է Շուշի, և սա միայն 
ողջունելի է, քանզի Շուշին միշտ հայտնի է եղել որպես Արցախ աշխարհի մշակույթի 
կենտրոն: 

Հայաստանի համար դեռ հին ժամանակներից այդպիսի կենտրոն է եղել Գյումրին: 
Հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարության և որոշ 

այլ գերատեսչությունների տեղափոխումը մեր այսօրվա երկրորդ մայրաքաղաք հնարա-
վորություն կտա ոչ միայն թեթևացնելու Երևանի գերբեռնվածությունը, այլև աշխուժաց-
նելու հանրապետության մյուս քաղաքների տնտեսական, սոցիալական, ժողովրդագրա-
կան կյանքը: Հանրապետության մյուս քաղաքների՝ բոլոր առումներով անուշադրության 
մատնելու հետևանքներից առավել ակնառու է բնակչության թվի կրճատումը: 

Մասնավորապես՝ հանրապետության երկրորդ քաղաքը` Գյումրին, 1999 թ. ունեցել է 
211,7 հազ. բնակիչ, իսկ 2011 թ. տվյալներով՝ 148,3 հազ.1: 12 տարվա ընթացքում Գյում-
րիից 63 հազ. բնակչի պակասելը խիստ մտահոգիչ է: Այս փաստը պետք է ան-
հանգստացնի մեր բոլոր վերադաս մարմիններին, քանի որ երբեմնի հզոր արդյունա-
բերական կենտրոնը կորցրել է իր նշանակությունը, և այդ միտումը շարունակվում է: 

Նույն ճակատագիրն ունի նաև հանրապետության երրորդ քաղաքը` Վանաձորը, որը 
մինչև 1990-ական թվականները բազմաճյուղ արդյունաբերական կենտրոն էր: Այստեղ 
արտադրված ճշգրիտ մետաղահատ հաստոցները միջազգային ցուցահանդեսներում 
բազմիցս արժանացել են ոսկե մեդալների: 

                                                 
1 Ս.Մելքումյան, ՀՀ և ԼՂՀ տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն, 2007, էջ 95: 
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Եթե 1999 թ. Կիրովականի (Վանաձոր) բնակչությունը 172, 7 հազ. էր, ապա 2011 թ. 
տվյալներով՝ 105,5 հազար է1: Այսպիսով՝ նշված ժամանակաշրջանում Վանաձորի բնակ-
չության թիվը կրճատվել է 67, 2 հազ.-ով: Ցավալին այն է, որ նույնպիսի պատկեր է 
հանրապետության գրեթե բոլոր քաղաքներում ու գյուղական բնակավայրերում: 

Ընդ որում, հանրապետության քաղաքների բնակչության զգալի մասը, զրկվելով 
արդյունաբերական ձեռնարկությունների աշխատատեղերից (նշված ձեռնարկությունները 
հապճեպ, անհեռատես կերպով սեփականաշնորհվել և անգործության են մատնվել), 
տեղափոխվել է Երևան կամ առհասարակ հեռացել երկրից: 

Այսպես օրինակ՝ արդյունաբերական երբեմնի հզոր կենտրոն Աբովյան քաղաքը 1999 
թ. ուներ 61,6 հազ. բնակիչ, իսկ 2011 թ.՝ 46,8 հազ., Ալավերդին ուներ 24,9 հազ. բնակիչ, 
իսկ 2011 թ.՝ 16,4 հազ., Հրազդանն ուներ 63,9 հազ. բնակիչ, իսկ 2011 թ.՝ 53.4 հազ., 
Չարենցավանն ուներ 36.3 հազ. բնակիչ, իսկ 2011 թ.՝ 25,1 հազ.: Մեծ չափով կրճատվել է 
նաև Աշտարակի, Արթիկի, Ապարանի, Արարատի, Վաղարշապատի ու մյուս քաղաքների 
բնակչության թիվը: Այս ցավալի երևույթի հետևանքները երևում են 2011 թ. հոկտեմբերին 
անցկացված մարդահամարի տվյալներում. 2011 թ. հանրապետության մշտական բնակ-
չությունը կազմել է 3 մլն 18 հազ. 854 մարդ2, մինչդեռ 2001 թ. մարդահամարի տվյալնե-
րով այդ թիվը 3 մլն 213 հազ. էր. այսինքն՝ նշված ժամանակաշրջանում հանրապետու-
թյան բնակչության թիվը նվազել է 194157 մարդով3: 

Մարդահամարի ցուցանիշներն արտացոլում են հանրապետությունում գրանցված 
բնակիչների թիվը, սակայն իրական պատկերը այլ է՝ ոչ պակաս մտահոգիչ: 2011 թ. 
հոկտեմբերի 11-ի տվյալներով ՀՀ առկա բնակչության թիվը կազմել է 2 մլն 871 հազ. 771 
մարդ, մինչդեռ 2001 թ. մարդահամարի տվյալներով՝ 3 մլն 2 հազ. 5944: Այսինքն՝ 10 
տարվա ընթացքում կրճատվել է ոչ միայն մշտական, այլև առկա բնակչության թիվը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում այժմ կա 49 քաղաք, քաղաքային բնակչությունը 
կազմում է ամբողջ բնակչության 63.3%-ը, որից 55,5%-ն ապրում է Երևանում:  

Վերջին տվյալներով հանրապետության մշտական բնակչության շուրջ 35%-ը, արդյու-
նաբերական արտադրանքի ավելի քան 30%-ը, առևտրի շրջանառության 80%-ը, ծառա-
յությունների 90%-ը, հանրային սննդի կազմակերպման 95%-ը, մշակույթի, զվարճանքի և 
հանգստի կենտրոնների 90%-ը, կրթական համակարգի 90%-ը, առողջապահության և 
սոցիալական սպասարկման 80%-ը, մասնագիտական և գիտական գործունեության 97%-
ը բաժին են ընկնում Երևանին5: 

Երևանի բուռն «զարգացման», մեր կարծիքով, անընդունելի դրսևորումներից մեկն էլ 
դրա ճարտարապետական «դեմքի» խեղաթյուրումն է: Ամենուրեք կարելի է տեսնել 
թամանյանական ճարտարապետական ոճով կառուցված շենքերի հարկերի ավելացում-
                                                 
1 Նույն տեղում: 
2 «Հայոց աշխարհ», 1 նոյեմբերի, 2012,  թ. 198: 
3 Նույն տեղում: 
4 Նույն տեղում: 
5 ՀՀ մարզերը և Երևան քաղաքը թվերով, Ե., 2011: 
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ներ, շատ դեպքերում՝ անփույթ, կարկատանների ձևով: Լայնորեն տարածված է շենքերի 
նկուղային տարածքների քարուքանդ անելու գործընթացը, որի հետևանքով դուրս են 
բերվում հսկայական քանակությամբ քարի, հողի զանգվածներ, որոնք, անկասկած, ինչ-
որ չափով խարխլում են շինությունների հիմքերը՝ վտանգելով սեյսմակայունությունը: 

Երևանը բեռնաթափելու, հանրապետության մյուս բոլոր տարածքային միավորները՝ 
քաղաքները, գյուղական համայնքները, զարգացնելու արդի ու հեռանկարային պահանջ-
ներին համապատասխանեցնելու նպատակով վաղուց ժամանակն է մշակելու գիտակա-
նորեն հիմնավորված այնպիսի հայեցակարգ, որը համընդհանուր հավանության կարժա-
նանա: 

 
 

Անկասկած, մենք՝ հայերս, հիանում ենք համայն հայության այժմյան մայրաքաղաք Երևանով, 
դրա անզուգական թամանյանական ճարտարապետությամբ, արագորեն վեր խոյացող բազմա-
հարկ շենքերով, նոր բացվող, բարեկարգվող փողոցներով, թանգարաններով, հուշարձաններով: 
Այս ամենով հիանում են նաև զբոսաշրջիկները: 

Սակայն ճշմարտությունն այն է, որ մեր մայրաքաղաքը գերծանրաբեռնված է: 
Կարծում ենք՝ վաղուց ժամանակն է մշակելու գիտականորեն հիմնավորված հայեցակարգ՝ 

Երևանը բեռնաթափելու, համաչափ զարգացում ապահովելու նպատակով:  
 
 

СЕРГЕЙ МЕЛКУМЯН  
 

О ПРОБЛЕМАХ РАЗГРУЖЕНИЯ И УРЕГУЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКО-
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ЕРЕВАНА 

 
Несомненно, мы, армяне всего мира восхищаемся столицей Ереван с его Таманяновской архи-

тектурой, памятниками, музеями. Думаем этим восхищаются и многочисленные иностранные 
туристы. 

Однако, за последние десятилетия наша столица по всем параметрам: по численности накоп-
ления населения, автотранспорта, экологического состояния, по необдуманным, необоснованным 
перестройкам и строительством многоэтажных домов, весьма перегружена. 

Следовательно, думается, что необходимо разробатывать комплексную, обоснованную прог-
рамму для регулирования дальнейшего развития города Еревана, учитывая также интересы других 
городов и сельских пунктов, а также для обеспечения оборонной мощи нашей республики. 

 
 

SERGEY MELKUMYAN  
 

THE PROBLEMS OF RELIEVE AND REGULATION OF ECONOMIC-ECOLOGICAL 
SITUATION OF YEREVAN 

 

Undoubtedly, Armenians all over the world admire the capital city Yerevan, with its Tamanyan’s 
architecture, monuments and museums. We think many foreign tourists admire these also.  
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However, during the last decades our capital is very overloaded in all respects - the number of 
accumulation of the population, transport, environmental conditions, at reckless, unjustified 
reconstructions and buildings of sky-scrapers. 

Therefore, we think that it is necessary to develop integrated, based program to control the further 
development of the city of Yerevan, also taking into account the interests of other cities and rural 
settlements, as well as ensuring the defense capacity of our country. 

 
 
 

ԱՐՏԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  

 
«ՔԱՆԱԿԱԿԱՆ ՄԵՂՄԱՑՄԱՆ» ԳՈՐԾԻՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ 

(ԱՄՆ-ի տնտեսության օրինակով) 
 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, մակ-
րոտնտեսական կարգավորում, դրամա-
վարկային գործիք 

 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը, որը սկիզբ առավ 2008 թվա-
կանի սեպտեմբեր–հոկտեմբեր ամիսներին, դրսևորվեց զարգացած երկրների հիմնական 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների կտրուկ վատթարացմամբ և հետագայում նաև 
համաշխարհային տնտեսության անկմամբ: 2008 թվականի տնտեսական ճգնաժամին 
նախորդեց ԱՄՆ-ում հիփոթեքային ճգնաժամը, որը սկիզբ առավ 2006 թվականին և 
2007 թվականի վերջին վերածվեց բարձր ռիսկայնություն ունեցող հիփոթեքային վար-
կերի ճգնաժամի: Արդեն նույն տարում հիփոթեքային ճգնաժամը աստիճանաբար վերած-
վեց ֆինանսականի և տարածում գտավ ոչ միայն ԱՄՆ-ում, այլ նաև աշխարհի մյուս 
պետություններում:  

Այսպիսով՝ ԱՄՆ-ը դարձավ ճգնաժամ «արտահանող» երկիր: Ավանդաբար՝ այդ 
երկրում բարձր ռիսկով հիփոթեքային վարկերի տեսակար կշիռը փոքր է՝ մոտ 8%, սա-
կայն 2004-2006 թթ. այն աճեց և հասավ մոտ 20%-ի ընդհանուր հիփոթեքային վարկե-
րում1: Սրանցից ավելի քան 90%-ը կազմում էին լողացող տոկոսադրույքով վարկերը2: 
Խոսելով ԱՄՆ անշարժ գույքի շուկայի մասին՝ պետք է նշել, որ այստեղ գները աճում էին 
մինչև 2006 թվականի կեսերը, որից հետո դրանք սկսեցին կտրուկ անկում ապրել այն 
պատճառով, որ գնալով ավելի դժվար էր դառնում վերցրած վարկի վերաֆինանսավո-
րումը: Հենց այդ ժամանակ էր, որ լողացող տոկոսադրույքով հիփոթեքային վարկերի 
                                                 
1 Michael Simkovic, Competition and Crisis in Mortgage Securitization, October 8, 2011, Indiana Law Journal, Vol. 
88, 2013. 
2 Zandi Mark, Financial Shock. - FT Press, 2009. 
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տոկոսադրույքները բարձրացան, որի հետևանքով պարտապանի համար ավելի դժվար 
դարձավ թանկացող տոկոսների՝ ժամանակին և սահմանված կարգով ու չափով վճա-
րումների կատարումը: Այդ պատճառով ֆինանսական շուկայում լայն տարածում գտած՝ 
սուբորդինացված հիփոթեքային ծածկմամբ արժեթղթերի գները կտրուկ անկում ապ-
րեցին՝ հանդիսանալով այն «խողովակը», որով տնտեսության այդ հատվածում գոյություն 
ունեցող ճգնաժամն արագ և անարգել տարածվեց ամբողջ տնտեսությունում: 

Այժմ տեսնենք, թե ինչպես դրսևորվեց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ԱՄՆ-ում:  
Արդեն 2009 թվականի հունիսին ԱՄՆ-ի տնտեսությունում, ըստ ԱՄՆ-ի տնտեսական 

հետազոտությունների ազգային բյուրոյի (NBER), դադարել է անկումը, և աճ է արձանա-
գրվել: 

2009 ֆինանսական տարում ԱՄՆ-ի դաշնային բյուջեի պակասուրդն աճել է, նախորդ 
ժամանակահատվածի հետ համեմատած, մոտ 3,1 անգամ՝ հասնելով մինչև 1,413 տրլն 
դոլարի (2008 թվականին այն կազմել է 459 մլրդ դոլար) և կազմել է ՀՆԱ-ի 9,9% (3,2%՝ 
2008 թվականին): Միևնույն ժամանակ, պետք է նշել, որ բյուջեի եկամուտները կրճատվել 
են 16,6%-ով` հասնելով 2,105 տրլն դոլարի և կազմել ՀՆԱ-ի 14,8%-ը: Իսկ ծախսերը, 
պայմանավորված հակաճգնաժամային գործողություններով, աճել են 18%-ով և կազմել 
3,518 տրլն դոլար, որը ՀՆԱ-ի 24,7%-ն է: Այդ նույն ժամանակահատվածում արդյու-
նաբերական արտադրանքի ծավալը նվազել է 9,8%-ով: Ինչ վերաբերում է արդյունա-
բերական հզորությունների զբաղվածության աստիճանին, ապա պետք է նշել, որ այդ 
ժամանակահատվածում այն կազմել է 70,2%1:  

Այդ պայմաններում ԱՄՆ-ի Կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ տնտեսության 
վերականգնմանը, որի ընթացքում կիրառվեցին ինչպես մինչ այդ օգտագործված, այն-
պես էլ նոր գործիքներ, որոնցից արժանի է հիշատակման, այսպես կոչված, «քանակա-
կան մեղմացման» դրամավարկային գործիքը: 

Նախ նշենք, որ «քանակական մեղմացման» գործիքը (Quantitative easing, QE), երկրի 
գլխավոր դրամատան կողմից իրականացվող դրամավարկային քաղաքականության նոր 
գործիք է, որը կիրառվում է հիմնականում այն պայմաններում, երբ մեզ հայտնի մոնետար 
գործիքներն այլևս չեն կարող ապահովել արդյունավետ տնտեսական քաղաքականու-
թյան իրականացում: 

«Քանակական մեղմացման» գործիքը քանի որ նոր է, ունի կիրառման ոչ հարուստ 
պատմություն, ուստի դրա արդյունավետության ուսումնասիրումը բավական դժվար է: 
Այնուամենայնիվ, հաշվի առնելով այդ գործիքի կիրառման արդեն կուտակված փորձը, 
տեսնենք, թե որքանով է այն իրականում արդյունավետ տնտեսության կայունացման 
գործընթացում: Որպես օրինակ վերցնենք ԱՄՆ-ի փորձը, որտեղ առաջին անգամ սկսել 
են կիրառել այս մոնետար գործիքը:  

ԱՄՆ-ում մինչ օրս իրականացվել է «քանակական մեղմացման» երեք ծրագիր, որոնք 
ենթադրում են բանկերի և այլ ներդրողների մոտ գոյություն ունեցող ֆինանսական գոր-

                                                 
1 Кириченко Э.В., Администрация Барака Обамы: трудности выбора, ИМЭМО РАН, М., 2012, с. 8. 



 392

ծիքների ձեռքբերում՝ նպատակ ունենալով ավելացնել դրամական զանգվածը: Առաջին 
ծրագիրը սկսել է իրականացվել 2008 թվականի վերջին և տևել է մինչև 2010 թվականի 
մարտը: Դրա էությունն այն էր, որ ԱՄՆ դաշնային պահուստային համակարգը (ԴՊՀ) 
առևտրային և ներդրումային բանկերից սկսեց գնել այդ պահին «ցածր որակ» ունեցող 
ֆինանսական ակտիվներ, ինչպիսիք են Fannie Mae և Freddie Mac պետական գործակա-
լությունների թողարկած հիփոթեքային արժեթղթերը: Նպատակն էր՝ մաքրել երկրի 
ֆինանսական ինստիտուտների ներդրումային պորտֆելներն այդ պահին ցածր իրացվե-
լիություն ունեցող այդ ակտիվներից և լրացուցիչ իրացվելիություն ներարկել տնտեսու-
թյան մեջ՝ ավելացնելով դրամական զանգվածը: Ծրագրի ավարտին, ըստ ԴՊՀ-ի, դրա 
արժեքը կազմել է 1,7 մլրդ դոլար: Սակայն դրական արդյունքը շատ կարճ տևեց, որի 
վկայությունն է այն, որ արդեն 2010 թվականի աշնանը ԱՄՆ-ի ԴՊՀ-ը սկսեց իրականաց-
նել «քանակական մեղմացման» երկրորդ ծրագիրը: Այն շարունակվեց մինչև 2011 թվա-
կանը և դրսևորվեց ֆինանսների նախարարության պարտքային արժեթղթերի (գանձա-
պետական մուրհակների) գնման գործընթացով: Այդ ծրագրի շրջանակներում ծախսվեց 
600 մլրդ դոլար, սակայն, ինչպես առաջինի դեպքում, այն ունեցավ շատ քիչ ազդեցու-
թյուն տնտեսության հետագա վերականգնման վրա: Ուստի կառավարությունը բավական 
երկար ժամանակ դադարեցրեց «քանակական մեղմացման» դրամավարկային գործիքի 
կիրառումը: Միայն 2012 թվականի սեպտեմբերին ԱՄՆ-ի ԴՊՀ-ի նախագահ Բեն 
Բերնանկեն հայտարարեց, որ, պայմանավորված աշխատանքի շուկայում առկա ոչ բարե-
նպաստ վիճակով, կառավարությունը որոշել է սկսել «քանակական մեղմացման» գոր-
ծիքի կիրառման երրորդ ծրագիրը, որի շրջանակներում ենթադրվում է՝ ԴՊՀ-ն ԱՄՆ-ի 
ֆինանսական ինստիտուտներից ձեռք կբերի նրանց մոտ առկա հիփոթեքային պարտա-
տոմսերը՝ յուրաքանչյուր ամիս այդ նպատակով ծախսելով 40 մլրդ դոլար, ծրագրի ժամա-
նակացույցը դեռևս որոշված չէ, և այն կտևի այնքան ժամանակ, քանի դեռ չի գրանցվել 
կտրուկ բարելավում աշխատանքի շուկայում: 

Պետք է նշել, որ «քանակական մեղմացման» դրամավարկային գործիքը նորույթ է, և 
այն ներկայումս կիրառում են նաև ԵՄ-ում և Ճապոնիայում:  

Այս ամենով հանդերձ, գործիքի՝ որպես մակրոտնտեսական կարգավորման միջոցի 
կիրառման արդյունքները այնքան էլ միանշանակ չեն, քանի որ այն դեռևս չի կարողացել 
ապահովել արդյունավետություն երկարաժամկետում:  

Անհրաժեշտ է նշել, որ այս գործիքի նկատմամբ մեր և այլ հետազոտողների 
զգուշավորությունը պայմանավորված է նրանով, որ ներկայումս, չնայած համաշխարհա-
յին տնտեսությունում կարելի է տեսնել ֆինանսական շուկաների բավականին լուրջ 
աշխուժացման միտումներ, հիմնական գործոնները (զբաղվածության մակարդակ, 
արդյունաբերական կապիտալի տեխնիկական կառուցվածքի փոփոխության արագու-
թյուն, նորարարությունների նկատմամբ գրավչություն և այլն) փոփոխվում են խիստ 
դանդաղ և գրեթե չեն արձագանքում խթանման քաղաքականությանը: Ուստի կարելի է 
եզրակացնել, որ ինստիտուցիոնալ ներդրողները, օրինակ՝ ԱՄՆ-ի ԴՊՀ-ը, գնում են ցածր 
իրացվելիություն ունեցող արժեթղթեր՝ նպատակ հետապնդելով շահույթ ստանալու: 
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Նրանք նախընտրում են ներդնել այդ միջոցները հիմնականում սպեկուլյատիվ գործարք-
ներում, որի հետևանքով տնտեսության իրական հատվածում կատարվող ներդրումների 
ծավալը գրեթե չի փոփոխվում: Այդ մասին են վկայում ԱՄՆ-ի տնտեսության վերաբերյալ 
հրապարակվող վիճակագրական ցուցանիշները, համաձայն որոնց՝ ԱՄՆ-ում գործա-
զրկության մակարդակը շարունակում է մնալ շուրջ 8%, իսկ արդյունաբերական արտա-
դրանքի արտադրության ծավալը կտրուկ աճի միտում չի ցուցաբերում: Սա ևս մեկ 
անգամ վկայում է, որ «քանակական մեղմացման» կիրառումը չի կարող երաշխավորել 
տնտեսության իրական հատվածի լուրջ և կայուն աճ: 

Զարգացած երկրներում (ԱՄՆ, ԵՄ, Ճապոնիա), որտեղ գրեթե բոլոր շուկայական 
ինստիտուտները լիովին կայացած են, այս գործիքն ապահովում է կարճաժամկետ դրա-
կան էֆեկտ: Բացի այդ, ինչպես հայտնի է, դրա կիրառումը հանգեցնում է դրամական 
զանգվածի աճի, որը հղի է ինֆլյացիոն ճնշումներով: Այլ կերպ ասած՝ այս գործիքի կիրա-
ռումն այնքան էլ արդյունավետ և միանշանակ չէ:  

Ինչ վերաբերում է զարգացած և անցումային տնտեսությամբ երկրներում նշված 
գործիքի հնարավոր կիրառմանը, ապա կարելի է եզրակացնել, որ մասնավորապես 
անցումային երկրներում, որտեղ գոյություն ունեն բավական մեծ ստվերային և թույլ զար-
գացած ֆինանսական հատվածներ, այն կարող է հանգեցնել ինֆլյացիայի բարձր 
տեմպերի՝ դրանով իսկ վերացնելով ամեն մի դրական արդյունք: 

 

 
Սովորաբար, Կենտրոնական բանկն (ԿԲ) իրականացնում է դրամավարկային քաղաքակա-

նություն՝ բարձրացնելով կամ իջեցնելով տոկոսադրույքները, նպատակ հետապնդելով ազդելու 
միջբանկային տոկոսադրույքների վրա: Դա նպատակին է հասնում հիմնականում բաց շուկայի 
գործառնությունների միջոցով, երբ բանկերից կամ այլ ֆինանսական ինստիտուտներից գնվում 
կամ վաճառվում են կարճաժամկետ պետական պարտատոմսեր: Երբ ԿԲ-ն գնում կամ վաճառում է 
այդ պարտատոմսերը, նա դրանով ազդում է դրամական զանգվածի վրա՝ փոխելով նաև կարճա-
ժամկետ պարտատոմսերի գինը: Բայց լինում են դեպքեր, երբ անվանական տոկոսադրույքն 
այնքան ցածր է լինում, որ դրա փոփոխությունն այլևս անհնարին է դառնում: Այսպիսի իրավիճակը 
մեզ հայտնի է «իրացվելիության ծուղակ» անվանումով, որը կարող է տեղի ունենալ, երբ գոյություն 
ունի գնանկում (դեֆլյացիա): Նման դեպքերում ԿԲ-ն կարող է իրականացնել «քանակական մեղ-
մացում»՝ բանկերից կամ այլ ֆինանսական ինստիտուտներից գնելով պետական պարտատոմսեր 
կամ այլ ֆինանսական ակտիվներ՝ չազդելով տոկոսադրույքի վրա: 

 

 
АРТАК АРАКЕЛЯН 

 

ИНСТРУМЕНТ "КОЛИЧЕСТВЕННОГО СМЯГЧЕНИЯ" И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
(на примере экономики США) 

 

Обычно ЦБ проводит монетарную политику поднятием или снижением его целевой 
межбанковской процентной ставки. В основном ЦБ достигает своей целевой процентной ставки 
путём операций на открытом рынке, где ЦБ покупает или продаёт краткосрочные гос.облигации у 



 394

банков и других финансовых организаций. Когда ЦБ выплачивает или получает деньги за эти 
облигации, он изменяет количество денег в экономике и одновременно меняет доходность 
краткосрочных гос.облигаций, которая определяет межбанковские ставки процента 

Если номинальная ставка процента очень близка к нулю, ЦБ не может понижать её дальше. 
Такая ситуация, называемая ловушкой ликвидности, может возникать при дефляции или очень 
низкой инфляции. В этом случае ЦБ может проводить количественное смягчение, покупая 
определённое количество облигаций или других активов у финансовых организаций без ссылки на 
ставку процента. 

 
 

ARTAK ARAKELYAN  
 

“QUANTITATIVE EASING” INSTRUMENT AND ITS USES 
(example of the USA economy) 

 

Ordinarily, a Central Bank conducts monetary policy by raising or lowering its interest rate target 
for the inter-bank interest rate. A Central Bank generally achieves its interest rate target mainly through 
open market operations, where the Central Bank buys or sells short-term government bonds from 
banks and other financial institutions. When the Central Bank disburses or collects payment for these 
bonds, it alters the amount of money in the economy, while simultaneously affecting the price for short-
term government bonds. If the nominal interest rate is at or very near zero, the Central Bank cannot 
lower it further. Such a situation, called a liquidity trap, can occur, for example, during deflation or 
when inflation is very low. In such a situation, the Central Bank may perform quantitative easing by 
purchasing a pre-determined amount of bonds or other assets from financial institutions without 
reference to the interest rate. 

 
 

ՌՈՒԲԵՆ ԱԼՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ  
ԱՆԻ ԱՍԱՏՐՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՆԵՐԿԱ ՓՈՒԼՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ազգային տնտեսություն, արժույթ, բաց 
տնտեսություն, տնտեսության կայունա-
ցում, արտաքին առևտուր, ներքին շուկա, 
ներմուծման ծավալ, արտահանման ծա-
վալ  

 

Արդի ժամանակաշրջանում տնտեսական առաջընթացը աշխարհի շատ տարածա-
շրջաններում ընթացող տնտեսական կոոպերացիայի միջպետական և տարածաշրջանա-
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յին միասնացման արդյունք է: Ներկայի կարևոր դրսևորումներից են տարբեր երկրների 
տնտեսությունների փոխկապվածության աճը, ինտեգրացման գործընթացների զարգա-
ցումը մակրո- և միկրոմակարդակներում, անցումը ազգային փակ տնտեսությունից դեպի 
բաց տնտեսություն: Հետևաբար՝ ժամանակակից աշխարհում ցանկացած միասնացում 
հնարավորություն է ներգրավելու նոր ռեսուրսներ և ստեղծելու նոր ուղիներ համա-
գործակցության համար: Տնտեսության պետական կարգավորման խնդիրներից են նաև 
երկրի արտաքին առևտրային կապերի զարգացման հայեցակարգի, ռազմավարության 
հիմնական սկզբունքների ձևավորումը, պետության և դրա առանձին սուբյեկտների 
տնտեսական շահերի պաշտպանությունը, ֆինանսական, արժութային, վարկային, զեն-
քի, զինամթերքի, հասարակության առողջությանը և անվտանգությանը սպառնացող այլ 
ապրանքների, թանկարժեք քարերի, թանկարժեք մետաղների ներմուծման և արտահան-
ման կարգի որոշումը, ամբողջ երկրի տարածքում արտաքին տնտեսական գործունեու-
թյան պարտադիր վիճակագրական հաշվետվության ցուցանիշների սահմանումը, պետա-
կան վարկերի և տնտեսական օգնությունների տրամադրումը արտասահմանյան պետու-
թյուններին, պետության արժութային պաշտոնական պաշարների ձևավորումը, օգտա-
գործումը և այլն: 

Տնտեսության պետական կարգավորման ժամանակակից համակարգերի կարևոր 
առանձնահատկություններից է նաև դրանց բազմակողմանի նորմատիվաիրավական 
ապահովվածությունը, որը երաշխավորում է պետական կարգավորման իրավական 
կայունություն: 

Ամեն մի երկրի արտաքին առևտրական կապերը ձևավորվում են՝ ելնելով տնտեսու-
թյան կայունացման և զարգացման պահանջներից, իսկ ոչ մեծ երկրներն իրենց 
առևտրական քաղաքականությունը չեն կառուցում այլ երկրներում տնտեսական ու քա-
ղաքական ազդեցություն ունենալու նպատակով, այլ ցանկանում են ստեղծել փոխադարձ 
շահերի վրա կառուցվող հարաբերություններ: Հետևաբար՝ արտաքին առևտրային 
գործունեության պետական կարգավորման հիմնական նպատակն է ապահովել երկրի 
տնտեսական ինքնիշխանությունն ու անվտանգությունը, արտադրված ապրանքների 
շարժն ու մրցակցությունն համաշխարհային շուկայում, ինչպես նաև ապահովել ազգային 
տնտեսության միասնացման արդյունավետ պայմանները համաշխարհային շուկայում: 

Բացառություն չէ նաև մեր հանրապետության արտաքին առևտրային քաղաքակա-
նության առաջնային նպատակը. հնարավորինս ամուր միասնանալ համաշխարհային 
տնտեսությանը՝ միջազգային առևտրի ակտիվ մասնակիցը դառնալով: 

Այս առումով, առանձնակի կարևորություն ստացավ 2003 թվականին ՀՀ անդամակ-
ցությունը Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը ( ԱՀԿ): 

Դա նպաստեց համաշխարհային տնտեսությանը շահավետ կերպով միասնանալուն, 
ներքին շուկայի սահմանափակության բացասական ազդեցությունը չեզոքացնելուն, 
ինչպես նաև, անհրաժեշտության դեպքում, արտաքին ոչ նպաստավոր ազդեցություննե-
րին հաջողությամբ դիմակայելուն: 
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Վերլուծելով ՀՀ վերջին տարիների արտաքին առևտրի ապրանքաշրջանառության 
ցուցանիշները՝ կարելի է արձանագրել հետևյալ միտումները: 

2010 թ., 2007 թ. համեմատությամբ, հանրապետության արտաքին առևտրի ապրան-
քաշրջանառության ծավալը ավելացել է 8.4%-ով, ընդ որում, արտահանման ծավալը նույն 
ժամանակամիջոցում կրճատվել է 9.7%-ով և կազմել է 1 մլրդ 41 մլն ԱՄՆ դոլար, իսկ 
ներմուծման ծավալը աճել է 14.7%-ով` կազմելով 3 մլրդ 749 մլն դոլար: Իսկ ընդհանուր 
առմամբ՝ հանրապետության արտահանման և ներմուծման ծավալների հարաբերակցու-
թյունը նշված տարիներին կազմել է համապատասխանաբար` 26.1–73.9% և 21.7–78.3%: 

Բերված ցուցանիշները վկայում են, որ ՀՀ արտաքին առևտրի ապրանքաշրջանառու-
թյան կազմը ներկայումս արդյունավետ չէ: 

Նույն պատկերն ունի նաև արտահանման ապրանքային կառուցվածքը: Միայն հինգ 
ապրանքախմբեր կազմում են ապրանքների արտահանման ավելի քան 80%-ը: Բացի 
այդ, ապրանքների զգալի մասն արտահանվում է հիմնականում 7 երկիր` Ռուսաստան, 
Բելգիա, ԱՄՆ, Գերմանիա, Մեծ Բրիտանիա, Իրան, Իսրայել: 

Հայաստանի արտաքին առևտրային գլխավոր գործընկերն է Ռուսաստանի Դաշնու-
թյունը, որի տեսակարար կշիռը հանրապետության ընդհանուր արտահանման և ներմուծ-
ման ծավալների մեջ 2010 թ. կազմել է համապատասխանաբար՝ 15.4% և 22.3%: Հայաս-
տանից դեպի Ռուսաստան արտահանվող ապրանքների մեջ գերակշռում են թանկարժեք 
և կիսաթանկարժեք քարերն ու թանկարժեք մետաղները: Մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 
նաև պատրաստի սննդի արտադրանքը, մեքենաները, սարքավորումները, պլաստմա-
սան, կաուչուկը, ռետինե իրերը և այլն: Ռուսաստանից առավել շատ ներմուծվում են 
պատրաստի սննդի արտադրանք, քիմիական արդյունաբերության հետ կապված իրեր, 
մեքենաներ, սարքավորումներ և այլն: 

ՀՀ արտաքին առևտրի մի զգալի մասը բաժին է ընկնում սպառողական ապրանք-
ների արտաքին առևտրին: Վերջինիս հաշվեկշիռը նույնպես բացասական է սկսած 2007 
թվականից: Դա նշանակում է, որ սպառողական ապրանքների գծով ներմուծումը զգալի-
որեն գերազանցում է արտահանման ծավալները, ինչը, բնականաբար, որոշակի բացա-
սական ազդեցություն է ունենում ՀՀ տնտեսության ինչպես իրական հատվածի, այնպես 
էլ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների և հատկապես ՀՀ արտաքին պարտքի 
ավելացման վրա: 

ՀՀ-ում արտադրվող մի շարք ապրանքատեսակների սպառման և դեպի արտահա-
նումը կողմնորոշված արդյունաբերության որոշ ճյուղերի զարգացման համար շարունա-
կում են կարևորագույն տարածաշրջան մնալ ԱՊՀ երկրները: 

Հատկանշական է, որ ԱՊՀ երկրներից մի քանիսը` ՌԴ-ն, Վրաստանը, Ուկրաինան և 
Ղազախստանը, Հայաստանի հետ արտաքին ապրանքաշրջանառության ծավալներով 
դասվում են գլխավոր գործընկերների շարքը: Իսկ ԱՊՀ այլ հանրապետություններ հան-
դես են գալիս որպես մի շարք արտադրատեսակների մատակարարներ, ինչպես նաև 
հայրենական արտադրության մի շարք ապրանքատեսակների հիմնական սպառողներ: 
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Հարկ է նշել նաև, որ ՀՀ տնտեսությունը դեռևս բավարար մակարդակով չի օգտա-
գործում սեփական արտադրական պահուստները և հզորությունները, մինչդեռ ներմուծ-
վող և հատկապես սպառողական ապրանքների մի զգալի մասը կարող էր արտադրվել և 
տեղական շուկայում ներկայացվել հայրենական արտադրողի կողմից, ինչը հնարավորու-
թյուն կընձեռեր ՀՀ արտաքին առևտրի բացասական հաշվեկշռում որոշակի դրական 
փոփոխությունների: 

Նշված անհամամասնությունների կարգավորման և վերացման ուղղությամբ անհրա-
ժեշտ է ընդլայնել արտահանվող ապրանքների ծավալները և անվանացանկը՝ ի հաշիվ 
նոր ապրանքների արտադրության, ինչպես նաև բարձրացնել ապրանքների որակական 
հատկանիշները: Արտահանման խթանման նպատակով պետության կողմից պետք է 
իրականացվի նաև ֆինանսական աջակցություն. արտահանող կազմակերպություններին 
տրամադրվեն արտոնյալ վարկեր, պետական երաշխիքներ, ինչպես նաև առևտրային և 
քաղաքական ռիսկերի ապահովագրում: 

Արտահանման խթանման նպատակով հարկ է իրականացնել նաև մարքեթինգային 
մի շարք հետազոտություններ, քանի որ արտահանողը պետք է տեղյակ լինի մրցակից-
ների արտադրանքի, շուկայի տվյալ հատվածում առկա սպառողական ճաշակների ու 
նախասիրությունների, իրավիճակի ու զարգացման հեռանկարների մասին: 

Պետությունը պետք է կատարելագործի նաև ճանապարհատրանսպորտային ենթա-
կառույցները (հարևան Վրաստանի օրինակով) և նոր երթուղիներ փնտրի դեպի արտա-
սահմանյան շուկաներ: Մասնավորապես՝ պետք է արագացվեն հյուսիս–հարավ մայրուղու 
կառուցման աշխատանքները, քանի որ այդկերպ Բաթում հասնելու ճանապարհը 
կկրճատվի 200 կմ–ով: 

Պետք է օժանդակել նաև արտահանման ուղղվածությամբ ճյուղերի հիմնական ար-
տադրական միջոցների որակական վերազինմանը և ավելի շատ ֆինանսական միջոցներ 
ներդնել գիտատեխնիկական հետազոտությունների իրականացման ուղղությամբ: Ավելի 
ճկուն մաքսային քաղաքականության մշակմամբ, մաքսատուրքերի դրույքաչափերի տար-
բերակված համակարգի կիրառմամբ կխթանվեն ներքին արտադրությունը, ՀՆԱ աճի 
տեմպերի ավելացումը: 

Ներմուծման ծավալների կրճատման համար հարկ է ներքին արտադրողների համար 
նպաստավոր պայմաններ ստեղծել՝ հատկապես կյանքի կոչելով հակամենաշնորհային 
քաղաքականության դրույթները, նվազագույնի հասցնելով ստվերը և կոռուպցիան: 
Հայտնի է, որ հանրապետությունում մրցակցային դաշտը դեռևս նպաստավոր չէ 
գործարարների և հատկապես փոքր ու միջին ձեռներեցների համար: Ավելին, հիմնական 
ապրանքատեսակների ներմուծման գծով, գաղտնիք չէ, առկա են մենաշնորհներ, որոնք 
խոչնդոտում են արտաքին առևտրի զարգացմանը: Խոսքը հատկապես սննդամթերքի և 
առաջին անհրաժեշտության լայն սպառման ապրանքների մասին է: Նշված ոլորտներում 
ժամանակի պահանջ է իրականացնել բարեփոխումներ՝ մրցակցային դաշտ ստեղծելու 
համար: Այս նպատակով, իհարկե, գործում է պատասխանատու մարմին՝ ՀՀ տնտեսա-
կան մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, որը չնայած վերջին ժամանակ-
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ներս որոշակի ակտիվ գործունեություն ծավալեց, սակայն դա դեռևս հեռու է բավարար 
լինելուց: Եվ, իհարկե, արտահանման ծավալների ավելացման նպատակով կազմակեր-
պություններին անհրաժեշտ է տրամադրել նաև հարկային արտոնություններ և որոշակի 
պարգևատրումներ: Մասնավորապես՝ խոսքն այն կազմակեպությունների մասին է, 
որոնց արտադրանքը համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին: 

 
 
Հետազոտման առարկան հանրապետության արտաքին առևտրի պետական կարգավորման, 

այդ թվում` արտահանման և ներմուծման կարգավորման խնդիրներն են: Որոշակի ուշադրություն 
է դարձվել դրանց անհամամասնությունների և հարաբերակցությունների կարգավորմանը, հատ-
կապես սեփական արտադրական պահուստների ու հզորությունների օգտագործմանը: Առաջարկ-
վել են այլ միջոցառումներ՝ ուղղված նշված խնդիրների լուծմանը: 

 

 
РУБЕН АЛОЯН 
АНИ АСАТРЯН 

 

ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОРГОВЛИ НА  
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

 

Предметом исследования явлются вопросы госрегулирования внешней торговли республики, 
в том числе вопросы регулирования экспорта и импорта. Определенное внимание было уделено 
вопросам оптимизации их соотношения, используя, в первую очередь, собственные произ-
водственные резервы и мощности. На основе проведенного анализа сделаны некоторые предло-
жения, касающиеся совершенствования данной сферы. 

 
 

RUBEN ALOYAN 
ANI ASATRYAN 
 

CURRENT ISSUES IN STATE REGULATION OF FOREIGN TRADE PHASE 
 

The research subject relates to the issues of state regulation of Armenian foreign trade including 
import and export regulatory issues. Some attention has been paid to the regulation of the 
disproportion ratios, particularly using own manufacturing stores and powers. Other measures have 
been proposed which were aimed to the regulation of the above mentioned issues. 
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ՄԵՐԻ ԲԱԴԱԼՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՈՐՈՇՈՂ 

ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  բարձրագույն կրթություն, կրթության 
որակ, կրթության կառավարման համա-
կարգ, գլխավոր աշխատանքային գործ-
ընթացներ, պլանավորում, կառավարում, 
ապահովում, բարելավում 

 
Կարևորելով կրթության որակի կառավարման բոլոր տեսանկյունները, անկախ նրա-

նից, թե որ մոդելին համապատասխան է այն կառուցվում, կարելի է առանձնացնել մի 
քանի հիմնական գործոններ, որոնք վեր են հանում ցանկացած բուհի որակի բնագավա-
ռում առկա հիմնախնդիրները: Դրանք պետք է տան հետևյալ հարցերի պատասխան-
ները. 

1. Ի՞նչ ենք սովորեցնում (կրթության բովանդակությունը և կրթական ծրագրերի 
որակը): 

2. Ու՞մ ենք սովորեցնում (դիմորդների և ուսանողների որակը): 
3. Ուզում են արդյո՞ք նրանք լավ սովորել (ուսանողների դրական շահամիտվածու-

թյունը): 
4. Ինչպիսի՞ն է ուսուցման մեթոդական և նյութատեխնիկական ապահովվածության 

որակը: 
5. Ո՞վ է սովորեցնում (ՊԴԿ և ուսումնաօժանդակ կազմի պատրաստվածության 

աստիճանը): 
6. Ցանկանում են արդյո՞ք նրանք լավ սովորեցնել (համակազմի դրական շահամիտ-

վածությունը): 
7. Ինչպե՞ս են սովորեցնում (ուսուցման տեխնոլոգիաների որակը): 
8. Ինչպե՞ս են ստուգվում գիտելիքներն ու հմտությունները: 
9. Ինչպիսի՞ն է բուհի կառավարման համակարգը (ընդհանուր կառավարման որա-

կը): 
Որակի գնահատման հիմնական գործոնները պայմանավորում են բուհի հաջողությու-

նը կրթության որակի կառավարման արդյունավետ համակարգերի մշակման և ներ-
դրման դեպքում, և երկարաժամկետ հաջողությունները՝ աշխատանքի և կրթական ծա-
ռայությունների շուկայում: 
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«Բուհում կրթության որակի կառավարում» սոցիալական երևույթի գործառնական 
վերլուծությունը թույլ է տալիս մշակել կրթության որակի կառավարման համակարգի 
ֆունկցիոնալ-կառուցվածքային մոդել, որը կարող է օգտագործվել որպես ներուժ1:  

Համաձայն ICO 9000-2008-ի՝ որակ հասկացությանը տրված է հետևյալ բնորոշումը. 
«Որակը, առկա բնութագրիչների ամբողջության համապատասխանությունն է ներկայաց-
ված պահանջներին»2: Այս բնութագրումը կարող է օգտագործվել ինչպես գործընթացի 
կամ գործունեության, այնպես էլ արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայության արդյուն-
քի, կազմակերպության (համակարգի) կամ էլ դրանց որոշակի համադրության նկատ-
մամբ:  

Բարձրագույն կրթության ոլորտում կրթական գործունեության արդյունքների լավա-
գույն ցուցանիշը բուհի շրջանավարտի գիտելիքների, հմտությունների և կարողություն-
ների որակն է, նրանց ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշումը, մշակույթի և բարոյակա-
նության մակարդակը: 

Հասկանալի է, որ բարձր արդյունքի կարելի է հասնել միայն բարձրորակ կրթական 
գործընթացի պայմաններում, որն ապահովվում է մի կողմից՝ կրթական գործընթացի 
բովանդակությամբ, մյուս կողմից՝ նյութատեխնիկական, տեղեկատվական և կադրային 
ռեսուրսներով հագեցվածությամբ: Միևնույն ժամանակ, կրթական գործընթացի բարձր 
որակ կարող է ապահովվել ողջ բուհական համակարգի արդյունավետ գործունեության 
դեպքում` ներառյալ կառավարման գործընթացը: 

Բարձրորակ կրթական գործընթաց կարելի է ապահովել միայն բուհի բոլոր համա-
կարգերի արդյունավետ գործարկման դեպքում` ներառյալ կառավարման բոլոր մակար-
դակների և օժանդակ գործընթացների կազմակերպման բնագավառները: Այսպիսով՝ 
բուհերի գործունեության որակը պետք է ապահովվի բուհի հիմնական աշխատանքային 
գործընթացների կառավարման միջոցով: 

Բուհի հիմնական գործունեությունը կարելի է ներկայացնել գործընթացների ձևով, 
որոնցից հիմնականն են ուսումնական և գիտահետազոտական աշխատանքները: Նշված 
ուղղություններից յուրաքանչյուրը կարող է դիտարկվել որպես գործունեության ինքնու-
րույն ձև, և հետևաբար՝ որակի կառավարման համակարգ կարող է ձևավորվել ինչպես 
բուհի համար ընդհանրապես, այնպես էլ նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրի վերա-
բերյալ:   

Կարծում ենք՝ նպատակահարմար է առանձնացնել բուհական գործունեության երեք 
խումբ գործընթացներ` հիմնական, կառավարման և ապահովող: Դրանցից յուրաքանչյու-
րում անհրաժեշտ է առանձնացնել ենթագործընթացներ, որոնք հաշվի կառնեն ուսումնա-
կան գործընթացի կազմակերպման և ձևավորման ինչպես ընդհանուր պահանջները, 
այնպես էլ բուհի առանձնահատկությունները: 

                                                 
1 Исаева Н., Дидактический потенциал управления качеством образования в техническом вузе: автореф. дис. 
… канд. педагог, наук / Н. Исаев, Самара, 2008.  
2 ГОСТ Р ИСО  9001-2008. Системы менеджмента качества. Требования. - М.: Стандартинформ, 2009. 
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Բուհի որակի կառավարման գործընթացները պետք է նախատեսեն նախևառաջ այն 
գործառնությունները, որոնք կանոնակարգվում են պարտադիր արարողակարգերով: 
Դրանց թվին են պատկանում փաստաթղթերի որակի վերաբերյալ տվյալների կառավա-
րումը, կարգավորող և նախազգուշացնող գործողությունները: 

Ապահովող գործընթացները ձևավորվում են՝ ելնելով ուսումնական գործընթացների 
ռեսուրսային ապահովման անհրաժեշտությունից և համապատասխան որակավորման 
մասնագետների պատրաստման համար պայմանների առկայությունից: 

Ընդհանուր առմամբ, կրթության որակի կառավարման համակարգը կարելի է 
դիտարկել որպես մոդել, որը հիմնվում է տարբեր գործառութային հնարավորություննե-
րով փոխկապակցված և փոխազդող համակարգերի վրա, որոնք արտացոլում են ուսում-
նական գործընթացի բաղադրատարրերի առանձնահատկությունները (այդ գործընթացն 
ապահովող ռեսուրսները՝ մարդկային, նյութական, տեղեկատվական, ֆինանսական, 
կրթության վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնները): 

Կրթության որակի բնութագրման համար ներմուծվում են որոշակի ցուցանիշներ, 
որոնք կարելի է ներկայացնել երեք խոշոր խմբերով. կրթության ներդրումների, գործ-
ընթացների որակի և արդյունքների որակի ցուցանիշներ: Առաջին խմբի ցուցանիշները 
ներառում են ֆինանսական, նյութատեխնիկական, կադրային, տեղեկատվական ապա-
հովման մասին տվյալներ: Երկրորդ խմբի ցուցանիշները բացահայտվում են գործընթաց-
ների վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա (կառավարչական, կրթական, գիտա-
կան և այլն): 

Երրորդ խմբի ցուցանիշներին են վերաբերում արդյունքների որակի գնահատման 
նախապատրաստումը և սովորողների արժեքային կողմնորոշումը, ինչպես նաև նրանց 
մասնագիտական առաջխաղացման մասին տեղեկատվությունը որոշակի ուսումնական 
փուլի ավարտից հետո: 

Ուսումնական հաստատության աշխատանքների արդյունավետության գնահատման 
այն ցուցանիշները, որոնք ազդում են ուսուցման արդյունքների վրա, կարելի է բաժանել 
երկու խմբի` առաջինը կազմակերպության ներուժի ցուցանիշները կամ հետազոտվող 
գործունեության ուղղություններն են, մյուսը` տվյալ պահի կայուն (ստատիկ) ցուցանիշ-
ների արդյունավետությունը և արդյունքավետությունը: 

Որոշումների ընդունման համար մշտապես ուշադրության կենտրոնում են պահվում 
ուսումնական գործընթացների արդյունքների մասին տվյալները, այսինքն՝ սովորողների 
պատրաստման որակի մասին տեղեկատվությունը: Դա է պատճառը, որ ուսումնասիրու-
թյունների մեծամասնության հիմնական նպատակն է ուսանողների և մասնագետների 
պատրաստման որակի գնահատումը: 

Ուսումնական գործընթացի որակը բնութագրող ցուցանիշները որոշելուց հետո, 
անհրաժեշտ է նախագծել որակի վերլուծության գործընթացները (մշտադիտարկում, 
տեղեկատվության մշակում և գնահատականի ձևավորում): 

Չափազանց օգտակար են գործընթացների ինքնավերլուծությունը և ինքնագնահա-
տումը, որոնք պահանջում են նշանակալի ծախսեր: Ներկայումս ներդրվող կրթության 
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որակի գնահատման համակարգը (իրականացվում է պետության կողմից) ուսումնական 
հաստատությունների տեսանկյունից անարդյունավետ է, քանի որ չի ընդունվում ակադե-
միական հասարակության կողմից, այլ դիտարկվում է որպես «տարերային աղետ»: 
Բուհերը պետք է փորձեն գտնել ինքնավերլուծության և ինքնագնահատման սեփական 
մեթոդները: Ներկայումս յուրաքանչյուր բուհ հետաքրքրված է նման համակարգերի 
ստեղծմամբ, որոնք կլինեն մշտական, կգնահատեն, կկանխատեսեն, կպլանավորեն և 
կկառավարեն բուհում տեղի ունեցող բոլոր գործընթացները: Նման ծառայության պա-
հանջարկն արդարացված է, և դրա խելամիտ կիրառումը հնարավորություն կտա ուսում-
նական հաստատությանը հաջողությամբ մրցակցելու կրթական ծառայությունների և 
աշխատանքի շուկաներում: 

Կրթության որակի կառավարման համակարգը ենթադրում է բազմազան տեխնոլո-
գիաների կիրառում: Դա է պատճառը, որ գնահատման նոր մեթոդների առաջացումը և 
կրթության որակի վերլուծությունը պայմանավորում են տվյալ համակարգի մշտական 
զարգացումը: 

Կրթության որակի կառավարման համակարգերի մշակումը կարելի է բաշխել չորս 
մակարդակներում` վարչական, նախագծման, գործընթացային և գնահատման: 

Վարչական գործընթացները նախանշում են ուսումնական հաստատության բոլոր 
մակարդակների ղեկավարների` որակի կառավարման համակարգի միջոցով մասնակ-
ցություն ուսումնական հաստատության կառավարմանը: Դա ենթադրում է. 

• բուհի նպատակների, խնդիրների, հիմնադրույթների մշակում կրթության կառա-
վարման ոլորտում՝ նպատակ ունենալով բարձրացնել դրա որակը, 

• կառավարող փոխազդեցությունները հստակորեն համապատասխանեցնել համա-
կարգի արտաքին և ներքին պահանջներին, 

• ընդունված որոշումները հասցնել կառուցվածքային բոլոր ստորաբաժանումներին, 
իրականացնել վերահսկողություն այդ գործընթացի նկատմամբ, կատարել ինքնա-
գնահատման արդյունքների վերլուծություն և դրանց հիման վրա՝ կառավարչական 
որոշումների համաձայնեցում, 

• բուհի գործունեությանն անհրաժեշտ բոլոր ռեսուրսների ապահովման համար՝ այլ 
կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի կնքում, 

• բուհի հետաքրքրությունների և շահերի պաշտպանում վերադաս ատյաններում: 
Նախագծման գործընթացները ենթադրում են պլանավորում և մշակում (ուսումնա-

կան, գիտական, ֆինանսական, տնտեսական գործունեության), ինչպես նաև պայման-
ների ստեղծում դրանց իրականացման համար (ռեսուրսային ապահովման պլանավո-
րում): Նախատեսվում է. 

• ուսանողների պատրաստման որակի և մակարդակի պահանջների վերլուծություն` 
բուհի գործունեության նպատակներին, խնդիրներին և ուղղություններին համա-
պատասխան, 

• նոր մասնագիտությունների լիցենզավորում, 
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• նոր մասնագիտությունների համար ուսումնական ծրագրերի մշակում և արդեն 
գոյություն ունեցող մասնագիտությունների համար՝ արտաքին ու ներքին պահանջ-
ներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի և փաստաթղթերի ձևավորում, 

• ուսուցման տեխնոլոգիաների և մեթոդների մշակում ու ներդրում, 
• ինքնագնահատման և արտաքին փորձաքննության արդյունքների վերլուծություն, 
• որակի կառավարման համակարգին անհրաժեշտ փաստաթղթերի փաթեթի 

մշակում: 
Գործընթացների պլանները ձևավորվում են նախագծման արդյունքում: Դրանք են-

թադրում են.  
• պարապմունքների և ՊԴԿ աշխատանքի ժամանակացույցերի կազմում, 
• ՊԴԿ աշխատանքի համակարգում, 
• ուսումնական գործընթացի կազմակերպում, 
• գիտելիքների ընթացիկ և վերջնական ստուգման կազմակերպում (քննություններ, 

անհատական աշխատանքներ), 
• գիտական և գիտամեթոդական հետազոտությունների անցկացում, ուսանողների 

գիտական աշխատանքների կազմակերպում: 
Գնահատման գործունեությունը ենթադրում է կրթության որակի մշտադիտարկում, 

ինքնավերլուծություն, արտաքին փորձաքննություն, ուսումնական գործընթացի արդյունք-
ների վերլուծություն: Այն ենթադրում է. 

• ուսումնական և այլ գործընթացների որակի որոշում, գնահատում և վերլուծություն` 
ըստ գնահատման առաջադրված նորմերի, չափանիշների և մեթոդների, 

• գնահատման նոր մեթոդների և չափանիշների մշակում, ներդրում և օգտագոր-
ծում, 

• ինքնագնահատման արդյունքների տրամադրում արտաքին և ներքին շահակից-
ներին: 

Նշված գործառույթները նպատակահարմար է միավորել գործընթացներում: Գործ-
ընթացային մոտեցումը ներառում է. 

• որակի կառավարման համակարգերին անհրաժեշտ գործընթացների ճանաչում և 
կիրառում ամբողջ կազմակերպությունում, 

• այդ գործընթացների փոխազդեցությունների և հերթականության որոշում, 
• այդ գործընթացների ինչպես կառավարման, այնպես էլ դրանց իրականացման 

դեպքում չափանիշների և մեթոդների որոշում, որոնք անհրաժեշտ են արդյունա-
վետության ապահովման համար, 

• գործընթացների և մշտադիտարկման օժանդակմանն անհրաժեշտ տեղեկատվու-
թյան և ռեսուրսների առկայության ապահովում, 

• այդ գործընթացների մշտադիտարկման, չափման և վերլուծության իրականացում: 
Գործընթացների կառավարման դեպքում հնարավոր են դրանց ուղղահայաց և հորի-

զոնական «սեղմումներ»: Ուղղահայացի դեպքում կրճատվում են իրականացվող օպերա-
ցիաների մակարդակները: Հորիզոնականի դեպքում գործընթացը բաշխվում է ըստ 
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զուգահեռ ճյուղերի, որով կրճատվում է գործողությունների կատարման ժամանակը: 
Գործընթացային մոտեցումը համադրելով կառավարչական հաշվառման, աշխատանք-
ների կազմակերպման թիմային ձևին և նախագծման ոճին՝ հնարավոր է ստեղծել կազ-
մակերպման նոր մոտեցում: 

Բուհի որակի կառավարման համակարգը պետք է ներառի չորս փոխկապակցված 
գործընթացներ. 

1. որակի պլանավորում՝ գործունեության ձևերի որոշում, որոնք պետք է ենթարկվեն 
ստուգման՝ այս կամ այն մակարդակում և միջոցներ տրամադրեն վերահսկողու-
թյան իրականացման համար, 

2. որակի կառավարում՝ առաջադրված գործունեության ձևերի չափման համար 
սանդղակների մշակում, կառավարման առանձին օբյեկտների գործունեության 
որակի չափում (որակի վերահսկում), 

3. որակի ապահովում՝ որակի վերահսկման ընթացքում ստացված տեղեկատ-
վության հավաքագրում, վերլուծություն, վիճակագրական մշակում և դրա այնպիսի 
ներկայացում, որ հարմար լինի ընկալման համար, 

4. որակի բարելավում՝ որոշումների ընդունում` ուղղված առաջադրված պահանջ-
ների կատարմանը, միջոցառումների կազմակերպում՝ ուղղված առաջադրված 
գործունեության ձևերի արդյունավետության բարձրացմանը: 

 
 
Հոդվածում ներկայացված են բարձրագույն կրթության ոլորտի գործունեության որակի վրա 

ազդող գործոնները: Լուսաբանված են կառավարման որակը հիմնական աշխատանքային գործ-
ընթացների միջոցով, կրթության որակի կառավարման համակարգը՝ որպես մոդել, առանձնաց-
ված են դրա 4 մակարդակները` վարչական, նախագծման, գործընթացային և գնահատման: 
Անդրադարձ է կատարված որակի կառավարման համակարգի 4 փոխկապակցված գործընթաց-
ներին` պլանավորում, կառավարում, ապահովում և բարելավում: 

 
 

МЭРИ БАДАЛЯН 
 

ФАКТОРЫ ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ 
ОБРАЗОВАНИЯ В ВУЗАХ 

 
В статье обсуждены факторы, влияющие на результаты учебной деятельности в сфере выс-

шего образования, и, в частности, качество управления с помощью главных рабочих процессов. 
Представлена система управления качества как модель и, в частности отделены, подчеркнуты его 
четыре уровня: административный, проектный, процессуальный и оценочный. Обобщены 4 взаи-
мосвязанных процесса системы управления качеством: планирование, управление, обеспечение и 
улучшение. 
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MERI BADALYAN 
 

DETERMINANTS OF EDUCATION QUALITY MANAGEMENT SYSTEM IN INSTITUTES 
OF HIGHER EDUCATION 

 

In the article are discussed the factors affecting the learning outcomes in higher education and, in 
particular, the quality of management with general working processes. The quality management system 
is presented as a model and, in particular, is separated and underlined its four levels: administrative, 
project, process and evaluation. In the article are summarized four interrelated processes of quality 
management: planning, management, maintenance and improvement. 

 
 
 

ԳՐԻԳՈՐ ԹԱՄԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԳԵՎՈՐԳ ԹԱՄԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ-ին  
առընթեր Ա.Շահինյանի անվան  
ֆիզմաթ հատուկ դպրոցի փոխտնօրեն 

 
«ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐ» ԱՌԱՐԿԱՆ ԵՎ 

ԴՐԱ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  արտադրություն, տեխնոլոգիա, մշակման 
եղանակներ ու ձևեր, հումք, վերջնական 
արդյունք, հաջորդական փուլեր, դասա-
խոս-փորձագետ, դասախոս-առաջնորդ, 
դասախոս-կառավարիչ, դասախոս-մոդե-
ռատոր, դասախոսություն-ծանոթացում, 
դասախոսություն-կողմնորոշում, գնահա-
տող դասախոսություն, հետադարձ կապի 
դասախոսություն 

 

Տեխնոլոգիան մի գիտություն է, որը զբաղվում է հումքից վերջնական արդյունքի 
ստացման հաջորդական փուլերով։ Տնտեսագետը պետք է պատկերացում ունենա ար-
տադրության ոլորտներում կիրառվող բազմատեսակ ու նորագույն տեխնոլոգիաների մա-
սին, որպեսզի կարողանա կազմակերպել արտադրությունը և նվազագույն ծախսերով 
հասնել արդունավետության։ 

«Տեխնոլոգիա» բառը հունական ծագում ունի, որը բաղկացած է «տեխնոս»՝ արհեստ 
և «լոգոս»՝ գիտություն բառերից, այսինքն՝ գիտություն արհեստի մասին։ Ներկայիս իմաս-
տով՝ գիտություն է ելանյութի (հումքի) վերամշակման և բարելավման մասին1։ 
                                                 
1 Թամարյան Գ.Ս., Արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներ, Ե., «Տնտեսագետ»,  2007, 278 էջ: 



 406

Տեխնոլոգիան որպես գիտություն հենվում է մի շարք բնական գիտությունների վրա, 
այսինքն` ունի համալիր բնույթ։ 

Տեխնոլոգիան յուրաքանչյուր արտադրության համար ունի իր առանձնահատուկ 
մշակման ձևերը և մեթոդները։ Ելնելով մեքենասարքավորումների նշանակումից, շահա-
գործման պայմաններից, կառուցվածքային առանձնահատկություններից և ներկայացվող 
տեխնիկական պահաջներից` կիրառվում են արտադրության տեխնոլոգիական եղանակ-
ներ, որոնք տարբեր են նույնիսկ յուրաքանչյուր մեքենայի, սարքավորման համար` կախ-
ված արտադրական ծրագրից։ 

Տեխնոլոգի և տնտեսագետի առջև դրվում են բարդ խնդիրներ, որոնք պետք է 
լուծվեն մեքենամասերի, մեքենասարքավորումների արտադրության գործընթացների 
զարգացմանը զուգընթաց։ 

Այսպիսով՝ տնտեսագետը պետք է անմիջական ուղղություն տա ինժեներ-տեխնոլո-
գին, թե տեխնոլոգիայի որ տարբերակն է ավելի արդյունավետ. այսինքն՝ նշված աշխա-
տանքների կատարման համար որն է պահանջում մշակման քիչ ծախսեր, հետևաբար՝ 
ունի ցածր ինքնարժեք։ 

Տեխնոլոգիան հզոր խթան հանդիսացավ գիտության զարգացման համար, սկիզբ 
դրեց նաև տեխնոլոգիայի գիտականացմանը, որն այսօր ավելի է խորացել, և արդի 
տեխնոլոգիայի ստեղծման հիմքում առավելապես տնտեսական սկզբունքներն են, այլ ոչ 
սոսկ փորձնական գիտելիքները։ 

Այն արտադրատեսակները, որոնք, ըստ արտադրական տեխնոլոգիայի, ունեն ընդ-
հանրություններ, կազմում են առանձին ճյուղեր, և ինչքան զարգացած է երկրի արդու-
նաբերությունը, այնքան շատ են ճյուղերը։ 

Արդյունաբերությունը բաժանվում է երկու խմբի. արդյունահանող և վերամշակող։ 
Առաջին խմբում ընդգրկվում են հումքի և նյութերի ստացումն ու արդյունահանումը, նաև 
նախնական մշակումը, իսկ երկրորդ խմբում՝ պատրաստի արտադրանքը և ստացումը։ 
Սակայն, այդ իմաստով, շատ դժվար է իրարից տարբերել պատրաստի արտադրանք և 
հումք հասկացությունները, որովհետև հաճախ մի արտադրանքը հումք է այլ արտադրու-
թյան համար։ 

Ըստ արդյունաբերության արտադրատեսակների լինում են «Ա» և «Բ» խմբեր։ 
«Ա» խմբին է պատկանում այն արտադրանքը, որն օգտագործվում է արտադրական 

սպառման համար (արտադրության միջոցներ)։ Արտադրության միջոցների հիմնական 
զանգվածը ստեղծվում է ծանր արդյունաբերության ձեռնարկություններում։ Ծանր արդյու-
նաբերությունը տալիս է մետաղ և վառելիք, էլեկտրաէներգիա, քիմիական նյութեր, շինա-
նյութեր ու արտադրության այլ միջոցներ, որոնք կազմում են բազմակողմանի զարգացած 
ծանր արդյունաբերության` մեքենաշինության միջուկը։ 

Արտադրական սպառման է ենթարկվում նաև սննդի ու թեթև արդյունաբերության 
արտադրանքի մի մասը, որը հետագա վերամշակման ընթացքում օգտագործվում է որ-
պես հումք և նախապատրաստվածք։ 
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«Բ» խմբին է պատկանում անարտադրողական սպառման համար օգտագործվող 
«արտադրանքը» (սպառման առարկաներ)։ Սպառման առարկաների մեծամասնությունը 
արտադրվում է թեթև և սննդի արդյունաբերության ձեռնարկություններում։ Անարտադրո-
ղական սպառման մեջ են ներառվում նաև ծանր արդյունաբերության ձեռնարկություն-
ների արտադրանքի որոշ տեսակներ։ 

«Բ» խմբում են նաև կենցաղային կարիքների համար՝ գազի արդյունահանումն ու 
արտադրությունը, մարդատար ավտոմեքենաների, հեծանիվների ու տնտեսական գործա-
ծության այլ շինվածքների արտադրությունը և այլն։ 

Տեխնոլոգիաները բաժանվում են երկու խմբի` մեխանիկական և քիմիական։ Առա-
ջինը գործընթացների զարգացումն է` հումքի և նյութերի վերամշակումը, որի արդյունքում 
ստացվում է պատրաստի արտադրանք` փոխելով միայն դրանց ձևերն ու չափսերը, բայց 
ներքին կառուցվածքը և ելակետային նյութերը մնում են նույնը։ 

Քիմիական տեխնոլոգիան հիմնված է քիմիական վերափոխումների վրա, այսինքն` 
տեղի են ունենում որակական ներքին կառուցվածքային փոփոխություններ։ 

Ներկայումս, երբ շուկան հանդիսանում է արտադրության կարգավորիչ, գիտատեխ-
նիկական առաջընթացը սահմանափակվում է նրանով, որ օգտագործելով նոր նյութեր, 
արտադրական բնագավառներում կատարելագործվում են արտադրական սարքավորում-
ներ, բարելավվում է ավանդական տեխնոլոգիան, մշակվում է ու ներդրվում նորագույն 
տեխնոլոգիա, ձեռքի աշխատանքը փոխարինվում է մեքենայականով։ 

Ելնելով վերոհիշյալից՝ երրորդ հազարամյակի սկզբում անհրաժեշտ է կատարել 
որոշակի քայլեր, որոնցից են.  

1. ավանդական տեխնոլոգիաների փոխարեն (հին եղանակներով մեքենամասերի 
մշակում և հավաքում)՝ նորագույնի ներդրում, 

2. նոր նյութերի օգտագործում (մեքենամասերի պատրաստման համար), որոնք 
կհանգեցնեն արտադրության ծախսերի նվազեցմանը1, 

3. արտադրական գործընթացների համալիր մեքենայացում. այսինքն՝ ոչ միայն 
մեքենայական եղանակով մեքենամասերի պատրաստում, այլ արտադրության 
գործընթացի ղեկավարման գործառույթ։ 

Նշված խնդիրների իրականացումը կարագացնի արտադրական ցիկլը, կվերացնի 
արտադրության գործընթացի ընդմիջումները, հնարավորություն կտա բարձրացնելու 
ռիթմիկությունը, կվերացնի խոտանը, ձեռնարկությունների համար կապահովի լրացուցիչ 
շահույթ` ինչպես տեխնիկական, կազմակերպական, այնպես էլ սոցիալական գործոնների 
հաշվին։ Դրանք հնարավորություն կտան բարելավելու սարքավորումների ծանրա-
բեռնվածությունը (ժամանակի միավորում) և առավելագույնս օգտագործելու արտադրա-
կան հզորությունները։ 

                                                 
1 Թամարյան Գ.Ս., Թամարյան Գ.Գ., Արդյունաբերության ճյուղերի տեխնոլոգիայի հիմունքներ, Ե., 
«Ագրոէկոտուր», 2004, էջ 35: 
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Բնության հետ մարդու հարաբերությունն ուղղված լինելով բնական հարստություն-
ների անխնա օգտագործմանը, շրջապատի էկոլոգիական անաղարտության խաթարմա-
նը` աստիճանաբար բերել է նրան, որ մարդը սկսել է գիտակցել բնության պահպանման 
և՛ արդյունավետ օգտագործման, և՛ վերարտադրության անհրաժեշտությունը։ Ուստի 
մարդկության մտքում աստիճանաբար գերակայել է բնության նկատմամբ հոգատար 
վերաբերմունքի, բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ու վերարտադրու-
թյան հարցը, որը հասարակության կայուն զարգացման հիմնական նախադրյալն է։ 

Տեխնոլոգիայի հարցերի լուծման ամենաերաշխավորված ուղիներից մեկն այդ բնա-
գավառի գիտելիքներով զինված կադրերի առկայությունն է և նրանց արհեստավարժու-
թյան մակարդակի բարձրացումը, որի հիմքը պետք է դրվի տնտեսագիտական կրթու-
թյուն ստանալու ընթացքում։ Այդ նպատակին հասնելու համար առաջնակարգ խնդիր է 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում արտադրության տեխնոլոգիայի 
հիմունքների դասավանդման մեթոդիկայի մշակումը։ 

Ելնելով այդ պահանջներից՝ մեր առջև խնդիր ենք դրել մշակելու դասավանդման 
մեթոդիկա Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի ուսանողներին 
արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքները դասավանդելու համար։ 

Այդ տեսակետից նպատակահարմար ենք գտնում դասավանդման կուրսը կազմա-
կերպել 4 փուլով. 

1. դասախոսությունների փուլ 
2. գործնական աշխատանքների և լաբորատոր պարապմունքների փուլ, 
3. էքսկուրսիաներ դեպի արտադրական կազմակերպություններ, քննարկումների, 

ամփոփումների, պլանով նախատեսված աշխատանքների (կուրսային, ռեֆերատ, 
դիպլոմային) ներկայացման փուլ (3)1: 

Պետք է ասել, որ արտադրության տեխնոլոգիայի դասավանդման բազմաթիվ հիմ-
նախնդիրներ հուզում են մտավորականներին, ովքեր ժամանակին համահունչ, պար-
բերաբար վերանայում են բուհական դասավանդման մեթոդիկան և տեխնիկան` կապված 
գիտության զարգացման, երիտասարդության վարքի և մտագործության փոփոխման 
տեխնիկական միջոցների աննախադեպ զարգացման և տեղեկատվության աղբյուրների 
բազմազանության հետ։ 

Եթե խորհրդային գիտության պայմաններում դասավանդման մեթոդական խնդիրնե-
րը քննարկվում էին հիմնականում ճարտարագիտական շրջանակներում, ապա այսօր 
դրանք կարևորվում են յուրաքանչյուր գիտության և առարկայի դասավանդման պայման-
ներում։ Ավելին, «մանկավարժություն» տերմինը, մեր կարծիքով, այսօր կիրառելի չէ նաև 
լայն իմաստով` իբրև ուսուցում և դաստիարակություն ինչպես միջնակարգ, այնպես էլ 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում։ Ներկայումս բուհական դասավան-
դումը չի կարող իրականացվել մանկավարժության մեթոդներով, որոնք ընդունված էին 

                                                 
1 Университетское образование от эффективного преподавания и эффективному учению. Сборник рефератов 
по дидактике высшей школы, Минск, 2001, 145 с. 
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ավանդական մոտեցման շրջանակներում։ Ժամանակակից հասարակության պայմաննե-
րում ուսանողը պետք է դիտվի որպես ուսումնական գործընթացի լիիրավ մասնակից՝ ոչ 
միայն որպես դասավանդման օբյեկտ, այլ նաև որպես սուբյեկտ։ Ժամանակակից բուհա-
կան դասավանդումը պետք է միտված լինի դասախոս-ուսանող համագործակցությանը, 
որտեղ դասախոսի դերն անպայման փոփոխվելու է։ Դասախոսն այսօր կարող է լինել ոչ 
միայն գիտելիքներ մատուցող, այլև ունենալ մի քանի դերեր, որոնք պայմանավորված 
կլինեն ինչպես դասավանդվող առարկայի, այնպես էլ լսարանի առաձնահատկություն-
ներով։ Դասախոսի հնարավոր դերերից են. 

1. Դասախոս-փորձագետ. դասախոսությունը կարող է մատուցել հատուկ մասնագի-
տացում ստացած, բնագավառի կիրառական աշխատանքային փորձ ունեցող 
մասնագետը, որի գիտելիքներն ու հմտությունները գերազանցում են տեսաբան 
դասախոսների գիտելիքները, սակայն դասախոսական հմտությունները կարող են 
փոքր-ինչ զիջել։  

2. Դասախոս-առաջնորդ. դասախոսի նման դերը կարող է պայմանավորված լինել 
լսարանի ինքնուրույն աշխատանքի կազմակերպման, ուսանողների ինքնուրույն 
հետազոտական և խմբային աշխատանքների ղեկավարման անհրաժեշտությամբ։ 
Դասախոսի այս տեսակն արդյունավետորեն կազմակերպում է խմբային քննար-
կումները, ղեկավարում է ուսանողական հետազոտական պրակտիկան։ Այստեղ 
կարևորն այն է, որ դասախոս-առաջնորդը չի փնտրում գրականություն, չի պատ-
րաստում և լսարանում չի ներկայացնում ծավալուն տեսական նյութ, այլ կազմա-
կերպում է ուսանողների աշխատանքը։ 

3. Դասախոս-կառավարիչ. կազմակերպում է ուսանողների հետազոտական աշխա-
տանքը տվյալ առարկայի շրջանակներում, կողմնորոշում է նրանց՝ աշխատելու 
գրականությամբ, գտնելու առավել համապատասխանող մեթոդաբանություն։ 

4. Դասախոս-մոդեռատոր. կազմակերպում և վարում է խմբային քննարկումներ, 
որոնք խրախուսում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքը, կարծիքների 
փոխանակումը, որոնց շնորհիվ ուսանողը ձեռք է բերում ոչ միայն անհրաժեշտ 
գիտելիքներ, այլև սեփական դիրքորոշում առարկայի, մասնագիտության հիմնա-
խնդիրների լուծման մասին։ 

 
 

Հոդվածում ներկայացվում են «Արտադրության տեխնոլոգիայի հիմունքներ» առարկայի 
դասավանդման արդի մեթոդական հիմնահարցերը և դրանց լուծման հնարավորությունները 
բուհում` կիրառելով գիտության ժամանակակից նվաճումները։  

Տեխնոլոգիան մի գիտություն է, որը զբաղվում է հումքից վերջնական արդյունքի ստացմամբ՝ 
հաջորդական փուլերով։ Տնտեսագետը պետք է պատկերացում ունենա արտադրության ոլորտ-
ներում կիրառվող բազմատեսակ ու նորագույն տեխնոլոգիաների մասին, որպեսզի կարողանա 
կազմակերպել արտադրությունը և նվազագույն ծախսերով հասնել արդյունավետության։ 
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ГРИГОР ТАМАРЯН 
ГЕВОРГ ТАМАРЯН 

 

ПРЕДМЕТ "ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА" И МЕТОДОЛОГИЯ ЕГО 
ПРЕПОДАВАНИЯ 

 

Экономист должен иметь представление о широком спектре продуктов, используемых в 
производстве, новейших технологий, в целях достижения эффективности производства и мини-
мальных затрат. 

 
GRIGOR TAMARYAN 
GEVORG TAMARYAN 

 

THE SUBJECT "PRINCIPLES OF PRODUCTION TECHNOLOGY" AND METODOLOGY  
OF TEACHING 

 

An economist have to understand about a wide range of products, used in the production of the 
newest technologies in order to achieve efficiency in production and minimal costs. 

 
 
 

ԼԻԱՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿԵՆՍԱՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 
ԲԱՐԵԼԱՎՈՒՄԸ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հիմնաբառեր.  աշխատանքի շուկա, հաշմանդամություն, 
հանրային իրազեկության անհրաժեշտու-
թյուն, իրավունքների պաշտպանություն, 
զբաղվածության խթանում 

 

Անկախացումից ի վեր Հայաստանում աշխատանքի շուկան խոր փոփոխություններ է 
կրել` կապված թե՛ տնտեսական, թե՛ սոցիալական բարեփոխումների հետ: 

Այնուամենայնիվ, իրական գործազրկության մակարդակը կայուն կերպով պահպան-
վում է երկնիշ մակարդակի վրա. միջին հաշվով տնտեսապես ակտիվ չորս բնակչից մեկը 
ներկայումս գործազուրկ է: Ավելին, զբաղվածների մոտ երկու երրորդը կախվածության 
մեջ է ցածր արտադրողական` գյուղատնտեսության և առևտրի ոլորտներում ստացած 
եկամուտներից: 

Աշխատաշուկայում տիրող իրավիճակի հետ մեկտեղ, բնակչության տնտեսական 
ակտիվության մակարդակի վրա էական ազդեցություն են թողել նաև ժողովրդագրական 
այնպիսի միտումներ, ինչպիսիք են վերարտադրողական վարքագիծը և միգրացիան: 
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Զբաղվածության կառուցվածքն ըստ տնտեսական գործունեության ոլորտների ևս նկա-
տելիորեն փոխվել է. այն դարձել է պակաս բազմազանեցված և խոցելի ներքին ու արտա-
քին ազդակների հանդեպ: Գոյատևման նվազագույն միջոցներ ապահովող գյուղա-
տնտեսության զարգացումը պայմանավորվել է երկու հիմնական հանգամանքով` ոչ գյու-
ղատնտեսական աշխատատեղերի ստեղծմանը նպաստող քաղաքականության սակա-
վությամբ, և նրանով, որ այդ ոլորտում զբաղվածությունը ծառայեց որպես անցման շրջա-
նի ցնցումները դիմակայելու հիմնական գործոն: Թեև 1990 թ. ի վեր տնտեսության մաս-
նավոր հատվածը Հայաստանում զգալիորեն ընդլայնվել է, այնուհանդերձ, աշխատա-
տեղերի ստեղծումը տնտեսության մասնավոր հատվածում բավարար չի եղել: Հայաստա-
նյան աշխատաշուկայի համար լուրջ մարտահրավեր է նաև ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը, 
որը հիմնականում կրում է պատահական բնույթ, հիմնված է ավելի անձնական և սո-
ցիալական կապերի, քան պայմանագրային հարաբերությունների վրա: Այն, սովորաբար, 
ցածր վարձատրվող է, անկայուն և լուրջ խնդիրներ է առաջ բերում նաև սոցիալական 
ապահովության իրավունքի իրացման, մասնավորապես՝ գործազրկության կամ հիվան-
դության դեպքում, կենսաթոշակային իրավունքի իրացման տեսանկյունից: 

Սկսած 2000-ական թվականներից, երբ սոցիալ-տնտեսական զարգացման և աղքա-
տության կրճատման հիմնական գերակայությունները կապվեցին աշխատանքի շուկայում 
առկա խնդիրների հետ, կարևորվեց զբաղվածության ոլորտի ակտիվ քաղաքականությու-
նը` ուղղված զբաղվածության մակարդակի ավելացմանն ու գործազրկության կրճատ-
մանը: 

Վերը շարադրվածը վկայում է այն մասին, որ Հայաստանի աշխատանքի շուկան 
հեռու է կատարյալ լինելուց և բազում հիմնախնդիրներ ունի լուծելու: Դրանցից մեկն էլ 
հաշմանդամների զբաղվածության ապահովումն է, որը ոչ պակաս կարևոր է մեր 
օրերում: Չէ՞ որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք նույնպես աշխատուժի մի մասն են 
կազմում, այն էլ՝ խոցելի մասը: Չափազանց կարևոր է հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց կենսամակարդակի բարելավումը զբաղվածության խթանման միջոցով: 

Աշխարհում ավելի քան մեկ միլիարդ մարդ ապրում է այս կամ այն տեսակի հաշման-
դամությամբ, և 200 միլիոն մարդ տարբեր գործողությունների ժամանակ առնչվում է 
զգալի դժվարությունների (Համաշխարհային հաշվետվություն հաշմանդամության մասին, 
ԱՀԿ և Համաշխարհային բանկ, հունիս 2011): Ամբողջ աշխարհում հաշմանդամություն 
ունեցող անձինք առողջապահական, կրթական և տնտեսական բնագավառներում ունեն 
համեմատաբար ցածր մասնակցության և աղքատության ավելի բարձր ցուցանիշներ: Սա 
մասամբ այն պատճառով է, որ հաշմանդամություն ունեցող անձինք առողջապահական, 
կրթական, զբաղվածության, տրանսպորտային և տեղեկատվություն ստանալու ծառայու-
թյունների գործընթացում բախվում են զանազան արգելքների: Արգելք են հանդիսանում 
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են անկատար չափանիշներն ու ընթացակարգերը, 
բացասական վերաբերմունքը, ծառայությունների մատուցման և մատչելիության բացա-
կայությունը, տեղեկատվության և հաղորդակցության ոչ բավարար լինելը, սեռական 
խտրականությունը և իրենց վերաբերող հարցերում՝ անբավարար մասնակցությունը: 
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Վերջին 20 տարիների ընթացքում Հայաստանը մեծապես բարելավել է իր տնտեսու-
թյունը, ենթակառուցվածքները և հանրային ծառայությունները: Սակայն 179,257՝ պաշտո-
նապես գրանցված հաշմանդամություն ունեցող անձանց (ՀՀ ազգային վիճակագրական 
ծառայություն, կայքէջ, 2011) մեծամասնությունը շարունակում է դիմակայել հասարակու-
թյան կողմից հաշմանդամության թյուրընկալմանն ու օրենքների և դրանց կարգավորման 
դաշտին առնչվող խնդիրներին, քանի որ դրանք չունեն լայն կիրարկում և քիչ են 
հրապարակված ու լուսաբանված: Հատուկ մասնագիտական դպրոցների մեծ մասը չունի 
կարողություններ և հնարավորություններ իրենց կանոնավոր ծրագրերում հաշմանդամ-
ներին ընդգրկելու համար: Վերապատրաստումների և աշխատանքի բացակայության 
պայմաններում հաշմանդամները բավարարվում են կառավարության կողմից սահման-
ված կենսաթոշակով: Նրանք չունեն համապատասխան տեղեկատվություն իրենց իրա-
վունքների մասին և վարում են խիստ սահմանափակ կյանք՝ մերժվելով հասարակության 
կողմից և հաճախ խտրականության ենթարկվելով աշխատավայրում: 

Հիմնվել են հաշմանդամություն ունեցող անձանց բազմաթիվ կազմակերպություններ 
(ՀՈՒԱԿ)՝ աշխատանքի հնարավորություն ընձեռելով նրանց: ՀՈՒԱԿ-ների հիմնական 
նպատակը հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների պաշտպանությունն ու 
աշխատանքով ապահովումն է, սակայն դրանք ունեն սահմանափակ հնարավորություն-
ներ, ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացման, գնահատումների և վերապատ-
րաստումների վարման անհրաժեշտ հմտությունների բարելավման, համագործակցու-
թյան և համակարգման աջակցության անհրաժեշտություն: Չնայած երկրում արձանա-
գրվում է հաշմանդամների հանդեպ վերաբերմունքի դրական տեղաշարժ, այնուամենայ-
նիվ, հաշմանդամությամբ անձանց կարիքները բավարարելու համար ՀՀ Կառավարու-
թյան և ՀՈՒԱԿ-ներին անհրաժեշտ ռեսուրսները մնում են անբավարար: Երկրում դեռևս 
առկա է ամբողջական մոտեցում ցուցաբերելու, պատշաճ կերպով հաշմանդամությունը 
դասակարգելու, լայն մասնագիտական վերապատրաստումներ և աշխատանքին համա-
պատասխանեցման ծառայություններ ապահովելու խնդիրը: 

Այս առնչությամբ անհրաժեշտ է օգտագործել երկու կարևոր ռազմավարական 
մոտեցումներ. 

1) Վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք հաշմանդամների համար ստեղծում են 
«հաշմանդամեցնող միջավայր», զարգացնել հաշմանդամների գիտելիքներն ու 
հմտությունները, բացառել մեկուսացումը և անհասանելի միջավայրը, խտրակա-
նությունը և կիրառել պետական աջակցման ճիշտ քաղաքականություն: 

2) Համայնքահեն վերականգնում և զբաղվածություն (ՀՎԶ) (ՀՎԶ իրագործվում է 
հաշմանդամների, նրանց ընտանիքների և համայնքների համատեղ ջանքերի և 
համապատասխան առողջապահության, կրթության, միջին մասնագիտական և 
հասարակական ծառայությունների միջոցով): 

Վերը նշված ռազմավարության նպատակն է հաշմանդամություն ունեցող անձանց 
համար խթանել զբաղվածության հավասար հնարավորությունները և աշխատանքի 
մատչելիությունը՝ որպես մարդու հիմնարար իրավունք: 
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Ռազմավարական խնդիր է ստեղծել Հայաստանում հաշմանդամություն ունեցող 
անձանց աշխատանքային ծառայություններով ապահովելու արդյունավետ ծրագիր, որի 
ուղղություններն են` 

- մասնագիտական և արհեստագործական գնահատում, 
- անհատական մասնագիտական զարգացման ծրագրի մշակում՝ վերապատրաս-

տումների և զբաղվածության ապահովման նպատակով, 
- մասնագիտական կարողությունների զարգացում՝ միջին մասնագիտական կրթա-

կան հաստատությունների և մասնագիտական վերականգնման միջոցով, 
- աշխատանքի պատրաստականության և կյանքի հմտությունների վերապատրաս-

տում, 
- աշխատանքի համապատասխանություն, 
- աշխատատեղի /փորձառության ապահովում և հետագա աջակցություն (ուսուցում, 

ուղղորդում), 
- ինտեգրված աշխատանքային միջավայրի ստեղծում (նոր և/կամ հարմարեցված 

աշխատատեղեր), 
- ՀՈՒԱԿ-ներին և ՀԿ-ներին փոքր դրամաշնորհների տրամադրում՝ հաշմանդամու-

թյուն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավորմանը աջակցելու նպատակով, 
- համակարգող աշխատանքային խմբերի ստեղծում, 
- հանրային իրազեկումը բարելավող նյութերի մշակում, տպագրություն և տարա-

ծում, 
- համացանցի և կայքերի օգտագործում, 
- ընթացակարգերում միջազգայնորեն ճանաչված լավագույն փորձի և մոդելների 

ընդգրկման նպատակով երաշխավորությունների տրամադրում, 
- ուղեցույցների, վերապատրաստման և ուսուցման ձեռնարկների մշակում ու 

տարածում: 
Արդյունքում` ՀՈՒԱԿ-ները կստանան լրացուցիչ իրազեկում հաշմանդամություն ունե-

ցող անձանց կարիքների և իրավունքների մասին: Թե՛ հանրային, թե՛ մասնավոր ոլորտ-
ներում աշխատողները կտեղեկացվեն հաշմանդամների իրավունքների մասին և առավել 
պատրաստակամություն կդրսևորեն նրանց աշխատանքի ընդունելու հարցում, մանա-
վանդ, եթե պետությունը խրախուսի նման գործատուներին: Մասնագիտական և վերա-
պատրաստող հաստատությունները ձեռք կբերեն գիտելիքներ հաշմանդամների արհես-
տագործական/մասնագիտական վերապատրաստում անցկացնելու, միջազգային փորձի 
և մոդելների կիրառման վերաբերյալ, ինչպես նաև կապ կհաստատեն մասնավոր հատ-
վածի հետ՝ վերանայելով մասնագիտությունները, դրանք համապատասխանեցնելով 
ընթացիկ աշխատանքային շուկայի կարիքներին: 
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Ամբողջ աշխարհում հաշմանդամություն ունեցող անձինք առողջապահական, կրթական և 
տնտեսական բնագավառներում գրանցում են ցածր մասնակցության և աղքատության ավելի 
բարձր ցուցանիշներ: Ուստի առաջնահերթ խնդիր է հաշմանդամների կենսամակարդակի բարե-
լավումը զբաղվածության խթանման միջոցով: 

 
 

ЛИАНА АКОПЯН 
 

УЛУЧШЕНИЕ БЛАГОСОСТОЯНИЯ ЛЮДЕЙ, ИМЕЮЩИХ ИНВАЛИДНОСТЬ,  
С ПОМОЩЬЮ СТИМУЛИРОВАНИЯ ИХ ЗАНЯТОСТИ 

 

Во всем мире люди, имеющие инвалидность, характеризуются низким участием в сферах 
здравохранения, образования, экономики, и они имеют высокий уровень бедности. Таким обра-
зом, главной задачей является улучшение благосостояния инвалидов с помощью стимулирования 
их занятости.  

 
 

LIANA HAKOBYAN 
 

ТHE IMPROVEMENT OF THE WELL-BEING OF THE HANDICAPPED PEOPLE THROUGH 
EMPLOYMENT 

 

All over the world people with disabilities have higher level of poverty and low participation in the 
sectors of health, education, and economy. Thus, the improvement of the well-being of the handicapped 
people through employment has become a priority. 

 
 

 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՀԱՋՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐԺԵՔԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ ՇՂԹԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  արժեքի շղթա, մրցակցություն, լոյալու-
թյուն, փաթեթավորում, ծառայություն, 
հետվաճառքային սպասարկում, գին, կա-
ռավարում, գործընթաց 

 

Ժամանակակից պայմաններում ընկերությունները ցանկանում են սպառողներին 
ներկայանալ յուրովի, քանի որ այժմյան շուկան բնութագրվում է մրցակցության բարձր 
մակարդակով, ինչպես նաև ապրանքների և ծառայությունների բազմազանությամբ։ Եթե 
նախկինում վերջիններս տարբերվում էին իրարից միայն որակով և գներով, ապա այժմ 
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ավելացել են մրցակցային այնպիսի առավելություններ, ինչպիսիք են փաթեթավորումը, 
լրացուցիչ ծառայությունների առկայությունը, հետվաճառքային սպասարկումը և այլն։ 

Ներկա պայմաններում ընկերությունների միջև մրցակցությունը դաժան բնույթ է 
ստանում։ Հետևաբար` արտադրողը հնարավորություն կունենա առաջ անցնելու իր 
մրցակիցներից միայն այն դեպքում, եթե օգտագործի մարքեթինգային փիլիսոփայու-
թյուն։ Ուստի ընկերությունները փորձում են սպառողներին ներկայացնել այնպիսի 
ապրանքներ և ծառայություններ, որոնք արժեք կունենան նրանց համար։ Արժեքը շատ 
լայն և վերացական հասկացողություն է։ Այն իր մեջ ներառում է ինչպես ավանդական 
գնային և ապրանքային քաղաքականությունները, այնպես էլ դիրքավորման և հաղոր-
դակցության ռազմավարությունները, բրենդի ստեղծումը, իմիջի մշակումը և այլն։ Ընկե-
րությունները փորձում են մարքեթինգային այդպիսի տարբեր մեթոդների ինտեգրման 
ճանապարհով ստեղծել այնպիսի արժեք, որի համար սպառողը պատրաստ կլինի 
վճարելու։ Հետևաբար` սպառողի մոտ ձևավորվում են որոշակի սպասումներ ծառայու-
թյան արժեքի նկատմամբ։ Եվ, բնականաբար, եթե վերջինիս սպասումները արդարաց-
վեն, նա նորից և նորից կօգտվի տվյալ ընկերության տվյալ ծառայությունից։ 

Արժեքը սահմանվում է որպես ծառայության ընդհանուր արժեքի և ընդհանուր 
ծախսերի տարբերություն։ Ընդհանուր արժեքը սպառողի համար բոլոր այն օգուտների 
ամբողջությունն է, որ նա կարող է ստանալ՝ ձեռք բերելով այս կամ այն ծառայությունը։ 
Ընդհանուր ծախսեր ասելով՝ հասկանում ենք ծախսերի այն ամբողջությունը, որը հաճա-
խորդը կատարում է տվյալ ծառայության դիմաց։ Պարզ է, որ եթե օգուտները սպառողի 
ընտրության վրա ունեն դրական ազդեցություն, ապա ծախսերը կանդրադառնան բացա-
սականորեն։ Պետք է այստեղ հաշվի առնել նաև այն փաստը, որ ծախսերը ոչ միայն 
դրամական վնասներ են, այլ նաև ժամանակի, ջանքերի և ուրիշ։ 

Այժմյան սուր մրցակցային պայմաններում ընկերությունները, որոնք գործունեություն 
են ծավալում ծառայությունների ոլորտում, պետք է կարողանան իրենց հաճախորդներին 
ապահովել արժեքով և չմոռանալ վերջիններիս շահերը մարքեթինգային որոշումներ կա-
յացնելիս։ Ուստի արժեքը կարող ենք բնորոշել որպես որոշակի գործողությունների կամ 
օբյեկտի կարևորություն որոշակի սպառողի համար որոշակի պահին՝ հաշվի չառնելով 
ծախսերը, որոնք առաջանում են տվյալ գործողությունների իրականացումից կամ օբյեկ-
տի օգտագործումից1։ 

Ընկերությունները ստեղծում են արժեք, երբ սպառողներին առաջարկում են այնպիսի 
ծառայություններ, որոնք վերջիններիս անհրաժեշտ են։ Նման ծառայությունները մա-
տուցվում են հաճելի և հարմար կրիչների միջոցով, ինչպես նաև մատչելի գներով։ Դրա 
փոխարեն, ընկերությունները նույնպես ստանում են արժեք հաճախորդների կողմից՝ 
գլխավորապես դրամական միջոցների տեսքով, որոնք հաճախորդները վճարում են 
տվյալ ծառայության դիմաց։  

                                                 
1 К.Лавлок, "Маркетинг услуг", Четвертое издание, Москва-Санкт-Петербург-Киев, глава 1, с. 55. 
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Յուրաքանչյուր հաճախորդ պարբերաբար որոշումներ է կայացնում, թե արդյոք 
անհրաժեշտ է ծախսել սեփական ժամանակը, գումարը և ջանքերը տվյալ ծառայությու-
նից օգտվելու համար։ Օրինակ՝ բանկային համակարգում նման ծառայություններ կարող 
են լինել փոխանակումներ կատարելը, վարկեր ստանալը, ավանդներ ներդնելը և այլն։ 
Սակայն եթե հաճախորդը ծառայությունից օգտվելուց հետո զգում է, որ վճարել է ավելին, 
քան պետք էր, կամ ստացել է ավելի քիչ օգուտ, քան ցանկանում էր, ապա նա բավարար-
ված չի լինի իր ձեռքբերումով, հետևաբար` այդ ծառայությունը արժեք չի ներկայացնի։ 
Կարող են լինել դեպքեր, երբ հաճախորդը, բավարարված լինելով տվյալ ծառայությամբ, 
չգոհանա սպասարկումից, միջավայրից կամ լրացուցիչ ծառայություններից. անշուշտ, դա 
նույնպես կիջեցնի տվյալ ծառայության արժեքը։ 

Ոչ մի ընկերություն, որը ցանկանում է հաճախորդների հետ հաստատել երկարա-
ժամկետ հարաբերություններ, թույլ չի տա վերջինիս մատուցել ցածր որակի ծառայու-
թյուններ։ Ծառայության ոլորտում որակը մեծապես կախված է սպասարկման մակար-
դակից, քանի որ այստեղ ծառայությունը չի կարող մատուցվել սպասարկողից անկախ։ 
Հետևաբար՝ ծառայությունների ոլորտում գործող կազմակերպությունները պետք է 
մշակեն էթիկական և իրավաբանական որոշակի արժեքներ, նորմեր և ստանդարտներ, 
որոնց հիման վրա պետք է ձևավորվեն հարաբերությունները ինչպես աշխատողների 
միջև, այնպես էլ սպառողների հետ։ 

Բացի դրանից, պետք է հստակ տարբերել, թե ծառայության ոլորտի կազմակերպու-
թյունը ինչ է ստանում իր հաճախորդից` առավելագույն ջանքեր գործադրելով լոյալ 
հաճախորդների պահպանման համար, որոնք կյանքում առաջնորդվում են միևնույն 
արժեքներով։ 

Մեր ժամանակներում ընկերությունները և բիզնես դպրոցները ավելի մեծ ուշադրու-
թյուն են դարձնում էթիկական վերաբերմունքին։ Բայց պետք է նաև նշել, որ գործարար 
հարաբերությունների էթիկան համարվում է պոզիտիվ արժեք, ինչը երկար ժամանակ է 
արդեն՝ ծառայություններ առաջարկող յուրաքանչյուր կազմակերպություն գիտակցում է։ 
Ժամանակակից մասնագիտական գրականությունում հնարավոր չէ գտնել արժեքի որևէ 
սահմանում, որ ընդունելի լինի բոլոր հեղինակների կողմից և կարողանա ամբողջությամբ 
բնութագրել արժեքի էությունը և կարևորությունը ընկերության համար։ Հետևաբար՝ 
տարբեր մասնագետներ տարբեր կերպ են սահմանել արժեքը: 

Ըստ Ֆ. Կոտլերի՝ արժեքը սպառողի գնահատողական մտածելակերպն է ապրանքի` 
սեփական կարիքները բավարարելու հատկության մասին։ Սպառողին ներկայացվող 
արժեքը ներկայացվում է որպես ընդհանուր սպառողական արժեք, որը ներառում է ապ-
րանքի, ծառայության, սպասարկող անձնակազմի, ապրանքի փաթեթավորման ընդհա-
նուր արժեքը, և ընդհանուր սպառողական ծախսերի տարբերություն։ Ընդ որում, ընդհա-
նուր սպառողական ծախսերը ոչ միայն դրամական, այլ նաև ժամանակի, էներգիայի և 
այլ ծախսերն են1։ 

                                                 
1 Ф.Котлер, Г.Армстронг, Дж.Сондерс, В.Вонг, "Основы маркетинга", М., 2003, г. 1, с. 36.   
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Արժեքը կարող է լինել` 
 բարձր որակի, որակով (ընդունված հասարակության կողմից կամ այլ կերպ՝ 

պոզիտիվ) և անորակ (ընդունված չէ հասարակության կողմից, նեգատիվ է), 
 սոցիալական, դրամական, նյութական, ոչ նյութական, հոգևոր, մշակութային,  
 իրական՝ նյութական արժեքներ և վերացական կամ հոգևոր,  
 օբյեկտիվորեն առաջացած` մարդու կամքից անկախ, կամ սուբյեկտիվորեն արա-

գացած՝ մարդու ներգործության հետևանքով։ 
Ներկայում կազմակերպությունների հիմնական նպատակը ոչ թե շուկայի մեծ հատվածի, 

այլ սպառողների նվաճումն է։ Յուրաքանչյուր ընկերության կառավարման համար սպառո-
ղական արժեքի ստեղծման գործընթացը օրեցօր ավելի է բարդանում։ Այս ռազմավա-
րական խնդրի բարդությունը պայմանավորված է հետևյալ խնդիրներով. 

• շահագրգիռ կողմերի` սեփականատերերի, սպառողների, մատակարարների և 
հասարակության հետաքրքրությունների հավասարակշռության պահպանման 
բարդությունը,  

• ազդել մրցակիցների վրա` փորձելով գրավել նրանց հաճախորդներին ու աշխա-
տողներին, 

• այդ մարտավարությունը կարող է առաջանալ տարբեր և երբեմն իրար հակասող 
ռազմավարական հեռանկարներից (թե՛ ֆինանսական, թե՛ մարքեթինգային)։ 

Ընկերությունները մարդկանց կարիքները բավարարում են օգտակարության առա-
ջարկով։ Այսինքն` այն օգուտների ամբողջությամբ, որոնցով նրանք խոստանում են 
բավարարել սպառողների պահանջմունքները։ Սպառողներին հետաքրքրում է ոչ թե այս 
կամ այն ապրանքը որպես այդպիսին, այլ ապրանքի օգտակարությունը։ Սպառողական 
արժեքը կախված է այն բանից, թե հաճախորդներն ինչպես են ընկալում առաջարկի 
օգուտները և ապրանքի կամ ծառայության ձեռքբերման հետ կապված կորուստները։  

Այսպիսով՝ սպառողական արժեքն ապրանքի տիրապետումից ու օգտագործումից 
սպառողի ակնկալած օգուտների և ծախսերի միջև տարբերությունն է։ Այդ ցուցանիշով 
սպառողը գնահատում է իր պահանջմունքները բավարարելու ապրանքի կարողությունը։ 
Ակնկալվող օգուտները կարող են վերաբերել բուն ապրանքին, դրա սպասարկմանը, 
ընկերության հեղինակությանը։ Կարևորվում են նաև մատակարարի և սպառողի փոխ-
հարաբերությունները։ Սպառողները նախապատվությունը տալիս են այն մատակարար-
ներին, որոնց հետ հաստատել են սերտ փոխհարաբերություններ։ Այդ կապերը կարող են 
լինել անձնական կամ մասնագիտական բնույթի։ Սպառողները բարձր են գնահատում 
աշխատանքային այն գործընկերներին, որոնց կարող են վստահել։  

Ակնկալվող ծախսերն ապրանքի ձեռքբերման ընդհանուր ծախսերն են։ Օրինակ` 
դրամական, ուժային, ժամանակի և հոգեբանական ծախսումները։ Գոյություն ունի նաև 
ծախսերի մեկ այլ տեսակ, որը պետք է հաշվի առնեն շուկայագետները. ոչ ճիշտ որոշում 
կայացնելիս՝ հնարավոր հոգեբանական ծախսերը։ Անորոշությունը նշանակում է, որ 
սպառողները գնումներ կատարելիս ունենում են անհանգստություն և որոշակի մարտա-
վարություն։ Իրականում նրանք հաճախ չեն կարողանում հստակ և օբյեկտիվ գնահատել 



 418

ապրանքի արժեքը և դրա վրա կատարված ծախսերը, հետևաբար` առաջնորդվում են 
ընկալվող սպառողական արժեքով։  

Մարքեթինգի կառավարման հայեցակարգերի շրջանակներում ներկա պայմաննե-
րում ավելացնում ենք նաև CVM-ը (Customer Value Management), որն ունի երկու հիմնա-
կան նպատակ. 

• ստեղծել սպառողի համար բացառիկ արժեք և մատակարարել այն նպատակային 
շուկայում, 

• ապահովել հետադարձ կապ բացառիկ արժեքի օբյեկտիվ իրացման գործընթա-
ցում։ 

Սպառողական արժեքի կառավարումն առաջարկում է երեք հիմնական մեթոդա-
բանություն. 

• Նորաստեղծության վերլուծություն, որը հիմնված լինի գործարքների` յուրաքան-
չյուր իրադարձության ծախսերի ու եկամուտների վերլուծության վրա։ Այս մեթոդա-
բանության առավելությունը կանխատեսումների հավաստիությունն է վիճակա-
գրական տեսանկյունից, իսկ թերությունն այն է, որ օգտագործվում են հին տվյալ-
ներ, ինչը հնարավորություն չի տալիս կանխատեսելու սպառողի ապագա 
մտադրությունները։ 

• Զուտ ներկա արժեքի վերլուծություն, որը վերաբերում է յուրաքանչյուր իրադար-
ձության եկամուտներին և ծախսերին։ Այս մեթոդաբանության առավելությունն այն 
է, որ հիմնված է տվյալների հաշվառման վրա, ուստի արդյունքներն անմիջապես 
ստանում են դրամական արտահայտություն։ Թերությունն այն է, որ այս մեթոդա-
բանության ժամանակ կիրառվում են հին տվյալներ, ուստի այն հնարավորություն 
չի տալիս կանխատեսելու ապագա մտադրությունները։ 

• Ապագա մտադրությունների վերլուծություն, որը հիմնված է սպառողների կարծիք-
ների վրա։ Այս մեթոդաբանության առավելությունն այն է, որ նոր տեխնոլոգիանե-
րը թույլ են տալիս արագ գնահատել հաճախորդների ամբողջ բազան, հուսալի 
կանխատեսումներ կատարել, ապագա մտադրությունները ճիշտ գնահատել։ 
Թերությունն է այն, որ պայմանավորված է գնահատման միջոցների հուսալիու-
թյամբ և հիմնավորվածությամբ, ինչպես նաև արդյունքների և պատասխանների 
արագ տեմպերով։ Այս վերլուծությունը պետք է կատարվի կանոնավոր կերպով։ 

Սակայն դժվար է միանշանակ ասել, թե նշված մեթոդներից որոնք են առավել 
արդյունավետ, քանի որ դրանք լրացնում են մեկը մյուսին և պետք է կիրառել միմյանց 
կապակցված։ 

Արժեքի ստեղծման շղթան մարքեթինգային հաջորդական քայլերի ամբողջություն է, 
որոնց միջոցով միայն ընկերությունը կկարողանա առաջարկել բարձր արժեքայնությամբ 
ապրանք։ Արժեքային շղթայի վերաբերյալ առկա են երկու հիմնական տեսակետներ։ 
Ավանդական մոտեցումը ենթադրում է, որ մարքեթինգը սկսվում է այն ժամանակ, երբ 
ընկերությունը սկսում է վաճառել ապրանքը։ Այս մոտեցումը կարող է գործել այն 
ժամանակ, երբ առկա է ապրանքի դեֆիցիտ, հետևաբար` սպառողը ուշադրություն չի 
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դարձնում որակին, փաթեթավորմանը (զարգացող երկրներում՝ առօրյա ապրանքների 
համար)։ Բայց այս մոտեցումը անարդյունավետ է այն պարագայում, երբ սպառողներին է 
ներկայացվում մեծ տեսականի։ Այդպիսի դեպքերում մնացած շուկան ստորաբաժանվում 
է միկրոշուկաների, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր պահանջմունքը, առանձնահատկու-
թյունը, հետևաբար՝ յուրաքանչյուր ընկերություն պետք է առաջարկություն մշակի ամեն 
մի հատվածի համար։ Այստեղ արդեն անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու 
արժեքային շղթայի ժամանակակից մոտեցումը։ Ըստ այդ մոտեցման` արժեքի ստեղծման 
շղթան երեք հիմնական գործընթացների ամբողջություն է.  

• արժեքի ընտրություն,  
• արժեքի ստեղծում, 
• արժեքի խթանում։ 
Ի տարբերություն ավանդական մոտեցման, այս դեպքում մեծանում է շուկայի հատ-

վածավորումը։ Այսինքն՝ եթե նախկինում արտադրվում էր ամբողջ շուկայի համար, ապա 
այժմյան մրցակցային պայքարում հաջողության հասնելու համար պետք է նախևառաջ 
հատվածավորել շուկան, ընտրել առավել գրավիչ հատվածը, մշակել դրան հատուկ 
արժեք, և նոր միայն այդ արժեքը դիրքավորել տվյալ հատվածում։ Բացի դրանից, այս-
տեղ արդեն կարևորվում են ոչ միայն առևտրային ջանքերը, այլ նաև հետվաճառքային 
սպասարկումը, սպասարկման մակարդակի բարձրացումը, լրացուցիչ ծառայությունների 
առկայությունը և այլն։ 

Արժեքի ստեղծման շղթայի հայտնի հայեցակարգի հեղինակն է Հարվարդի համալ-
սարանի պրոֆեսոր Մայքլ Պորտերը։ Ըստ նրա հայեցակարգի՝ յուրաքանչյուր ընկերու-
թյան գործունեությունը կարելի է դիտարկել որպես տարբեր տեսակի գործընթացների 
ամբողջություն։ Այդպիսի գործընթացներից են նախագծումը, արտադրությունը, ապ-
րանքների առաջմղումը, հետվաճառքային սպասարկումը և այլն։ Արժեքի ստեղծման 
շղթան ինը փոխկապակցված փուլերի ամբողջություն է, որոնց արդյունքում ստեղծվում է 
արժեքը։ Ընդ որում, վերջիններից հինգը առաջնային են (մուտքային լոգիստիկա, արտա-
դրություն, ելքային լոգիստիկա, մարքեթինգ և վաճառք, սպասարկում), իսկ մյուս չորսը` 
երկրորդային (ընկերության կառուցվածք, մարդկային ռեսուրսների կառավարում, տեխ-
նոլոգիաների զարգացում, նյութատեխնիկական մատակարարում)։ 

Ընկերության խնդիրն է վերլուծել այդ տարբերակներից յուրաքանչյուրում առաջացող 
արժեքները, ծախսերը և վերջինիս արդյունավետությունը, ինչպես նաև համեմատել 
դրանք մրցակիցների համանման տարրերի հետ։  

Ընկերության տարբեր բաժինները պետք է փոխկապակցված իրականացնեն 
հետևյալ հինգ գործընթացները՝ 

• Շուկայի ուսումնասիրություն։ Շուկայի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքա-
գրում, օգտագործում։ 

• Նոր առաջարկությունների իրականացում։ Յուրաքանչյուր գործարարություն 
ուղղված է նոր առաջարկությունների վերաբերյալ հետազոտությունների իրակա-
նացմանը, մշակմանը և կյանքի կոչմանը։ 
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• Գնորդների ներգրավման գործընթաց։ Նպատակային շուկաների առանձնացում, 
նոր հատվածների ներգրավում։ 

• Գնորդների հետ փոխհարաբերությունների կառավարում։ Սպառողների վերա-
բերյալ գիտելիքների խորացում։ 

• Պարտավորությունների իրականացում։ Յուրաքանչյուր բաժին ունի ինչպես իրա-
վունքներ, այնպես էլ պարտավորություններ, որոնք պետք է իրականացվեն։ 

 

 
 

Գծապատկեր 1. Արժեքի ստեղծման շղթայի ընդհանուր տեսքը 
 
Ընկերության համար կարևոր է նաև մրցակիցների ուսումնասիրությունը, ինչպես 

նաև մատակարարների ու միջնորդների աշխատանքի արդյունավետության վերլուծու-
թյունը։ Մեր օրերում արժեքը կառավարելիս անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրա բաղա-
դրիչները, ինչպես նաև մեծացման հնարավոր ուղիները։  

Արդի պայմաններում պարզ է դարձել, որ այն ընկերությունները, որոնք ցանկանում 
են հասնել բարձր արդյունքների և հաղթող դուրս գալ մրցակցային դաժան պայքարից, 
պետք է հրաժարվեն ավանդական մոտեցումներից և իրենց գործունեությունը կառուցեն 
հաճախորդների պահանջմունքների բավարարման մեթոդներով։  

Ընկերության համար կարևոր է գիտակցել ոչ միայն հաճախորդի կարևորությունը 
ընկերության համար, այլ նաև հասկանալ, որ ծառայությունների ոլորտում սպառողներին 
գրավելու և պահպանելու կարևոր գործիքը սպասարկումն է։ Ծառայությունների ոլորտում 
գործող յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է կարողանա ճանաչել իր հաճախորդ-
ներին և պատասխանել հետևյալ երեք հարցերին. 

• ի՞նչ ապրանքի, ծառայության կամ տեղեկատվության կարիք ունի հաճախորդը և 
ինչպե՞ս է ցանկանում բավարարել դա տվյալ կազմակերպության միջոցով, 

• ինչպե՞ս կարող է կազմակերպության աշխատակիցը օգնել սպառողին սպա-
սարկման ժամանակ, 

Ընկերության կառուցվածքը

Մարդկային ռեսուրսների կառավարում

Տեխնոլոգիաների զարգացում

Նյութատեխնիկական մատակարարում

Մարքեթին-
գային 

լոգիստիկա 

Արտա-
դրություն Սպասար-

կում 
Ելքային 

լոգիստիկա 
Մարքեթինգ 
և վաճառք 
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• ի՞նչ կարող է անել կազմակերպությունը հաճախորդին առավելագույնս բավա-
րարելու համար։ 

Սպասարկման ժամանակ պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ բոլոր հաճա-
խորդների պահանջմունքները միանման չեն։ Հաճախորդներն իրարից տարբերվում են 
ցանկություններով, նախասիրություններով, դրսևորած վարքագծով, սոցիալական խմբե-
րին մասնակցությամբ և այլն։ Հետևաբար` տարբեր են նաև նրանց պահանջմունքները։ 
Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում առանձնացնելու հաճախորդներին՝ ըստ 
պահանջմունքների տեսակների.  

• ենթադրյալ կամ չարտահայտված, 
• քողարկված կամ լատենտ, 
• արտահայտված։ 
Առաջին դեպքում հաճախորդը սպասում է, որ բավարարվեն իր պահանջմունքները։ 

Օրինակ` եթե նա ցանկանում է ստանալ փոխանցված գումարը, ապա ենթադրում է, որ 
տվյալ բանկում կիրականացնի տվյալ գործարքը։ Արտահայտված են այն պահանջները, 
որոնց բավարարման դեպքում հաճախորդը ուրախ կլինի, բայց բացակայության դեպքում 
չի տխրի։ Օրինակ՝ եթե փոխանցման ժամանակ բանկն առաջարկի արտարժույթի փո-
խանակման կուրսի շեղում։ Քողարկված են համարվում այն պահանջմունքները, որոնց 
իրականացմանը հաճախորդը չի սպասում։ Օրինակ` երբ հաճախորդին անվճար տրա-
մադրվում է պլաստիկ նվեր քարտ։ 

Ինչպես արդեն նշել ենք, հաճախորդի համար արժեքը էմոցիոնալ և ֆիզիկական 
օգուտների ու ծախսերի տարբերությունն է։ Այսինքն՝ եթե հաճախորդը տվյալ բանկի 
սպասարկումից և ծառայություններից ստանա ավելի շատ օգուտներ, քան վնասներ, 
ապա, կարելի է ասել, որ բանկին հաջողվել է հաճախորդին ներկայացնել բարձր արժե-
քայնությամբ ապրանք։ Այլ կերպ ասած, եթե տվյալ ծառայություններից օգտվելուց հետո 
արդարացվեն հաճախորդի սպասումները, դրական լինեն տպավորությունները, ապա 
վերջինս կլինի բավարարված. այսինքն՝ տվյալ ծառայությունը արժեք կներկայացնի սպա-
ռողի համար։ Հետևաբար` հեռանկարային ընկերությունները պետք է կարողանան բա-
րելավել հաճախորդի բավարարման գործընթացը:  

Հաճախորդի բավարարվածությունը նրա սպասումների իրականացումն ու դրանց 
գերազանցումն է այնպես, որ նմանատիպ հաջորդ ծառայության անհրաժեշտության 
դեպքում նա այցելի տվյալ կազմակերպություն և նախապատվությունը տա վերջինիս, այլ 
ոչ թե մրցակիցների1։ 

Ինչպես ասել է Սեմ Ուալտոնը. «Հաճախորդը կարող է աշխատանքից հեռացնել 
բոլորին՝ տնօրենից մինչև ամենապարզ աշխատող, եթե ծախսի իր գումարը մրցակցի 
մոտ»։ Դեռ ավելին, հայտնի է, որ եթե ընկերությունը բարելավում է հաճախորդի հավա-
տարմությունը 5%-ով, ապա եկամուտը մեծանում է 35%-ով։ 

                                                 
1 http://www.managementmix.com/ 



 422

Պետք է նշել նաև, որ հաճախորդին անընդհատ բավարարելը նրան դարձնում է 
հավատարիմ։ Ընդ որում, ընկերությունը ավելի քիչ միջոցներ է ծախսում արդեն առկա և 
բավարարված հաճախորդին հավատարիմ դարձնելու, քան նորին ձեռք բերելու կամ 
դժգոհին հետ վերադարձնելու դեպքում։ Հենց այդ պատճառով էլ ծառայությունների 
ոլորտի շատ կազմակերպություններ այժմ առանձնացնում են «հավատարիմ» հաճա-
խորդների հատվածը՝ առաջարկելով հատուկ սակագներ և ծառայություններ։  

 
 
Ներկա պայմաններում ընկերությունների միջև մրցակցությունն ավելի դաժան բնույթ է ստա-

նում։ Հետևաբար` արտադրողը հնարավորություն կունենա առաջ անցնելու իր մրցակիցներից 
միայն այն դեպքում, եթե օգտագործի մարքեթինգային փիլիսոփայություն։  

Արժեքի ստեղծման շղթայի կառավարման շրջանակներում կարևորվել են նաև CVM-ը 
(Customer Value Management), դրա կիրառման անհրաժեշտությունը, նպատակները։ Ներկայացվել 
է նաև արժեքի ստեղծման շղթայի կառավարման մեթոդաբանությունը, գործընթացը։ 

 
 

РУЗАННА АДЖОЯН 
 

УПРАВЛЕНИЕ ЦЕПИ СОЗДАНИЯ СТОИМОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ  
 

В настоящее время конкуренция между компаниями носит все более суровый характер. 
Следовательно, производитель будет иметь возможность опередить конкурентов лишь в том 
случае, если использует маркетинговую философию.  

В рамках управления цепи создания стоимости было сакцентировано также на CVM (Customer 
Value Management), необходимость его применения, цели. Представлены также методология управ-
ления цепи создания стоимости.  

 
 

RUZANNA HAJOYAN 
 

THE CREATION OF VALUE CHAIN MANAGEMENT IN SERVICE SECTOR 
 

Currently, the competition between the companies is more severe in nature. Therefore, the 
manufacturer will be able to surpass the competition only in the case if you use a marketing philosophy. 

The creation of value chain management is also getting important within the CVM (Customer Value 
Management), the need for its use, goals. Submitted to the creation of value chain management 
methodology and process. 
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ՌՈՒԲԵՆ ՂԱՆԹԱՐՉՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 
ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ 
 

Հիմնաբառեր.  մարդկային կապիտալ, առողջության կա-
պիտալ, առողջության տնտեսագիտու-
թյուն, ներդրումներ, տնտեսական զար-
գացում, կրթական կապիտալ 

 

Մարդկային կապիտալ հասկացության կիրառումը պահանջում է դրա քանակական և 
որակական հատկանիշների բացահայտում, վերլուծություն և գնահատում: 

Մարդն ապրում և աշխատում է մրցակցության պայմաններում, նա մրցակցում է 
ապրանքների և ծառայությունների շուկայում որպես գնորդ, աշխատանքի շուկայում՝ 
աշխատանքային ծառայություն մատուցող, քաղաքական և հասարակական ասպարե-
զում՝ իր դիրքը ստեղծող ու ամրապնդող, և այս մրցակցությունը դրսևորվում է բոլոր 
մակարդակների մարդկային կապիտալի շուկաներում: 

Մարդկային կապիտալի համախմբված հատկանիշներն արտահայտվում են որակա-
կան չափանիշներով: Դրանք են` առողջությունը, կյանքի տևողությունը, կրթությունը և 
գիտելիքները, կենսական և աշխատանքային փորձը, մտավոր ունակությունները, կյանքի 
մշակույթը, կազմակերպական ու ձեռնարկատիրական ունակությունները և այլն: Եվ այս 
բոլորի մեջ իր յուրահատկությամբ առանձնակի տեղ է զբաղեցնում առողջությունը: 

Առողջության կապիտալը մարդկային կապիտալի անբաժանելի մասն է, որում 
ներդրումներն արտահայտվում են կյանքի բեղմնավոր ժամանակաշրջանի ավելացմամբ 
և հիվանդանալու հավանականության կրճատմամբ: 

Մարդու կյանքի տևողությունը և հատկապես առողջության մակարդակը պայմանա-
վորված են մի շարք գործոններով, որոնց մեջ մտնում են առողջապահական համակարգի 
զարգացվածության և արդյունավետ գործունեության մակարդակը` 8%, շրջակա միջա-
վայրը` 20%, ժառանգականությունը` 60%1: Սա վկայում է այն մասին, որ մարդու առողջու-
թյունը շատ կողմերով պայմանավորված է ինչպես իր, այնպես էլ հասարակության 
վարքագծով, առողջության նկատմամբ նրա ունեցած վերաբերմունքով, ինչպես նաև 
առողջապահական համակարգի մակարդակով: 

Ներդրումներն առողջության կապիտալում ապահովում են անհրաժեշտ մակարդակ 
մարդկային կապիտալի վերարտադրության գործընթացում, ինչպես նաև յուրաքանչյու-
րին դարձնում մրցունակ տնտեսական գործունեությունում: Առողջության նվազումը, 
հիվանդացությունը, խեղանդամությունն արտահայտվում են անաշխատունակությամբ: 
                                                 
1 Лаптев А. П., Здоровье - Фундамент деговых успехов // Управление персоналом. 1997, N 10, c. 89-90. 
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Հետևաբար՝ որքան առողջ է մարդը, այնքան բարձր է երկրի բնակչության առողջության 
մակարդակը, ինչպես նաև առողջության ու առողջապահության մեջ ներդրումներից 
ստացվող հետհատույցը: 

Արտահայտելով առողջության տնտեսական կողմերը՝ Ա. Մարշալը այն դիտարկում է 
որպես տնտեսական զարգացման գործոն և ընդունում, որ «բնակչության ուժն ու առող-
ջությունը հանդիսանում են արտադրողականության հիմքը, որից կախված է նյութական 
հարստության ստեղծումը: Երբ, իր հերթին, նյութական հարստությունն է օգտագործվում 
խելամիտ, ապա դրա գլխավոր նշանակությունն այն է, որ վերջինս ավելացնում է 
մարդկային ցեղի ուժն ու առողջությունը` ֆիզիկական, մտային և բարոյական»1:  

Ինչպես տեսնում ենք, առողջության և տնտեսական զարգացման միջին կապը 
փոխադարձ է. որքան բարձր է առողջության մակարդակը, այնքան մեծ է տնտեսական 
աճի հնարավորությունները, իսկ բարձր տնտեսական զարգացվածությունը բարենպաստ 
պայմաններ է ստեղծում մարդու համար՝ զբաղվելու իր առողջության պահպանմամբ: 

Պետք է նշել, որ պետական զարգացվածության հետ փոխադարձ կապը բնորոշ է 
մարդկային կապիտալին ընդհանրապես և նրա առանձին բաղադրատարրերին՝ մասնա-
վորապես: Փոխադարձ կապ գոյություն ունի նաև մարդկային կապիտալի առանձին 
բաղադրատարրերի միջև, որի արդյունքում նրանք ունենում են ինչպես ընդհանուր, 
այնպես էլ տարբերիչ գծեր: Այսպես օրինակ՝ կրթության և առողջության կապիտալների 
կապն արտահայտվում է հետևյալ կերպ. որքան մարդը կրթված է, ունի կրթական բարձր 
մակարդակ, այնքան նա մեծ նշանակություն է տալիս առողջությանը, քանի որ վերջինս 
հիմք է մտավոր ունակությունների զարգացման համար: Բացի այդ, առողջ մարդն ավելի 
մեծ հնարավորություններ ունի ստանալու ժամանակակից պահանջները բավարարող 
կրթություն: Այս երկուսի միջև ընդհանուրն այն է, դրանք կրողին անմիջապես եկամուտ 
չեն բերում, ակնկալում են հետագայում ստանալ, պահանջում են, ի հաշիվ ընթացիկ 
ծախսերի, զգալի միջոցների ընդգրկում: Միևնույն ժամանակ, և՛ առողջությունը, և՛ կրթու-
թյունը երկարատև օգտագործվում են իրենց կրողների կողմից, որի արդյունքում կարող 
են ենթարկվել ֆիզիկական ու բարոյական մաշվածության: 

Այս բոլորով հանդերձ, առողջական կապիտալը լինելով մարդկային կապիտալի 
առանձնահատուկ բաղադրատարր, տարբերվում է կրթականից իր հատկանիշներով: 

Առաջին տարբերությունն այն է, որ եթե կրթությունը հնարավոր է ձեռք բերել կամ 
վերականգնել համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում, ապա առողջության դեպ-
քում դա հնարավոր չէ: Մարդու ողջ կյանքի ընթացքում կուտակված առողջության կապի-
տալը կարող է ակնթարթորեն ոչնչանալ՝ պայմանավորված դժբախտ պատահարով կամ 
որևէ անկանխատեսելի իրադրությամբ: Բացի այդ, ելնելով մարդու կյանքի ժառանգա-
կան, ֆիզիոլոգիական ու գենետիկ առանձնահատկություններից՝ առողջության մակար-
դակը սահմանափակ է, և այն որոշակի ցուցանիշից վեր բարձրացնել հնարավոր չէ: Ի 
տարբերություն առողջությանը, կրթություն կարելի է ձեռք բերել անսահմանորեն` ընդ-

                                                 
1 Маршал А., Принципы экополический науки., М.: "Прогресс", 1993, с. 268. 
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լայնելով մտահորիզոնը, գիտելիքները, ուստի և պատահական չէ այն տեսակետը, որ 
մարդն իր ամբողջ կյանքի ընթացքում միշտ էլ կարիք ունի սովորելու: 

Երրորդ տարբերությունն այն է, որ կրթական կապիտալը կարող է եկամուտ բերել 
նրա կրողին միայն այն ժամանակ, երբ օգտագործվում է, հակառակ դեպքում՝ կրթու-
թյունը մարդկային կապիտալ համարվել չի կարող: Առողջությունը մարդկային կապիտալ 
է անգամ այն դեպքում, եթե դրա կրողը չի իրացնում այն, այսինքն՝ չի զբաղվում աշխա-
տանքային գործունեությամբ: 

Եվ, վերջապես, առողջությունը որպես մարդկային կապիտալ արժեզրկման չի 
ենթարկվում: Այն կարող է սպառվել, նվազել, սակայն իր արժեքը երբեք չի կորցնում: 
Կրթության կապիտալի առումով այդպես չէ: Այն կարող է կորցնել իր արժեքը` կապված 
ժամանակից, բնակության վայրից և գործունեության տեսակի փոփոխությունից: 

Ժամանակակից պայմաններում մեծ տեղ է հատկացվում առողջությանը՝ ոչ միայն 
որպես մարդու բնականոն կենսագործունեությունն ապահովող կարևոր պայմանի, այլ 
նաև որպես տնտեսական զարգացման կարևորագույն գործոնի: Այդ պատճառով անհրա-
ժեշտություն առաջացավ ձևավորելու ինքնուրույն գիտության ճյուղ` առողջության տնտե-
սագիտությունը, որն ուղղված է անհատի սոցիալ-տնտեսական բնութագրիչների ու 
առողջության վիճակի, ինչպես նաև երկարակեցության միջև կապի բացահայտմանը: 
Վերջինս առավել արդիական է ծերացող բնակչությամբ երկրների, մասնավորապես` ՀՀ 
համար: Առողջության տնտեսական հետազոտումը հնարավորություն կտա բացահայտե-
լու և վերլուծելու կապը մարդու տնտեսական վարքագծի և առողջական վիճակի միջև: 

Անհրաժեշտ է նշել՝ որքան էլ ծանր լինի երկրի տնտեսական վիճակը, չի կարելի 
տնտեսել առողջության, դրա պահպանման, վերականգնման և զարգացման գործում: Դա 
վերաբերում է բոլոր մակարդակներին՝ հասարակության յուրաքանչյուր անդամից մինչև 
պետություն: Վերջինիս վրա է պատասխանատվության բեռը՝ երկրի բնակչության 
առողջության մակարդակի առումով: Բացի այդ, հայտնի է, որ յուրաքանչյուր նոր սերունդ 
կրում է նախորդների կուտակած ախտաբանությունը (патология) և, իր հերթին, փոխան-
ցում հաջորդներին: Այս առումով, յուրաքանչյուր պետության գերակա խնդիրն է չխնայել 
միջոցներ բնակչության առողջության պահպանման ուղղությամբ: 

Վերջին ժամանակահատվածում ՀՀ Կառավարությունը մեծացրել է ուշադրությունը 
առողջապահության, բնակչության առողջ ապրելակերպի պահպանման հարցերի նկատ-
մամբ: Ձեռք են բերվել և ՀՀ մարզերի ու Երևանի բուժհիմնարկներին են հատկացվել 
ախտորոշիչ և լաբորատոր բուժսարքավորումներ, ընդլայնվել է պետական պատվերով 
բուժծառայությունների շրջանակը, մեծացվել են պետական բյուջեից առողջապահության 
ոլորտին հատկացվող ֆինանսավորման ծավալները: Սակայն պետք է նշել, որ թեև 
առողջապահության ոլորտում պետական ծախսերն ունեցել են աճման միտում, սակայն 
ՀՀ-ում դրանց բաժինը շարունակում է մնալ բավական ցածր մակարդակի վրա՝ 1,5%: 
Համեմատության համար նշենք, որ այս ցուցանիշով ԱՊՀ երկրներից մենք գերազանցում 
ենք միայն Ադրբեջանին և հավասար ենք Վրաստանին, մյուսներին զիջում ենք 
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(Ռուսաստան՝ 3,7%, Բելառուս՝ 4,6% և այլն): Նշված ցուցանիշը զարգացած երկրներում 
տատանվում է 8-10%-ի միջակայքում1: 

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ թեև վերջին տարիներին ՀՀ առողջապահության 
ոլորտում նկատվում են դրական տեղաշարժեր, այնուամենայնիվ, մարդկային կապիտալի 
վերարտադրության առումով դրանք բավարար համարել չի կարելի: 

 
 
Հոդվածում հանգամանորեն ներկայացված են մարդկային կապիտալի կարևորագույն բա-

ղադրատարրերից մեկը` առողջության կապիտալը, դրա էությունը, առանձնահատկությունները, 
դերը տնտեսական զարգացման գործընթացում: Արտացոլված են տնտեսական զարգացման ու 
առողջության կապիտալի փոխադարձ կապը, վերլուծված է առողջության կապիտալի ու կրթու-
թյան կապիտալի կապը, դրանց ընդհանրություններն ու տարբերությունները: 

Անդրադարձ է կատարված ՀՀ-ում առողջության կապիտալի ձևավորման ու կուտակման 
գործընթացում պետության վարած քաղաքականությանը: 

.  
 
РУБЕН КАНТАРЧЯН 

 
КАПИТАЛ ЗДОРОВЬЯ КАК ОСНОВНОЙ КОМПОНЕНТ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 

 
В статье подробно излагается одна из самых важных компонент человеческого капитала - 

капитал здоровья, его характер, особенности, роль в процессе экономического развития. Показана 
взаимосвязь экономического развития и капитала здоровья. Проанализирована связь между 
капиталом здоровья и капиталом образования, их сходства и различия, а также политика 
государства в процессе образования и накопления капитала здоровья в РА. 

 
 
RUBEN GHANTARCHYAN 

 
HEALTH EQUITY AS A CORE COMPONENT OF HUMAN CAPITAL 

 
The article presents in detail one of the most important components of the human capital - health 

capital, its nature, characteristics, role in the economic development process. It shows the mutual 
connection of the economic development and health equity. Here was analyzed the link between health 
capital and educational capital, their similarities and differences, as well as the state’s policy in the 
process of formation and accumulation of the health capital in RA. 

 
 

 
 

                                                 
1 World Health Statistics 2009 (www.who.int) 
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ԳԱՅԱՆԵ ԽԱՆՈՒՄՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 
ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺԸ ՈՐՊԵՍ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

ԵՎ ԴՐԱ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. կապիտալ, ՕՈՒՆ, միաձուլում, կենտրո-
նացում 

 

Գլոբալացման դրսևորումներից մեկը կապիտալի միջազգային շուկաների ազատա-
կանացումն է։ Ժամանակակից համաշխարհային տնտեսության համար բնորոշ է երկրնե-
րի միջև կապիտալի շարժի զգալի աճը, որը դառնում է կապիտալ արտահանող և ներմու-
ծող երկրների տնտեսությունների վրա ազդող կարևոր գործոն։ Կապիտալի գլոբալ 
հոսքերն աճում են այնպիսի տեմպերով, որոնք գերազանցում են նույնիսկ առևտրի 
զարգացմանը:  

Կապիտալի հիմնական հոսքը արդյունաբերական երկրներից տեղաշարժվում է դեպի 
ոչ միայն թույլ զարգացած (զարգացող), այլ մյուս արդյունաբերական երկրներ: Աճում է 
կապիտալի փոխադարձ շարժը արդյունաբերական զարգացած երկրների միջև։ Օտար-
երկրյա ուղղակի ներդրումների մոտ 80%-ը ՏՀԶԿ (Տնտեսական համագործակցության և 
զարգացման կազմակերպություն) երկրներից ներկրվում է դեպի նույն ՏՀԶԿ երկրներ։ 

Կապիտալի հոսքերի նման տեղաշարժի պատճառները տնտեսությունների կառուց-
վածքի փոփոխություններն են ԳՏՀ ազդեցությամբ, որոնք հանգեցնում են արդյունաբե-
րական զարգացած պետությունների միջև աշխատանքի բաժանման առավել խորաց-
մանը և արտադրության ինտերնացիոնալացման ուժեղացմանը։ Արդյունաբերական 
զարգացած երկրների միջև կապերն ընթանում են աշխատանքի ներճյուղային բաժան-
ման, մասնագիտացման և կոոպերացման ուղղությամբ, ինչի արդյունքում տարբեր 
երկրների ձեռնարկությունների միջև սերտ փոխկախվածություն է առաջանում: 

Կապիտալի և ՕՈՒՆ-ի շարժը զարգացած երկրների միջև պայմանավորված է, առա-
ջին հերթին, տարբեր երկրներում արդյանաբերական ձեռնարկությունների կողմից ապ-
րանքի արտադրության, հաճախ նաև իրացման ամբողջ գործընթացը սեփական ձեռքը 
վերցնելու ձգտմամբ: Այն նպաստում է խոշոր ընկերությունների դիրքերի ամրապնդմանն 
ամբողջ աշխարհում, իսկ մրցակցային պայքարի կարևորագույն գործիքներից մեկը ներ-
թափանցումն է այլ երկրների տնտեսություններ՝ առաջացնելով այս կամ այն ապրանք-
ների շուկայում որոշակի տեղի համար պայքար։ 

Սխալ կլիներ կարծել, թե կապիտալի հոսքն ուղղված է միայն ապրանքային արտա-
դրություն: Զարգացած երկրների կապիտալ ներդրումները միտված են առավելապես 
հումքային ոլորտներ: Սակայն հումքի, ռեսուրսների համաշխարհային պաշարները նվա-
զում են, իսկ դրանց գները խիստ անկայուն են։  

Այնուհանդերձ, կապիտալի շարժի, ինչպես և համաշխարհային առևտրի հիմքը աշ-
խատանքի միջազգային բաժանումն է։ Խոշոր ընկերությունները գործում են երկու ուղղու-
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թյամբ. կամ արտադրական շղթայի ուղղաձիգ գրավում, երբ ձեռնարկությունները մատա-
կարարում են գլխամասային ձեռնարկությանը, կամ էլ գործունեության հորիզոնական 
ընդլայնում, երբ ստեղծվում են նույն ոլորտի ձեռնարկություններ՝ այլ երկրներում տվյալ 
ապրանքի շուկաները գրավելու համար։ Ընդ որում, ընկերությունները փորձում են օգտա-
գործել օտարերկրյա որակյալ, սակայն ավելի Էժան բանվորական ուժը: Իհարկե, տար-
բեր երկրներում տեղակայված նույն միավորման ձեռնարկությունների միջև նույնպես 
տեղի է ունենում աշխատանքի բաժանում և ռեսուրսների փոխանակում: 

20-րդ դարի 90-ականներին ներդրումների բնույթը փոխվեց. միաձուլումների ծավալը 
մեծացավ ավելի քան 10 անգամ՝ հիմնականում տնտեսումների աճի և նոր տեխնոլո-
գիաների ներդրման հաշվին: Աշխարհում մենաշնորհային են համարվում հատկապես 
ավտոմոբիլաշինությունը, սննդարդյունաբերությունը, կապը:  

Այս գործընթացները շարունակական են Եվրամիության /ԵՄ/ և ԱՄՆ-ի ընկերություն-
ներում:  

Միջազգային միաձուլումներում և կլանումներում մասնակցում են նաև ռուսական 
ընկերությունները։ Դա տեղի է ունենում հենց Ռուսաստանի ներսում ակտիվորեն ընթա-
ցող կլանումների և միաձուլումների խորապատկերի վրա։ Դ. Ռիկարդոյի միջազգային 
առևտրի դասական տեսությունը, որն ավելի ուշ վերափոխվեց Հեքշերի և Օլինի կողմից, 
ապացուցում էր, որ երկրները պետք է մասնագիտանան այն ապրանքների արտադրու-
թյան մեջ, որոնց համար օգտագործում են համեմատաբար ավելի էժան արտադրության 
գործոններ, քան մյուս երկրները։ Սակայն կապիտալի ներկրումն ու արտահանումը 
փոփոխություններ առաջացրին համաշխարհային առևտրում։ Կապիտալի արտահանումը 
միշտ չէ, որ ուղղվում է համեմատաբար էժան արտադրության գործոնների՝ աշխատուժի, 
օգտակար հանածոների արդյունահանման ավելի բարենպաստ պայմանների, հողի 
օգտագործման: 

Ներկայումս կապիտալի արտահանման արևմտյան ճանաչված տեսություններից 
մեկը Ռ. Վեռնոնի «Բարիքի կենսական ցիկլի» մոդելն է, որը վերափոխվել է կապիտալի 
արտահանման համար1։ Թե ապրանքների, թե կապիտալի արտահանման դեպքում 
կենսապարբերաշրջանը բաղկացած է չորս փուլերից. 

1. նոր ապրանքի մենաշնորհային արտադրությունն ու արտահանումը, 
2. մրցակից ֆիրմաներում նմանատիպ ապրանքի հայտնվելն ու դրա ներդրումը 

շուկաներում, 
3. մրցակիցների ելքը դեպի միջազգային շուկաներ, և արտահանումն առաջինն 

սկսած երկրից արտահանման կրճատումը, 
4. մրցակիցների ելքը աոաջատար երկրի շուկա, որը հնարավորություն է ընձեռում 

երկարաձգելու արտադրանքի կենսապարբերաշրջանը` կապիտալն արտահանելու 
և տվյալ ապրանքի արտադրությունն արտերկրում կազմակերպելու միջոցով։ 

                                                 
1 Экономическая теория. Под ред. Г.П.Журавлевой, М., 2011. 
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Արևմուտքում լայն տարածում ունի անգլիացի տնտեսագետ Ջ. Դանինգի «Էլեկտրիկ 
ներդրումների մոդելը1», ըստ որի՝ ընկերությունը կապիտալ ներդրում է կատարում 
արտերկրում, եթե միաժամանակ համընկնում է երեք պայման. 

1. արտերկրում (ընդունող) տվյալ ընկերությունը որոշակի առավելություններ ունի 
մյուսների նկատմամբ, 

2. տվյալ ընկերությանը ձեռնտու է օգտվել այդ առավելություններից՝ արտադրու-
թյունը կազմակերպելով տեղում, քան իրացնել այդ առավելությունները ապրանքի 
արտահանման ճանապարհով, 

3. տվյալ ընկերությունն իր արտերկրի ձեռնարկություններում որոշ արտադրական 
ռեսուրսներ ավելի արդյունավետ է օգտագործում, քան սեփական երկրում: 

Այսպիսով՝ նշված տեսությունները կապիտալ արտահանելիս շեշտադրում են ընկե-
րության տեխնոլոգիական առավելությունները: Չնայած կապիտալի մի մասն ուղղված է 
համեմատաբար էժան արտադրության գործոնների օգտագործմանը, սակայն հիմնական 
մասն արտահանվում է այլ նպատակներով։ Զարգացած երկրներում արտադրության 
գործոնների արժեքը գրեթե նույնն է։ Եվ կապիտալի շարժի հիմնական մասը տեղի է 
ունենում հենց զարգացած երկրների միջև։ Ժամանակակից արտադրությունում արտա-
դրական գործոնների արժեքը երկրորդական է նոր տեխնոլոգիաների օգտագործման, 
նոր արտադրանքի թողարկման համեմատությամբ։ Կապիտալի արտահանումը զարգա-
ցած երկրներ նպատակ ունի արտադրության բոլոր փուլերում վերահսկողություն իրակա-
նացնել՝ արտերկրում ընդլայնել ընկերության դիրքերը և գրավել համաշխարհային 
շուկայի հնարավորինս մեծ հատված։ Այսպիսով՝ կապիտալի արտահանումը դառնում է 
միջազգային առևտրի զարգացման ինքնուրույն գործոն։  

Կապիտալի արտահանման երկու հիմնական ձևերն են՝ ձեռնարկատիրական և 
վարկային։ Վարկայինը վարկերի և փոխառությունների տրամադրումն է մասնավոր 
արտասահմանյան ձեռնարկություններին կամ պետություններին։ Ներդրողն արտերկրում 
ձեռնարկատիրական գործունեություն չի ծավալում և միայն տոկոսներ է ստանում իր 
տրամադրած վարկերի կամ փոխառությունների դիմաց։ Կապիտալի արտահանման 
ձեռնարկատիրական ձևը միտված է օտար երկրում գործարարության վարմանը։ Այն 
իրականացվում է ուղղակի և պորտֆելային ներդրումների եղանակներով։ 

Ուղղակի ներդրումները ներդրողին հնարավորություն են տալիս վերահսկելու այն 
ընկերությունը, որին նա կապիտալ է հատկացրել։ Ուղղակի ներդրումների միջոցով 
արտերկրում կարող են ստեղծվել նոր կամ գնվել արդեն գործող ձեռնարկություններ։ 
Ներդրողն իրավունք ունի որոշելու տվյալ ձեռնարկության գործունեության ուղղություն-
ները, տնօրինելու շահույթը և այլն։ 

Պորտֆելային ներդրումների դեպքում ներդրողը ձեռք է բերում բաժնետոմսերի այն-
պիսի փաթեթ, որը նրան հնարավորություն չի տալիս վերահսկելու տվյալ ձեռնարկու-
թյունը, սակայն, որոշ դեպքերում, թույլ է տալիս ազդել նրա գործունեության վրա։ 

                                                 
1 Տե՛ս նույն տեղում: 
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Պորտֆելային ներդրումները նախևառաջ շահույթ ստանալու նպատակ են հետապնդում, 
ինչպես վարկային կապիտալի արտահանումը։ Որոշակի իրավիճակներում (լրացուցիչ 
ներդրումներ, ներդրողների կազմի փոփոխություն) պորտֆելային ներդրումները կարող 
են վերածվել ուղղակիի։ 

Պորտֆելային և ուղղակի ներդրումների միջև սահմանը խիստ պայմանական է: 
Ձևականորեն՝ ուղղակի են համարվում այն ներդրումները, որոնք ապահովում են 50%-ից 
ավելի ձայներ։ Սակայն բաժնետոմսերի մեծ ցրվածության դեպքում հսկողություն կարելի 
է ապահովել 10-15%-ով, իսկ առանձին դեպքերում՝ նույնիսկ 5%-ով։ Ձեռնարկությունների՝ 
լայն տարածում գտած միաձուլումների և կլանումների պայմաններում տվյալ ձեռնար-
կության համար որպես ուղղակի ներդրող կարող են հանդես գալ երկու կլանող 
ձեռնարկություններ։ 

Պորտֆելային ներդրումների իրականացման համար կարևոր նշանակություն ունի 
արժեթղթերի համաշխարհային շուկան, որտեղ կարելի է ձեռք բերել հետաքրքրություն 
ներկայացնող ընկերությունների բաժնետոմսերը։ 

Ձեռնարկատիրական (հատկապես՝ ուղղակի ներդրումների) կապիտալի արտահան-
ման համար պարտադիր չէ օգտագործել սեփական կապիտալը։ Արտասահմանյան 
ընկերությունների բաժնետոմսերի փաթեթները հաճախ ձեռք են բերվում տվյալ երկրում` 
վարկերի միջոցով։  

Կապիտալի միջազգային շարժման առանձնահատկություններից է պետական 
կապիտալի արտահանումը` բարձր առևտրային ռիսկ ունեցող նախագծերում ներդնելու 
նպատակով:  

 
 
Գլոբալացման դրսևորումներից է կապիտալի միջազգային շուկաների ազատականացումը: 

Կապիտալի հոսքերն աճում են արագ տեմպերով և ուղղորդվում են թե՛ զարգացած, թե՛ զարգացող 
երկրներ՝ ապրանքային արտադրության, հումքի և ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործ-
ման նպատակներով: 

 
 
ГАЯНЭ ХАНУМЯН 
 

МЕЖДУНАРОДНОЕ ДВИЖЕНИЕ КАПИТАЛА КАК ФАКТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ И  
ЕГО ПРИЧИНЫ 

 

Одним из проявлений глобализации является либерализация международных рынков капита-
ла. Потоки капитала растут высокими темпами в целях наиболее эффективного использования 
товарного производства, сырья и ресурсов. Потоки капитала направляются как в развитые, так и в 
развивающиеся страны. 
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GAYANE KHANUMYAN 
 

REASONS OF INTERNATIONAL DEVELOPMENT OF CAPITAL AS A FACTOR  
OF GLOBALIZATION 

 

One of globalisation's character is liberalization of international markets of capital. Capital flows are 
growing highly in advance of more effective use of row materials , resourses and products. Capital flows 
are moving new and well developed countries. 

   

 

ԱՐՏԱԿ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի  
մասնաճյուղ  

 

ԲՈՂՈՔԱՐԿՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍՏԵՂԾՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ1 

 

Հիմնաբառեր.  պետական գնումներ, բողոքարկման 
խորհուրդ, գնման փուլեր և դրանց ռիս-
կեր, համակարգի արդյունավետություն 

 

ՀՀ պետական գնումների համակարգում մրցունակության, արդյունավետության և 
թափանցիկության բարձրացումը կարող է լրացուցիչ գործոն հանդիսանալ կայուն ու եր-
կարաժամկետ տնտեսական զարգացման գործընթացում: Միջազգային փորձը վկայում է 
այն մասին, որ պետական գնումների արդյունավետ համակարգը կարող է լրջորեն խթա-
նել ՓՄՁ ոլորտի զարգացումը2, ինչն ավելի է կարևորվում մեր հանրապետության հա-
մար՝ հաշվի առնելով տնտեսության մեջ մենաշնորհայնացման բարձր աստիճանը: 

Պետության, որպես պատվիրատուի, նպատակներն ավելին են, քան պարզապես 
ապրանքի, ծառայության կամ աշխատանքի ձեռքբերումը, քանի որ պետական գնումնե-
րի շուկան, ի տարբերություն այլ շուկաների, ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 
ինչի գործնական դրսևորումներից մեկն էլ մասնակիցների համար տեղեկատվության 
հավասարաչափ բաշխվածության ապահովման պարտադիր լինելն է։ Ինքնըստինքյան 
հասկանալի է, որ պետական գնումների համակարգում շրջանառվում են բավական մեծ 
գումարներ, որոնք ամենուրեք առաջ են բերում չարաշահումների գայթակղություններ և 
նպաստում են կոռուպցիոն դրսևորումներին։ Ինստիտուտների թերզարգացվածության 
հետևանքով այդ ռիսկերի իրացումն առավել հավանական է անցումային տնտեսությամբ 
երկրներում, այդ թվում՝ Հայաստանում։  

                                                 
1 Սույն հրապարակումն իրականացվել է «Թրանսփարենսի ինթերնեշնլ» հակակոռուպցիոն կենտրոն ՀԿ 
կողմից՝ «Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի» աջակցությամբ իրականացվող դրամաշնոր-
հային ծրագրի շրջանակներում: 
2 http://www.oecd.org/development/aideffectiveness/38588964.pdf  
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Գնումների գործընթացի փուլերից յուրաքանչյուրում կարող են դրսևորվել կոռուպ-
ցիոն ռիսկեր: Օրինակ` գնումների պլանավորման և տեխնիկական բնութագրերի նախա-
գծման փուլում որոշակի ընտրություն ապահովելու նպատակով տեխնիկական բնութա-
գրերի կառուցումը կարող է հարմարեցվել որևէ մասնակցի կարողություններին: Մրցույթ-
ների կազմակերպման և իրականացման փուլում կոռուպցիոն ռիսկ կարող է դրսևորվել 
հայտ ներկայացրած մասնակիցների կողմից տվյալների ստուգման ընթացքում խտրա-
կան մոտեցումների կիրառմամբ, որը կարող է պայմանավորված լինել պայմանագիր 
ստանալու նպատակով, հակամրցակցային փոխհամաձայնությամբ:  

Մասնակցի ընտրության և նրա հետ պայմանագրի կնքման փուլում կոռուպցիոն 
ռիսկի օրինակ է ոչ հստակ տեխնիկական բնութագրերի օգտագործման փորձը: Այն, 
զուգորդվելով նվազագույն գինը որպես մրցույթի հաղթողի գործոն համարելու փորձի 
հետ, խոչընդոտում է պետական գնումների հիմնարար՝ «արժեք՝ փողի դիմաց1» 
սկզբունքի ապահովմանը, որի հետևանքով էականորեն նվազում է պետական ծախսերի 
արդյունավետությունը: Եվ, վերջապես, պայմանագրի կատարման ընթացքի նկատմամբ 
հսկողության փուլի կոռուպցիոն ռիսկերից է պատվիրատուների կողմից խտրական 
բնույթի վերահսկողությունը և «սև ցուցակի» գաղափարի տարբերակված կիրառումը: 
Օրինակ` ընտրված «անցանկալի» մասնակցի հետ պայմանագիր կնքելու պարագայում՝ 
կատարման ընթացքում պատվիրատուները կարող են տարբերակված մոտեցումներ 
կիրառել` ընդհուպ մասնակցին «սև ցուցակում» ընդգրկելը: Հարկ է նշել, որ կոռուպցիոն 
դրսևորումների հետևանքները, որպես կանոն, զգացվում են հենց այս փուլում: Նման 
ռիսկերի դրսևորման դեմ պայքարում չափազանց կարևոր է թե’ լավագույն չափա-
նիշներին համապատասխանող օրենսդրական դաշտի առկայությունը, թե՛ գնումների 
ոլորտում խախտումների և կոռուպցիայի դեմ հզորությունների ստեղծումը, թե՛ հասարա-
կության տեղեկացվածության աստիճանի բարձրացումը: Հասկանալի է, որ գնման գործ-
ընթացների թափանցիկությունը կնպաստի հասարակական մասնակցության աճին և 
համակարգի նկատմամբ վստահության աստիճանի բարձրացմանը:  

Ինչպես վկայում են աղյուսակ 1-ի տվյալները, 2006-2011 թթ. ՀՀ պետական գնումնե-
րի համակարգին է բաժին ընկել պետական բյուջեի ծախսերի միջինում շուրջ 24%-ը, ինչն 
էլ ավելի է մեծացնում պետական գնումների համակարգի միջոցով իրականացվող 
ծախսերի նկատմամբ վերահսկողության կարևորությունը:  

ՀՀ գնումների համակարգի հիմնական դերակատարներն են հետևյալ մարմինները. 
• ֆինանսների նախարարությունը,  
• գնումների աջակցման կենտրոնը, 
• բողոքարկման խորհուրդը, 
• պատվիրատուները, 
• մասնակիցները, 
• հանրային հատվածը, 
• միջազգային կազմակերպությունները: 
 

                                                 
1 Value for money. 
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Աղյուսակ 1  
Պետական գնումների որոշ ցուցանիշներ 2006-2011 թթ.1 

 

Տարի/Ցուցանիշ 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ՀՆԱ (մլրդ դրամ) 2656 3149 3568 3166 3502 3763
Պետական ծախսեր (մլրդ դրամ) 481 635 811 929 954 915
Պետական ծախսերի մասնաբաժինը 
ՀՆԱ-ում (%) 18 20 23 29 27 24
Պետական գնումների ծավալը (մլրդ 
դրամ) 199 236 135 153 160 116
Պետական գնումների մասնաբաժինը 
ՀՆԱ-ում (%) 7 7 4 5 5 3
Պետական ծախսերի մասնաբաժինը 
պետական բյուջեում (%) 41 37 17 16 17 13

 

Այսպես օրինակ՝ փորձ է կատարվել ուսումնասիրել գնումների համակարգում բողո-
քարկման խորհրդի գործունեության արդյունավետությունը, քանի որ այս մարմնի կայա-
ցումով է պայմանավորված հասարակության կողմից գնումների համակարգի նկատմամբ 
վստահությունը: Հարկ է նշել, որ 2011 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած գնումների մասին 
օրենքով փորձ էր կատարվել բարձրացնելու բողոքարկման խորհրդի անկախությունը2: 
Եթե նախկին օրենքում բողոքարկման մասով առկա էր շահերի բախում, քանի որ լիազոր 
մարմինը /ֆինանսների նախարարություն/ վերահսկող էր և բողոքարկման մասով վճիռ-
ներ կայացնող, ապա ներկա օրենքով ամրագրված է, որ բողոքարկման խորհրդի կազ-
մում կարող է ընդգրկվել մեկական ներկայացուցիչ. 

ա/ ՀՀ սահմանադրությամբ և օրենքներով նախատեսված պետական կառավարման 
մարմիններից, 

բ/ ՀՀ քաղաքային համայնքներից, 
գ/ ՀՀ կենտրոնական բանկից, 
դ/ ՀՀ-ում գրանցված և լիազորված մարմին գրավոր դիմում ներկայացրած հասարա-

կական կազմակերպություններից (միավորումներ): 
Ստացված յուրաքանչյուր բողոքը քննելու համար խորհրդի անդամներից ձևավորվում 

է երեք անձից բաղկացած հանձնաժողով: Յուրաքանչյուր դեպքում հանձնաժողովի 
կազմի ընտրությունը կատարվում է ռոտացիոն կարգով` պատահական ընտրությամբ: 

Մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ թեստային հարցաշարի հաստատումից հետո3 
նախկին 150 անդամներից /2011 թ./ ներկայումս մնացել են միայն 39, ընդ որում, նրան-
ցից և ոչ մեկը ՀԿ ներկայացուցիչ չէ: Փաստորեն, պետք է արձանագրել, որ ներկայումս 
                                                 
1 ՖՆ տվյալներ և հեղինակի հաշվարկներ: 
2 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 46` ընդունված 28 դեկտեմբերի 2010 թ.: 
3 Հարցաշարի գնահատման հետ կապված հարցերը կանոնակարգվում են ՀՀ ֆինանսների նախարարի  
2011 թ. նոյեմբերի 25-ի «Գնումների բողոքարկման խորհրդի կազմում ընդգրկված անձանց գնումների մասին 
ՀՀ օրենսդրության իմացության գնահատման նպատակով թեստավորում անցկացնելու, թեստավորման 
հանձնաժողովի կազմը և թեստավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 923-Ա հրամանով:  
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բողոքարկման խորհուրդը անկախության ու հակակշիռների մեխանիզմի ստեղծման 
առումով թերություններ ունի1, ավելին, բողոքարկման խորհրդի ընդունած բոլոր որոշում-
ները կրկնորդում են Գնումների աջակցման կենտրոնի դիրքորոշումը, ինչն ահազանգում 
է բողոքարկման խորհրդի ցածր ինքնուրույնության մասին: 

Փորձել ենք ուսումնասիրել գնումների պաշտոնական կայքում բողոքարկման մասով 
տեղեկատվությունը2 և դրա հիման վրա գնահատել բողոքների հետ կապված պրակտի-
կան, որի արդյունքները ներկայացված են ստորև: 

 

Աղյուսակ 2  
 Բողոքների վերաբերյալ կայացված որոշումների կառուցվածքը և շարժընթացը3 

 
Տարի Առանց 

քննության 
Բավարարված Մերժված Ընդամենը՝ 

բողոքներ 
Բավ. բողոքների 
մասնաբաժինը 

2011 6 14 4 18 77.8 
2012 թ4. նոյ. 9 11 12 23 47.8 

 

Աղյուսակ 2-ը հստակ ցույց է տալիս, որ սկզբնական շրջանում պատվիրատուները 
առավել անպատրաստ են գտնվել, և/կամ առկա է եղել «անցանկալի» մասնակիցներից 
ձերբազատվելու խնդիր, քանի որ անհիմն կերպով մերժվել են նրանց հայտերի շուրջ 
80%-ը: Ինչպես նկատում ենք, մի կողմից՝ կարող ենք խոսել մասնակիցների կողմից բո-
ղոքարկման խորհրդի նկատմամբ վստահության բարձրացման մասին, քանի որ 2012 թ. 
ստացված բողոքների թիվը գերազանցում է 2011 թ. ցուցանիշը, իսկ մյուս կողմից՝ բո-
ղոքների բավարարման միջինում շուրջ 63%-ը վկայում է մասնակիցների շահերի պարբե-
րական խախտումների մասին: Հաջորդ հանգամանքը, որին ուզում ենք անդրադառնալ, 
առանց քննության բողոքների շարունակական աճն է: Այս հանգամանքը իր մեջ մասնա-
կիցների նկատմամբ ճնշումների գործադրման ռիսկ է պարունակում: Սույն հոդվածում 
մատնանշված թերությունները վկայում են այն մասին, որ բողոքարկման խորհուրդը 
անկախ չէ, հետևաբար՝ նաև կասկածելի է այս մարմնի արդյունավետությունը:  

Բողոքարկման խորհրդի արդյունավետության բարձրացման նպատակով առաջար-
կում ենք. 

1. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ նույնիսկ մասնակիցների բողոքների բա-
վարարման արդյունքում մասնակիցը էական գործարքային ծախսեր է կրում, ինչ-
պես նաև զրկվում է հնարավոր օգուտներից, նպատակահարմար է պատվիրատու-

                                                 
1 Հակասական է բողոքարկման խորհրդի գործունեության հետևյալ դրույթը. «Հանձնաժողովի նախագահը 
պետք է լինի որակավորված իրավաբան  և ունենա առնվազն 5 տարվա մասնագիտական գործունեության 
փորձ: Հանձնաժողովի անդամները պետք է ունենան բարձրագույն կրթություն և առնվազն 3 տարվա 
մասնագիտական գործունեության փորձ»:  
2 www.gnumner.am «Բողոքարկում» խորագիր: 
3 Հեղինակի հաշվարկներ: 
4 2012 թ. նոյեմբերի 1-ի դրությամբ: 



 435

ների հանդեպ խիստ պատժաչափեր սահմանել՝ ընդհուպ ընդգրկելով «սև ցուցա-
կում», ինչը կբարձրացնի պատվիրատու-մասնակից հարաբերությունների արդյու-
նավետությունը: 

2. Ցանկալի է բողոքարկման խորհրդի անդամների կազմում ներառել նաև ՏՄՊՊՀ-
ին, մարդու իրավունքների պաշտպանին:  

 
 

ՀՀ պետական գնումների համակարգը հիմնականում համապատասխանում է միջազգային 
լավագույն փորձին, ինչի լավագույն վկայությունն է այն հանգամանքը, որ 2011 թ. դեկտեմբերից 
ՀՀ-ն հանդիսանում է միակ ԱՊՀ երկիրը, որն անդամակցել է ԱՀԿ պետական գնումների համա-
ձայնագրին: Այնուհանդերձ, հիմնականում ի հաշիվ իրավակիրարկման ցածր աստիճանի, ՀՀ 
պետական գնումների ներկա համակարգը խիստ հեռու է կատարյալ լինելուց, ինչն էլ էականորեն 
նվազեցնում է պետական ծախսերի արդյունավետությունը: 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձել ենք ուսումնասիրել բողոքարկման խորհրդի գործու-
նեությունը, որի համատեքստում կատարել ենք որոշ առաջարկություններ:  

 
 
АРТАК МАНУКЯН  
 

ПРОБЛЕМЫ НАЛИЧИЯ ЭФФЕКТИВНОГО АПЕЛЛЯЦИОННОГО СОВЕТА В АРМЯНСКОЙ 
СИСТЕМЕ ГОСЗАКУПОК 

 

Армянская система госзакупок, в общих чертах, соответствует международным лучшим образ-
цам. В пользу данного утверждения свидетельствует тот факт, что Армения - единственная страна 
в СНГ, которая является членом Многостороннего Соглашения о правительственных закупках ВТО 
с 2011 г. К сожалению, из-за проблем с претворением законов в жизнь текущая армянская система 
госзакупок недостаточно эффективна, что значительно уменьшает эффективность расходов. В 
данной работе проведен анализ эффективности Апелляционного совета, в результате чего сдела-
ны некоторые предложения по повышению эффективности деятельности Апелляционного совета. 

 
 

ARTAK MANUKYAN  
 

THE PROBLEMS OF HAVING EFFECTIVE COMPLAINT REVIEW AND APPEAL BOARD 
IN THE ARMENIAN PUBLIC PROCUREMENT SYSTEM 

 

Armenian public procurement system basically is in line with international best practices. One of 
the arguments is the fact that since 2011 December Armenia is the only country in CIS, who is the 
member of WTO GPA1. Unfortunately, due to the problems with law enforcement the current Armenian 
public procurement system is far from being effective one, which significantly reduces the efficiency of 
public expenditures.In this paper we tried to analyse the efficiency of Complaint Review and Appeal 
Board. In this context some suggestions has been made. 

                                                 
1  The Plurilateral Agreement on Government Procurement. 
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ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԻ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻՆ 

 

Հիմնաբառեր.  առևտրատնտեսական հարաբերություն-
ներ, տրանսպորտային համակարգ, փո-
խադրումներ, տրանսպորտային ուղիներ  

 

Միջազգային առևտրատնտեսական հարաբերությունների զարգացումը և դրանց 
հետագա կատարելագործումը ուղղակիորեն պայմանավորված են տրանսպորտային հա-
մակարգի արդի իրավիճակով, տարբեր երկրների տրանսպորտային համակարգերի 
ակտիվ համագործակցությամբ, միջազգային տրանսպորտային կառույցներին անդա-
մակցությամբ, արդյունավետ տրանսպորտային ուղիների ընտրությամբ:  

XX դարում տրանսպորտն ապահովել է աննախադեպ զարգացման տեմպեր. մասնա-
վորապես՝ այդ հարյուրամյակում են ձևավորվել ավտոմոբիլային, օդային և խողովակա-
շարային տրանսպորտի տեսակները: Լուրջ տեղաշարժեր են կատարվել նաև միջազ-
գային բեռնափոխադրումների գերակշիռ մասն ապահովող ծովային տրանսպորտի 
տեխնիկական բազայում: Տրանսպորտի տարբեր տեսակների արագընթաց զարգացումը 
սրեց նաև մրցակցությունը դրանց միջև և որոշակի դեր ունեցավ դրանցից յուրաքան-
չյուրի հետագա կատարելագործման գործում: 

Վերջին տասնամյակներում առավել մեծ կարևորություն են ձեռք բերել փոխադրում-
ների կանոնավորությունը, հուսալիությունը, անվտանգությունը և տեղեկատվական 
ժամանակակից համակարգերի կիրառումը տրանսպորտային փաստաթղթաշրջանառու-
թյան հարցում: Նշված պահանջներին համապատասխան փոխադրումները շատ հաճախ 
իրականացվում են «just in time» (ճիշտ ժամանակին) սկզբունքով, ինչն արտահայտում է 
պատվիրատուների պահանջների առաջնայնությունը: Աշխատանքի միջազգային բաժան-
ման հետագա խորացումը զգալիորեն փոխել է ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխա-
դրումների կազմն ու կառուցվածքը, ինչի արդյունքում փոխվել են նաև տրանսպորտային 
համակարգին ներկայացվող պահանջները: 

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների տրանսպորտային ապահովման 
տարբեր փուլերում ձևավորվում են նաև տարաբնույթ միջնորդային գործառնություններ, 
ինչպիսիք են ուղևորների, բեռների և տրանսպորտային շարժակազմի ապահովագրու-
թյունը, լիզինգը, բրոքերային գործունեությունը, առաքչական սպասարկումը, տեղեկատ-
վության ապահովումը և այլն:  

Թեև տրանսպորտի դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում առաջ-
նային չէ, սակայն առանց այդ համակարգի հետագա զարգացման գլոբալացման գործ-
ընթացը կկանգնի փակուղու առջև:  
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Ինչպես ՀՀ-ն, այնպես էլ ԼՂՀ-ն, իրականացնելով արտաքին առևտրի ազատական 
քաղաքականություն, միաժամանակ լուրջ քայլեր են կատարում տարածաշրջանային և 
համաշխարհային գործընթացներին մասնակցության ուղղությամբ: Տրանսպորտի տարա-
ծաշրջանային միասնացման կարևորագույն գրավականները սահմանային անցումների, 
մաքսային ընթացակարգերի ներդաշնակեցումն է միջազգային նորմերին և միջազգային 
տրանսպորտային ու մաքսային կառույցների չափորոշիչներին: 

Թեև մեր տարածաշրջանում մշտապես առկա են չկարգավորված հարաբերություն-
ներ, հակամարտություններ, տարաձայնություններ, հաճախ չեն գործում կայունության ու 
անվտանգության երաշխիքները և դեռևս չեն ձևավորվել հաղորդակցության ուղիների ու 
տնտեսական համագործակցության միասնական համակարգեր, այդուհանդերձ, հայկա-
կան երկու հանրապետություններն էլ մշտապես հանդես են գալիս տարածաշրջանային 
համագործակցության բարենպաստ միջավայրի ձևավորման, անվտանգության համա-
կարգի ստեղծման, հարևան պետությունների հետ կառուցողական հարաբերությունների 
հաստատման օգտին: 

Բնականաբար, առաջնային նշանակություն ունի անմիջական հարևանների հետ 
առևտրատնտեսական կապերի ամրապնդումը, ինչը, բացի քաղաքական պայմաններից, 
պահանջում է նաև տրանսպորտային ուղիների, համապատասխան ենթակառուցվածք-
ների հետագա բարելավում: 

Ներկա փուլում հատկապես կարևորվում են անմիջական հարևանների՝ Իրանի 
Իսլամական Հանրապետության և Վրաստանի հետ առևտրատնտեսական կապերի ու 
տրանսպորտային ուղիների զարգացումը: Իրանի տարածքով են անցնում Հայաստանը 
Մերձավոր և Միջին Արևելքի հետ կապող կարևորագույն տրանսպորտային ուղիները: 
Այս կապերի կարևորությունը հաշվի առնելով՝ ՀՀ-ն նախաձեռնել է Հայաստանն Իրանի 
հետ կապող երկաթուղու նախագծման և կառուցման աշխատանքները, որն իր արտացո-
լումն է գտել ՀՀ և ԻԻՀ տնտեսական կապերի կոորդինացման միջկառավարական հանձ-
նաժողովի ութերորդ համատեղ նիստի փոխըմբռնման հուշագրում և Հայաստան-Իրան 
ուղիղ երկաթուղային կապի կառուցման բարձրաստիճան եռակողմ` Հայաստան-Իրան-
Ռուսաստան աշխատանքային խմբի օրակարգում: 

Երկաթգիծը կունենա մոտ 470 կմ ընդհանուր երկարություն և, ըստ էության, կփոխա-
րինի Նախիջևանով անցնող երկաթուղուն, հնարավորություն կընձեռի Հայաստանը 
դարձնել տարանցիկ պետություն` Սև ծովի և Պարսից ծոցի միջև երկաթուղային հաղոր-
դակցության համար՝ դրանով իսկ զարգացնելով հյուսիս-հարավ տրանսպորտային 
կապերը: Նախնական հաշվարկներով երկաթուղու շինարարությունը կպահանջի 1,5-2,0 
միլիարդ ԱՄՆ դոլար և կտևի 4-5 տարի: Այն, միաժամանակ, Հայաստանի տարածքում 
կապահովի ներմարզային փոխադրումներ և որոշակիորեն կարող է փոխարինել համա-
պատասխան տարածքներում ավտոմոբիլային փոխադրումներին՝ նպաստելով դրանց 
ծախսերի կրճատմանը: 

Իրան-Հայաստան տրանսպորտային ուղիների հետագա զարգացման համար 
կարևոր նախադրյալ է նաև Մեղրի քաղաքում Իրանից ներկրված նավթի բազայի վրա 
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նավթավերամշակման գործարանի կառուցման նախագիծը: Մեծ հետաքրքրություն է 
ներկայացնում Հայաստանով անցնող Էնզելի-Ակտաու-Աստրախան տարածաշրջանային 
ավտոմոբիլալաստանավային ծրագիրը, որի կենսագործումը կարող է դառնալ տարան-
ցիկ հաղորդակցության արդյունավետ ուղիներից մեկը: Այս նախագծի իրականացման 
շնորհիվ հնարավորություն կստեղծվի ժամանակի և ծախսերի որոշակի տնտեսմամբ 
երկրում փոխադրումներ իրականացնել Իրան-Հայաստան-Ռուսաստան-Միջին Ասիա, 
ինչն էլ, մեր կարծիքով, նպաստելով տարածաշրջանային կապերի զարգացմանը, կարող 
է զգալիորեն ընդլայնել բեռնափոխադրումների ծավալը: Ավտոմայրուղային ցանցի հետ-
ագա զարգացումը հատկապես կարևորվում է ԼՂՀ-ի համար, քանի որ վերջինիս կապն 
արտաքին աշխարհի հետ հիմնականում ապահովվում է ավտոմոբիլային տրանսպորտով: 

Հայաստանի համար ռազմավարական կարևոր նշանակություն ունի նաև Վրաստա-
նով տարանցիկ ուղիների շահագործումը: Այսօր Հայաստանը Վրաստանի հետ կապված 
է երեք ավտոմոբիլային ճանապարհներով և մեկ երկաթուղով: Վրաստանի Վերին Լարսի 
անցակետի պարբերաբար փակ լինելը լուրջ խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի և 
Ռուսաստանի միջև տարանցիկ ավտոմոբիլային փոխադրումների համար: 

Հարավկովկասյան երկաթուղին նախատեսում է Վրաստանում կառուցել նոր երկաթ-
գիծ` Երևան-Բաթում և Երևան-Փոթի ուղղություններով: Ներկա պայմաններում նշված 
նավահանգիստները Հայաստանը Կենտրոնական և Արևմտյան Եվրոպայի հետ կապող 
կենսական նշանակություն ունեցող ուղիներ են: Իսկ աբխազական երկաթուղու վերա-
բացման խնդիրը դեռևս մեծ հարցականի տակ է, թեև հայկական և ռուսական կողմերը 
մշտապես բանակցում են:  

Հայաստանի մյուս երկու անմիջական հարևաններն իրականացնում են տարածա-
շրջանային համագործակցության ծրագրերից Հայաստանը, նաև Արցախը մեկուսացնելու 
քաղաքականություն: Այս երկրներն ակտիվորեն աշխատում են Հայաստանը շրջանցող 
խողովակաշարային, ավտոմոբիլային և երկաթուղային ենթակառուցվածքների ստեղծ-
ման ուղղությամբ: Մինչդեռ գոյություն ունեն Հայաստանը Թուրքիայի հետ կապող երկու 
և Ադրբեջանի հետ` վեց ավտոմոբիլային ճանապարհներ, ինչպես նաև համապատաս-
խանաբար՝ մեկ և չորս երկաթուղային գծեր: Ավտոմոբիլային փոխադրումների առումով 
բարձր արդյունավետություն և ժամանակի տնտեսում կարող էր ապահովել Թուրքիայով 
անցնող Արևելք-Արևմուտք ավտոմայրուղուց օգտվելը, քանի որ վերջինս գտնվում է 
Հայաստանից ընդամենը 80 կմ հեռավորության վրա: 

Չնայած վերոնշյալ դժվարություններին, ընդհանուր առմամբ, Հայաստանի միջազ-
գային նշանակության տրանսպորտային ենթակառուցվածքները հիմնականում ընդգրկ-
ված են միջազգային տրանսպորտային միջանցքներում, մասնավորապես՝ ՏՐԱՍԵԿԱ 
ծրագրի շրջանակներում, որի նպատակն է վերականգնել մետաքսի ուղին: 

Հայկական երկու հանրապետությունների կառավարություններն ակտիվորեն մաս-
նակցում են նաև Եվրոպան հարևան երկրների հետ կապող տրանսպորտային ենթա-
կառուցվածքների զարգացմանն ուղղված նախաձեռնություններին և հանդիպումներին, 
որոնց արդյունքում մշակվել են տարածաշրջանային հիմնական տրանսպորտային 
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առանցքները, և մեր երկիրն ընդգրկվել է հարավարևելյան առանցքում: Միաժամանակ, 
Հայաստանը ներգրավված է Հյուսիս-հարավ, Եվրո-ասիական հաղորդակցություններում, 
ՄԱԿ-ի շրջանակներում` Տրանսեվրոպական, Տրանսասիական մայրուղիների և 
երկաթուղիների նախաձեռնություններում: 

Հայաստանի տրանսպորտային համակարգի հետագա զարգացման, առկա դժվա-
րությունների աստիճանական հաղթահարման, միջազգային փոխադրումների ակտիվաց-
ման համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակով Ասիական զարգացման 
բանկի օժանդակությամբ մշակվել է Տրանսպորտի ոլորտի ռազմավարություն-2020-ը, 
որում հատկապես կարևորվում են միջազգային տրանսպորտային միջանցքներում 
Հայաստանի ներգրավվածության աստիճանի բարձրացումը և միջպետական նշանակու-
թյան ավտոմոբիլային ճանապարհների բարեկարգումը: Այս ռազմավարության առաջնայ-
նություններից են Հյուսիս-հարավ միջանցքի զարգացումը, համապատասխան տրանս-
պորտային ենթակառուցվածքների բարեկարգումը և Երևանը շրջանցող մայրուղու 
կառուցումը: 

Հայաստանում տրանսպորտային ծախսերի կրճատման առումով մեծ դեր ունի հոս-
քերի կառավարմանը վերաբերող գիտության` լոգիստիկայի զարգացումը և արմատավո-
րումը: Այդ տեսակետից կարևոր միջոցառում է 2010 թվականին գերմանական Fablog-
Consulting GmbH ընկերության ներկայացուցչության գրանցումը հայաստանյան շուկա-
յում: Այն առաջին միջազգային ընկերությունն է, որ մտադիր է մասնակցել Հյուսիս-հարավ 
և Արևելք-արևմուտք նախագծերին: Իսկ դեռևս 2008 թ. Երևանում անցկացվել է 
«Տրանսպորտ-Լոգիստիկա-2008» միջազգային գիտաժողովը, որը նվիրված էր տրանս-
պորտային լոգիստիկայի, պահեստային և փաթեթավորման գործարարությունների զար-
գացմանը: Վերջինիս տրամաբանական շարունակությունն է «Զվարթնոց» օդանավակա-
յանին կից գյուղատնտեսական մթերքների լոգիստիկ կենտրոնի կառուցումը, ինչը լուրջ 
խթան կհանդիսանա գյուղատնտեսական մթերքներ արտահանողների գործունեության 
համար:  

 
 
Հոդվածում մեկնաբանված է հայկական երկու հանրապետությունների տնտեսության զար-

գացման և միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հետագա կատարելագործման մեջ 
տրանսպորտի կարևորությունը: Ընդգծված են տրանսպորտային համակարգի առջև ծառացած 
հիմնական դժվարությունները և դրանց հաղթահարման ուղիները: Առանձնացված են այն հիմնա-
կան միջազգային ծրագրերը, որոնք կարող են առանցքային դեր խաղալ Հայաստանը տարանցիկ 
միջանցք դարձնելու գործում: 
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АРПЕНИК МУРАДЯН 
 

ИНТЕГРАЦИЯ ТРАНСПОРТА АРМЕНИИ В МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРУКТУРЫ 
 

В статье показана важность транспорта в дальнейшем совершенствовании международныx 
экономическиx отношений и развитии экономики двуx армянскиx республик. Предначертаны ос-
новные трудности стоящие перед транспортной системой и пути иx преодоления. Выделены те ос-
новные международные программы, которые могут сыграть ключевую роль в деле превращения 
Армении в транзитный коридор.  

 
 

ARPENIK MURADYAN 
 

INTEGRATION OF THE TRANSPORT OF ARMENIA INTO THE INTERNATIONAL 
STRUCTURES  

 

In the article is shown the importance of the transport in the further improvement of international 
economic relations and development of the economy of Armenian two republics. The main difficulties of 
the transport system and the ways of their overcoming are outlined. Those main international programs 
are outlined which can play the key role in the transformation of Armenia into a transit corridor. 

 
 

 
ԹԱԹՈՒԼ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր.  աղքատության մակարդակ, տնտեսական 
աճ, սպառման փոփոխություն, անհավա-
սարություն, պետական աջակցություն, 
առաձգականություն  

 

ՀՀ տնտեսության վրա համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդե-
ցությունը զգացվեց արդեն 2008 թ. հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամիսներին: ՀՀ Կառավարու-
թյունը ձեռնամուխ եղավ հակաճգնաժամային ծրագրի մշակմանը, որը ՀՀ Ազգային 
ժողով ներկայացվեց 2008 թ. նոյեմբերի 12-ին: Կառավարության հակաճգնաժամային 
ծրագրով նախատեսված միջոցառումները միտված էին մեղմելու ճգնաժամի հետևանքով 
առաջացած և տնտեսության առջև ծառացած ռիսկերը, որոնք պայմանավորված էին 
մասնավոր ուղղակի ներդրումների և մասնավոր տրանսֆերտների, հանքահումքային 
արդյունաբերության ծավալների, շինարարության ոլորտում որոշ ներդրումային ծրագրե-
րի հետաձգմամբ և ներդրումների կրճատմամբ: 
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Ճգնաժամի հաղթահարման նպատակով ՀՀ Կառավարության մշակած հակաճգնա-
ժամային ծրագրի հիմնական նպատակներն էին. 

1. մակրոտնտեսական կայունության ապահովումը, 
2. ֆինանսական հատվածի կայունության ապահովումը, 
3. տնտեսական աճի ապահովման համար լրացուցիչ խթանների բացահայտումը և 

ներդրումը: 
Որպես դրանց հասնելու հիմնական քայլեր՝ սահմանվեցին.  
1. գործարար միջավայրի բարելավումը, այդ թվում` հարկային վարչարարության 

դաշտի պարզեցումը և փոքր բիզնեսի վարչարարության ծախքերի էական կրճա-
տումը, 

2. գործարարությանը ժամանակավոր աջակցության տրամադրումը, այդ թվում` ուղ-
ղակի վարկավորմամբ, երաշխիքների տրամադրմամբ և կապիտալում մասնակ-
ցությամբ, 

3. ՓՄՁ վարկավորմանն անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավումը, 
4. ենթակառուցվածքների զարգացմանը ուղղված լայնածավալ ծրագրերի իրականա-

ցումը, այդ շրջանակներում նոր աշխատատեղերի ստեղծումը, 
5. սոցիալական ուղղվածություն ունեցող ծրագրերի իրականացման և պետության 

ստանձնած սոցիալական պարտավորությունների կատարման առաջնահերթու-
թյունները: 

ՀՀ Կառավարության և ՀՀ ԿԲ կողմից իրականացվող կայունացնող մակրոտնտե-
սական, հակաճգնաժամային քաղաքականությունը տնտեսության անկմանը հակազդելու 
համար ընդլայնում էր ամբողջական պահանջարկը` նպաստելով գործարար միջավայրի 
աշխուժացմանը, մասնավոր ակտիվության բարձրացմանը։ Բանկերի ֆինանսական 
ռեսուրսները համալրելու, տնտեսության մեջ լրացուցիչ իրացվելիություն ներարկելու 
նպատակով, որը պետք է բերեր տոկոսադրույքների նվազմանը, ՀՀ ԿԲ-ն 2009 թ. մայի-
սի վերջին 1.0 տոկոսային կետով իջեցրեց վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը՝ սահ-
մանելով այն 6.25%, իսկ ներգրավված ավանդների և լոմբարդային վարկերի տոկոսա-
դրույքները սահմանվեցին համապատասխանաբար՝ 3.25% և 9.25%։ Մյուս կողմից, ԿԲ-ն 
ընդլայնեց միջոցների ներարկման դրամավարկային գործիքակազմը: 2009 թ. հարկա-
բյուջետային քաղաքականությունն ուղղված է եղել համախառն պահանջարկի ընդլայն-
մանը։ Հարկաբյուջետային ազդակը, ընդհանուր առմամբ, եղել է ընդլայնող, ընդ որում, 
եկամուտների ազդակը` զսպող, իսկ ծախսերինը՝ ընդլայնող։ Եկամուտների ազդակի 
զսպող ազդեցությունը հիմնականում պայմավորված էր պարտադիր սոցիալական ապա-
հովագրության վճարների կայուն բարձր մակարդակի պահպանմամբ և ոչ հարկային 
եկամուտների հավաքման բարձր մակարդակով։ Ծախսերի ընդլանող ազդեցությունը 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ, չնայած 6.% տնտեսական անկմանը, պետա-
կան բյուջեի ծախսերը, մասնավորապես՝ սոցիալական ծախսերն ու աշխատավարձի 
վճարումները կատարվել են օրենքով նախատեսված ծավալով` արդյունքում ապահովելով 
ՀՆԱ-ի նկատմամբ առավել բարձր մակարդակ: 
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Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը լրջորեն ազդեց ՀՀ-ում վերջին տարինե-
րի տնտեսական աճի և աղքատության նվազեցման միտումների վրա: 2010 թ. աղքատու-
թյան մակարդակը կազմեց 35.8%` 2008 թ. արձանագրված 27.9%-ի դիմաց: Իսկ ծայրա-
հեղ աղքատության մակարդակը 2010 թ. կազմեց 3.0%` 2008 թ. արձանագրված 1.6%-ի 
դիմաց: 

Աղքատության մակարդակը բնակչության բարեկեցության, կենսամակարդակի 
գնահատման կարևոր ցուցանիշ է: Աղքատությունն արտահայտվում է տարբեր ձևերով և 
շոշափում է կյանքի տարբեր կողմերը` սպառում, պարենային անվտանգություն, առողջու-
թյուն, կրթություն, իրավունքներ (ներառյալ՝ ձայնի), անվտանգություն, արժանապատվու-
թյուն և արժանավայել աշխատանք: Բնակչության կեսամակարդակի փոփոխության 
շարժընթացը նկարագրվում է նյութական և ոչ նյութական աղքատության տեսանկյունից: 

Ոչ նյութական աղքատության բնորոշիչներն են` վատառողջություն, կրթության ցածր 
մակարդակ կամ անգրագիտություն, սոցիալական անտեսվածություն կամ մերժվածու-
թյուն, անպաշտպանվածություն, իրավունքների և խոսքի ազատության անկիրառելիու-
թյուն, այն է՝ գործնականում սեփական խնդիրների մասին հայտնելու անկարողություն: 
Ոչ նյութական աղքատության հաղթահարման հիմնական ուղղություններն են կրթական, 
առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատչելիության բարելավումը:  

Աղքատության մակարդակի կրճատման վրա տնտեսական աճի ազդեցության 
քանակական գնահատականը ստանալու համար կիրառվել է ՀՆԱ աճի նկատմամբ 
աղքատության մակարդակի առաձգականության գործակիցը: Այն ցույց է տալիս, որ 
2008-2009 թթ. արձանագրված տնտեսական անկման յուրաքանչյուր տոկոսային կետի 
հաշվով աղքատության ընդհանուր մակարդակն ավելացրել է 1.61%-ային կետով, իսկ 
2009-2010 թթ.` 2.34%-ային կետով /աղյուսակ 1/: Առաձգականության գործակիցը 2009-
2010 թթ. գյուղական բնակավայրերում ավելի բարձր է, քան քաղաքայինում: 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ եթե 2004-2008 թթ. տնտեսական աճի 
պայմաններում աղքատները «շահում են», իհարկե, ոչ այնքան, որքան հարուստները, 
ապա համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամի ընթացքում (2009-2010 թթ.), երբ 
տնտեսությունն անկում է ապրում, ավելի շատ տուժում են հենց աղքատները, իսկ 
հարուստները շարունակում են հարստանալ: 

2010 թ., 2008 թ. համեմատությամբ, աճել են թե´ աղքատության մակարդակը, թե´ 
դրա խորությունն ու սրությունը: 2010 թ. բնակչության 35.8%-ը եղել է աղքատ, 21.3%-ը` 
շատ աղքատ, իսկ 3.0%-ը` ծայրահեղ աղքատ: Երկու տարվա ընթացքում մոտ 270 հազար 
մարդ դարձել է աղքատ, աղքատների թվաքանակը 2010 թ. կազմել է մոտ 1.2 մլն (մշտա-
կան բնակչության ցուցանիշի հաշվով), գրեթե 290 հազարը, նույն ժամանակահատվա-
ծում, դարձել են շատ աղքատ, աղքատների թվաքանակը հասել է 694 հազարի: Միայն 
երկու տարվա ընթացքում մոտ 46 հազարը դարձել են ծայրահեղ աղքատ /ընդհանուր 
թիվը` 98 հազար/: Աղքատությունը 2010 թ. շատ չի տարբերվում ըստ քաղաքային (35.7%) 
և գյուղական բնակավայրերի (36.0%): 

 



 443

Աղյուսակ 1  
ՀՆԱ նկատմամբ աղքատության առաձգականության գնահատականները մինչև 

համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և դրա ընթացքում 
(2004-2008 թթ., 2008-2009 թթ. և 2009-2010 թթ.) 

(տոկոսային կետ) 

 
 

Համաշխարհային բանկի տեխնիկական աջակցությամբ 2008-2010 թթ. համար օգ-
տագործվել է սպառման ագրեգատի և աղքատության գծերի գնահատման ավելի ճշգրտ-
ված մեթոդաբանություն: Ըստ այդ մեթոդաբանության՝ 2010 թ. ընթացքում Հայաստա-
նում աղքատությունը նկատելիորեն աճել է՝ 2008 թ. համեմատությամբ /աղյուսակ 2/: 

 
Աղյուսակ 2 

Աղքատության հիմնական ցուցանիշները 2008- 2010 թթ. (տոկոսներով) 
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2010 թ., 2008 թ. համեմատությամբ, առավել արագ ավելացել է ծայրահեղ աղքատու-
թյան մակարդակը` 1.9 անգամ (կամ 1.4 տոկոսային կետով), շատ աղքատների աղքա-
տության մակարդակն ավելացել է 1.7 անգամ (կամ 8.7 տոկոսային կետով), իսկ ընդհա-
նուր աղքատության մակարդակը` 29.7%-ով (կամ 8.2 տոկոսային կետով): Աղքատությունը 
2010 թ. դարձել է ավելի խոր և սուր: 2010 թ. աղքատության խորությունը գնահատվել է 
8.1%` 2008 թ. 5.1 %-ի համեմատությամբ (աճը 1.6 անգամ), իսկ աղքատության սրությունը 
գնահատվել է 2.5%` 2008 թ. 1.4%-ի համեմատությամբ (աճը 1.9 անգամ):  

Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ եկամտի հիման վրա գնահատված աղքատու-
թյան մակարդակի գնահատականներն ավելի բարձր են, քան սպառման հիման վրա 
գնահատվածը:  

Դիտարկելով աղքատության, ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների խաչաձևումը 
2010 թ., ակնհայտ է դառնում, որ անհատների մի մեծ խումբ, որ եկամտի ցուցանիշով 
գտնվում է աղքատության գծից ցածր, սպառման ցուցանիշով բարձր է աղքատության 
գծից: Միայն եկամտի ցուցանիշով ծայրահեղ աղքատների 11%-ը և աղքատների 52%-ն են 
սպառման ցուցանիշով գնահատվել ծայրահեղ աղքատ և աղքատ: Հակառակ պատկերն է 
սպառման ցուցանիշով աղքատներին և ծայրահեղ աղքատներին դիտարկելիս: Նրանց 
մոտավորապես 42%-ն աղքատ է գնահատվել նաև եկամտի ցուցանիշով: Սպառման ցու-
ցանիշով ծայրահեղ աղքատների ավելի քան կեսը (59%) եկամտի ցուցանիշով նույնպես 
ծայրահեղ աղքատ է: 

Աղյուսակ 3  
Աղքատությունն ըստ սպառման և եկամտի ցուցանիշների, 

2008-2010 թթ. 
 

 2008 թ. 2009 թ. 2010 թ. 
Սպառումը մեկ չափահասին համարժեք (ամսական), 
դրամ, 2008 թ. միջին հանրապետական գներով 

42870.2 40250.2 39459.8 

Եկամուտը մեկ չափահասին համարժեք (ամսական), 
դրամ, 2008 թ. միջին հանրապետական գներով 

42484.4 43824.7 44887.2 

Եկամուտ/սպառում հարաբերությունը 1.0 1.1 1.1 
Սպառման ցուցանիշով աղետներ (տոկոսներով)    
Ծայրահեղ աղետներ 1.6 3.6 3.0 
Աղետներ 27.6 34.1 35.8 
Եկամտի ցուցանիշեով աղետներ (տոկոսներով)    
Ծայրահեղ աղետներ 12.1 12.2 12.1 
Աղետներ 38.1 38.2 38.4 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2008-2010 թթ. 
Նշում. Եկամուտը հաշվարկվել է որպես տնօրինվող եկամուտ և ներառում է դրամական եկամուտները, բնամթերային 
տեսքով սպառման դրամային արժեքը և խնայողություններից օգտագործված միջոցները:  

 

Ընդհանուր առմամբ, աղքատության մակարդակի փոփոխությունը պայմանավորված 
է կենսամակարդակը գնահատող սպառման ագրեգատի փոփոխությամբ և վերջինիս 
բաշխվածության անհավասարության աստիճանով: Համաձայն Դատտիև Ռավալիոնիի 
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(1992 թ.) մշակած մեթոդաբանության՝ Հայաստանում աղքատության մակարդակի փոփո-
խությունը պայմանավորված է երկու բաղադրիչների` սպառման և վերջինիս բաշխվա-
ծության անհավասարության փոփոխությամբ: Առաջին բաղադրիչը` սպառման փոփոխու-
թյունը, ցույց է տալիս, թե ինչպիսին կլիներ սպառման փոփոխության ազդեցությունն 
աղքատության մակարդակի վրա, եթե բաշխվածության անհավասարությունը մնար 
անփոփոխ, իսկ երկրորդ բաղադրիչը` սպառման վերաբաշխման ցուցանիշը, ցույց է 
տալիս, թե ինչպիսին կլիներ վերաբաշխման ազդեցությունն աղքատության վրա, եթե 
սպառումը մնար անփոփոխ: 

Կատարված վերլուծությունները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ 2008-2010 թթ. 
Հայաստանում աղքատության ընդհանուր մակարդակի 8.2 տոկոսային կետով աճը 
պայմանավորված է և՛ սպառման, և՛ վերաբաշխման բաղադրիչների ներգործությամբ, 
ընդ որում, առաջին բաղադրիչի` սպառման միջին մակարդակի փոփոխությունը հանգեց-
րել է աղքատության մակարդակի 2.3 տոկոսային կետով անկման, իսկ երկրորդ բաղա-
դրիչի` վերաբաշխման հիմքում ընկած անհավասարության ցուցանիշի աճը` աղքատու-
թյան մակարդակի 10.5 տոկոսային կետով ավելացման: 

 
 
Աշխատանքում հանգամանորեն վերլուծվել են ՀՀ բնակչության սպառման մակարդակի վրա 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցության հետևանքները: Դրանք հաղթահարելու նպատա-
կով ուսումնասիրվել են ՀՀ Կառավարության ձեռնարկած միջոցառումները: Կատարված վերլուծու-
թյունից պարզվում է, որ 2008-2010 թթ. Հայաստանում աղքատության ընդհանուր մակարդակն 
աճել է, որը հետևանք է և՛ սպառման, և՛ վերաբաշխման բաղադրիչների ներգործության:  

 
 

ТАТУЛ МКРТЧЯН 
 

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО КРИЗИСА НА УРОВЕНЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РА 
 

В работе тщательно проанализированы результаты влияния финансового кризиса на уровень 
потребления населения. Для их преодоления изучились меры, принятые правительством РА. Из 
выполненного анализа стало ясно, что на протяжении 2008-2010 гг. общий уровень бедности 
возрос, в чем есть влияние компонентов потребления и перераспределения. 

 
 

TATUL MKRTCHYAN  
 

IMPACT OF THE GLOBAL CRISIS ON THE LEVEL OF CONSUMPTION IN RA 
 

In the work are carefully analyzed the results of the financial crisis impact on the level of 
consumption. To overcome them are studied the measures taken by the Government of RA. From the 
performed analysis it became clear that for 2008-2010 overall level of poverty increased, what is the 
influence of the components of consumption and redistribution. 

 



 446

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԱՊՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՆԱՆԱ ՊԱՊՈՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊԱՀ  

 
ՀՀ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 
 

Հիմնաբառեր.  շուկա, իրավիճակ, առաջարկ, պահան-
ջարկ, գին, գյուղմթերքներ, մանրածախ 
ապրանքաշրջանառություն, սպառում, լո-
գիստիկ շղթա, օղակ, առևտրի պետա-
կան կարգավորում, էլեկտրոնային առև-
տուր, մերջանդայզինգ  

 
Պարենային ապրանքների նկատմամբ ՀՀ բնակչության պահանջմունքների բավա-

րարման ամենաբարձր աստիճան ապահովվել է 1980-ական թվականների վերջերին, 
երբ այդ ցուցանիշը միջին հաշվով կազմում էր մոտ 75%: Հանրապետության անկախա-
ցումից հետո պարենային ապրանքների շուկայի իրավիճակը կտրուկ վատացավ, և մինչ 
օրս բարելավման լուրջ առաջընթաց նշված շուկայում չի արձանագրվել: Բավական է 
նշել, որ հանրապետության բնակչության պահանջմունքները պարենային ապրանքների 
նկատմամբ ներկայումս միջին հաշվով բավարարվում են մոտ 50%-ով: Առավել ան-
հանգստացնող է օրական սպառված սննդամթերքների էներգետիկան, որը ծայրահեղ 
աղքատ ընտանիքներում նվազել ու հասել է վտանգավոր չափերի: Անգամ աղքատության 
գծի սահմանման համար չափանիշ ընտրված 2100 կկալ մակարդակից այն պակաս է 15-
25%-ով : 

Պատահական չէ, որ ՀՀ մանրածախ ապրանքաշրջանառության ընդհանուր ծավա-
լում պարենային ապրանքների վաճառքի տեսակարար կշիռը վերջին 2-3 տարիներին 
կայուն բարձր է և կազմում է մոտ 60%, իսկ զարգացած երկրներում նշված ցուցանիշն 
ավելի քան երեք անգամ ավելի փոքր է: Անընդունելի է այն փաստը, որ սպառողական 
նվազագույն զամբյուղը, շատ մասնագետների գնահատմամբ, ներկայումս ամսական 
կազմում է մոտ 58 հազ. դրամ ՀՀ բնակչության մեկ շնչի հաշվով, իսկ նվազագույն 
աշխատավարձը, կենսաթոշակները և նպաստները էապես ցածր են նշված ցուցանիշից: 
Քանի որ մոտակա տարիներին բնակչության դրամական եկամուտների շոշափելի 
ավելացում չի սպասվում, ուստի նշենք այն գործոնների մասին, որոնք իրենց որոշակի 
դրական ազդեցությունը կարող են թողնել պարենային ապրանքների շուկայի իրավիճա-
կի բարելավման վրա:  

Դրանց շարքում կարևորվում է գյուղատնտեսական մթերքների արտադրության 
ծավալների ավելացումը, որը լուրջ խթան կհանդիսանա առաջարկի ավելացման և գների 
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իջեցման համար: Բացի պարենամթերքի տեղական արտադրության ծավալների ավելա-
ցումից, Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագրով նախատեսվում է 
մինչև 2015 թ. գյուղատնտեսական մթերքների ապրանքայնության 70%-ի ապահովում` 
վերջին տարիների 50-55%-ի դիմաց: Պարենային մթերքների շուկայի իրավիճակի բարե-
լավման էական միջոց կհանդիսանա գյուղմթերքների հավաքման կենտրոնների ստեղ-
ծումը: Գյուղատնտեսության զարգացման, գյուղատնտեսական մթերքների իրացման 
հիմնախնդրի արդյունավետ լուծման նպատակով, ՀՀ Կառավարության հանձնարարա-
կանով, Էկոնոմիկայի նախարարությունը քայլեր է ձեռնարկում գյուղատնտեսական 
մթերքների հավաքման կենտրոնների ստեղծման և դրանց գործունեության վերաբերյալ 
հայեցակարգ մշակելու ուղղությամբ: Դրանք արտադրողների և սպառողների միջև 
հուսալի ու արդյունավետ կապի ստեղծման կարևորագույն օղակ են, որոնք էականորեն 
կբարելավեն երկրի ներքին շուկան` դարձնելով այն առավել թափանցիկ ու մրցունակ: 
Միաժամանակ լուրջ հիմքեր կստեղծվեն վերավաճառքը բացառելու և ֆերմերների ու 
գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների աճի համար, քանի որ հավաքման 
կետերը գնումների ժամանակ նրանց տալիս են սակարկելու հնարավորություն: 

Հավաքման կենտրոնները մատչելի կդարձնեն նաև գյուղմթերքների արտահանումը` 
ֆերմերների մուտքը միջազգային շուկա: Գյուղատնտեսական մթերքների հավաքման 
կենտրոնների գործունեության արդյունավետությունն էապես կբարձրանա, եթե դրանք 
արտադրական և մանրածախ առևտրական կազմակերպությունների հետ համատեղ, 
փոխադարձ համաձայնությամբ միավորվեն և դառնան լոգիստիկ շղթայի օղակներ: 
Արտադրության զարգացումը և մրցակցության սրումը 20-րդ դարի վերջերին խնդիր 
առաջադրեցին լոգիստիկան ավելի մեծ չափով ծառայեցնելու ֆիրմայի ռազմավարական 
նպատակների իրականացմանը, գործունեության ճկունության բարձրացմանը, շուկայի 
փոփոխվող իրավիճակի արագ արձագանքմանը: Մի շարք երկրներում գործող 
լոգիստիկական համակարգերի գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված 
է դրանց օղակ հանդիսացող առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների փոխգործողու-
թյունների կառավարման և նպատակներին հասնելու համար պահանջվող ծախսերի 
նվազեցման հնարավորությամբ: Դա վկայում է այն մասին, որ գյուղատնտեսական 
մթերքների արտադրության և իրացման լոգիստիկական համակարգերի ձևավորումը 
կարող է մեծապես նպաստել ուսումնասիրվող շուկայի իրավիճակի բարելավմանը: Այս 
գործընթացում կապող օղակ կարող են հանդիսանալ գյուղատնտեսական մթերքներ 
արտադրողները, հավաքման կենտրոնները և մանրածախ առևտրական կազմակերպու-
թյունները կամ դրանց իրացման շուկաները: 

Ընդհանրապես, լոգիստիկան համարում են արտադրության և իրացման տնտեսա-
կան արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների իրականացման 
էական գործոն: Դա նշանակում է, որ լոգիստիկայի հիմնական խնդիրը նշված ոլորտնե-
րում նյութական և տեղեկատվական հոսքերի առավելագույն համակարգումն է: Վեր-
ջինիս լուծման համար անհրաժեշտ են տնտեսական կապերի ձևավորում, տվյալների 
էլեկտրոնային մշակման միջոցների լայն կիրառում, նյութատեխնիկական կապերի 
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ստանդարտացում, նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, որոնք կապահովեն գործառնու-
թյունների ավտոմատացում: Ըստ էության, տեղեկատվական լոգիստիկան կազմակեր-
պում է տվյալների հոսքը, որոնք վերաբերում են մատակարարմանը, արտադրությանն ու 
իրացմանը միասնականության մեջ: 

Ապրանքային շուկաների իրավիճակի բարելավման միջոցների շարքում կարևորվում 
է առևտրի պետական կարգավորումը: Ի դեպ, սակագնային և ոչ սակագնային կարգա-
վորման միջոցով պարենամթերքի ներքին շուկայի ու տեղական արտադրողների շահերի 
պաշտպանությունը, ինչպես նաև արտահանման խթանումը հիմնական պարենային 
մթերքների ինքնաբավության նվազագույն մակարդակի ապահովման ռազմավարական 
ուղղություններից են: 

Առևտրային գործունեության պետական կարգավորումը միջոցառումների համալիր է, 
որ իրականացնում են օրենսդիր, գործադիր ու այլ մարմիններ՝ միտված առևտրի 
արդյունավետ զարգացման նախադրյալների ստեղծմանը: Առևտրի պետական կարգա-
վորումը ժամանակակից պայմաններում անհրաժեշտ է նախ՝ բնակչության նվազագույն 
պահանջմունքներն առաջին անհրաժեշտության ապրանքներով և ծառայություններով 
բավարարելու և ապա դրանց առաջարկի ու պահանջարկի միջև շուկայական համամաս-
նություններ ձևավորելու, շուկայական մեխանիզմի` մենաշնորհային ձգտումից պաշտպա-
նության, սպառողների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության, իրացվող ապրանք-
ների ու ծառայությունների անվտանգության, միջպետական համաձայնագրերով միջազ-
գային հանդիպակաց առևտրի զարգացման, ներմուծվող ու արտահանվող ապրանքային 
հոսքերի կարգավորման, շրջակա միջավայրի պահպանության և այլնի համար: 

Առհասարակ, տնտեսության կարգավորման անհրաժեշտությունն ավելի կարևորվում 
է միջպետական մակարդակով, որը համաշխարհային տնտեսության զարգացման պար-
տադիր պայման է: Վարելով արտաքին առևտրատնտեսական քաղաքականություն` ՀՀ 
Կառավարությունն իրականացնում է հսկողություն ապրանքների, կապիտալի և աշխատ-
ուժի միջազգային միգրացիայի նկատմամբ, ներազդում արտարժույթի փոխարժեքի վրա, 
կարգավորում մաքսային համակարգը և այլն:  

Արտաքին առևտրային գործունեության ոչ սակագնային կարգավորման միջոցներից 
ներկա պայմաններում շեշտադրվում է քվոտավորումը, որի միջոցով պետությունն իրա-
կանացնում է արտահանման և ներմուծման գործառնությունների կարգավորում. մի 
դեպքում՝ հայրենական սպառողների շահերի պաշտպանության, մյուս դեպքում` տեղա-
կան արտադրողներին խթանելու նպատակով: Ճիշտ է, ներկայումս արտահանումը 
խթանվում է, սակայն եթե դա ներքին շուկայում հանգեցնում է առաջարկի նվազման ու 
գների բարձրացման (օրինակ՝ ոչխարի միսը, պանիրը և այլն), ապա տվյալ պարագայում 
կիրառվում են արտահանման չափաքանակներ, ինչպես եվրոպական երկրներում է: 
Հանրապետությունում արտադրվող և, միաժամանակ, այլ երկրներից ներկրվող ապ-
րանքների դեպքում նպատակահարմար է սահմանել ներմուծման քվոտաներ հայրե-
նական ապրանքները ներքին շուկայում մրցունակ դարձնելու նպատակով: Ապրանքների 
վաճառքի ծավալների ավելացման, բնակչության պահանջարկի առավել լրիվ բավարար-
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ման և այլ խնդիրների լուծմանը կարող է խթանել էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը 
ՀՀ-ում: Այն գլոբալ համակարգչային ցանցերի միջոցով ապրանքների ու ծառայություն-
ների էլեկտրոնային եղանակով առուվաճառքի գործարք է, որը մեծ մասամբ կատարվում 
է համացանցով:  

Էլեկտրոնային առևտրի արդյունավետությունը պայմանավորված է հետևյալ հիմնա-
կան գործոններով. գնորդների մեծ թիվ, շուրջօրյա վաճառք, ապրանքների և ծառայու-
թյունների վերաբերյալ մանրամասն տեղեկատվություն, ծախսերի նվազեցում՝ կապված 
աշխատակազմի կրճատման, տարածքի վարձակալության անհրաժեշտության բացա-
կայության և այլնի հետ, առևտրամիջնորդ օղակի բացակայություն բաշխման գործ-
ընթացում և այլն: Համաձայն ՀՀ ԿԲ տվյալների` 2011 թ. Հայաստանում իրականացվել է 
10 մլն դոլարին համարժեք դրամի էլեկտրոնային առևտուր: Մասնագետների գնահատ-
մամբ՝ էլեկտրոնային առևտրի համաշխարհային շրջանառությունը 2011 թ. կազմել է մոտ 
650 մլրդ դոլար, որից 180 մլրդը բաժին է ընկնում ԱՄՆ-ին: Պարենային ապրանքների 
շուկայի իրավիճակի բարելավման հիմնական ուղիներից է նաև մերջանդայզինգի՝ ըստ 
ամենայնի ներդրման, բնակչության պահանջարկի և շուկայի պահանջների ուսումնասի-
րության ու կանխատեսման, սպառողների շահերի պաշտպանությանն ուղղված միջոցա-
ռումների իրականացման, արդյունավետ գովազդի կազմակերպման, լրացուցիչ ծառայու-
թյունների մատուցման և այլ հիմնախնդիրների լուծումը, որոնցից յուրաքանչյուրը հետա-
զոտության առանձին առարկա է: Եվ քանի որ նշված գործոններից ամեն մեկն իր ազ-
դեցությունն է թողնում պարենային շուկայի իրավիճակի բարելավման վրա, ուստի նպա-
տակահարմար է նշված խնդրի լուծման գործընթացում ցուցաբերել համալիր մոտեցում: 

 
 
Ներկա պայմաններում առաջնահերթ նշանակություն է ձեռք բերում պարենային ապրանք-

ների շուկայի իրավիճակի բարելավումը, որը կնպաստի հանրապետության բնակչության 
պահանջմունքների բավարարման մակարդակի բարձրացմանը: Նշված հիմնախնդիրների լուծման 
համար անհրաժեշտ է անցկացնել մի շարք միջոցառումներ, որոնք շարադրված են հոդվածում: 
Քանի որ պարենային ապրանքների շուկայի իրավիճակի բավարարումը պայմանավորված է 
տարբեր գործոններով, ուստի առաջարկվել է նշված հիմնախնդրի լուծմանը ցուցաբերել համալիր 
մոտեցում: 

 

 
ПАПОЯН АРУТЮН  
НАНА ПАПОЯН 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ В РА 

 

В настоящее время первостепенное значение приобретает улучшение конъюнктуры рынка 
продовольственных товаров, которое будет способствовать повышению уровня удовлетворения 
потребностей населения республики.  
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Для решения данной проблемы необходимо провести ряд мероприятий, которые были изло-
жены в статье. Поскольку улучшение конъюнктуры рынка продовольственных товаров обуслов-
лено различными факторами, то в решении данной проблемы предложено проявить системный 
подход. 

 
 

HARUTYUN  PAPOYAN 
NANA PAPOYAN 

 

SEVERAL ISSUES FOR IMPROVEMENT OF MARKET SITUATION OF FOOD  
PRODUCTS IN RA 

 

At the present time paramount improve conjuncture of the market of food products, which will 
contribute to enhancing the needs of the population. To solve this problem, necessary perform a 
number of activities, which were set out in Article. As market conditions improved food products due to 
various factors, then the solution to this problem proposed to demonstrate a systematic approach. 

 
 
 

ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԾՆՆԴՈՑ ԳՐՔԻ (ԳԼՈՒԽ 1-5) ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր.  տնտեսություն, կանոն, օրենք, քրեմա-
տիստիկա, բարիք 

  

Ժամանակակից աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները մշտապես առնչվում են այնպիսի 
խնդիրների, ինչպիսիք են աղքատությունը, հասարակության բևեռացվածությունը, տնտե-
սական ճգնաժամերը, տնտեսական ու քաղաքական բռնատիրումները (էքսպանսիաներ), 
գործազրկությունը և նմանատիպ այլ բացասական երևույթներ: Տնտեսագիտական 
դպրոցները և տնտեսագետները մշտապես փորձում են տարբեր տեսությունների 
միջոցով գտնել վերը նշված խնդիրների լուծումները, որոնք երբեմն լրացնում են միմյանց, 
իսկ երբեմն էլ՝ հակասում: Մենք փորձելու ենք տնտեսագիտական հիմնարար օրենքների 
և օրինաչափությունների վերաբերյալ դրույթների սկզբնաղբյուրը փնտրել Աստվա-
ծաշնչում, ի մասնավորի՝ «Ծննդոց»» գրքում, որ ներկայացնում է Աստծո կողմից մարդու 
արարչագործությունը, և որտեղ, մեր կարծիքով, սահմանվում են այն հիմնական օրենք-
ներն ու օրինաչափությունները, որոնք վերաբերում են մարդուն, ընտանիքին և, ընդհան-
րապես, հասարակության հավասարակշռված հարաբերություններին, այդ թվում` տնտե-
սական: Այս ամենն ուսումնասիրելու համար նախևառաջ անհրաժեշտություն է առաջա-
նում սահմանելու «տնտեսություն» կամ «տնտեսագիտություն» հասկացությունը: «Էկոնո-
միկա» եզրույթն ունի հին հունական ծագում, կազմված է οἶκος - տուն և νόμος – կանոն, 
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օրենք բառերից, և թարգմանվում է «տնտեսության վարման կանոններ»: Հայկական 
լեզվամտածողության մեջ ևս «տնտեսություն» բառը գրեթե նույն իմաստն ունի. կազմված 
է տուն և տեսնել արմատներից, այսինքն՝ տան կարիքները տեսնել: Ավելի լայն իմաստով, 
սա կարելի է մեկնաբանել որպես տան կարիքները, պետքերը տեսնելու կամ բավարա-
րելու գործունեություն, որի ընթացքում առաջանում են որոշակի հարաբերություններ: 
Դիտարկելով երկրի տնտեսության մակարդակով՝ կարելի է նշել, որ տնտեսությունը 
մարդու /ֆիզիկական անձ/, կազմակերպությունների /իրավաբանական անձ/ և պետու-
թյան հարաբերությունների ամբողջություն է, որը միտված է այս երեք սուբյեկտների 
կարիքների բավարարմանը: Հարկ է նշել, որ բոլոր կողմերի կարիքների բավարարումը, 
ի վերջո, պետք է միտված լինի անձի կարիքների բավարարմանը: Առաջին անգամ գի-
տական իմաստով «տնտեսագիտություն» բառը գործածվում է մ.թ.ա. IV դարում Քսենո-
ֆոնի կողմից, ով այն անվանում է որպես բնական գիտություն: Արիստոտելը կարծում էր, 
որ տնտեսությունը մարդու բնական պահանջմունքների համար անհրաժեշտ բարիքների 
ստեղծման նպատակաուղղված գործունեություն է: Ավելին, նա տնտեսության դերը տես-
նում էր անհետաձգելի պահանջմունքների /կարիք/ բավարարման և տնտեսության պահ-
պանման համար միջոցների ստեղծման մեջ: Հարկ է նշել, որ սրան Արիստոտելը հակա-
դրում էր «քրեմատիստիկա» հասկացությունը, որը հունարեն χρηματιστική՝ «հարստա-
ցում» բառից է: Ըստ Արիստոտելի` սա գիտություն է հարստացման մասին կամ փողի և 
հարստության կուտակման արվեստ, և դա դիտվում է որպես բուն նպատակ, գերխնդիր1: 
Այսինքն՝ եթե տնտեսագիտությունը միտված է մարդու բնական կարիքների /պահանջ-
մունքների/ բավարարմանը, ապա քրեմատիստիկան բացառապես քննարկում է 
հարստացման և շահույթի ստացման հետ կապված հարցեր: Հարկ է նշել, որ տնտեսա-
գիտության մեջ փողը հանդես է գալիս որպես ապրանքների փոխանակմանը նպաստող 
միջոց, մինչդեռ քրեմատիստիկայի մեջ՝ որպես հարստության կուտակման միջոց և 
կորցնում է փոխանակման միջոց լինելու հատկությունը: 

Վերը նշվածից կարելի է ենթադրել, որ գոյություն ունի տնտեսության վարման երկու 
հիմնական մոտեցում. մեկը միտված է մարդու կարիքների ու պահանջմունքների բավա-
րարմանը, իսկ մյուսը` որոշ մարդկանց կամ նրանց խմբերի կողմից հարստության 
կուտակմանը:  

Կարծում ենք՝ տնտեսագիտության գործառույթն է ստեղծել բարիքներ, որոնք անհրա-
ժեշտ են մարդկանց այն պահանջմունքների բավարարմանը, առանց որոնց մարդը և 
հասարակությունն ընդհանրապես չեն կարող զարգանալ: Որոշ հեղինակներ տնտեսագի-
տությունը ներկայացնում են որպես մարդու, հասարակության անսահմանափակ պա-
հանջմունքների բավարարում՝ սահմանափակ ռեսուրսներով2:  

Մարդու պահանջմունքները բավարարվում են որոշակի բարիքներով: Շատ հեղի-
նակներ բարիքի սահմանման ժամանակ կիրառում են տարբեր հասկացություններ:  

                                                 
1 Аристотель, Политика // Сочинения в 4-х томах. М., "Мысль", 1983, т. 4, перевод С. А. Жебелева. 
2 Стенли Фишер, Рудигер Дорнбуш, Ричард Шмалензи, Экономика, М.: "Дело", 1998., с. 1. 
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Լայն իմաստով` այն ամենը, ինչն օգտակար է մարդուն և ծառայում է նրա պահանջ-
մունքների բավարարմանը, բարիք է 1:  

Ըստ մարքսիստական մոտեցման` նյութական բարիքներն ապահովում են մարդու 
հիմնական նյութական պահանջմունքների բավարարումը (սնվել, կացարան, և այլն): 

Մարշալը «բարիք» ասելով հասկանում էր բոլոր առարկաները, որոնք բավարարում 
են մեր պահանջմունքները:  

Բարիքը շատ հետաքրքրական և մանրամասն ներկայացվում է Աստվածաշնչում. վեց 
օր Աստված ստեղծեց այս կամ այն բանը և ասաց՝ բարի է (ի դեպ, «բարիք» բառը «բարի» 
արմատից է):  

Ի սկզբանե Աստված ստեղծեց երկինքն ու երկիրը…։ Աստված տեսավ, որ լույսը 
բարի է, … (Ծն 1:1-5)2: Աստված ստեղծեց տարածությունը, … Աստված տարածությու-
նը կոչեց երկինք։ Աստված տեսավ, որ բարի է … (Ծն 1:7,8): Աստված ցամաքը կոչեց 
երկիր, իսկ հավաքված ջրերը կոչեց ծով։ Աստված տեսավ, որ բարի է (Ծն 1:10)։ … 
Հողը ամբողջ երկրի վրա ցանվելու սերմը իր մեջ պարունակող դալար բույս և իր 
տեսակի սերմը իր մեջ պարունակող, միրգ տվող ծառ աճեցրեց։ Աստված տեսավ, որ 
բարի է (Ծն 1:12)։ Հետաքրքրական է, որ երրորդ օրը Աստված երկու բարիք արարեց` 
ցամաքը և ծովը, միաժամանակ՝ մրգատու ծառեր: Այստեղ հստակ ընդգծվում են տնտե-
սագիտությունում հայտնի՝ հանրային և անհատական բարիքի հասկացությունները: 
Մինչդեռ երրորդ օրը Աստված մարդուն տվեց հանրային բարիքներ` լույս, երկինք կամ օդ 
և երկիր ու ծով՝ իրենց ամբողջ բնական հարստություններով:  

Աստված ասաց. Թող լուսատուներ լինեն երկնքի տարածության մեջ, որպեսզի 
լուսավորեն երկիրը և իրարից բաժանեն ցերեկն ու գիշերը։ Դրանք թող լինեն, 
որպեսզի ցույց տան տարվա եղանակները, տոնական օրերն ու տարիները (Ծն 1:14):  

Հաջորդ բարիքը, որ հատուկ ընդգծվում է, դա ժամանակն է, այստեղ հստակ ցույց է 
տրվում ժամանակի սահմանափակությունը, և օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ է դառնում ժա-
մանակի արդյունավետ օգտագործման խնդիրը: Սա, կարծում ենք, տնտեսագիտության 
ամենակարևոր խնդիրներից մեկն է: Շուկայավարման իմաստով՝ հետաքրքիր է տոն 
օրերի նշումը, որը շատ երկրներում դարձել է առևտրի խթանման լավագույն միջոցներից:  

Այնուհետև ստեղծվեցին թռչուններն ու կենդանիները, և վերջապես Աստված ասաց. 
Մարդ ստեղծենք մեր կերպարանքով ու նմանությամբ …: Եվ Աստված մարդուն ստեղ-
ծեց իր պատկերով, Աստծո պատկերով ստեղծեց նրան, արու և էգ ստեղծեց նրանց 
(Ծն 1:25-27): Այստեղ Աստծո պատկեր ասելով հասկանում ենք մարդուն տրված մի շարք 
բարիքների անբողջություն: Նախևառաջ՝ անմահություն, ազատություն, ինքնիշխան 
կամք, արարչագործ և հոգևոր բնույթ ու բազմաթիվ այլ հատկանիշներ: Սա ենթադրում է, 
որ նյութական բարիքներից զատ, Աստված մարդուն օժտեց մտածելու հատկությամբ՝ 
միաժամանակ տալով ոչ նյութական բարիքների ամբողջություն: Անհրաժեշտ ենք համա-

                                                 
1 Е.Е.Румянцева, Новая экономическая энциклопедия, М., "ИНФРА-М", 2006, с. 51. 
2 Աստվածաշունչ մատեան հին և նոր կտակարանների, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածին, 2003 թ., էջ. 5: 
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րում նշել, որ տնտեսագիտությունը հիմնականում անդրադառնում է մարդու նյութական և 
ոչ նյութական, ոչ հոգևոր կարիքների բավարարման խնդրին, մինչդեռ, եթե մարդն ունի 
նաև հոգևորի կարիք, ապա դրանց բավարարումը պետք է դիտարկվի միաժամանակ: 
Պետք է փորձ արվի պարզելու դրանց օպտիմալ հարաբերակցությունը, մանավանդ, որ 
շատերի կողմից հավիտենական կյանքը կամ անմահությունը դիտվում է որպես բարիք:  

Ինչպես արդեն նշվեց, շատ տնտեսագետներ բարիքը դիտում են որպես պահանջ-
մունքների ածանցյալ, մինչդեռ, կարծում ենք, որ դրա առկայությամբ է պայմանավորված 
մարդու պահանջմունքը: Սա է պատճառը, որ այս կամ այն բարիքի բացակայության 
պարագայում մարդն անմիջապես ուզում է դա փոխարինել այլ բարիքով: Հատկանշական 
է, որ շատ հեղինակներ` Վ.Տելլին, Ա.Մասլոուն, Գերցբերգը, Մակ-Կլիլանդը որպես 
նախապայման ընդունում են, որ մարդը պահանջմունք է զգում ինչ-որ բանի անբավարա-
րության պարագայում՝ լինի ֆիզիոլոգիական, թե հոգեբանական: Կարծում ենք՝ այդ «ինչ-
որ բանը» հենց Աստվածաշնչով սահմանած բարիքների անբողջությունն է:  

Աստված օրհնեց նրանց ու ասաց. Աճեցե՛ք, բազմացե՛ք, լցրե՛ք երկիրը, տիրեցե՛ք 
դրան, իշխեցե՛ք … (Ծն 1:28): Աստվածաշնչում ներկայացվող բարիքներից հստակ ընդ-
գծվում է մարդու պահանջմունքների շղթան, որն առանձին ուսումնասիրության կարիք 
ունի: Հատկապես, որ այս ամենի արդյունքում՝ Աստված տեսավ, որ ինչ ստեղծել է 
բարի է… և յոթերորդ օրը հանգստացավ (Ծն 1:28): Այստեղից կարելի է ենթադրել, որ 
մարդու կյանքում հիմնական բարիքը հանգիստն է` հոգևոր ու մարմնական, և դրանով է 
պայմանավորված մնացած բոլոր բարիքների օգտակարությունը: 

Տեր Աստված իր ստեղծած մարդուն տեղավորեց բերկրության դրախտում, 
որպեսզի սա մշակի ու պահպանի այն (Ծն 2:15):  

Աստված մարդու համար ստեղծելով դրախտը՝ ի սկզբանե սահմանեց ամենապարզ 
տնտեսական գործունեությունը` այգու մշակում և պահպանում, այսինքն՝ բարիքները 
մշտապես հասանելի էին, և միայն մնում էր դրանք պահպանել: Սակայն հետագայում, 
Ադամի անհնազանդության պատճառով, տեսնում ենք, որ, Աստված Ադամին ասաց. 
թող անիծյալ լինի երկիրը քո արածի պատճառով։ Տանջանքով հայթայթես քո 
սնունդը քո կյանքի բոլոր օրերին (Ծն 3:17)։ 

Կարծում ենք՝ սնունդ հայթայթել ասելով պետք է հասկանալ աշխատանքի արդյուն-
քում ստեղծված բարիքների ամբողջությունը, որը մարդուն իր կյանքի բոլոր օրերին 
տրվում է դժվարությամբ: Սա նշանակում է՝ սահմանային աշխատանքը մարդու համար 
չարչարանք է, որը միտված է սահմանային պահանջմունքների բավարարմանը: Եթե 
աշխատանքը փոխարինենք աշխատաժամանակով, իսկ պահանջմունքները՝ աշխատա-
վարձով, կստանանք տնտեսագիտության մեջ հայտնի աշխատուժի անհատական առա-
ջարկի կորը: Մարդու համար շարունակական աճող պահանջմունքները` բարձր աշխա-
տավարձի անհրաժեշտությունը, հանգեցնում են շարունակական տանջանքի` աշխատա-
ժամանակի ավելացման: Քանի որ, ինչպես արդեն նշել ենք, մարդու համար ամենառաջ-
նայինը հանգիստն է, նա դառնում է անտարբեր մյուս բարիքների աճի նկատմամբ, որի 
արդյունքում կրճատվում է իր տանջանքը` աշխատաժամանակը, և կորը թեքվում է ներ-
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քև: Կարծում ենք՝ այս հանգամանքով է պայմանավորված, որ մարդիկ ձգտում են առանց 
դժվարության բարիքներ ձեռք բերել, երբեմն նույնիսկ՝ անօրինական ճանապարհով: 
Հեշտ բարիքների ձեռքբերմամբ է պայմանավորված նաև կենսաթոշակային համակարգի 
գոյությունը, որի միջոցով մեղմվում է ծերության հասակում «դժվարությամբ վաստակվող 
հացի» խնդիրը:  

Փուշ ու տատասկ թող աճեցնի քեզ համար երկիրը, և դու դաշտային բույսերով 
սնվես։ 

Քո երեսի քրտինքով ուտես հացդ մինչև հող դառնալդ, որից ստեղծվեցիր, 
որովհետև հող էիր և հող էլ կդառնաս։ (Ծն 3:18,19) 

Փուշ և տատասկը երկրի կողմից մարդուն կամ, ընդհանրապես, հասարակությանը 
տրվող բարիքների քանակն է, որ կարելի է ընդունել որպես սահմանափակ ռեսուրսների 
առկայություն: Եթե մինչ մեղքը մարդու համար հաց էր հանդիսանում առանց հոգսի 
տրված միրգը, ապա այժմ նա ստիպված է սնվել դաշտային բույսերով, որն ինքն է պար-
տավոր ստեղծել: Այսինքն՝ տեղի ունեցավ բարիքի փոփոխություն` Աստվածատուր կամ 
բնատուր բարիքից, որն անվճար էր և առանց տանջանքի էր տրվում, անցում կատարվեց 
տանջանքով կամ քրտինքով տրվողին. այս պարագայում բարիքը ստացվում է մարդու 
աշխատանքով` քրտինքով: Հատկանշական է, որ այս գաղափարը Կ. Մարքսի արժեքի 
աշխատանքային տեսության հիմքում է: Այսուհանդերձ՝ հստակ երևում է, որ մարդու 
ձեռքով ստեղծված բարիքները չեն երաշխավորում մշտական կյանք, և հետևաբար՝ 
ժամանակը մարդու համար դառնում է ամենասուղ ռեսուրսը, որն անպայման պետք է 
ունենա արժեք և որի անարդյունավետ օգտագործումը մինչև օրս էլ անձի և տնտեսա-
գիտության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է: 

Հատկանշական է, որ մարդու կատարած աշխատանքն անմիջապես հանգեցրեց 
աշխատանքի բաժանման. 

Աբելը դարձավ ոչխարների հովիվ, իսկ Կայենը հող էր մշակում (Ծն 4:2)։ 
Կարելի է ասել, որ հողի մշակումը ֆիզիկական ուժ պահանջող աշխատանք է, մինչ-

դեռ ոչխարներ բուծելը կարելի է համարել որպես կազմակերպական գործընթաց: Լայն 
իմաստով, Կայենի գործը կարելի է համարել բանվորի աշխատանք, Աբելինը` ձեռնար-
կատիրական գործունեություն: 

Որոշ ժամանակ անց Կայենը երկրի բարիքներից ընծա բերեց Աստծուն, իսկ 
Աբելը բերեց իր ոչխարների առաջնեկներից ու գերերից։ Աստված բարի աչքով նայեց 
Աբելին ու նրա ընծաներին (Ծն 4:3,4): 

Սա նշանակում է երկու բան. նախ՝ բացի իրենց անհրաժեշտ բարիքներից, նրանք 
ստացել էին հավելյալ, և երկրորդ՝ ուրիշին, այս պարագայում՝ Աստծուն, այդ բարիքից 
բաժին հանելը ևս սահմանվում է որպես բարիք: Հարկ է նշել, որ շատ տնտեսագետներ 
աշխատանքի արդյունքում ձևավորված հավելյալ բարիքի առկայությունը մեկնաբանում 
են որպես ձեռնարկատիրոջ բաժին կամ եկամուտ, մինչդեռ նյութական պահանջմունքնե-
րից զատ, մարդն ունի նաև հոգևոր պահանջմունքներ, որոնցից մեկը բավարարվում է 
այնպիսի բարիքով, ինչպիսին ողորմությունն է կամ սեփական ունեցվածքից ուրիշին բա-
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ժին հանելու երևույթը: Ուստի և ի սկզբանե Աստծո կողմից մարդուն տրամադրած աշխա-
տանքի դիմաց հատուցումն այնպես է սահմանված, որ յուրաքանչյուր աշխատող ստանա 
այնքան բարիք, որ մի մասն էլ կարողանա ուրիշին տալ: Կարծում ենք՝ սա ոչ միայն 
հանգեցնում է մարդու հոգևոր պահանջմունքի բավարարմանը, այլ նաև հասարակության 
մակարդակով դառնում է եկամուտների հավասարաչափ բաշխման գործիք, որը մասամբ 
կատարվում է պետության հարկային համակարգի միջոցով: 

Չէ՞ որ եթե արդար ես զոհաբերում, բայց արդար չես բաժանում, մեղանչած ես 
լինում ( Ծն 4:7)։ 

Փաստորեն, երբ Կայենը մեղադրվում է ոչ արդար բաժանման մեջ, դա նույնն է, ինչ 
ունեցվածքի պահպանումն ու կուտակումը՝ որպես նպատակ, որ, ինչպես արդեն նշել ենք, 
քրեմատիստիկան է: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ հարստության կուտակումը 
որպես նպատակ ընտրողները, ըստ էության, իրենց զրկում են որոշակի բարիքներից: 
Կարծում ենք՝ շատ արդյունավետ կլինի գտնել միավոր կուտակված հարստության հե-
տևանքով մարդու՝ որոշակի բարիքներից հրաժարվելու չափը, հարստության կուտակման 
սահմանային հակումը: 

Դու պիտի մշակես հողը, բայց նա պիտի չկարողանա քեզ տալ իր արդյունքը։ Ահ 
ու դողի և երերման մեջ պիտի լինես երկրի վրա (Ծն 4:12)։  

Ի տարբերություն Ադամի, որին վերապահվեց քրտինքով հաց վաստակելը, Կայենի 
համար սահմանվեց երկրի վրա լինելու կամ գործելու մեծ ռիսկ: Առաջին հայացքից, 
Աստվածաշունչն այդ մասին ոչինչ չի խոսում, սակայն աստվածաշնչագետները և աստ-
վածաբանները գիտեն, որ Աստվածաշնչում կիրառվող անունները հստակ ունեն թարգ-
մանություն ու իմաստ: Այս սկզբունքով առաջնորդվելով՝ փորձեցինք ուսումնասիրել 
Կայենի սերնդի անձնանունները. Կայեն (ստեղծել, ձեռք բերել)1. սա այն հարստությունն 
էր, որի մասին խոսեցինք, նրա որդին` Ենոքը (նորացնող, բացահատող). քաղաքային 
կյանքի նորարար, Գայերիդադ (վայրի ավանակ). սա ակնարկ է մարդու բնազդային կամ 
կենդանական ցանկությունների վերաբերյալ, Մայիել (Աստծո կողմից ջնջված), Մաթու-
սաղա (մահ խնդրող). մահ ստեղծող, Ղամեք (ուժեղ, զորավոր): Ղամեքի երկու կանայք 
են Սելլան (թաքնվել, ստվեր) և Ադդան (տոնական): Սելլան ծնեց Թոբելին (կրկնօրինակ 
անող, զինագործ) և նրա քրոջը Նոեմային (հաճույք, գեղեցիկ): Ադդան ծնեց Հոբեղին 
(հոսք, բազմարկում)՝ խաշնարածների վրաններում բնակվողների հայր և Հոբաղ 
(ձգտում), ով հորինեց երգն ու քնարը: Այստեղից շատ հեշտ է կռահել, որ հիմք դրվեց 
«մահ» բերող մասնագիտությունների, ինչպիսիք են ստվերային գործունեությամբ պայմա-
նավորված՝ զենքի արտադրությունը, կրկնօրինակումները և մարմնավաճառությունը, իսկ 
մյուս կողմից՝ տոնական, հանդիսավոր բնույթ կրող՝ երգ-երաժշտությունը /շուո բիզնես/,  
իսկ խաշնարածների վրանների մեջ բնակվողների կողմից, որոնք համարվում էին 

                                                 
1 Ринекер Ф., Майер Г.  Библейская, Энциклопедия Брокгауза,  перевод с немецкого, оригинальное издание: 
Lexikon zur Bibel © 1994 Brokhaus Verlag Wuppertal. 
Բոլոր անձնանունների թարգմանությունները՝ նշված բառարանից են: 
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ամենահարուստները՝ վաշխառությունը: Հատկանշական է Հոբաղ բառի թարգմանու-
թյունը` հոսք և բազմարկում, և բանկերում կատարվում են դրամական հոսքեր ու փողի 
բազմարկում: Շատ տնտեսագետներ մինչ օրս քննարկում են այս կամ այն ապրանքի 
բարիք լինելու հանգամանքը և հատկապես բարիքի սահմանման մեջ նշում են հասարա-
կությանն անհրաժեշտ ապրանքների մասին: Կարծում ենք՝ որ նշված ապրանքները չեն 
հանդիսանում բարիքներ, բայց մարդուց խլում են աշխատավարձի` աշխատանքի մեծ 
մասը` չբավարարելով մարդու իրական պահանջմունքները: Կարծում ենք՝ մարդու աշխա-
տանքով ստեղծված արժեքի մեծ մասը ծախսվում է ոչ իրական` «կեղծ» բարիքի վրա, և 
առաջանում է խզում անհրաժեշտ ու ձեռքբերված բարիքների միջև, որն էլ տնտեսագի-
տության մեջ երբեմն անվանում են անսահմանափակ պահանջմունքներ: Մինչդեռ մար-
դու պահանջմունքները անսահմանափակ չեն և ուղղակի պայմանավորված են անհրա-
ժեշտ բարիքների քանակությամբ, որը, ինչպես տեսանք, մարդը կարող է ձեռք բերել իր 
աշխատանքով: 

Մեր կողմից փորձ է արվել Աստվածաշնչի «Ծննդոց գրքի» 1-4 գլուխները մեկնա-
բանել տնտեսագիտության տեսանկյունից և պարզել դրանց տնտեսական էությունն ու 
բովանդակությունը: Այնուամենայնիվ, առաջ քաշված դրույթներն ու տեսակետները 
մանրամասն ուսումնասիրության և հիմնավորման կարիք ունեն: 

 

 
Ժամանակակից աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները մշտապես բախվում են աղքատության, 

հասարակության եկամուտների բևեռացվածության, տնտեսական ճգնաժամերի, տնտեսական և 
քաղաքական Էքսպանսիաների, գործազրկության, այլ խնդիրների: Տնտեսագիտական դպրոց-
ները և տնտեսագետները փորձում են տարբեր տեսությունների միջոցով գտնել դրանց լուծումնե-
րը, որոնք երբեմն լրացնում են միմյանց, իսկ երբեմն էլ հակասում: Մեր կարծիքով՝ տնտեսագի-
տական հիմնարար օրենքների, օրինաչափությունների վերաբերյալ դրույթների սկզբնաղբյուրը 
պետք է փնտրել Աստվածաշնչում, ի մասնավորի՝ «Ծննդոց» գրքում, որը ներկայացնում է Աստծո 
կողմից մարդու արարչագործությունը, և որտեղ սահմանվում են այն հիմնական օրենքներն ու օրի-
նաչափությունները, որոնք վերաբերում են մարդուն, ընտանիքին, հասարակության մեջ՝ հավասա-
րակշռված հարաբերություններին, այդ թվում՝ տնտեսական:  

 
 

КАРЕН ПЕТРОСЯН 
 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КНИГИ БЫТИЯ ИЗ БИБЛИИ 
 

Почти во всех странах современного мира постоянно сталкиваются с такими проблемами, как 
бедность, поляризация доходов общества, экономические кризисы, экономические и политические 
экспансии, безработность и множество таких отрицательных явлений. Экономические школы и 
экономисты постоянно проводят исследования, разными теориями, стараясь найти решения выше 
перечисленных проблем. С нашей стороны будут проведены исследования, чтоб найти источники 
экономических фундаментальных законов и положений о закономерности в Библии, в частности в 
книге Бытия, которая представляет создание Богом человека, и где на наш взгляд определяются 
законы и закономерности, которые относятся к семье человека, и вообще, целых уравновешенных 
отношений в обществе, в том числе экономических. 
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KAREN PETROSYAH 
 

THE ECONOMIC THESIS OF GENESIS BOOK OF BIBLE 
 

In the modern world almost all countries faced such problems as poverty, polarization of public 
income, economic crisies, economic and politic expansion, unemployment and other negative 
phenomenas. Economic schools and economists have always tried to solve above mentioned problems 
by different theories, which sometimes supplement, sometimes contradict each other. We have tried to 
find the source of all fundamental laws and thesis of all regularities in Bible, particularly in Genesis 
book, which represents human creation by the God, and where in our opinion all main laws and 
regularities are defined regarding to entire balanced relations, including economic, in a family and 
generally in public.  

 
 

 

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՋԱՆՋՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ազգային տնտեսություն, տնտեսական 
անվտանգություն, բնակչության կենսա-
մակարդակ, զբաղվածության ապահո-
վում, դրամական աջակցություն, ներդրու-
մային քաղաքականություն, արտադրա-
կան ներուժ 

 

Յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացումը եղել և մնում է տնտեսական 
անվտանգության ապահովման կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը։ Տնտեսական 
անվտանգությունը երաշխիք է տվյալ պետության անկախության, հասարակության բարե-
կեցության և կայուն սոցիալ-տնտեսական զարգացման համար։ Տվյալ երկրի զարգաց-
ման տնտեսական ու սոցիալական բնութագրերը կանխորոշող կարևոր գործոն է տնտե-
սական զարգացման մակարդակը։ Սակայն գոյություն ունեն գործոններ, որոնք խոչըն-
դոտում են ազգային տնտեսության զարգացումը. մասնավորապես՝ գործազրկության 
բարձր մակարդակը, արտադրության ծավալների աննախադեպ նվազումը, ներդրումնե-
րի, տրանսֆերտների կրճատումը, բնական աղետները և այլն։ Հետևաբար՝ տնտեսական 
անվտանգության ամրապնդումը տվյալ երկրի տնտեսության կայունության ապահովումն 
է, ինչպես նաև պետության տնտեսության արտադրական ներուժը։ Հզոր տնտեսական 
ներուժ ունեցող երկիրն ապահովում է հասարակության և անհատի պահանջարկը՝ ինչ-
պես նյութական, այնպես էլ անձնական սպառման առումներով։ Պետության հզորությունը 
կախված է ոչ միայն հասարակության բարեկեցությունից, այլ նաև նրա պաշտպանվա-
ծությունից։ Յուրաքանչյուր պետություն պաշտպանված է, եթե ունի հզոր, միասնական 
բանակ, և չեն սպառնում ազգային, տարածքային, կրոնական և այլ վտանգներ։ 
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Տնտեսական անվտանգության ամրապնդումը անմիջականորեն պայմանավորված է 
պետության վարած տնտեսական, մասնավորապես՝ արդյունաբերական քաղաքականու-
թյամբ։ Հետևաբար՝ հիմնավորված, կշռադատված, հուսալի և կայուն հիմքերով ընտրված 
ու իրականացված տնտեսական քաղաքականությունը թույլ է տալիս ապահովել ու ամրա-
պնդել երկրի տնտեսական անվտանգությունը։ Պետության տնտեսական անվտանգու-
թյունը, լինելով ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ մաս, հիմք է հանդիսանում 
պարենային անվտանգության ձևավորման համար։ Պարենային անվտանգության ապա-
հովումն ու ամրապնդումը յուրաքանչյուր պետության առաջնային խնդիրներից են և 
յուրաքանչյուր երկրի ներքին սոցիալ–տնտեսական զարգացման կարևորագույն նախա-
պայմաններից։ Հետևաբար՝ պարենային անվտանգությունը համարվում է մակրոտնտե-
սական խնդիր, և ճիշտ քաղաքականություն իրականացնելու դեպքում կբարձրանա ինչ-
պես բնակչության կենսամակարդակը, այնպես էլ երկրում կապահովվի տնտեսական աճ։ 

Պարենային անվտանգության ամրապնդման գործում ՀՀ պետական քաղաքականու-
թյան հիմնական ուղղություններն են. 

• տարբեր ոլորտների գործունեության համար կայուն տնտեսական պայմանների 
ստեղծումը, 

• զբաղվածության ապահովման և դրա մակարդակի բարձրացման քաղաքականու-
թյան իրականացումը, 

• նոր տեխնոլոգիաների և առաջավոր փորձի ներդրումը, արտադրողականության և 
արդյունավետության բարձրացումը, 

• ներդրումային, վարկային և հարկային քաղաքականությունների իրականացումը, 
• օրենսդրական պահանջների կատարումն ու օրենսդրության կատարելագործումը։ 
Պարենային անվտանգության ամրապնդումը սերտորեն կապված է տարբեր ոլորտ-

ների, մասնավորապես՝ գյուղատնտեսության, գյուղատնտեսության հումքի վերամշակ-
ման, ագրարային ոլորտի բնականոն գործունեությունը պայմանավորող՝ արտադրական 
և շուկայական ենթակառուցվածքների, երկրի սոցիալական ապահովության, առողջա-
պահության, շրջակա միջավայրի պահպանության, զբաղվածության ապահովման և 
այլնի զարգացման հետ։ Ուստի միջնաժամկետում և երկարաժամկետում ՀՀ պետության 
քաղաքականությունը պետք է միտված լինի մակրոտնտեսական կայունության և տնտե-
սության կայուն աճի ապահովմանը։  

Պարենային անվտանգության ամրապնդման՝ ՀՀ տնտեսական քաղաքականության 
ուղղություններից մեկն էլ բնակչության եկամուտների բարձրացումն է, որը հնարավոր է 
իրականացնել նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ։ Ինչպես գիտենք, գյուղական բնակա-
վայրերի բնակչության եկամուտների գերակշռող մասը ստացվում է գյուղատնտեսական 
արտադրությունից և վարձու աշխատանքից։ Այդ իսկ պատճառով գյուղական բնակավայ-
րերում աղքատության մակարդակը մեծապես պայմանավորված է գյուղատնտեսության 
ոլորտի տնտեսական աճով։ Գյուղական բնակչության եկամուտների ավելացման գործում 
կարևորվում են զբաղվածության ապահովումն ու ռեսուրսների արդյունավետ օգտագոր-
ծումը։ 
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Գյուղական բնակավայրերում զբաղվածությունը կարելի է ապահովել՝ զարգացնելով 
տնտեսության մի շարք ոլորտներ. մասնավորապես՝ 

• ջերմատնային արտադրությունների կազմակերպում, 
• մեղվաբուծություն, 
• գյուղատնտեսության արտադրատեխնիկական սպասարկմամբ և մատակարար-

մամբ զբաղվող կառույցների ձևավորում, 
• արտադրության տարբեր ճյուղերի արտադրամասերի (ոսկերչություն, լայն սպառ-

ման ապրանքների արտադրություն, փայտամշակում, փոքր հանքավայրերի 
շահագործում) հիմնում, 

• փոքր սպանդանոցների ստեղծում, 
• անտառային հատապտուղների, տարբեր վայրի բուսատեսակների հավաքման և 

վերամշակման արտադրությունների կազմակերպում,  
• դեղաբույսերի հավաքման, մշակման և փաթեթավորման արտադրությունների 

կազմակերպում, 
• ժողովրդական արհեստների և տուրիզմի զարգացում։ 
Պետական աջակցությունը նշված բնագավառներին կնպաստի ոչ միայն գյուղական 

բնակավայրերում զբաղվածության ապահովմանն ու եկամուտների ավելացմանը, այլ 
նաև կամրապնդի ազգային անվտանգությունը։ 

Ընդհանրապես, պարենամթերքի արտադրության ծավալների ավելացումը, արտա-
դրանքի որակի բարելավումն ու կատարվող ծախսերի կրճատումը պահանջում են ժամա-
նակակից տեխնոլոգիաների և տեխնիկայի ներդրում։ Հետևաբար՝ պետության ուշադրու-
թյան կենտրոնում է գյուղատնտեսության և գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման ու 
պարենամթերքի պահպանման բնագավառներում նոր տեխնոլոգիաների և առաջավոր 
փորձի ներդրումը, որը կնպաստի արտադրողականության ու արդյունավետության 
բարձրացմանը։ Առկա պայմաններում դա կարելի է իրականացնել նպատակային վար-
կերի, լիզինգային մեխանիզմների և դրամաշնորհային ծրագրերի կիրառմամբ։ Նշված 
գործընթացներին աջակցությունն ու միջպետական ծրագրերի իրականացումը պետա-
կան քաղաքականության առաջնահերթություններից են։ 

Պարենային անվտանգության ամրապնդման տնտեսական քաղաքականության ուղ-
ղություններից է նպատակային ներդրումների իրականացումը։ ՀՀ պարենային ապա-
հովության շահերը պահանջում են, որ ներդրումներն առաջնահերթ իրականացվեն 
ոռոգման, սերմնաբուծության, տոհմային գործի, անասնաբուժության, ինչպես նաև նոր 
տեխնոլոգիաների ներդրման և տեխնիկական հագեցվածության ուղղություններով։ Իսկ 
արտոնյալ հարկային քաղաքականության կիրառումը հնարավորություն կտա խթանելու 
տեղական արտադրությունը և արտահանման ծավալների ավելացումը։ 

Պարենային անվտանգության ամրապնդման տնտեսական քաղաքականության ուղ-
ղություններից է նաև վարկային մեխանիզմների կիրառումը, որը կարևոր է գյուղատնտե-
սության ոլորտում հետագա գործունեություն ծավալելու համար։ Պետության կողմից 
ոլորտին դրամական միջոցների աջակցության ծավալները, վարկերի տրամադրումը 
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պետք է հասանելի և մատչելի լինեն գյուղատնտեսական ապրանք արտադրողների հա-
մար։ Երկրի կենսագործունեության նպատակով պետք է ձևավորել գյուղատնտեսության 
վարկավորման ուրույն համակարգ՝ կիրառելով միջազգային փորձը։ Գյուղմթերքներ 
արտադրողների վարկավորման գործում կարևորվում են վարկավորման այնպիսի մեխա-
նիզմների ներդրումն ու իրականացումը, ինչպիսիք են վարկավորման այլընտրանքային և 
մասնագիտացված բանկերի ցանցի ստեղծումը, բանկերի կողմից տնտեսավարող 
սուբյեկտներին ֆինանսական ծառայությունների լայն շրջանակի՝ լիզինգի, ապահովա-
գրության, ներդրումների տրամադրումն է արժեզրկման, տարերային աղետների և 
արտակարգ իրավիճակների ժամանակ։ Վարկային մեխանիզմների ներդրումն ու իրա-
կանացումը հնարավորություն կտան բարելավելու տնտեսավարող սուբյեկտների գործու-
նեությունը՝ ճիշտ օգտագործելով դրամական միջոցները և կողմնորոշվելով հեռանկա-
րային ուղղվածության տեխնոլոգիաների ներդրման հարցերում։  

Պարենային անվտանգության ամրապնդման գործում կարևորվում են նաև ՀՀ 
օրենսդրական կարգավորումն ու կատարելագործումը։ Ներկայումս պարենային ան-
վտանգության ապահովման բնագավառում հարաբերությունները կարգավորվում են 
«Պարենային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքով1։ Համաձայն այդ օրենքի՝ պարե-
նային անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղություններն են. 

• կենսական անհրաժեշտության պարենային հումքի և սննդամթերքի տեղական 
արտադրության խթանումը, 

• ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմերին համապատասխան՝ սննդամթերքի 
որակական հատկանիշների ապահովումը, 

• ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի բարելավմանն ուղղված միջոցառումների իրա-
կանացումը և դրա հիման վրա՝ բնակչության գնողունակության մակարդակի 
բարձրացումը, 

• ՀՀ պետական պահուստային պարենային պաշարների կուտակումն ու արդյունա-
վետ օգտագործումը, 

• նվազագույն պարենային զամբյուղի կառուցվածքում ընդգրկված սննադամթերքի 
տեղական արտադրության և ներմուծման հաշվեկշռի կազմումը, դրա վերաբերյալ 
տեղեկատվության հավաքագրումն ու վերլուծությունը։ 

Ժամանակակից շուկայական տնտեսությունն անհնարին է պատկերացնել առանց 
պետության աջակցության։ Հատկապես տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը 
բարելավելու նպատակով պետությունն իր ազդեցությունն է ունենում տնտեսավարման 
օրենքների, հարկերի, նորմերի, մաքսային վճարների, արժութային կուրսերի միջոցով։ 

Պարենային անվտանգության ամրապնդման գործում պետությունն իրականացնում է 
մի շարք միջոցառումներ. տրանսպորտային ուղիների շրջափակման վերացում, մասնա-
գիտական կադրերի պատրաստում, աջակցություն հումքարտադրողներին և վերամշա-
կողներին, առաջադիմական տեխնոլոգիաների ներդրում, վերամշակող արդյունաբերու-

                                                 
1 «Պարենային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքն ընդունվել է ՀՀ ԱԺ կողմից 7.03.2002 թ.։ 
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թյունը զարգացնելու նպատակով՝ փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության 
խթանում, քաղաքական կայունության և մակրոտնտեսական նպաստավոր միջավայրի 
միջոցով՝ գործարարության ռիսկերի նվազեցում, ներդրումային կանխատեսելի պայման-
ների ապահովում։  

Պետության կողմից միջոցառումների իրականացումը հնարավորություն կտա ամրա-
պնդելու տնտեսության անվտանգությունը, ինչպես նաև բարելավելու բնակչության կեն-
սամակարդակը։ 

 
 
Տնտեսական անվտանգության ամրապնդումը պայմանավորված է երկրի տնտեսության 

կայունության ապահովմամբ։ Այն լինելով ազգային անվտանգության բաղկացուցիչ մաս՝ հիմք է 
հանդիսանում պարենային անվտանգության ձևավորման համար։ Պարենային անվտանգության 
ապահովումն ու ամրապնդումը յուրաքանչյուր պետության առաջնային խնդիրներից և ներքին 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից են։ Աշխատանքում կա-
րևորվել և ներկայացվել են պարենային անվտանգության ամրապնդմանը միտված պետական 
տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու միջոցառումները, որոնց իրակա-
նացումը հնարավորություն կտա բարելավելու բնակչության կենսամակարդակը, ամրապնդելու 
պարենային անվտանգությունը։  

 
 

АРМЕНУИ ДЖАНДЖОЯН 
 

ВОЗМОЖНОСТИ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РА 
 

Укрепление экономической безопасности – это обеспечение стабильности экономики страны. 
Будучи составляющей частью национальной безопасности, оно является основой для формиро-
вания продовольственной безопасности. Обеспечение и укрепление продовольственной безопас-
ности – одна из первоочередных задач каждого государства и считается важнейшей предпосылкой 
внутреннего социально-экономического развития страны. В работе большое место уделено основ-
ным направлениям и мероприятиям государственной экономической политики по укреплению 
продовольственной безопасности, реализация которых даст возможность улучшить как прожиточ-
ный уровень населения, так и укрепить продовольственную безопасность. 

 
 

ARMENUHI JANJOYAN  
 

POSSIBLE DIRECTIONS ON STRENGTHENING OF ECONOMIC  
SECURITY IN ARMENIA 

 
The strengthening of economic security is the provision of stability of any country’s economy. 

Being a component of the national security it is a basis of the formation of food security. The provision 
and strengthening of food security is one of the primary issues of each state and is considered as one of 
the most important preconditions of the internal socio-economic development of a given country. The 



 462

main directions and arrangements of the state economic policies directed at the strengthening of 
economic security were presented in the work, and great importance was attached to them. The 
implementation of these directions and arrangements will give an opportunity both to improve the 
population’s standard of living and strengthen food security.  

 
 

 

ՆԱԶԵՆԻԿ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԱՂՔԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  երեխաների աղքատության, ծայրահեղ 
աղքատության մակարդակ, թերաճու-
թյուն, թերսնվածություն, թերքաշություն, 
հիվանդացությունների քանակ, նորա-
ծնային, մանկական և մայրական մահա-
ցություն, թերքաշ ծնված երեխաներ 

 

Անցումը շուկայական տնտեսության իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ 
բնակչության կենսամակարդակի և կյանքի որակի վրա ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ 
նյութական աղքատության տեսանկյունից: Երեխաները, ի տարբերություն ամբողջ բնակ-
չության, առավել խոցելի են ընդհանուր աղքատության ռիսկի նկատմամբ: Երեխաների 
աղքատության մակարդակը ՀՀ-ում շարունակում է մնալ ավելի բարձր, քան բնակչության 
մնացած մասինը: Չնայած 2010 թ. բնակչության, ինչպես նաև երեխաների (0-ից մինչև 18 
տարեկան) ծայրահեղ աղքատության մակարդակը, 2009 թ. համեմատությամբ, կրճատ-
վել է համապատասխանաբար` 0,6%-ով և 0,8%-ով և կազմել 3% և 3,7%, սակայն նույն 
ժամանակաշրջանում ավելացել է ինչպես աղքատ բնակչության, այնպես էլ աղքատ 
երեխաների տեսակարար կշիռը համապատասխանաբար` 1,7%–ով և 3,3%–ով և կազմել 
35,8% և 41,4%: Մինչև 5 տարեկան, 6-9 տարեկան, ինչպես նաև 15-17 տարեկան երեխա-
ների աղքատության մակարդակը 2010 թ., նախորդ տարվա համեմատությամբ, ավելա-
ցել է համապատասխանաբար` 3,1%–ով, 3,6%–ով և 3,9%–ով1: 

Խոցելիության տեսանկյունից, աղքատության առավել բարձր ռիսկայնություն է 
նկատվում բազմանդամ և հաշմանդամ երեխաներ ունեցող, ինչպես նաև գլխավորու-
թյամբ տնային տնտեսություններում: Երեխաների աղքատության ռիսկը նվազում է այն 
տնային տնտեսություններում, որոնց գլխավորն ունի ավելի բարձր կրթական մակար-
դակ, ամուսնացած է կամ աշխատում է: Երեխաների աղքատության մակարդակն էապես 
տարբերվում է նաև ըստ տարածաշրջանների: Այսպես՝ քաղաքային բնակավայրերի 
                                                 
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ ԱՎԾ 2011 թ., էջ 48, 78, 2010 թ. էջ 47, 76: 
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երեխաների ծայրահեղ աղքատության մակարդակը կազմել է 5,2%՝ գյուղական բնակչու-
թյան 1,2%–ի համեմատությամբ, իսկ ընդհանուր աղքատության մակարդակը համապա-
տասխանաբար` 40,6% և 42,7%1:   

Երեխաների առողջության և սոցիալական զարգացման վրա ազդում են նաև նյութա-
կան չքավորությունը և բնակարանային պայմանները: Ըստ 2010 թ. ՏՏԿԱՀ տվյալների՝ 
եթե 2009 թ. աղքատ և ծայրահեղ աղքատ երեխաների թվաքանակում նյութական չքավո-
րությունը կազմել է համապատասխանաբար՝ 76% և 86%, ապա 2010 թ. կրճատվել է 
համապատասխանաբար՝ 23%–ով և 5%–ով: 2010 թ. աղքատ և ծայրահեղ աղքատ երե-
խաների համապատասխանաբար՝ 61%-ը և 72%-ը զրկված են եղել կացարանային 
նվազագույն հարմարություններից (2009 թ. համապատասխանաբար՝ 52% և 60%), իսկ 
47%-ը և 60%-ը (2009 թ. համապատասխանաբար՝ 47% և 45%) ունեն կացարանային 
չքավորության խնդիր2: 

Ըստ «Երեխաների իրավունքի» կոնվենցիայի (ընդունվել է 1989 թ. նոյեմբերի 20-ին, 
հոդված 27)` յուրաքանչյուր երեխա իրավունք ունի այնպիսի կենսամակարդակի, որ 
անհրաժեշտ է նրա ֆիզիկական, մտավոր, հոգևոր, բարոյական և սոցիալական զարգաց-
ման համար: Սոցիալական ոլորտի հիմնախնդիրները լուծելու և հետևաբար՝ երեխաների 
աղքատության հետևանքները մեղմելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել պետական 
միջոցները և ցուցաբերել քաղաքական կամք: Սակայն գոյություն չունի փոխկապվածու-
թյուն երեխաների բարեկեցության մակարդակի և բնակչության մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 
միջև: 2010 թ. մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, 2009 թ. համեմատությամբ, ավելացել է 11%-ով, 
մինչդեռ համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը 
կրճատվել են 0,6%–ով: Այդ նույն ժամանակաշրջանում կրճատվել են նաև առողջա-
պահության ոլորտին ուղղված ծախսերը` 0,2%–ով3: 

Երեխաների գոյատևման հնարավորությունները և հակվածությունը հիվանդություն-
ների նկատմամբ որոշվում են սնուցման կարգավիճակով, որը գնահատվում է թերաճու-
թյամբ, թերսնվածությամբ և թերքաշությամբ: Եթե թերսնված երեխաների (մինչև 5 
տարեկան) տեսակարար կշիռը 2010 թ., 2005 թ. համեմատությամբ, նվազել է 1%–ով և 
կազմել 4%, ապա նույն ժամանակաշրջանում թերաճության և թերքաշության ցուցանիշ-
ներն աճել են 1%–ով և կազմել համապատասխանաբար` 19% և 5%: Թերաճությունը և 
թերքաշությունը տարածված են կրթական ցածր մակարդակ ունեցող կանանց, գյուղա-
բնակ երեխաների շրջանում, ինչպես նաև բարեկեցության ցածր ենթախմբերում4: Այսպի-
սով՝ մանկական նյութական աղքատության ցուցանիշները վատացել են և բացասա-
կանորեն ազդել երեխաների բարեկեցության և առողջության վրա: 2010 թ. երեխաների 
(0-14 տարեկան) հիվանդացությունների քանակը և դիսպանսերային հսկողության տակ 

                                                 
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը , ՀՀ ԱԾՎ 2011 թ., էջ 78, 81: 
2 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ ԱԾՎ 2011 թ., 83.86.87, 2010թ., էջ 81,84,86: 
3 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ ԱՎԾ 2011 թ., էջ 31: 
4 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010 թ., էջ 252, 255: 
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գտնվողների թվաքանակը (0-14 տարեկան՝ 100000 բնակչի հաշվով), 2005 թ. համեմա-
տությամբ, ավելացել է համապատասխանաբար` 1,7 և 1,2 անգամ1: Երկրի սոցիալ-տնտե-
սական իրավիճակի և կյանքի որակի հիմնական բնութագրիչներ են նորածնային (0-27 
օրական) և մանկական (մինչև 1 տարեկան) մահացության ցուցանիշները (1000 կենդանի 
ծնվածի հաշվով), որոնք 2010 թ., նախորդ տարվա համեմատությամբ, ավելացել են 
համապատասխանաբար՝ 0,5%–ով և 15%-ով՝ կազմելով 7,7% և 11,4%: Եթե 2010 թ. քաղա-
քային բնակավայրերում մանկական մահացության գործակիցը, 2007 թ. համեմատու-
թյամբ, նվազել է 1,1%–ով, ապա գյուղական բնակավայրերում այն աճել է 3,6%–ով2: Ման-
կական մահացության ցուցանիշի վրա ազդում է բարեկեցության և մոր կրթական 
մակարդակը: Ըստ 2010 թ. ՀԺԱՀ տվյալների՝ ամենացածր բարեկեցության մակարդա-
կով ընտանիքների, ինչպես նաև միջնակարգ և միջին մասնագիտական կրթությամբ 
մայրերի երեխաների մանկական մահացության գործակիցը համապատասխանաբար՝ 1,1 
և 1,4 անգամ գերազանցում է ամենաբարձր բարեկեցությամբ ընտանիքների և բարձրա-
գույն կրթությամբ մայրերի երեխաների մահացության ցուցանիշը: Մահացության ցուցա-
նիշը 1-5 տարեկան երեխաների շրջանում կազմել է համապատասխանաբար` 5 և 4 
անգամ3:  

Նորածինների քաշը կարևոր գործոն է նորածնի հիվանդացության և մահացության 
նկատմամբ հակվածության գնահատման համար: 2006-2010 թթ. ընթացքում թերքաշ 
(2,5 կիլոգրամից պակաս) ծնված երեխաների տեսակարար կշիռը կազմել է 6,7%: Այն 
ավելի բարձր է եղել քաղաքային բնակավայրերում` 7,1%, քան գյուղական` 6,2%4: Թերքաշ 
ծնված երեխաների տեսակարար կշռի ցուցանիշը և երեխաների մահացության մակար-
դակը հիմնականում պայմանավորված են մայրերի առողջության անբավարար մակար-
դակով: 2008-2010 թթ. մայրական մահացության ցուցանիշը (100000 կենդանի ծնվածի 
հաշվով) նվազել է, սակայն 2011 թ., նախորդ տարվա համեմատությամբ, աճել է 0,3%–ով 
և կազմել 9,2%5: Մոր սնուցման կարգավիճակը հղիության ընթացքում կարևոր է ինչպես 
երեխայի զարգացման, այնպես էլ հիվադացություններից և մայրական մահացությունից 
պաշտպանվելու համար: 2005-2010 թթ. հղի կանանց շրջանում սակավարյունություն 
ունեցողների տեսակարար կշիռն ավելացել է 2,1%-ով (2009 թ. նկատմամբ կրճատվել է 
0,3%–ով): 2010 թ. ամենամեծ տեսակարար կշիռ է գրանցվել սակավարյունությամբ 
հիվանդ և արյան շրջանառության համակարգի բնածին արատներ ունեցող երեխաների 
շրջանում (0-14 տարեկան), որոնց թվաքանակը 2005 թ. նկատմամբ ավելացել է համա-
պատասխանաբար` 1,1 և 1,4 անգամ6: Ոչ բավարար կշռով ծնված երեխաների ծնելիու-
թյան իջեցման նպատակով անհրաժեշտ է ձեռնարկել միջոցառումներ հղի կանանց 

                                                 
1 Հայաստանի սոցիալական վիճակը 2010թ, ՀՀ ԱՎԾ 2011 թ., էջ 215:  
2 Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ 2011 թ., էջ 80, 81: 
3 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010 թ., էջ 194, 195: 
4 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010 թ., էջ 232: 
5 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2012 թ. հունվար-մարտ, էջ 16: 
6 Հայաստանի սոցիալական վիճակը 2010թ-ին, ՀՀ ԱՎԾ 2011 թ., էջ 223, 216, 217: 
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առողջության բարելավման, անչափահաս աղջիկների առողջության պրոֆիլակտիկայի և 
բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման ուղղություններով:  

2010 թ. բոլոր մասնագիտությունների բժիշկների թվաքանակը, 2006 թ. համեմա-
տությամբ, ավելացել է 9,7%–ով, սակայն մանկաբույժների թվաքանակը կրճատվել է 
17,6%–ով: Այդ նույն ժամանակաշրջանում ավելացել է կանանց կոնսուլտացիաների և 
մանկական պոլիկլինիկաների քանակը 53,2%–ով, սակայն կրճատվել է մահճակալների 
քանակը հղի կանանց, ծննդկանների, ինչպես նաև հիվանդ երեխաների համար համա-
պատասխանաբար` 27,6 %–ով և 27,5%–ով1:  

Առողջապահական ծառայությունների մատչելիության, բուժսպասարկման անբավա-
րար մակարդակի և որակի հարցերը շարունակում են մնալ օրակարգային՝ հատկապես 
բնակչության աղքատ խմբերի համար: Եթե 2005 թ. նախածննդյան խնամք է ստացել 
մայրերի 93%-ը, ապա 2010 թ. այն աճել է և կազմել 99%: Ընդ որում, կանանց 93,4%-ը 
նախածննդյան խնամքն ստացել է մանկաբարձ-գինեկոլոգի կողմից, իսկ բուժքրոջ, 
բուժակի մասնակցությունը կտրուկ նվազել է 2005 թ.` 3%-ից մինչև 0,2%2: Չնայած նախա-
ծննդյան հսկողության և ծննդօգնության ծառայությունները պաշտոնապես անվճար են, 
սակայն դեռևս գործում է բուժծառայությունների ստվերային շուկան: Ըստ 2010 թ. 
ՏՏԿԱՀ արդյունքների՝ եթե մինչև 2008 թ. հուլիսի 1-ը նախածննդյան խնամքի և ծննդօգ-
նության դիմաց կատարված վճարումների մասնաբաժինը կազմել է համապատաս-
խանաբար` 39,5% և 82%, ապա 2008 թ. հուլիսի 1-ին ներդրված անվճար ծննդօգնության 
ստացման պետական հավաստագրի համակարգի շնորհիվ, այն կրճատվել է և կազմել 
համապատասխանաբար` 10,4% և 8%3: Բավական ցածր է առողջապահության ծառայու-
թյուններից բնակչության օգտվելու աստիճանը հատկապես աղքատ բնակչության շրջա-
նում և գյուղական բնակավայրերում: Բժշկական ծառայությունների համար կատարված 
ծախսերը կազմել են տնային տնտեսությունների ծառայությունների վրա կատարված 
ծախսերի 14,2%–ը: Մեծ է ընդհանուր սպառման մեջ առողջապահությանն ուղղված 
ծախսերի մասնաբաժնի տարբերությունը՝ ըստ քվինտիլային խմբերի: Ամենահարուստ 
քվինտիլային խմբի համար այն կազմել է 7,9% (7,6%–ով ավելի, քան ամենաաղքատ 
քվինտիլային խմբի համար)4:  

2011 թ. հունվարի 1-ից ՀՀ-ում ներդրվեց «Երեխայի առողջության հավաստագիր» 
պետական ծրագիրը, ըստ որի՝ 0-7 տարեկան երեխաների համար պոլիկլինիկական և 
հիվանդանոցային ծառայություններն անվճար են: Սակայն իրականում ոչ բոլոր ծառայու-
թյուններն են անվճար մատուցվում, անվճար տրամադրվող դեղերի ցուցակը շատ սահ-
մանափակ է, և երբեմն ընտանիքը պետք է ունենա սոցիալապես անապահով ընտանիքի 
կարգավիճակ: Ըստ 2010 թ. ՏՏԿԱՀ արդյունքների՝ մինչև 5 տարեկան երեխա ունեցող 

                                                 
1 Վիճակագրական տարեգիրք, ԱՎԾ  2010 թ., էջ 162, 163, 182: 
2 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010թ., էջ 202, 203: 
3 Հայաստանի ժողովրդագրության և առողջության հարցերի հետազոտություն, 2010թ., էջ 207, 213: 
4 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ ԱՎԾ 2010թ., էջ 222-224: 
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տնային տնտեսությունների 0,6%–ը պոլիկլինիկաներում բուժսպասարկման որակը գնա-
հատել է անբավարար, 0,9%–ը համարել է շատ թանկ, իսկ 1,1%–ի համար բուժհաստա-
տությունը գտնվել է շատ հեռու (հատկապես գյուղական բնակավայրերում)1: Այսպիսով, 
առողջապահության ոլորտի արդյունավետությունը բարձրացնելու և երեխաների առող-
ջական վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է իրականացնել հասցեական առող-
ջապահական ծրագրեր, բարձրացնել բուժծառայությունների որակը և մատչելիությունը: 

  
 

Անցումը շուկայական տնտեսության բացասական ազդեցություն ունեցավ բնակչության կեն-
սամակարդակի և կյանքի որակի վրա ինչպես նյութական, այնպես էլ ոչ նյութական աղքատության 
տեսանկյունից: Աղքատությունը մեծապես անդրադարձավ երեխաների գոյատևման և առողջո-
ւթյան վրա: Հոդվածում ներկայացված են երեխաների նյութական աղքատության վիճակը ՀՀ-ում և 
դրա վրա ազդող հիմնական գործոնները: 

Նյութական աղքատության խորացման հետևանքով վատթարացավ երեխաների առողջու-
թյունը, մեծացավ հիվանդացությունների, դրանցից հաշմանդամ դարձած երեխաների թիվը, աճե-
ցին նորածնական, մանկական և մայրական մահացության գործակիցները, ավելացավ թերքաշ 
ծնված երեխաների տեսակարար կշիռը: Մանկական աղքատության հետևանքները մեղմելու և 
առողջական վիճակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է ավելացնել երեխաների սոցիալական 
պաշտպանության և առողջապահության ոլորտի պետական ծախսերը, ապահովել սոցիալական 
պաշտպանության և առողջապահական ծրագրերի հասցեականությունը: Հոդվածում, ներկայաց-
նելով առողջապահական համակարգի հիմնական խնդիրները, հեղինակը հիմնավորել է առողջա-
պահական ծառայությունների մատչելիության, բուժսպասարկման որակի բարձրացման անհրա-
ժեշտությունը հատկապես աղքատ բնակչության շրջանում և գյուղական բնակավայրերում: 

 
 

НАЗЕНИК САМВЕЛЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ БЕДНОСТИ ДЕТЕЙ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РА 
 

Преобразования при переходе к рыночной экономике отрицательно воздействовали на уро-
вень и качество жизни населения РА, с точки зрения как материальной, так и нематериальной бед-
ности. Наибольшее воздействие на выживание и здоровье детей имеет бедность. В статье 
представлены состояние материальной детской бедности и факторы воздействующие на нее в РА. 
Вследствие углубления материальной детской бедности ухудшилось состояние здоровья детей, 
увеличилось число заболеваемости и детей, ставших инвалидами, от болезней, выросли коэффи-
циенты новорожденной, детской и материнской смертности, увеличился показатель доли детей, 
родившихся с отставанием массы тела. Для смягчения последствий детской бедности и улучшения 
уровня здоровья детей необходимо увелечить государственные расходы на социальную защиту и 
здравоохранение, обеспечить адресность программ социальной защиты и здравоохранения. В 
статье представлены основные проблемы сферы здравоохранения, обоснована важность повыше-
ния доступности медслужбы, качество медобслуживания, особенно бедного населения и в сельских 
поселениях.  
                                                 
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, ՀՀ ԱՎԾ 2010 թ., էջ 151, 152: 
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NAZENIK SAMVELYAN 
 

THE PROBLEMS OF CHILDREN POVERTY AND HEALTH IN RA 
 

The reforms of the transition had a negative impact on the living standards and quality of life in 
terms of both material and non-material poverty. Poverty had mainly influenced on the health and 
survival of children. In the article are represented the state of the material poverty of children and the 
main factors influencing on it. 

Due to the expansion of material poverty has been deteriorated the children’s health, increased 
morbidity rate, the number of disabled children, increased the rates of newborn, infant and mother 
mortality rate, share of small for date newborns. To mitigate the effects of poverty and children's health 
is necessary to increase social protection of children and government expenses in the sphere of health 
service, to provide addressness of social protection and health programs. Representing the main 
problems of health system, the author of the article has substantiated the necessity of availability of 
health services, raising the quality of medical services especially among the poor and in rural areas.  

 
 
 

ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊԱՀ 
ՀԱՍՄԻԿ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊԱՀ  
ԳԱՌՆԻԿ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊԱՀ  

 

ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 
ՈՐՊԵՍ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ 
 

Հիմնաբառեր.  պարենային ապահովություն, պարենա-
մթերքով ինքնաապահովման ցուցանիշ, 
նվազագույն սպառողական զամբյուղ, 
պարենի մատչելիություն, սպառման բա-
վականաչափություն 

 

Գաղտնիք չէ, որ պարենային անվտանգության հիմնական նպատակը բնակչությանը 
պարենամթերքով ապահովումն է` քանակական և որակական, ինչպես նաև արժանա-
պատիվ կենսամակարդակի ապահովման և պետականության պահպանման առումնե-
րով: Պարենային անվտանգության ձեռքբերման չափանիշ է համարվում տվյալ տարա-
ծաշրջանի (երկրի, մարզի, քաղաքի) ինքնաապահովման մակարդակը, ինչը պարենի 
անհրաժեշտ քանակն է՝ համեմատած արդյունքային ցուցանիշների հետ: Ընդ որում, պա-
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րենի ծավալը, որակը և տեսականին պետք է բավարար և մատչելի լինեն մարդու (ան-
հատի) ֆիզիկական և սոցիալական բնականոն զարգացման համար, որպես հետևանք 
նաև` ազգաբնակչության վերարտադրության և առողջության պահպանման նպատակով: 

Սննդի նկատմամբ բնակչության պահանջարկի մշտական աճը ռեսուրսների սահմա-
նափակության և բնակչության թվաքանակի արագ աճի պայմաններում պահանջում է 
տվյալ խնդիրը դասել առավել կարևորների շարքը և գտնել առաջնահերթ ռազմավարա-
կան լուծումներ: 

Մեր կարծիքով՝ պարենային ապահովության մեթոդաբանությունը հարկավոր է 
մշակել՝ հաշվի առնելով հետևյալ սոցիալական պարամետրերը. 

1. Ժողովրդագրական իրավիճակը, քանի որ դրա ցուցանիշները սերտորեն կապված 
են պարենային անվտանգության հիմնախնդրի հետ: Պարենային անվտանգու-
թյան կորուստը ժողովրդագրական իրավիճակի վատթարացման պատճառ կարող 
է դառնալ՝ հանգեցնելով կյանքի տևողության կրճատման, ծնելիության և մահա-
ցության մակարդակների, ինչպես նաև միգրացիոն գործընթացների կտրուկ 
տատանումների: 

2. Սպառողների կենսամակարդակի բարձրացումը (իջեցումը), քանի որ տնային 
տնտեսությունների եկամուտների համեմատությամբ, սննդի վրա կատարված 
ծախսերի աճը վկայում է կյանքի արժեքի բարձրացման և բնակչության կենսա-
մակարդակի իջեցման մասին: 

3. Առողջապահությունը, քանի որ բնակչության առողջությունը կարևորագույն 
սոցիալական պարամետր է և առօրյա պահանջմունք, իսկ մարդու առողջության 
լավացումը ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման գործ-
ընթացում դիտվում է որպես նրա ֆիզիկական զարգացման և աշխատունակու-
թյան բարձրացման գործոն: 

4. Աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը և աշխատուժի հաշվեկշիռը, քանի 
որ պարենային անվտանգության հիմնախնդրի լուծումը բնակչությանն ապահո-
վում է անհրաժեշտ ֆիզիոլոգիական նորմերով` նրանց աշխատունակության պահ-
պանման և բարձրացման համար: 

5. Սոցիալական պաշտպանությունը, այն է՝ բնակչության սակավ ունևոր շերտերին 
սննդամթերքով ապահովումը: 

Պարենային ապահովության հիմնախնդրի լուծման ժամանակ հարկավոր է հիմնվել 
պարենային անվտանգության ցուցանիշների վրա: 

Այսպես՝ Գ.Ռ.Տաիշևան1 պարենային անվտանգության քաղաքականության մշակման 
ժամանակ առանձնացրել և դասակարգել է հետևյալ հինգ ուղղությունները, որոնցից 
յուրաքանչյուրը բնութագրում է պարենային ապահովությունը տվյալ երկրում՝ պարենային 
իրավիճակի և մակարդակի ցուցանիշներով. 

                                                 
1 Таишева Г.Р., Состояние и стратегия продовольственного обеспечения населения на региональном уровне. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук, Казань, 2002, с. 23-46. 



 469

I. Պարենային-սպառողական ուղղություն. պարենային անվտանգության որակա-
կան և քանակական ցուցանիշ է, ցույց է տալիս սննդամթերքների հանդեպ բնակչության 
ունեցած ֆիզիոլոգիական պահանջմունքների մակարդակները, նրա վճարունակ պահան-
ջարկը և պարենի ինքնաբավության աստիճանը: 

II. Գյուղատնտեսական ուղղություն. բնութագրում է տվյալ երկրի (տարածաշրջանի) 
ագրոներուժի փաստացի վիճակը, դրա արդյունավետությունը, եկամտաբերությունը, 
ներդրումների մակարդակը: 

III. Արդյունաբերական ուղղություն. վերլուծում է արտադրանքի արտադրության 
գործընթացը, դրա նյութատեխնիկական բազան, ծախսերի և վնասների մակարդակը: 

IV. Արտաքին առևտրային ուղղություն. արտացոլում է գյուղատնտեսական 
արտադրանքի ներքին և համաշխարհային շուկաների փոխադարձ կապը:  

V. Էկոլոգիակենսաբանական ուղղություն. բնութագրում է թողարկվող գյուղա-
տնտեսական արտադրանքի որակը, դրա համապատասխանությունը որակի անհրա-
ժեշտ նորմերին և ստանդարտներին, ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ունեցած 
ազդեցության աստիճանը: 

Առաջին` պարենային-սպառողական ուղղությունը բնութագրող հինգ ցուցանիշները 
պայմանականորեն կարող ենք բաժանել երկու խմբի՝ քանակական և որակական: 
Քանակական ցուցանիշներին կարող ենք վերագրել. 

1. Բնակչության մեկ շնչին ընկնող հիմնական սննդամթերքների սպառման մակար-
դակը՝ կիլոգրամներով: 

2. Բնակչության վճարունակ պահանջարկի մակարդակը, որն արտացոլում է ապ-
րանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գծով բնակչության ներուժային 
հնարավորությունները: 

3. Պարենի ինքնաբավության աստիճանի ցուցանիշը, որը բնութագրում է երկրում 
արտադրված և սպառված գյուղատնտեսական արտադրանքի արժեքների միջև 
եղած տոկոսային հարաբերությունը, իր մեջ ներառում է նաև պարենի մատչե-
լիության և բավականաչափության ցուցանիշները: 

Որակական ցուցանիշներին են վերագրվում. 
1. Ֆիզիոլոգիական պահանջմունքի մակարդակի ցուցանիշը՝ կիլոկալորիաներով, որ 

բնութագրում է պարենի սպառման միասեռությունը կամ տարասեռությունը, նաև 
սննդամթերքի տարբեր տեսակներից ստացված կիլոկալորիաների մասը, 

2. Նվազագույն սպառողական զամբյուղը (պարենային հավաքածուն), որը բնութա-
գրում է սննդամթերքների բնական հավաքածուն` հաշվի առնելով սննդակար-
գային սահմանափակումները և ապահովելով կալորիաների նվազագույն անհրա-
ժեշտ քանակությունը: 

Հարկ է նշել, որ սպառման բավականաչափությունը և պարենի մատչելիությունը 
պարենային ապահովության և անվտանգության որոշիչ պահանջներն են և նորմատի-
վային բազայի մշակման ժամանակ առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձվի 
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այդ ցուցանիշներին: Մի շարք տնտեսագետներ այդ ցուցանիշների հաշվարկման համար 
առաջարկում են կիրառել հետևյալ բանաձևերը1. 

Պարենամթերքի սպառման բավականաչափության ընդհանուր գործակիցը. 
 

 (1) 

կամ` 
 (1.1) 

 
Ընդհանուր գործակիցներին զուգահեռ, հաշվարկվում է նաև պարենամթերքի սպառ-

ման բավականաչափության մասնակի գործակիցներ` ըստ սննդամթերքի առանձին 
տեսակների, տվյալ տարածաշրջանի քաղաքային և գյուղական բնակչության համար 
առանձին-առանձին: Տվյալ դեպքում հարկավոր է քաղաքային բնակչության սնման ռա-
ցիոնի ճշգրտում կատարել` ավելացնելով դրան տնամերձից ստացված մթերքները:  

Հաշվարկման այսպիսի մեթոդաբանությունն անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակա-
հատվածում փաստացի տվյալները բժշկական նորմերի հետ համեմատելու համար: 
Որքան այդ նշանակությունները մոտ են 1-ին (100%-ին), այնքան փաստացի սնման նոր-
մերը համապատասխանում են երաշխավորվող բժշկականին, հետևաբար՝ տվյալ 
տարածաշրջանում սոցիալ-տնտեսական վիճակը կայուն է: 

Պարենի մատչելությունը բնութագրվում է բնակչության կողմից փաստացի սպառված 
պարենամթերքի մակարդակով, որը մեծապես կախված է առկա ռեսուրսներից, այդ 
թվում` տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտներից, որոնք հանդիսանում են 
բնակչության կենսամակարդակը գնահատող կարևորագույն ցուցանիշներ: 

Պարենի մատչելիության ցուցանիշը հաշվարկվում է. 
 

 (2) 

 

Տվյալ դեպքում բնակչության տարբեր խմբերի եկամուտների՝ օրեցօր խորացող տար-
բերակման հետ կապված՝ պարենի մատչելիության մասնակի ցուցանիշները հաշվարկ-
վում են ըստ եկամտի տարբեր մակարդակի խմբերի: Որքան այս գործակցի նշանակու-
թյունը մոտ է 1-ին, այնքան բնակչության դրամական եկամուտների մեջ բարձր է պա-
րենային ապրանքների վրա կատարված ծախսերի տեսակարար կշիռը, և այնքան դրանք 
ավելի քիչ են մատչելի: 

                                                 
1 Модебадзе Н., Оценка продовольственной безопасности региона // АПК экономика, управление. 1997, N 12, 
с.3-7. Роднина Н.В., Развитие системы продовольственного обеспечения населения в условиях модернизации 
экономики (на примере Северо-Востока РФ), автореферат дисс. на соиск. уч. ст. д.э.н., Якутск, 2011, с. 13-14. 
Алексеев А.Н., Формирование экономического механизма продовольственного обеспечения населения 
Северо-Восточного региона России, монография, М., 2006, с. 25-30. 
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Աղյուսակ 1 

Պարենամթերքի սպառման բավականաչափության և պարենի մատչելիության ցուցանիշների հաշվարկը  
(ՀՀ բնակչության պարենային ապահովության մակարդակը) 2009-2011 թթ.* 

 
Պարենային զամբյուղի ամսական արժեքն ըստ

համապատասխան եռամսյակների միջին 
ընթացիկ գներով, դրամ 

 

I  
եռամ. 

II  
եռամ. 

III 
 եռամ.

IV  
եռամ. 
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Անվանական 
դրամական 

եկամուտները՝
տնային 

տնտեսության 
1 շնչի հաշվով 
(ամսական) 

Բ
ա

վա
կա

նա
չա

փ
ու

թյ
ա

ն 
գո

րծ
ա

կի
ց 
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լի
ու
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ն 
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րծ
ա

կի
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(5
):(

8)
 

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2009 թ. Հաշվարկված 

ՀՀ ԱՎԾ կողմից՝ ըստ ՀՀ 
ԱՆ 

23210 24422 23069 24067 23692 2412,1 0,896 0,845 

Հաշվարկված ՀՀ ԱՎԾ 
կողմից ըստ ՀԲ մեթոդ. 20093 20738 17655 18841 19334 2232,0 

2162 28038 

0,969 0,690 

2010 թ. Հաշվարկված ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից՝ ըստ ՀՀ ԱՆ 25958 26486 28065 29508 27504 2412,1 0,855 0,872 

Հաշվարկված ՀՀ ԱՎԾ 
կողմից՝ ըստ ՀԲ մեթոդ. 20457 21329 19793 21449 20757 2232,0 

2061 31553 
0,923 0,658 

2011 թ. Հաշվարկված ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից՝ ըստ ՀՀ ԱՆ 35390 35175 30398 30107 32768 2412,1 0,868 0,958 

Հաշվարկված ՀՀ ԱՎԾ 
կողմից՝ ըստ ՀԲ մեթոդ. 24326 24899 21536 22592 23338 2232,0 

2093 34206 
0,938 0,682 

 
*Աղյուսակը կազմել և հաշվարկները կատարել են հեղինակները՝ ըստ «ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը» տեղեկատվական ամսական 
զեկույցի. 2009 թ. հունվար-դեկտեմբեր (էջ 202-203), հունվար-մարտ (էջ 247-248), հունվար-հունիս (էջ 254-255), հունվար-սեպտեմբեր 
(էջ 176-177), 2010 թ. հունվար-դեկտտեմբեր (էջ 208-209), հունվար-մարտ (էջ 287-288), հունվար-հունիս (էջ 288-289), հունվար-
սեպտեմբեր (էջ 184-185), 2011 թ. հունվար-դեկտտեմբեր (էջ 240-241), հունվար-մարտ (էջ 302-303), հունվար-հունիս (էջ 296-297), 
հունվար-սեպտեմբեր (էջ 207-208), «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագրի. 2012 թ. հունվար-
հունիս (էջ 75-96) տվյալների հիման վրա: 
** Հաշվարկները կատարել են հեղինակները: 
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Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ բնակչության պարենային ապահովության մա-
կարդակը բնութագրող ցուցանիշները, այսինքն՝ կատարված է պարենամթերքի սպառ-
ման բավականաչափության և պարենի մատչելիության ցուցանիշների հաշվարկ 2009-
2011 թթ. համար: Ընդ որում, հաշվարկները կատարվել են երկու մոտեցմամբ. ա) ՀՀ 
ԱՎԾ կողմից՝ ըստ ՀՀ ԱՆ մշակած սննդամթերքի կազմի, կառուցվածքի և էներգետիկայի 
և բ) ՀՀ ԱՎԾ կողմից՝ ՀԲ մեթոդաբանությամբ ՏՏԿԱՀ արդյունքների հիման վրա փաս-
տացի ձևավորված սպառողական զամբյուղի: 

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից ակներև է, որ 2009-2011 թթ., ըստ երկու մեթոդաբանու-
թյունների, տեղի է ունեցել պարենամթերքի սպառման բավականաչափության գործա-
կիցների անկում (իջեցում), ինչը բացասական ազդեցությունն է թողել բնակչության 
առողջության, հետևաբար՝ նրա կենսամակարդակի վրա: Նույն ժամանակահատվածում 
տեղի է ունեցել պարենի մատչելիության գործակցի բարձրացում՝ ըստ ՀՀ ԱՆ մեթոդա-
բանության (0,845-ից հասել է 0,958-ի), իսկ ըստ ՀԲ մեթոդաբանության՝ նկատվել է 
միևնույն ցուցանիշի աննշան անկում` 0,690-ից իջնելով 0,682-ի: Դա ևս վկայում է բնակ-
չության դրամական եկամուտների մեջ պարենային ապրանքների վրա կատարված ծախ-
սերի տեսակարար կշռի բարձրացման, պակաս մատչելիության և կենսամակարդակի 
անկման մասին: 

Միևնույն ժամանակ, տվյալները փաստում են, որ հանրապետության բնակչության 1 
շնչի հաշվով օրական փաստացի սպառված սննդամթերքի էներգետիկան (միջինը, կկալ) 
բոլոր տարիներին ցածր է եղել բժշկական նորմերով սահմանված սնման ռացիոնի (օրա-
պարենի) էներգետիկայից` երկու մեթոդաբանությունների դեպքում էլ: 

 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են պարենային անվտանգության ուղղությունները, դրանց ցուցա-
նիշները՝ առանձնապես կարևորելով պարենային-սպառողական ցուցանիշները: Կատարվել է վեր-
ջիններիս դասակարգում՝ ըստ քանակական և որակական ցուցանիշների: Տրվել է պարենի ինք-
նաբավության աստիճանի ցուցանիշի, սպառման բավականաչափության և պարենի մատչե-
լիության ընդհանուր և մասնակի գործակիցների հաշվարկման մեթոդաբանությունը: 

2009-2011 թթ. հեղինակները կատարել են վերոնշյալ ցուցանիշների հաշվարկ` որպես ՀՀ 
բնակչության պարենային ապահովության և առողջության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշ-
ներ: 

 
ГОАР ВАРДАНЯН 
АСМИК ВАРТАНЯН 
ГАРНИК МАМИКОНЯН  

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье исследованы аспекты продовольственной безопасности и их показатели-индикаторы, 
при этом уделено особое внимание на показатели продовольственно-потребительского аспекта. 
Авторами дана классификация этих показателей по качественным и количественным показателям. 
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Дана методология расчета показателей самообеспеченности продовольствием, достаточности и 
доступности потребления продовольствия. 

За 2009-2011 гг. авторами произведен расчет вышеуказанных показателей как характерис-
тики уровня продовольственного обеспечения и здоровья населения. 

 
 

GOHAR VARDANYAN  
HASMIK VARDANYAN  
GARNIK MAMIKONYAN  

 

STATISTICAL INDICATORS OF FOOD SECURITY AS A POPULATION HEALTH 
CHARACTERISTICS 

 

Article examined the aspects of food security, their indicators. Particularly important aspects of 
food consumption indicators. The latter classification was made according to quantitative and qualitative 
indicators. Given the degree of food sufficiency, food availability and consumption sufficiency index 
calculation methodology. 

By the authors in 2009-2011 was made for the calculation of these indices as indicators 
characterizing the level of food security and health. 

 
 
 

ԱՆԱՀԻՏ ՎԱԼԵՍՅԱՆ 
Աշխարհագրական գիտությունների 
թեկնածու, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ 
ԲԺՇԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ռեկրեացիոն ռեսուրսներ, առողջություն, 
բնական, աշխարհագրական գործոններ, 
դիսկոմֆորտայնություն 

 

Տարածքում զբոսաշրջության զարգացման համար, առաջին հերթին, անհրաժեշտ է 
ռեկրեացիոն ռեսուրսների առկայություն: Դրանք այն ռեսուրսներն են, որոնք նպաստում 
են մարդու առողջության պահպանմանն ու վերականգնմանը (մաքուր օդ, արեգակի 
ճառագայթներ, հանքային ջրեր, բուժիչ ցեխեր, վայրի բուսականություն, բնական համա-
լիրներ): Զբոսաշրջության զարգացման վրա ազդող գործոններն ընդունված է բաժանել 
երկու մեծ խմբերի` հարաշարժուն (դինամիկ) և անշարժ (ստատիկ)1: Առաջին խմբի 
ռեսուրսներից են ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական, նյութատեխնիկական, քա-
ղաքական գործոնները: Նշված ռեսուրսները կարող են ունենալ տարբեր գնահատումներ, 
                                                 
1 Туризм и отраслевые системы, "Менеджмент туризма", М., 2002, с. 34. 
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նշանակություններ և կրել փոփոխություններ տարածության ու ժամանակի մեջ: Երկրորդ 
խմբում միջավայրի բնական, աշխարհագրական գործոններն են, որոնք կարող են ուղ-
ղակիորեն խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: Բնական գործոնների բժշկաաշխար-
հագրական գնահատումը կարող է նպաստել զբոսաշրջության արդյունավետ կազմա-
կերպմանը` զբոսաշրջիկներին, կախված տարիքից, առողջական ու մարզական վիճա-
կից, առաջարկելով այն զբոսավայրերն ու օբյեկտները, որոնք գտնվում են նրանց 
հարմար, նպաստավոր վայրերում: Մարդու օրգանիզմի, ինքնազգացողության վրա ազ-
դում են բնական միջավայրի բոլոր տարրերը, բայց յուրաքանչյուրը՝ տարբեր չափով: 

Բնական միջավայրի կայուն տարրերից է համարվում ռելիեֆը: Հայաստանը լեռ-
նային երկիր է՝ 1800 մ միջին բարձրությամբ, առավելագույն կետն Արագածն է՝ 4090 մ 
բարձրությամբ, ամենացածրադիր վայրերը` Արաքսի և Դեբեդի հովիտները` 375-380 մ: 
Երկրում կան բարձրադիր, գեղատեսիլ լեռնային համակարգեր, որոնք գերում են զբոսա-
շրջիկներին: Այդպիսիք են Զանգեզուրի (Կապուտջուղ՝ 3904 մ), Գեղամա (Աժդահակ՝ 
3597 մ), Փամբակի (Թեժ՝ 3101 մ), Վայքի (Գոգի՝ 3120 մ) և մի շարք այլ լեռներ: Ի՞նչ 
փոփոխություններ է կրում մարդու օրգանիզմը լեռներում: Բարձրությանը զուգընթաց, 
մթնոլորտային ճնշումը նվազում է, նվազում են նաև օդի բաղադրության մեջ մտնող 
գազերի մասնական (պարցիալ) ճնշումները: Օրգանիզմի համար շատ կարևոր է 
թթվածնի ճնշման չափը, որը նվազում է հետևյալ չափով. 

Աղյուսակ 1  
Մթնոլորտային ճնշման փոփոխությունն ըստ բարձրության 

 

Վայրի բարձրություն (մ) Մթնոլորտային ճնշում 
(մմ ս.ս) 

Թթվածնի պարցիալ 
ճնշում (մմ ս.ս) 

 0 760 160 
1000 674 141 
2000 596 125 
3000 523 110 

 
Թթվածնի 140 մմ ս.ս մասնական ճնշման դեպքում նկատվում են թերթթվածնության 

առաջին նշանները` շնչառության հաճախեցում, անոթազարկի արագացում, գլխա-
պտույտ, ինքնազգացողության ընդհանուր վատացում: Հետևաբար՝ մեծ բարձրություններ 
հաղթահարելիս պետք է պատրաստ լինել այս երևույթներին կամ ուղղակի խորհրդակցել 
բժշկի հետ հնարավոր բարդությունների շուրջ: 

Ռելիեֆը ռեկրեացիոն գործունեության հետ ունի անմիջական կապ: Որպեսզի նկա-
տենք ռելիեֆի բազմազան ազդեցությունն այդ գործունեության արդյունավետության 
վրա, անհրաժեշտ է հաշվի առնել «հանգիստ» հասկացության ողջ բովանդակությունը: 
Հանգիստը մի այնպիսի գործունեություն է, որը վերացնում է հոգնածությունը և նպաս-
տում աշխատունակության վերականգնմանը: Առավել մեծ ուշադրություն է դարձվում 
առողջության վերականգնմանն ուղղված հանգստին: Բժիշկները կարևորում են կլիման, 
ջրերը, օդը որպես բուժման օգնող լրացուցիչ աղբյուրներ, սակայն ռելիեֆն է որոշա-



 489

կիացնում առողջարանների տեղը: Իսկ դրանց մեծ մասը լեռներում են: Պատահական չէ, 
որ հնում թոքախտով հիվանդների բուժման ամենանպաստավոր վայրերը համարվել են 
լեռները: Դրանք, թոքային հիվանդություններից բացի, նպաստում են սիրտ-անոթային 
համակարգի որոշ հիվանդաձևերի բուժմանը (օրինակ` աթերոսկլերոզն առավել դժվար է 
բուժվում հարթավայրային շրջաններում): Արդեն հաստատված է, որ բրոնխային հեղ-
ձուկը բոլոր տարիքային խմբերի մոտ ամենալավ բուժվում է լեռնային պայմաններում: 
Դա բացատրվում է նրանով, որ թերթթվածնայնությանն ու ածխաթթվային քաղցին հար-
մարվելու ընթացքում այդ հիվանդների մոտ ուժեղանում է թոքերում օդափոխման գործ-
ընթացը, և ավելանում է ներշնչման ծավալը, որով էլ զարկերակային արյունը հարստա-
նում է թթվածնով: Լեռնային շրջանների բացարձակ բարձրության, կլիմայի, օդի կառուց-
վածքի և այլ առանձնահատկությունների շնորհիվ՝ օրգանիզմում ուժեղանում է արյունա-
ստեղծման գործընթացը, մեծանում է հեմոգլոբինի (արյունը ներկող նյութ, որը պարու-
նակվում է էրիթրոցիտներում ու թթվածնի հետ խառնվելով՝ տարածվում օրգանիզմի 
հյուսվածքներում) քանակությունը, կարգավորվում է նյութափոխանակությունը: 

Լեռներում, բարձրության աճին զուգընթաց, փոփոխվում է ջերմաստիճանը` յուրա-
քանչյուր 100 մ-ում՝ 0,5-0,6°-ով: Մեծանում է նաև խոնավությունը (15-20%-ով), և արդյուն-
քում՝ լեռներում ձևավորվում է ինքնատիպ կլիմա` ջերմաստիճանային մեծ տատանումնե-
րով, արեգակի ուղիղ ճառագայթման մեծ քանակությամբ, դիսկոմֆորտայնության (ան-
հարմարավետության) մեծ գործակցով: Այս գործակցի հաշվարկումն ունի սոցիալ-տնտե-
սական, առողջաբանական նշանակություն, դրանով են բացատրվում վերընթաց գոտի-
ներում տնտեսական գործունեության կազմակերպման բարդությունները` հատկապես 
գյուղատնտեսության, իսկ մարդու առողջական վիճակի վատացման պատճառը շատ 
հաճախ ջերմաստիճանային, խոնավության պայմանների կտրուկ փոփոխություններն են: 
Դիսկոմֆորտայնության գործակցի (ԴԳ) հաշվարկման բազմաթիվ մոտեցումներ կան: 
Առավել կիրառելի է Արակավայի (Arakawa) բանաձևը` 

ԴԳ= 0,8T+0,01H(0,99T-14,3)+46,3 
Այստեղ դիսկոմֆորտայնությունը որոշվում է եղանակաստեղծ երկու տարրերի` ջերմաս-
տիճանի և հարաբերական խոնավության միջոցով: Միջավայրի պայմանները գնահատ-
վում են` առավել դիսկոմֆորտ, երբ ԴԳ արժեքը փոքր է 34-ից, թույլ դիսկոմֆորտ` 35-45, 
դիսկոմֆորտ` 46-52 և նորից առավել դիսկոմֆորտ` 53-ից բարձր1: Փորձենք նշված 
բանաձևով հաշվարկել տարբեր վերընթաց գոտիներում գտնվող և զբոսաշրջության մեջ 
որոշակի հետաքրքրություն ներկայացնող մի քանի զբոսավայրերի կլիմայական դիսկոմ-
ֆորտայնությունը (աղյուսակ 2) : 

Հաշվի առնելով այս վայրերի տարբեր բարձրությունները՝ առանձնացվել են վերըն-
թաց երեք գոտիներ` ցածր, միջին և բարձր, ու դիսկոմֆորտայնության համապատաս-

                                                 
1 Խոյեցյան Ա., Հակոբյան Ք., ՀՀ բնալանդշաֆտային գոտիների կլիմայական դիսկոմֆորտայնության տար-
բերությունները և կայուն զարգացման հայեցակարգը, «Կայուն հասարակական զարգացումը և Հայաս-
տանը», առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր,  Ե., 1997, էջ 65-69: 



 490

խան ցուցանիշների հիման վրա կատարվել են բժշկաաշխարհագրական գնահատում-
ներ: 

Ցածր գոտի` մինչև 1000 մ. ներառված են միայն Երևանն ու Էջմիածինը: Այս երկու 
վայրերն էլ լրացուցիչ ներկայացման անհրաժեշտություն չունեն, քանի որ երկիր այցելող 
յուրաքանչյուր զբոսաշրջիկ չի հեռանում առանց ծանոթանալու դրանց: Ձմեռը առավել 
դիսկոմֆորտ է` ԴԳ-ն փոքր է 34, սակայն ձմռան միջին ջերմաստիճանը ցածր չէ` -30, -20, 
բայց բացարձակ նվազագույնը` -310 է: Ձյունածածկույթով օրերի թիվը` 41-44 օր: Սա 
համարվում է առավելություն, քանի որ բացօդյա զբոսանք նախընտրողների համար 
հարմար է ու անվտանգ: Այս պայմաններում ձմեռային տաք հագուստի անցնում են դեկ-
տեմբերի առաջին տասնօրյակից մինչև փետրվարի երկրորդ տասնօրյակը1: 

 
Աղյուսակ 2 

ՀՀ զբոսավայրերում կլիմայական դիսկոմֆորտայնությունը տարվա ընթացքում 
 

Բնակավայր Բարձրություն մ ԴԳ - ձմեռ ԴԳ - գարուն ԴԳ - ամառ ԴԳ - աշուն 
Ամբերդ 2071 24,5 43,1 58,3 47,7 
Արագած 3227 17,1 26,9 47,4 35,4 
Արզնի 1262 31,1 49,8 66,8 53,7 
Գառնի 1422 30,5 49,0 65,9 52,2 
Գյումրի 1528 19,3 41,2 63,4 50,0 
Գորիս 1403 38,0 48,2 63,6 50,0 
Դիլիջան 1256 35,8 47,0 62,4 50,0 
Երևան 942 32,1 54,0 70,6 55,6 
Էջմիածին 853 33,2 53,6 70,2 54,8 
Հանքավան 1992 25,6 40,4 56,4 44,5 
Պաղակն 2005 17,5 37,2 56,0 43,1 
Ջերմուկ 2064 26,4 41,5 59,0 46,5 
Սևան 1917 28,8 41,0 58,1 48,2 
Ստեփանավան 1397 32,5 45,4 59,5 48,3 
Վանաձոր 1376 33,3 46,8 62,0 49,4 
Օձուն 1105 37,0 48,3 60,0 51,4 

 
Գոտին բնութագրվում է գարնանային տաք եղանակով. ջերմաստիճանը՝ միջինը 120, 

մթնոլորտային տեղումները՝ 35-40 մմ, արևափայլքը՝ միջին ամսական 180-190 ժամ 
տևողությամբ: Այս շրջանում ջերմաստիճանային տատանումները մեծ չեն, հետևաբար 
նաև՝ օրգանիզմի վրա դրանց գրգռիչ ազդեցությունները մեծ չեն: 

                                                 
1 Խոյեցյան Ա., Հակոբյան Ք., ՀՀ բնալանդշաֆտային գոտիների կլիմայական դիսկոմֆորտայնության 
տարբերությունները և կայուն զարգացման հայեցակարգը, «Կայուն հասարակական զարգացումը և 
Հայաստանը», առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր,  Ե., 1997, էջ 139: 
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Ամռանն, ընդհակառակը, ստեղծվում են մարդու օրգանիզմի համար բավական լար-
ված պայմաններ` բարձր ջերմաստիճանով, միջինը 25-26°, առավելագույնը` 41-42°, օդի 
հարաբերական խոնավությունը փոքր է, իսկ ընդհանուր գնահատմամբ՝ այս պայման-
ները դիսկոմֆորտ են: Ջերմասեր զբոսաշրջիկների համար այս պայմանները նույնիսկ 
հաճելի են, միայն թե խորհուրդ է տրվում ցերեկվա ժամերին բացօդյա վայրերում լինել 
սահմանափակ տևողությամբ՝ արեգակնային ճառագայթման մեծ քանակության պատ-
ճառով ջերմային հարվածից խուսափելու համար: 

Օրգանիզմի ջրազրկման վտանգը մեծ է, հետևաբար՝ հեղուկների օգտագործումը 
պարտադիր է (օրական 3 լիտր և ավելի): Անհրաժեշտ են նաև մրգեր ու բանջարեղեն, 
իսկ մսամթերքների բաժնեմասը այս ժամանակահատվածում պետք է փոքր-ինչ կրճա-
տել: 

Աշնանը եղանակային պայմանները մոտ են գարնանային, և գեղագիտական տեսան-
կյունից դրանք մարդկանց մեջ արթնացնում են հուզական վիճակներ: Օրգանիզմը դառ-
նում է զգայուն միջավայրի եղանակային (ջերմաստիճան, խոնավություն, մթնոլոտային 
ճնշում) և հիվանդածին (մանրէներ, բակտերիաներ, սնկեր) տարրերի նկատմամբ: 

Միջին գոտի` մինչև 1500 մ. ներառված են Արզնին, Գառնին, Գորիսը, Դիլիջանը, 
Ստեփանավանը, Վանաձորը և Օձունը: Այս զբոսավայրերն ունեն տարբեր` առողջարա-
նային, պատմամշակութային կամ ուղղակի հանգստի անցկացման նշանակություններ: 
Ձմեռանը դիսկոմֆորտայնության գործակիցը տատանվում է 30,5-38-ի շուրջ, այսինքն` 
առավել դիսկոմֆորտ ու թույլ դիսկոմֆորտ, չափավոր ցուրտ, մեղմ պայմաններով: Ջերմ-
աստիճանը տատանվում է -4°-0°-ի շուրջ, օդի հարաբերական խոնավությունը՝ 70-72%: 
Տարվա այս եղանակի ռեկրեացիոն գնահատման համար կիրառում են նաև Բոդմանի 
մշակած եղանակային խստության ինդեքսի բանաձևը`  

S=(1-0,04t)(1+0,27v), 
որտեղ՝ S-ը խստության ինդեքսն է (բալերով), t-ն՝ ջերմաստիճանը, իսկ v-ն՝ քամու արա-
գությունը (մ/վ)1: Ըստ բանաձևի՝ ձմեռն այս գոտում գնահատվում է որպես պակաս խիստ` 
1-2 բալ խստությամբ, որը բավական նպաստավոր է ձմեռային հանգստի անցկացման 
համար: Ձմեռային հագուստի կրմանն այս գոտում անցնում են նոյեմբերի երկրորդ 
տասնօրյակից հետո՝ մինչև մարտի առաջին տասնօրյակը2:  

Գարնանային ու աշնանային եղանակային պայմանները նույնպես մեղմ են. ջերմաս-
տիճանը՝ 8-12°, մթնոլորտային տեղումները՝ 60-100 մմ: Այս գոտում կան առողջարար լա-
վագույն պայմաններ, որոնք էլ ավելի բարձր արժեք են ձեռք բերում անտառային բուսա-
կանության շնորհիվ: 

                                                 
1 ’’Руководство по наблюдением на курортных метерологических станциях’’, Л., 1987, с. 129. 
2 Խոյեցյան Ա., Հակոբյան Ք., ՀՀ բնալանդշաֆտային գոտիների կլիմայական դիսկոմֆորտայնության 
տարբերությունները և կայուն զարգացման հայեցակարգը, «Կայուն հասարակական զարգացումը և 
Հայաստանը», առաջին ազգային կոնֆերանսի նյութեր,  Ե., 1997, էջ 139-140: 
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Ամռանը հանգստացողների թիվն ավելի է աճում՝ աստիճանաբար բարձրացող 
ջերմաստիճանի շնորհիվ, այս պայմանները շնչառական և սիրտ-անոթային համակարգի 
հիվանդություններ ունեցող մարդկանց համար կարելի է անփոխարինելի համարել: 

Բարձր գոտի` 1500 մ բարձր. զբոսավայրերը` Գյումրին, Հանքավանը, Սևանը, Պա-
ղակնը, Ջերմուկը, Արագածը, ունեն պատմամշակութային, առողջարանային, հանգստի 
անցկացման ինքնատիպ պայմաններ ու նշանակություն: Գոտում զբոսաշրջության 
արդյունավետ կազմակերպումը հատկապես ձմռանը բավական բարդ է, քանի որ 
այստեղ այն խիստ է` բացարձակ նվազագույն ջերմաստիճանը -46° է (Պաղակն), իսկ 
ձյան հաստությունը գերազանցում է 2,5 մ (Արագած): Ըստ Բոդմանի եղանակային 
խստության ինդեքսի՝ ձմռան պայմանները գնահատվում են որպես չափավոր խիստ: 
Ձմեռային հագուստի կրումը սկսվում է նոյեմբերի առաջին տասնօրյակից՝ մինչև ապրիլի 
սկիզբը1: Արագած բարձրանալու համար այդ շրջանում պահանջվում են համապատաս-
խան մասնագետներ, քանի, որ ձյան կայուն շերտ ձևավորվում է դեռևս հոկտեմբերի 
երկրորդ տասնօրյակից: Լեռներում իրականացվող քայլքը դառնում է ավելի դժվար, և 
օրգանիզմն ավելի շատ էներգիա է ծախսում, իսկ դա լրացվում է սննդի ընունմամբ: Խոր-
հուրդ է տրվում ընդունել ածխաջրերով, վիտամիններով հարուստ սնունդ: Առավոտյան 
ժամերին՝ շիլա, խաշած ձու, մուրաբա, թխվածքաբլիթներ և թեյ` քաղցր, կիտրոնով, 
վերջինս պարունակում է C վիտամին, որը խիստ անհրաժեշտ է այդ պայմաններում: 

Գարունն ու աշունն այս գոտում կարճատև են ու ուղեկցվում են առատ տեղումներով: 
Եղանակային այդպիսի պայմանները զբոսաշրջության համար այնքան էլ նպաստավոր 
չեն: Ամռան տևողությունը խիստ տարբեր է. Գյումրի` 93, Սևան` 45, Ջերմուկ` 42 օր, 
Արագած` ամառ չի գրանցվում: Տարբեր են նաև միջին ամսական ջերմաստիճանները` 
8,8-19,5°, առավելագույնը` 38°: Տեղումները քիչ են, բնորոշ է պարզ, արևոտ եղանակը, 
որը նպաստավոր է զբոսանքների, դիտումների համար: Այսպիսի եղանակային պայման-
ներում զբոսաշրջիկների ճիշտ հագնվելը շատ կարևոր է, քանի որ երեկոյան ժամերին 
ջերմաստիճանն իջնում է, իսկ ջերմաստիճանային տատանումները կարող են բացասա-
բար անդրադառնալ նրանց ինքնազգացողության վրա, հետևաբար՝ պահանջվում են 
թեթև վերնազգեստներ: 2000-2500 մ բարձրությամբ խոնավ շրջաններում ամառային 
թեթև հագուստի կրման համապատասխան ժամանակահատված չկա, իսկ չոր շրջաննե-
րում այն ունի մոտ 45 օր տևողություն2:  

Առանձնացված գոտիներում եղանակային պայմանների ազդեցության հետևանքների 
առավել մանրամասն վերլուծություն և գնահատում կարելի է իրականացնել, եթե որոշենք 
նաև ԷԷՋ` էֆեկտիվ էկվիվալենտ ջերմաստիճանը, այսինքն` օդերևութաբանական տար-
րերի թողած ջերմային ազդեցությունը մարդու վրա անշարժ օդի, 100% հարաբերական 

                                                 
1 Նույն տեղում: 
2 Мкртчян Р., Степанян Д., Климатическое обоснование сроков ношения типов сезонной одежды по высот-
ным поясам Республики Армения, Основные проблемы географии Южного Кавказа и прилегающих регионов, 
материалы конфернции, Е., 2005. 
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խոնավության պայմաններում (ըստ Ա. Միսսենարդի): Ռեկրեացիոն նպատակներով կա-
տարվում է նաև եղանակային փոփոխությունների հիվանդաբերության իդեքսի որոշում, 
որը հնարավորություն կտա ուղղորդելու զբոսաշրջիկներին այնպիսի վայրեր, որոնք 
բացասաբար չեն ազդի նրանց ինքնազգացողության վրա: 

   
 
Զբոսաշրջության զարգացման և արդյունավետ կազմակերպման վրա ազդող գործոնները 

բազմազան են: Առանձնացվում են հարաշարժուն (դինամիկ) և անշարժ (ստատիկ) գործոններ: 
Առաջին խմբի ռեսուրսներից են ժողովրդագրական, սոցիալ-տնտեսական, նյութատեխնիկական, 
քաղաքական գործոնները: Երկրորդ խմբում միջավայրի բնական, աշխարհագրական գործոններն 
են, որոնք կարող են ուղղակիորեն խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: Բնական գործոնների 
բժշկաաշխարհագրական գնահատումը կարող է նպաստել զբոսաշրջության արդյունավետ կազ-
մակերպմանը, զբոսաշրջիկներին, կախված տարիքից, առողջական ու մարզական վիճակից, 
առաջարկելով այն զբոսավայրեր, որոնք գտնվում են հարմար, նպաստավոր վայրերում: Մարդու 
օրգանիզմի, ինքնազգացողության վրա ազդում են բնական միջավայրի բոլոր տարրերը, բայց յու-
րաքանչյուրը՝ տարբեր չափով: Բժշկաաշխարհագրական գնահատման են ենթարկվում տարածքի 
ռելիեֆային և կլիմայական պայմանները: Հաշվի առնելով այս երկու տարրերի բավական մեծ ազ-
դեցությունը օրգանիզմի վրա՝ կատարվել է ՀՀ զբոսավայրերի առանձնացում՝ ըստ բարձրության և 
երեք գոտիների՝ ցածր (մինչև 1000 մ ), միջին (1000-1500 մ) և բարձր (1500 մ բարձր), կատարվել 
են կլիմայական դիսկոմֆորտայնության և կլիմայի խստության ինդեքսի հաշվումներ՝ կիրառելով 
արդեն մշակված մոտեցումները (Արակավա, Բոդման): Յուրաքանչյուր գոտու համար առաջարկ-
վում են նաև համապատասխան հագուստների կրման և սննդի կիրառման տարբերակներ՝ կլի-
մայական ազդեցությունը նվազեցնելու նպատակով: Այս տարրերի բժշկաաշխարհագրական գնա-
հատումն առավել հիմնավոր կլինի, եթե տրվի դրանց համադրված ազդեցության գնահատումը` 
կիրառելով եղանակային տարրերի փոփոխությունների հիվանդաբերության ինդեքսը: 

 
 

АНАИТ ВАЛЕСЯН 
 

МЕДИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
 

Компоненты природной среды оказывают очень большое влияние на эффективную организа-
цию и развитие туризма. Довольно высоко воздействие рельфа и климата на организм человека. 

Армения, будучи горной страной с древней исторической культурой особенно притягивает 
туристов, поэтому предлагается медико-географическая оценка нескольких туристических баз, 
которые расположены на разных высотах. 

Математическоми методами (Аракава, Бодман) проводится оценивание климатической дис-
комфортности и суровости погоды в трех поясах. Для каждого предлагаются сотвествующие 
варианты питания, ношения одежды с целью снижения воздейстия климатических условий. 
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ANAHIT VALESYAN 
 

MEDICAL AND GEOGRAPHICAL ESTIMATION OF TOURISM DEVELOPMENT 
CONDITIONS 

  

The natural environment can have strong influence on the development of tourists.Climate and 
natural setting have a strong influence on human body. Armenia is a country withancient history and 
culture, mountainous, topography, has the potential to attract tourists. Climate and weather discomfort 
estimation were done for 3 separate zones, using 2 mathematical formulas /authors Arakava and 
Bodman/. 

 Choice of proper cloths and food is proposed for each one of these zones, which will reduce the 
negative influence of weather conditions. 

 
 

 

ԳՐԻԳՈՐ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԵՎ ՀԱՆԳՍՏԻ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր.  բարձր աշխատունակություն, աշխատու-
նակության մակարդակ և դինամիկա, աշ-
խատանքին հարմարվելու, կայուն աշխա-
տունակության և աշխատունակության 
անկման շրջաններ, աշխատաժամանակի 
ճկուն ռեժիմ, սահմանված և ճկուն ժա-
մանակներ 

 

Աշխատանքի կազմակերպման բարելավման կարևորագույն խնդիրներից է աշխա-
տանքային գործընթացի մասնակցի բարձր աշխատունակության պահպանումը առավել 
երկարատև ժամանակահատվածում։ Աշխատանքային գործընթացում մարդու ֆիզիկա-
կան, նյարդային, հոգեկան ու մտավոր էներգիայի ծախսումների վերականգնումը պա-
հանջում է որոշակի ժամանակ։ Որպեսզի որոշվի մարդկային էներգիայի ծախսի մեծու-
թյունը աշխատանքային գործընթացում, անհրաժեշտ է վերլուծել աշխատունակության 
մակարդակի ցուցանիշը, ինչը և թույլ կտա համեմատական վերլուծության միջոցով պատ-
կերացում կազմել աշխատունակության ցածր կամ բարձր մակարդակի, դրա անկման 
պատճառների մասին, որն էլ դրվում է բարձր աշխատունակության ապահովման և աշ-
խատաժամանակի կորուստների նվազման համալիր միջոցառումների հիմքում։ Աշ-
խատանքային ծանրաբեռնվածության մեծացմանը զուգընթաց մարդկային օրգանիզմում 
տեղի են ունենում ֆիզիոլոգիական փոփոխություններ, ինչը մարդկանց մոտ առաջաց-
նում է շնչառության արագացում, աշխատունակության նվազում, աշխատաժամանակի 



 495

օգտագործման ցուցանիշների վատթարացում, որոնց հանրագումարն էլ հանգեցնում է 
քանակական ու որակական ցուցանիշների անկման։ Կորուստների մասնակի վերա-
կանգնումը տեղի է ունենում աշխատանքային գործընթացում կարճատև դադարների 
կիրառման միջոցով, ինչը հնարավորություն է տալիս օրգանիզմից հեռացնելու կուտակ-
ված թունավոր նյութերը, վերացնելու հոգնածության դրսևորումները։ Հոգնածությունն 
անհրաժեշտ է վերացնել ամբողջովին, հակառակ պարագայում այն կարող է վերաճել 
գերհոգնածության՝ կտրուկ նվազեցնելով աշխատունակությունը։ Հոգնածության կանխ-
արգելման համար անհրաժեշտ է պարզել դրա առաջացման պատճառները, տեսակները 
և ի հայտ գալու առաջին նշանները։ Ուժերի ամբողջական վերականգնումը տեղի է 
ունենում ճաշի ընդմիջման, աշխատանքային շաբաթվա, ամսվա, տարվա կտրվածքով 
հանգստի ճիշտ կազմակերպման միջոցով։ 

Աշխատանքի և հանգստի արդյունավետ ռեժիմի կառուցման հիմքը հերթափոխի, 
օրվա, շաբաթվա, ամսվա և տարվա համար աշխատողի աշխատունակության դինամի-
կան է։ Աշխատունակության դինամիկայի վերլուծության ժամանակ աշխատանքային 
հերթափոխի երկու կեսերը բաժանվում են երեք փուլերի։ Առաջին փուլն աշխատանքի 
նկատմամբ տրամադրվելու, հարմարվելու, աշխատանքի իրականացման անհրաժեշտ 
տեմպ, շարժումներ, գործողություններ և գործելաձևեր մշակելու ժամանակահատվածն է, 
որն անվանվում է աշխատանքին հարմարվելու, հունի մեջ մտնելու շրջան։ Այդ ընթաց-
քում աշխատունակությունն աստիճանաբար բարձրանում և հասնում է առավելագույն 
սահմանին՝ դրսևորելով կայունացում, ապահովելով աշխատանքի արդյունքների բարձր 
ցուցանիշներ: Այդ ժամանակահատվածն անվանում ենք կայուն աշխատունակության 
շրջան, որի ավարտին աշխատողի մոտ ի հայտ են գալիս հոգնածության նշաններ, 
նվազում են աշխատունակությունը և տեխնիկատնտեսական ցուցանիշները։ Աշխատու-
նակության դինամիկայի այս հատվածն անվանվում է աշխատունակության անկման 
շրջան, որն ավարտվում է ճաշի ընդմիջումով։ Աշխատանքային հերթափոխի երկրորդ 
կեսին աշխատունակությունը փոփոխվում է նույն հաջորդականությամբ, ինչ որ առաջին 
կեսին։ Սակայն այս դեպքում, առաջին կեսի համեմատ, ավելի փոքր է աշխատանքին 
հարմարվելու և հունի մեջ մտնելու ժամանակահատվածը, ավելի շուտ է հասնում աշխա-
տունակության անկման շրջանը, փոքր է կայուն աշխատունակության ժամանակահատ-
վածի տևողությունը և ցածր` աշխատունակության առավելագույն մակարդակը։ Աշխա-
տունակության առանձին փուլերի տևողությունը կախված է իրականացվող աշխատանք-
ների բնույթից, բովանդակությունից (մտավոր, ֆիզիկական, թեթև, ծանր), գիտելիքների, 
ունակությունների մակարդակից, աշխատանքային փորձից, հմտության աստիճանից, 
շարժումների ու գործողությունների քանակից, աշխատանքի տեմպից, ռիթմից և այլն։  

Հարկ է նշել, որ առանձնահատուկ նշանակություն ունի ներհերթափոխային կար-
ճատև ընդմիջումների արդյունավետ կազմակերպումը, ինչը վերացնում կամ նվազեցնում 
է բանվորի հոգնածությունը, վերականգնում ուժերը՝ պահպանելով բարձր աշխատու-
նակությունը։ Եվ հակառակը, եթե ընդմիջումներն անց են կացվում անկանոն, բանվոր-
ների հայեցողությամբ, ապա դրանք բացասաբար են ազդում հանգստի վրա՝ նվազեց-
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նելով աշխատունակությունը։ Ներհերթափոխային կարճատև ընդմիջումների տևողու-
թյունն ու կրկնման հաճախականությունը սահմանելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել 
աշխատանքների ծանրությունն ու լարվածությունը, տեմպը, ռիթմը, միապաղաղությունը, 
աշխատողի դիրքը, օդային միջավայրի վիճակը և այլն։ Նշված գործոնների քանակական 
գնահատման հիման վրա, ըստ աշխատանքի առանձին տեսակների, մշակվել են 
աշխատօրվա հերթափոխային ընդմիջումների քանակն ու տևողությունը։ Ընդմիջումը 
կամ հանգիստը նույնպես հատուկ գործունեության վիճակ են, որոնց ընթացքում, 
աշխատանքից ազատ լինելով, օրգանիզմի բջիջները մասնակիորեն վերականգնում են 
իրենց կառուցվածքն ու կենսունակությունը։ Բջիջների լրիվ վերականգնում տեղի է 
ունենում լիարժեք հանգստի` քնելու ժամանակ։ 

Տարբերում ենք աշխատանքի և հանգստի հերթափոխային, օրական, շաբաթական, 
ամսական և տարեկան ռեժիմներ։ Ըստ հերթափոխային ռեժիմի՝ որոշվում են հերթափո-
խի տևողությունը, սկիզբն ու ավարտը, ճաշի ընդմիջման տևողությունը, կանոնակարգ-
ված աշխատանքի ընդմիջումների տևողությունն ու կրկնման հաճախականությունը։ 
Օրական ռեժիմը ներառում է նաև մեկ օրում հերթափոխերի քանակը, ինչն առավելագույ-
նը կարող է լինել երեք, իսկ կրճատ աշխատօրվա դեպքում` չորս։ Շաբաթական ռեժիմը 
նախատեսում է աշխատանքի տարբեր ժամանակացույցերի ներդրում, որոնցում նշվում 
են շաբաթվա հանգստյան օրերի թիվը, հանգստյան և տոն օրերի աշխատանքը և այլն։ 

Ամսական ռեժիմները որոշում են տվյալ ամսում աշխատանքային և ոչ աշխատան-
քային օրերի թիվը, արձակուրդում գտնվող բանվորների թվաքանակը, ինչպես նաև 
հիմնական և լրացուցիչ արձակուրդների տևողությունները։ Ոչ պակաս կարևոր նշանա-
կություն ունի տարեկան աշխատանքի և հանգստի ճիշտ կազմակերպումը։ Այդ նպատա-
կով անհրաժեշտ է կազմել արձակուրդի հատուկ ժամանակացույց, ինչը կապահովի 
արտադրության բնականոն աշխատանքի կազմակերպումն ու իրականացումը՝ միա-
ժամանակ պաշտպանելով աշխատողների շահերը, նրանց համար լիարժեք հանգստի 
պայմաններ ստեղծելով։ Արձակուրդային ժամանակացույցերի կազմման ժամանակ 
պետք է հիմք ընդունել ընտանեկան հանգստի կազմակերպման անհրաժեշտությունը և 
այն հանգամանքը, որ արձակուրդային ժամանակահատվածը հիմնականում պետք է 
համընկնի դպրոցական, բուհական արձակուրդներին, միաժամանակ, ճիշտ զուգակցի 
կազմակերպության և աշխատողների շահերը։ 

Աշխատանքի և հանգստի ռեժիմները ենթադրում են ոչ միայն ներհերթափոխային 
ընդմիջումների, այլ նաև միջհերթափոխային հանգստի խելացի և արդյունավետ կազմա-
կերպում։ 

Խնդիրն այն է, որ ներհերթափոխային կարճատև ընդմիջումների ժամանակ հնարա-
վոր չէ ամբողջովին վերականգնել աշխատանքի ընթացքում սպառված ուժերը, ուստի դա 
ապահովվում է միջհերթափոխային հանգստի ճիշտ կազմակերպման միջոցով։ 

Լուծումն առավել բարդ է երկհերթ և եռահերթ աշխատանքների կազմակերպման 
ժամանակ։ Տվյալ դեպքում անհրաժեշտ է գիտական հիմնավորմամբ մշակել միջհերթա-
փոխային ժամանակացույցեր՝ դրանցում հստակեցնելով հերթափոխների թիվը, հաջոր-
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դականությունը և միջհերթափոխային հանգստի ժամանակահատվածի տևողությունը։ 
Անհրաժեշտ է պահպանել օրենսդրությամբ նախատեսվող՝ շաբաթվա աշխատաժամերի 
թիվը, սահմանել աշխատանքի և հանգստի ժամանակների այնպիսի հարաբերակցու-
թյուն, ինչը թույլ կտա աշխատողներին ամբողջովին վերականգնել սպառած էներգիան, 
նպատակահարմար կերպով օգտագործել հանգստի ժամանակը և շարունակել աշխա-
տանքային գործունեությունը բարձր աշխատունակությամբ։ 

Աշխատանքի և հանգստի ռեժիմների կատարելագործման մեջ զգալի է աշխատաժա-
մանակի ճկուն ռեժիմների դերը, երբ առանձին աշխատողներին, ստորաբաժանումներին 
կամ արտադրական կազմակերպությանը թույլ է տրվում ինքնուրույն կարգավորել աշ-
խատանքի սկիզբն ու ավարտը, ինչպես նաև աշխատօրվա ընդհանուր տևողությունը։ Այս 
դեպքում որոշվում են աշխատօրվա սահմանված և ճկուն ժամանակների մեծությունները։ 
Ճկուն է այն ժամանակը, որի դեպքում աշխատողը, արտադրական ստորաբա-
ժանումները իրավունք ունեն ինքնուրույն որոշելու՝ ե՞րբ սկսել և ավարտել աշխատանքը։ 
Սահմանված է կոչվում այն ժամանակը, որի ընթացքում աշխատողները պարտադիր 
պետք է գտնվեն աշխատատեղում՝ ըստ ճկուն ժամանակացույցի։ 

Ճկուն ռեժիմները լինում են հերթափոխային, շաբաթական և ամսական։ Հերթափո-
խայինի դեպքում աշխատողն է որոշում աշխատանքների սկիզբը՝ ճկուն աշխատանքների 
սկզբի ժամանակահատվածի հաշվառմամբ։ Աշխատօրվա ընթացքում աշխատողը պար-
տավոր է աշխատանքներ իրականացնել սահմանված հերթափոխային ժամանակին հա-
մապատասխան։ Աշխատանքի ավարտի ժամանակը կախված է աշխատանքի մեկնար-
կից։ Շաբաթական ռեժիմի դեպքում աշխատօրվա տևողությունը կարող է մեծ կամ փոքր 
լինել նորմայից, սակայն շաբաթվա ընթացքում պետք է պարտադիր պահպանվի օրեն-
քով սահմանված աշխատաժամանակը։ Ամսական ռեժիմը ամսվա ընթացքում աշխատած 
ժամերի հանրագումարն է։ 

Ճկուն ռեժիմների կիրառման դեպքում զգալիորեն նվազում են աշխատանքից ուշա-
ցումների հետ կապված աշխատաժամանակի կորուստները, աշխատողների մոտ ձևա-
վորվում է ազատ ժամանակ ընտանեկան հանգստի լավագույն կազմակերպման, մշակու-
թային և մարզական միջոցառումներին մասնակցելու համար։ Բացի այդ, ճկուն ռեժիմի 
կիրառությունն ապահովում է անձնակազմի հոսունության նվազեցում, արտաժամյա աշ-
խատանքի կրճատում՝ մեծացնելով կանանց, թոշակային տարիք ունեցողներին և անչա-
փահասներին աշխատանքի մեջ ներգրավելու հնարավորությունները։ 

Աշխատաժամանակի ճկուն ռեժիմների կիրառման արդյունավետությունը կապված է 
արտադրության և աշխատանքի կազմակերպման բարձր մակարդակի, աշխատաժա-
մանակի հուսալի հաշվառման ու անձնակազմի կարգապահության ամրապնդման հետ։ 

 
 
 
 
 



 498

Հոդվածը նվիրված է բարձր աշխատունակության ապահովման գործում աշխատանքի և 
հանգստի ռեժիմների ունեցած դերին։ Նշվում է, որ աշխատունակության առանձին փուլերի 
տևողությունը կախված է իրականացվող աշխատանքների բնույթից, բովանդակությունից, գիտե-
լիքների, ունակությունների մակարդակից, աշխատանքային փորձից, հմտության աստիճանից, 
շարժումների ու գործողությունների քանակից, աշխատանքի տեմպից, ռիթմից և այլն։ Այնուհետև 
շեշտվում է ներհերթափոխային կարճատև ընդմիջումների արդյունավետ կազմակերպման նշանա-
կությունը բանվորի հոգնածության նվազեցման, ուժերի վերականգնման, բարձր աշխատունա-
կության պահպանման գործում։ Անդրադարձ է կատարվում նաև աշխատաժամանակի ճկուն 
ռեժիմներին՝ որպես աշխատանքի և հանգստի ռեժիմների կատարելագործման ուղու։ 

 
 

ГРИГОР ТЕРТЕРЯН 
 

ВЛИЯНИЕ РЕЖИМОВ ТРУДА И ОТДЫХА НА РАБОТОСПОСОБНОСТЬ 
 

Статья посвящена роли влияния режимов труда и отдыха в деле обеспечения высокой 
трудоспособности. Отмечается, что длительность отдельных стадий трудоспособности зависят от 
рода /вида/, характера деятельности, содержания, степени навыков, количества движений и 
действий, темпа, режима работы и т.д. Далее указывается значение рациональной организации 
внутрисменных коротких перерывов в целях снижения усталости рабочего, восстановления сил и в 
деле обеспечения высокой работоспособности. Обращается внимание на гибкие режимы рабочего 
времени, как на путь совершенствования режимов труда и отдыха.  

 
 

GRIGOR TERTERYAN 
 

THE IMPACT OF LABOUR AND LEISURE REGIMENS ON WORKING ABILITY 
 

The paper is devoted to the role of labour and leisure regimens in providing high working ability. It 
is particularly emphasized that the duration of periods of working ability depends on the nature of work 
performed, contents, knowledge, level of abilities, experience, skills, the number of movements and 
operations, labour rate, etc. The significance of rational organization of intershift breaks to reduce 
workers' fatigue, to restore their strength and maintain high working ability level is also pointed out. As 
well as, a flexible regimen of working hours is also focused on in order to improve labour and leisure 
regimens. 
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ԻՇԽԱՆ ՏԻԳՐԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵԿԱՄՏԻ ԾԱՎԱԼԻ ԵՎ 
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  շուկայական տնտեսություն, բնակչության 
կենսամակարդակ, եկամուտների կա-
ռուցվածք, քաղաքաբնակներ, գյուղա-
բնակներ, տրանսֆերտներ, վերջնական 
սպառում 

 

21-րդ դարի սկզբի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն անգամ 
զարգացած շուկայական տնտեսությունները ենթարկեց տնտեսական տարաբնույթ 
ցնցումների: Տնտեսության կայունացման, տնտեսական ճգնաժամերին հակազդելու և, 
առաջին հերթին, անբավարար ամբողջական պահանջարկը խթանելու համար անհրա-
ժեշտ է իրականացնել մակրոտնտեսական կայունացնող քաղաքականություն:  

Շուկայական տնտեսության պայմաններում, բնակչության կենսամակարդակի բարձ-
րացման նպատակով, անհրաժեշտ է վերլուծել բնակչության եկամուտների և սպառման 
ծավալի ու կառուցվածքների փոփոխությունները: Ցածր կենսամակարդակն առաջ է 
բերում մի շարք տնտեսական և սոցիալական բնույթի խնդիրներ` ծնելիության նվազում, 
մահացության աստիճանի բարձրացում, հանցագործությունների աճ: Բնակչության եկա-
մուտների տարբերակումն անմիջական ազդեցություն է ունենում սպառման կառուց-
վածքի և ծավալի, խնայողությունների, զբաղվածության, տնտեսական և քաղաքական 
կայունության վրա: Իրենց հերթին, բնակչության եկամուտների մակարդակի վրա ազդում 
են բազմաթիվ գործոններ` ՀՆԱ-ի ծավալի փոփոխությունները, գործազրկության մակար-
դակը, սոցիալ-ժողովրդագրական պատկերը: 

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՆԱ օգտագործման կառուցվածքում զգալի մաս է կազմում 
տնային տնտեսությունների կողմից իրականացվող վերջնական սպառումը, որի որոշող 
հիմնական գործոնը եկամուտն է, ուսումնասիրենք տնային տնտեսությունների եկամուտ-
ների կառուցվածքը: Նախ՝ քննարկենք տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտ-
ները ամսական կտրվածքով, միջինը՝ մեկ շնչի հաշվով (գծապատկեր 1): 

Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտները և դրանց ձևավորման ու օգ-
տագործման ուղղությունները տեղեկություն են տալիս բնակչության կենսամակարդակի 
վերաբերյալ: Քննարկենք ՀՀ տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների ձևա-
վորման ուղղությունները 1996-2010 թթ.: Ինչպես երևում է գծապատկերից, դիտարկվող 
ժամանակահատվածում տնային տնտեսությունների եկամուտներն աճել են: Աճը հիմնա-
կանում պայմանավորված է եղել եկամուտների բոլոր բաղադրիչների համաչափ աճով: 
Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտներում առավել մեծ տեսակարար կշիռ 
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ունեն աշխատանքային եկամուտները: Հաջորդն իրենց մեծությամբ, սկսած 2007 թ., 
սոցիալական տրանսֆերտներն են, այնուհետև այլ դրամական մուտքերը և եկամուտնե-
րը` բոլոր տեսակի վաճառքներից: Ընդ որում, 1996 թ. այլ դրամական մուտքերի ծավալը 
տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների կառուցվածքում եղել է առավելա-
գույնը` 42%, եկամուտները բոլոր տեսակի վաճառքներից կազմել են 28%, աշխատան-
քային եկամուտները` 23% և սոցիալական տրանսֆերտները` 7%: 2010 թ. տնային տնտե-
սությունների եկամուտները, միջինը՝ մեկ շնչի հաշվով, ամսական կազմել են 31553 
դրամ: Աշխատանքային եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուրում եղել է 60%, 
սոցիալական տրանսֆերտները` 18,7%, եկամուտները բոլոր տեսակի վաճառքներից՝ 3,7% 
և այլ դրամական մուտքերը` 17,6%: 

Գծապատկեր 1 
 

19962003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2787
798
3358

5025

7355

1321
1727
2921

8167

1962
1632
2689

9680

2253
1647
2369

11415

2559
1825
2647

14526

3068
1626
3067

16876

4870

1818
3302

16862

5615

1700
3861

18931

5888

1184

5550

Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտները
միջինը մեկ շնչի հաշվով, ամսական դրամ

այլ դրամական մուտքեր

եկամուտներ բոլոր տեսակի վաճառքներից

սոցիալական տրասֆերտներ

աշխատանքային եկամուտներ

  
 Աղբյուրը. Ազգային վիճակագրական տարեգիրք, 2003 թ., 2006 թ., 2011 թ. 
 
Առավել մանրամասն քննարկենք տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտ-

ների կազմը և կառուցվածքը: Ուսումնասիրություններից պարզվում է, որ 2008-2010 թթ. 
դրամական եկամուտների մասնաբաժինն ամբողջական եկամուտների կազմում մի փոքր 
աճել է: Քաղաքային բնակավայրերում նույն ժամանակաշրջանում նվազել է եկամուտներ 
մասնաբաժինը վարձու աշխատանքից և ինքնազբաղվածությունից: Դիտարկելով տնային 
տնտեսությունների եկամուտների աղբյուրներն ըստ բնակավայրերի` ակնհայտ է դառ-
նում, որ վարձու աշխատանքից եկամուտները կարևորվում են հատկապես քաղաքա-
բնակների համար. 2010 թ. դրանք կազմել են ընդամենը եկամուտների 57%-ը: Մյուս 

Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտները 
միջինը՝ մեկ շնչի հաշվով, ամսական դրամ 
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կողմից, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների համար եկամուտների մասնաբաժինը 
վարձու աշխատանքից կրկնակի ցածր է և կազմել է ընդամենը եկամուտների 29%-ը: 
2008-2010 թթ. շեշտակի նվազել է գյուղաբնակների գյուղմթերքի և անասունի վաճառքից 
եկամուտների մասնաբաժինը (17.6%-ից իջել է 10.4%): 

2010 թ. քաղաքային բնակավայրում ինքնազբաղվածությունից միջին ամսական եկա-
մուտը մեկ շնչի հաշվով կազմել է 2746 դրամ, որը ընդհանուր անվանական եկամուտ-
ների մեջ կազմում է 7,4%: Մինչդեռ գյուղական բնակավայրերում ինքնազբաղվածու-
թյունից եկամուտներն ավելի փոքր տեսակարար կշիռ ունեն. 2010 թ.` 4%:  

Գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների ոչ դրամական եկամուտների մասնա-
բաժինն անհամեմատ բարձր է քաղաքաբնակների համեմատ, հատկապես սեփական 
տնտեսությունից ստացված սննդամթերքի տեսքով: 2010 թ. ոչ դրամական եկամուտների 
մասնաբաժինը կազմել է գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների եկամուտների մոտ 
20%-ը, այն դեպքում, երբ քաղաքաբնակների համար այն միայն 3% է: Հարկ է նշել նաև, 
որ ինչպես քաղաքաբնակ, այնպես էլ գյուղաբնակ տնային տնտեսություններում մասնա-
վոր տրանսֆերտների մասնաբաժինն ավելացել է: Այսպես՝ 2008 թ. քաղաքաբնակ տնա-
յին տնտեսություններում մասնավոր տրանսֆերտների բաժինը կազմել է 9.9%, իսկ գյու-
ղական բնակավայրերում՝ 7.3%: 2010 թ. դրանք համապատասխանաբար կազմել են 
12.3% և 9.3%:  

Գյուղմթերքի և անասունի վաճառքից գյուղաբնակների եկամուտների մասնաբաժինը 
2010 թ. նվազել է, այնուամենայնիվ, այն շարունակում է զգալի տեղ գրավել նրանց 
անվանական եկամուտներում ու կրկին գերազանցում է քաղաքաբնակների նույն ցուցա-
նիշը, որը 2010 թ. կազմել է 0,3%: 

Կենսաթոշակներից և պետական նպաստներից եկամուտները բնակչության եկա-
մուտներում մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում: Դրանք իրենց ծավալով երկրորդն են 
վարձու աշխատանքից ստացված եկամուտներից հետո: 2010 թ. գյուղաբնակների մոտ 
մեկ շնչի հաշվով, ամսական կտրվածքով դրանք կազմել են 5957 դրամ, որը ընդհանուրի 
20%-ն է: Քաղաքաբնակների մոտ այդ ցուցանիշը մի փոքր ցածր է` ընդհանուրի 19,6%-ը: 

Տրանսֆերտների ծավալը 2009 թ. մի փոքր նվազել է, սակայն 2010 թ. շարունակել է 
աճել` քաղաքաբնակների մոտ կազմելով ընդհանուրի 12,3%-ը, իսկ գյուղաբնակների մոտ` 
9,3%-ը: 

Տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների՝ ըստ եկամտի աղբյուրների 
բաշխվածության ու դինամիկայի ուսումնասիրությունից պարզվում է, որ 2004-2010 թթ. 
աշխատանքից ստացված եկամուտների տարբերությունը տասներորդ և առաջին դեցի-
լային խմբերում նվազել է: Այսպես՝ եթե 2004 թ. այն կազմել է 98 անգամ, ապա 2010 թ. 
դարձել է 79 անգամ: Տասներորդ և առաջին դեցիլային խմբերի տրանսֆերտներից 
ստացված եկամուտների տարբերությունը նույնպես կրճատվել է 2004 թ.՝ 57 անգամ, իսկ 
2010 թ.՝ 49 անգամ (գծապատկեր 2):  

Կարող ենք նկատել, որ 1-ին դեցիլային խմբի եկամուտների մոտ կեսը գոյանում է 
կենսաթոշակներից, նպաստներից, կրթաթոշակներից: Վերջին տարիներին նվազել է 
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նաև գյուղմթերքի վաճառքից ստացվող եկամուտը: 2005 թ. այն կազմել է 704 դրամ, 
2006 թ.` 685, 2007 թ.` 765, 2008 թ.` 787, 2009 թ.՝ 765, 2010 թ.` 599 ):  

Պետական տրանսֆերտները եկամտի հիմնական աղբյուր են հենց առաջին դեցի-
լային խմբի տնային տնտեսությունների համար (2010 թ.` 52.2%), իսկ տասներորդ դեցի-
լային խմբում եկամտի այդ աղբյուրի մասնաբաժինը շատ փոքր է (7.7%) (գծապատկեր 2): 
2004-2010 թթ. տնային տնտեսությունների բոլոր դեցիլային խմբերում պետական 
տրանսֆերտների մասնաբաժինն ավելացել է (բացի երրորդ և հինգերորդ դեցիլային 
խմբերի): 

 
Գծապատկեր 2 

Տասներորդ դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների 
հարաբերությունն առաջին դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների դրամական 

եկամուտներին` ըստ եկամուտների աղբյուրների 2004, 2008-2010 թթ. * 
(մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական, անգամ) 

 

 
 
Մասնավոր տրանսֆերտների մասնաբաժինն ամենաբարձրն է տասներորդ դեցիլա-

յին խմբի տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտների կազմում և շարունակում 
է աճել: Եկամտի այդ աղբյուրի տեսակարար կշիռը 2004 թ. 19.0%-ից հասել է 20.6%-ի: 
Եկամտի այդ աղբյուրի մասնաբաժինը 2010 թ., 2004-ի համեմատությամբ, նվազել է 
համարյա բոլոր դեցիլային խմբերի տնային տնտեսությունների դրամական եկամուտ-
ների կազմում (բացի երկրորդ, չորրորդ, հինգերորդ և տասներորդ դեցիլային խմբերի): 
Առաջին դեցիլային խմբի համար նշված մասնաբաժինն ամենացածրն է բոլոր խմբերից և 

Աղբյուրը. ՏՏԿԱՀ 2004, 2008-2010 թթ. 
*) Բացառությամբ եկամուտը ցույց չտված տնային տնտեսությունների 
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3.4 անգամ պակաս է տասներորդ դեցիլային տնային տնտեսությունների տեսակարար 
կշռից: Այսպես՝ եթե 2004 թ. առաջին դեցիլային խմբի մասնաբաժինը կազմել է 6.0%, 
ապա 2010 թ.` 20.6%: 

Գծապատկեր 3-ից երևում է, որ տասներորդ դեցիլային խմբում եկամուտների մեծ 
մասն ապահովում են աշխատանքային եկամուտները, 2010 թ. դրանք հասնում են ընդ-
հանուրի մեջ մինչև 64,3%-ի` 2004 թ. նույն ցուցանիշը գերազանցելով 2,9 տոկոսային 
կետով: 10-րդ դեցիլային խմբում մեծ տեսակարար կշիռ ունեն տրանսֆերտերից եկա-
մուտները: 2010 թ. դրանց ծավալը մեկ շնչի հաշվով, ամսական կտրվածքով, կազմել է 
18963 դրամ:  

 
Գծապատկեր 3 

 Տնային տնտեսությունների առաջին և տասներորդ դեցիլային խմբերի դրամական 
եկամուտների կառուցվածքը 2004 և 2010 թթ. 

(մեկ շնչի հաշվով, միջին ամսական) 

 
 
Առաջին դեցիլային խմբի եկամուտներում թոշակների, կրթաթոշակների և նպաստ-

ների եկամուտները նվազել են և 2004 թ. 45,7%–ից 2010 թ. հասնել են 5,2%-ի: 2010 թ. 
դրությամբ առաջին դեցիլային խմբի եկամուտներում ամենամեծ բաժինը զբաղեցնում են 
այլ եկամուտները: Այս խմբում, տասներորդ խմբի համեմատությամբ, մեծ կշիռ ունեն նաև 
գյուղմթերքի վաճառքից եկամուտները, որոնք այդ նույն ժամանակահատվածում աճել են 
16,4 տոկոսային կետով: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք փաստել, որ վարձու աշխատանքից եկամուտների կարևո-
րությունը մեծ է հատկապես քաղաքաբնակների համար. 2010 թ. կազմել են ընդհանուր 
եկամուտների 57%-ը: Մյուս կողմից, գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների համար 
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եկամուտների մասնաբաժինը վարձու աշխատանքից կրկնակի ցածր է և կազմել է 
ընդամենը եկամուտների 29%-ը: 2008-2010 թթ. շեշտակի նվազել է գյուղաբնակների 
գյուղմթերքի և անասունի վաճառքից եկամուտների մասնաբաժինը (17.6%-ից` 10.4%): 

Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք նկատել, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում 
(2008-2010 թթ.) ամբողջական եկամուտների անհավասարությունն աճել է:  

Աղյուսակ 1 
Սպառման և եկամուտների անհավասարությունը, 2008-2010 թթ. 

 

 
 
Ջինիի գործակցի միջոցով գնահատված անհավասարության ցուցանիշները վկայում 

են, որ Հայաստանում բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների ցուցանիշի ավելի 
խորն է սպառման ցուցանիշի համեմատությամբ: 2010 թ. սպառման անհավասարությու-
նը, որը չափվում է Ջինիի գործակցով, ավելացել է` կազմելով 0.265` 2008 թ. 0.242-ի հա-
մեմատությամբ: Ամբողջական եկամուտների անհավասարությունն ավելացել է` 2010 թ. 
կազմելով 0.362, իսկ 2008 թ. եղել է 0.339: 

Անհավասարության գնահատման այլ եղանակները` Թեյլի էնտրոպիայի համաթիվը, 
Թեյլի միջին լոգարիթմական շեղումը, արձանագրել են, որ Հայաստանում բնակչության 
բևեռացումն ըստ եկամուտների ցուցանիշի և ըստ սպառման ցուցանիշի ավելացել է: 
Կատարված վերլուծությունները մեկ անգամ ևս փաստում են, որ սպառումը վարքա-
գծային է, որի վրա էական ազդեցություն ունեն սովորությունները, նախապատվություն-
ներն ու նախասիրությունները: Եկամուտների փոփոխությունը միանգամից չի ազդում 
սպառողական վարքագծի վրա, և ազդեցության լագը երկարատև է:  

 
 
Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառումը ՀՆԱ օգտագործման կառուցվածքում մեծ 

տեսակարար կշիռ ունի: Հոդվածում վերլուծվել են տնային տնտեսությունների վերջնական 
սպառման մեծությունը որոշող հիմնական գործոնի` դրամական եկամուտների կառուցվածքի և 
ծավալի փոփոխությունները և դրանց պատճառները: Ակնհայտ է, որ տնային տնտեսությունների 
սպառողական վարքագծի վրա նշանակալի ազդեցություն ունեն դրանց նախասիրություններն ու 
սովորույթները:  
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ИШХАН ТИГРАНЯН 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ И СТРУКТУРЫ ДОХОДОВ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РА 
 

Конечное потребление домашних хозяйств имеет значительную долю в структуре использо-
вания ВВП. В статье проанализированы изменения объемов и структуры денежных доходов и их 
причины, которые являются основными факторами для вычисления величины конечного потреб-
ления в экономике. Очевидно, что на поведение потребления домашних хозяйств значительное 
влияние имеют их привычки и обычаи. 

 
 

ISHKHAN TIGRANYAN  
 

CHANGES IN THE VOLUME AND STRUCTURE OF HOUSEHOLD INCOME IN RA  
 

Final consumption of households has a significant share in the use of GDP. The article analyzes the 
volume and structure changes of monetary income and their causes, which are the main factors to 
calculate the final consumption in the economy. It is obvious that for consumption behavior of 
households have a significant impact their habits and customs.  

 
 
 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՈՒՌՈՒՄՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 
ԿԻՄԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Քիմիական գիտությունների  
թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ 
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
Ծրագրավորող-մաթեմատիկոս  

 
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԿՌՎԱՆ 
 

 Հիմնաբառեր. մրցունակ միջավայր, մտավոր ներուժ, 
գնաճ, կենսամակարդակ  

 

Տնտեսական գաղափարախոսությունների պատմությունը վկայում է, որ դրանց 
առանցքում մարդն է՝ իր սոցիալական, տնտեսական, էթնիկական, բարոյական և այլ 
հարցադրումներով ու պահանջներով: Այս մտայնությունը պարզորոշ ուրվագծվում է 1929-
1931 թթ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման գաղափարով տոգորված 
Ջոն Քեյնսի մակրոտնտեսական համակարգում, ինչպես նաև դրանից սերված տնտեսա-
գիտական հայեցակարգերում, երբ դրվում էին «սոցիալական շուկայական տնտեսու-
թյան» (ՍՇՏ) հիմնաքարերը: Վերջինս լինելով սոցիալապես ուղղորդված, կենտրոնական 
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դեր է հատկացնում պետությանը. մասնավորապես՝ գերմանական «տնտեսական հրաշ-
քի» հայրերից Լյուդվիգ Էրհարդը շեշտում էր, որ պետությունը պատասխանատվություն է 
կրում տնտեսական քաղաքականության հետևանքների, կայունության ապահովման, 
ազգային տնտեսության մրցունակության, համաշխարհային տնտեսությանը դրա բնակա-
նոն ինտեգրման համար: 

Հայաստանի ամենաիրական հարստությունը մարդն է, նրա մտավոր ներուժը: Ուստի 
աշխարհաքաղաքական բարդ, հակասական և սոցիալական անարդարությամբ օղակված 
միջավայրում մարդու առջև ծառացած են երկու կենսական նշանակության խնդիրներ` 
մտավոր ներուժի օգտագործում և սոցիալական խնդրի լուծման հնարավորություն: Հոգու 
ազատ ինքնածավալման և մրցունակության վրա կառուցված համակարգն առավելա-
գույնս է նպաստում մարդու ստեղծագործական ներուժի ու նախաձեռնությունների 
դրսևորմանը: Լ. Էրհարդն ընդգծում էր, որ ինքնահաստատման անհրաժեշտությունը 
բնորոշ է շուկային: Մրցունակության այդ ոգին է, որ ապահովում է տնտեսական առաջ-
ընթաց և սոցիալական խնդիրների լուծում: Սակայն ինչպես շուկան, այնպես էլ տնտե-
սությունն ու դրա արդյունավետությունն ինքնանպատակ արժեքներ չեն: Հասարակական 
ցանկացած գործունեության գերագույն նպատակը, ինչպես նշում էր Կանտը, մարդն է 
(արարքի մաքսիմ): Հետևաբար` նպատակը մարդու ազատագրությունն է, արտադրական 
հարաբերությունների վրա նրա իշխանության հաստատումը, արժանապատիվ գոյության 
ապահովումը՝ ինչպես նյութական, այնպես էլ հոգևոր պահանջմունքների բավարարման 
տեսակետից: Եվ միայն այս տեսանկյունից կարելի է գնահատել և արդարացնել տնտե-
սական համակարգի գոյությունը: Վերջինիս ուղղորդվածությունը որևէ կապ չունի սեփա-
կանության ձևերի հետ. գլխավորը առանձին միավորների ազատ մրցունակությունն է, 
որն անկարելի է կազմակերպել առանց պետության միջամտության: 

Հայաստանն ի սկզբանե որդեգրեց տնտեսության զարգացման այս մոդելը, սակայն 
անճանաչելիորեն խեղաթյուրված: Ազգային տնտեսական հայեցակարգը որպես գաղա-
փարախոսություն պետք է հիմնվի որոշակի արժեքային համակարգի վրա` դիմակայելու 
ինչպես արտաքին, այնպես էլ ներքին մարտահրավերներին: Մեր առջև Ամերիկայի 
Միացյալ Նահանգների օրինակն է, որի գաղափարախոսության հիմքում քրիստոնեու-
թյունն է՝ իր բարոյական կոդեքսով, մի բան, որ պատմական կարճ ժամանակահատ-
վածում ապահովեց աննախադեպ տնտեսական (և ոչ միայն) առաջընթաց: Մեզանում այս 
առանցքային խնդիրը դեռևս բավարար լուծում չի գտել: Մի դեպքում տարերային 
գործընթացներն են ծառայում որպես նպատակ, մեկ այլ դեպքում` պետության անորոշ 
ուրվապատկերները, իսկ մարդն ընդամենը միջոց է` ենթակա ամեն տեսակի նվաստա-
ցումների: Այսպես օրինակ՝ նժդեհական «ուժն է ծնում իրավունք» գաղափարը, որն 
ուղղված էր արտաքին ուժերի դեմ, այլակերպված ներդրվում է երկրի ներսում` ծնունդ 
տալով «Հանրային գերակա շահի մասին» օրենքին՝ համաձայն որի հանրային գերակա 
շահը ուժեղի շահն է: Արդյունքում ոտնահարվում է մարդը, օտարվում է ինքն իրենից` 
ջլատելով երկրի տնտեսական հավաքական ներուժը, չխոսելով արդեն էկոլոգիական 
աղետի հանգեցնող վտանգների մասին: 
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Անկասկած, տնտեսությունների գլոբալացման միտումները դրական կարգավորիչ 
դեր ունեն, սակայն առանց ազգային տնտեսության շահերի հետ զուգակցելու ցանկացած 
նախաձեռնություն դատապարտված է ձախողման: Վերջիններիս բացասական հետե-
վանքներն առավելապես դրսևորվում են սոցիալական ոլորտում: Այս առումով Հայաս-
տանի՝ որպես անցումային շրջանում գտնվող պետության համար վտանգավոր է կարճ 
ժամանակահատվածում պարտադրվող արմատական բարեփոխումների իրականացումը: 
Եվ, առհասարակ, գործնականում համոզվել ենք (օրինակ՝ կրթության և գիտության 
ոլորտում), թե ինչպիսի բացասական հետևանքներով է հղի եվրոպական արժեքների 
անվերապահորեն տեղայնացումը: 

Այս ամենը նկատի ունենալով՝ զարգացման արդյունավետ ուղիներ որոնող Հայաս-
տանի համար էական է ոչ միայն ամբողջական պատկերացումը ՍՇՏ-ի, այլև դրա նոր-
օրյա դրսևորումների, մասնավորապես՝ Վալտեր Օյկենի «կարգի կատեգորիաներով 
մտածողության» մասին: Որովհետև շուկայական տնտեսության չկարգավորվող ազատա-
կան միտումները ոչ միայն սրում են սոցիալական հակասությունները, այլև հանգեցնում 
տնտեսական իշխանության համակենտրոնացման: Այդ մոդելի հիմնական սկզբունքներն 
են` 

ա) գնագոյացման ազատություն և դրամաշրջանառության կայունություն, 
բ) մրցունակություն` առանց մենաշնորհների, մասնավոր սեփականության  
անխախտություն, 
գ) տնտեսական ինքնուրույություն և ձեռնարկատերերի պատասխանատվություն, 
դ) պետության սահմանափակ տնտեսական դեր: 
Այստեղ գերիշխողն այն գաղափարն է, որ տնտեսական առողջ քաղաքականությունը 

պետք է գլխավորապես հիմնված լինի կարգ ու կանոնի վրա՝ նպատակամիտած կառուց-
վածքային և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքների ստեղծմանը. այսինքն ՍՇՏ-ն դիտարկ-
վում է որպես տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական կարգ` առանձնացնելով հատ-
կապես սոցիալականը, որին և վերագրվում է շուկայի երկարաժամկետ երաշխավորի 
դերը: Պետությունը պարտավոր է կարգավորել տնտեսական գործառույթները` ապահո-
վելով մրցակցության նախադրյալները: 

Օրդոլիբերալ (նոր ազատական) դպրոցը հանդես է գալիս հասարակական շահերի 
գերակայության դիրքերից, տնտեսավարող տարբեր սուբյեկտների միջև ներդաշնակ 
հավասարակշռություն պահպանելու անհրաժեշտությունից ելնելով: Ուստի պետությունը 
պարտավոր է ընդունել այնպիսի օրենքներ, որոնք հասարակությանն ու առանձին ան-
հատների պաշտպանում են անբարեխիղճ մրցակցությունից` կարգավորելով մրցակցային 
պայքարի ընթացքը: 

Այսպիսով՝ սոցիալական արդարության հաստատումը և առողջ մրցակցային 
միջավայրի ապահովումը գլխավոր նախապայմաններ են մարդկային գործոնի լիարժեք 
դրսևորման համար: 

Ըստ մրցունակության համաշխարհային զեկույցի՝ Հայաստանը 20-րդ երկիրն է 
աշխարհում արտասահմանում աշխատողներից ստացված տրանսֆերտների՝ ՀՆԱ-ում 
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մասնաբաժնի ցուցանիշով, որը բնութագրվում է շարունակական աճման միտումներով: 
Հակառակ դրան, բնակչության մեջ եկամտի բաշխման անհամաչափությունն ակնառու է 
տարբեր տեսանկյուններից: Մյուս կողմից, տրանսֆերտների աճը խեղաթյուրում է 
բնակչության իրական եկամուտների և սպառման ծավալների միջև առկա կախվածու-
թյունը` խոչընդոտելով տնտեսության բնականոն զարգացման օրինաչափությունները: 
Տվյալ դեպքում գնաճի բնականոն հակակշիռը, իրականում, բնակչության համախառն 
պահանջարկն է, որը կարող է կասեցնել գների շարունակական բարձրացումը: 

Կարելի է ասել, որ սպառողական ապրանքների գնաճը Հայաստանում պետական 
վերահսկողության շրջանակներից դուրս է մնացել: Ըստ պաշտոնական տվյալների՝ 2011 
թ. գներն այստեղ աճել են 1,6 անգամ, իսկ ԱՊՀ երկրներում` միջին հաշվով 3,42 անգամ: 
Սակայն իրականությունը բոլորովին այլ բան է հուշում. Հայաստանում սպառողական 
ապրանքների գնաճ գրեթե ամեն օր է արձանագրվում, որի ամենաակնառու վկայու-
թյունը կենսամակարդակի անշեղ անկումն է: Ըստ նույն աղբյուրի՝ ՀՀ-ում ամսական 
միջին աշխատավարձը 2000-2011 թթ. աճել է 6,8 անգամ, որը բաղդատելով սպառողա-
կան ապրանքների գնաճի հետ, կարելի է անել այն հետևությունը, որ բարձրացել է բնակ-
չության գնողունակությունը, իսկ սա, իր հերթին, նշանակում է կենսամակարդակի բարձ-
րացում. մի բան, որ հակասում է ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը» զեկույցի տրամադրած տեղեկատվությանը, որտեղ աղքատությունն ըստ 
սպառման և եկամտի ցուցանիշների արձանագրված է 2008թ.` 38,1%, 2009 թ.` 38,2%, 
2010 թ.` 38,4%: Հետևանքն արտագաղթն է, որից, ինչպես տեսնում ենք, աղքատների 
տեսակարար կշիռը չի նվազում, իսկ սա բերում է այն տխուր եզրակացությանը, որ 
արտագաղթում են գլխավորապես սոցիալապես ապահովվածները, որոնց մեջ մեծ թիվ 
են կազմում բարձրորակ մասնագետները, ՏՏ ոլորտի մասնագետները, քանի որ երկրում 
չեն հաստատվում գործունեության համար նպաստավոր մթնոլորտ և վստահություն 
ապագայի նկատմամբ: Եվ սա ոչ միայն մարդկային որակյալ ներուժի քանակական կո-
րուստ է, այլև հանգեցնում է մարդկային կապիտալի որակական արժեզրկման, քանի որ 
դրանից տուժում է վերարտադրության գործընթացը: «Ուղեղների արտահոսքը» և մտա-
վոր ներուժի պարապուրդը բացասաբար են անդրադառնում դրանց որակական հատ-
կանիշների վրա: Մեծ են նաև արտագաղթի պատճառած տնտեսական կորուստները:  

Չնայած վիթխարի տնտեսական կորուստներին և այն հանգամանքին, որ ժամանա-
կակից աշխարհում գիտությունը համարվում է այն ներուժը, որը հնարավորություն է 
տալիս կարճ ժամանակահատվածում լուծելու մրցունակ տնտեսության կայացման խնդի-
րը, մեզանում գիտություն-տնտեսություն կապը թույլ է արտահայտված: Մեր կողմից այդ 
կապը (մեկ շնչի հաշվով արտադրված ՀՆԱ կախվածությունը բարձրագույն և հետ-
բուհական կրթություն ստացածների թվից) գնահատվել է պարաբոլական ֆունկցիայի 
օգնությամբ, SPSS համակարգչային ծրագրով, և ստացվել է հետևյալ ռեգրեսիոն մոդելը` 
y=65,26x214,35x (R2=0,65; �=0,002): Էլաստիկության միջին գործակիցը` ( ) =2,01, որը 
նշանակում է, որ կապն ուղիղ է, և կրթական մակարդակը 1%-ով բարձրանալու դեպքում 
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն աճում է 2,01%-ով: 
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Թեև 2012 թ. պետական բյուջեով գիտության բնագավառի ծախսերն աճել են 
(10167,5 մլն դրամ), սակայն դա բավարար չէ հիմնարար բարեփոխումների համար: 
Ավելին, Հայաստանում այդ ծախսերը տարածաշրջանի երկրներից նվազագույնն են, 
Վրաստանը գերազանցում է 3 անգամ, Ադրբեջանը` 8 անգամ: Արտաբյուջետային ֆի-
նանսավորման ցուցանիշով (2,6 մլն) ևս Հայաստանը զիջում է տարածաշրջանի երկրնե-
րին` (Վրաստան` 6,4 մլն, Ադրբեջան` 20 մլն ԱՄՆ դոլար): Գիտության և տնտեսության 
գիտատար ճյուղերի զարգացումը խթանող այլ երկրների փորձից ելնելով, Հայաստանը 
պետք է ապավինի Սփյուռքի աջակցությանը, որը կհանգեցնի ոչ միայն «ուղեղների», այլև 
կապիտալի ներհոսքի, որոնց արդյունքում երկիրը կարող է վերածվել տարածաշրջանա-
յին կրթական, գիտական, առողջապահական մրցունակ կենտրոնի: 

Մտավոր ներուժի ոչ լիարժեք օգտագործմանը խոչընդոտում են գենդերային տար-
բերությունները, որոնք առավելապես դրսևորվում են գենդերային ավանդույթներ ունեցող 
երկրներում, իսկ տնտեսական, սոցիալական և այլ հիմնարար վերափոխումները խորաց-
նում են այդ տարբերությունները: Գենդերային տարբերությունների համաշխարհային 
ցուցչով Հայաստանը 135 երկրների շարքում գրավել է 84-րդ տեղը: Այստեղ այդ տարբե-
րությունն արտահայտվում է նաև վարձատրության մակարդակների միջև. տղամարդ-
կանց միջին աշխատավարձը 1,5 անգամ գերազանցում է կանանց վարձատրության 
մակարդակը: Հատկանշական է, որ գործազուրկ տղամարդկանց կրթական մակարդակը 
զգալիորեն ցածր է, քան գործազուրկ կանանց, որոնց ներուժը լիովին չի ներդրվում 
երկրի ՀՆԱ ստեղծման մեջ՝ նվազեցնելով տնտեսական մրցունակության հնարավորու-
թյունները: 

Մարդկային կապիտալի արժևորման գործընթացներում առաջնահերթ խնդիրների 
շարքը պետք է դասել մասնագիտական դաշտի հիմնավորումը (առանց որի չի կարող 
լինել որակյալ կրթություն), մտավոր սեփականության պաշտպանության մասին գործու-
նակ օրենքի ընդունումը, տնտեսության գիտարար ճյուղերի զարգացման համար անհրա-
ժեշտ պայմանների ապահովումը, հակակոռուպցիոն և հակամենաշնորհային ձեռնար-
կումները, ազատ տնտեսական գոտիների ձևավորումը: 

 
 
Ժամանակակից տնտեսական հայեցակարգերի համատեքստում ընդգծվում է մարդկային 

կապիտալի դերը: Այս տեսանկյունից ուրվագծվում են ՀՀ տնտեսության մրցակցային առավելու-
թյունները և դրանց իրագործման հնարավորությունները: 
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ОГАНЕС УРУМЯН 
КИМА ПЕТРОСЯН  
АРУТЮН ПЕТРОСЯН 

 

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР РОСТА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 
ЭКОНОКИКИ РА 

 

В контексте современных экономических систем подчеркивается роль человеческого 
капитала. В этом аспекте набросываются конкурентные приоритеты экономики РА и возможности 
их осуществления. 

 

 
HOVHANNES URUMYAN  
KIMA PETROSYAN  
HARUTYUN PETROSYAN 

 

THE HUMAN CAPITAL AS MAIN SOURCE FOR THE GROWTH OF THE 
COMPETITIVENESS OF ECONOMY OF RA 

 

In the context of modern economic concepts the role human capital becomes crucial. Therefore 
the competitive advantages of RA economy and its possible outcomes depending on human capital has a 
big place in the whole process of growth. 

 
 

 
ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ  
ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ 
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  

(ՀՀ տվյալներով) 
 

Հիմնաբառեր.  ժողովրդագրական իրավիճակ, ծնելիու-
թյուն, մահացություն, բնական հավելաճ, 
սեռահասակային կազմ, կյանքի միջին 
տևողություն, միգրացիա 

 

Ժողովրդագրական իրավիճակը, այլ կերպ ասած՝ ազգաբնակչության վերարտադրու-
թյան հիմնախնդիրը, վերջապես գրավել է մեր երկրի կառավարության, հասարակության, 
մասնավորապես՝ մտավորականության ուշադրությունը: 

ՀՀ-ն այն հազվադեպ երկրներից է, որտեղ չկա ժողովրդագետ-մասնագետներ պատ-
րաստող ոչ մի ուսումնական հաստատություն: Դրա հետ մեկտեղ, ժողովրդագրական 
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աղետի հաղթահարման համար, որում մենք արդեն հայտնվել ենք, կարիք կլինի այս կամ 
այն աստիճանով համախմբել ողջ հասարակության ջանքերը: 

Ժողովրդագրական իրավիճակը, բնակչության վերարտադրությունը, դրա դրությունը 
և դինամիկան գնահատվում են. 

 ծնելիության և մահացության մակարդակներով, 
 դրանց միջև եղած տարբերությամբ` բնական հավելաճով, 
 ամուսնության (ամուսնալուծության) մակարդակով և սեռահասակային կազմի 

դրությամբ: 
ՀՀ ժողովրդագրական ներքին իրավիճակը վերլուծենք հետևյալ մոտեցումներով. 
1. բնակչության թվաքանակի փոփոխությունը վերջին երկու մարդահամարի միջև 

ընկած ժամանակահատվածում, 
2. բնակչության սեռային կառուցվածքը, 
3. բնակչության հասակային (տարիքային) կառուցվածքը, 
4. ծնելիության դինամիկան, 
5. մահացության և կյանքի միջին տևողությունը, 
6. բնակչության մեխանիկական շարժի դինամիկան: 
ՀՀ բնակչության թվաքանակը վերջին երկու մարդահամարի` 2001-2011 թթ. միջև 

ընկած ժամանակահատվածում բնութագրվել է հետևյալ տվյալներով (աղյուսակ 1):  
 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ բնակչության թվաքանակի դինամիկան 2001-2011 թթ. (տարեսկզբին)* 

 
այդ թվում տեսակարար կշիռ, Աճի (նվազման) տեմպ ,(%) 
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2001 3215,3 2076,3 1139,0 64,6 35,4 100 - - 
2002 3212,9 2065,6 1147,3 64,3 35,7 99,93 - - 
2003 3210,3 2062,2 1148,1 64,2 35,8 99,85 - - 
2004 3212,2 2061,7 1150,5 64,2 35,8 99,91 - - 
2005 3215,8 2062,3 1153,5 64,1 35,9 100,02 100 - 
2006 3219,2 2062,6 1156,6 64,1 35,9 100,12 100,11 - 
2007 3222,9 2065,9 1157,0 64,1 35,9 100,24 100,22 - 
2008 3230,1 2070,5 1159,6 64,1 35,9 100,46 100,45 - 
2009 3238,0 2073,4 1164,6 64,0 36,0 100,71 100,69 - 
2010 3249,5 2081,0 1168,5 64,0 36,0 101,06 101,05 100 
2011 3262,6 2088,5 1174,1 64,0 36,0 101,47 101,46 100,40 

 

*Աղյուսակը կազմել և հաշվարկել են հեղինակները՝ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք -2011 թ.» 
էջ 26-ի տվյալների հիման վրա: 

 
 



Աղյուսակ 2 
ՀՀ բնակչության սեռահասակային կազմի դինամիկան 2001-2011 թթ.* 

 

2001 թ. **, հազ. մարդ 2011 թ. **, հազ. մարդ Աճի (նվազման) տեմպը 2011 թ.՝ 
2001 թ. նկատմամբ (%) 

Տարիքը, 
տարեկան 

ընդամենը տղամարդիկ կանայք ընդամենը տղամարդիկ կանայք ընդամենը տղամարդիկ կանայք
Ամբողջ 

բնակչությունը 3215,3 1547,1 1668,2 3262,6 1583,6 1679,0 101,47 102,36 100,65 

այդ թվում` ըստ տարիքի, տարեկան 
մինչև 1 31,9 17,1 14,8 44,4 23,7 20,7 139,19 138,60 139,87 

1-4 158,2 84,4 73,8 161,1 85,9 75,2 101,83 101,78 101,90 
5-9 242,2 126,0 116,2 178,0 95,4 82,6 73,50 75,72 71,08 

10-14 321,1 163,7 157,4 209,0 111,0 98,0 65,09 67,81 62,26 
15-19 318,0 159,8 158,2 272,3 139,7 132,6 85,63 87,42 83,82 
20-24 278,3 138,4 139,9 317,5 161,2 156,3 114,09 116,47 111,72 
25-29 228,0 110,8 117,2 300,1 151,3 148,8 131,62 136,55 126,96 
30-34 204,9 98,5 106,4 250,3 124,1 126,2 122,16 125,99 118,61 
35-39 230,9 109,1 121,8 206,2 99,7 106,5 89,30 91,39 87,44 
40-44 277,2 131,8 145,4 198,1 94,4 103,7 71,47 71,62 71,32 
45-49 221,7 104,4 117,3 247,2 116,4 130,8 111,50 111,49 115,51 
50-54 163,6 75,7 87,9 251,2 118,1 133,1 153,55 156,01 151,42 
55-59 86,2 38,7 47,5 183,8 83,8 100,0 213,23 216,54 210,53 
60-64 134,6 59,6 75,0 124,2 54,6 69,6 92,27 91,15 92,8 

65 և բարձր 318,5 129,1 189,4 319,2 124,3 194,9 100,22 96,28 102,90 
 
* Աղյուսակը կազմել և հաշվարկել են հեղինակները՝ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2011 թ.» էջ 27-ի և «Հայաստանի 

վիճակագրական տարեգիրք - 2001 թ.» էջ 5-ի տվյալների հիման վրա: 
** 2001 թ. տվյալները ներկայացված են ճշգրտված` մարդահամարից հետո:  
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Աղյուսակի տվյալների վերլուծությունից ակներև է, որ 2001-2011 թթ. ՀՀ բնակչության 
թվաքանակի դինամիկան դրսևորել է դանդաղ աճի միտում և կազմել է 101,47%. այսինքն՝ 
տասնմեկ տարվա ընթացքում գրանցվել է սոսկ 1.47% աճ: Այս երևույթը լուրջ մտածելու 
տեղիք է տալիս: Նշված ժամանակահատվածում քաղաքային բնակչության տեսակարար 
կշիռը նվազել է 0,6 տոկոսային կետով, իսկ գյուղականինը նույնքան աճել է: Ժամանա-
կահատվածը բնութագրվում է նաև քաղաքային բնակչության տեսակարար կշռի կայուն 
նվազման միտումով: 

ՀՀ բնակչության սեռահասակային կազմի դինամիկան ներկայացված է աղյուսակ 2-
ում: Վերլուծությունից ակներև է, որ ամենաբարձր աճի տեմպ ունեցել է 55-59 տարեկան 
ազգաբնակչությունը` 213,23%, այդ թվում տղամարդիկ` 216,54% և կանայք` 210,53%, 
այնուհետև 50-54 տարեկանները՝ 153,55% (համապատասխանաբար՝ տղամարդիկ 156% 
և կանայք 151,42%), մինչև մեկ տարեկանների աճի տեմպը կազմել է 139,19% (138,6% 
տղա և 139,87% աղջիկ): Նվազման ամենաբարձր տեմպեր է գրանցվել 10-14 տարեկան-
ների շրջանում` 65,09% (կամ նվազել է 34,9%-ով), այդ թվում՝ 67,81% (-32,19%) տղաներ և 
62,26% (-37,74%-ով) աղջիկներ: 

Ծնելիության, մահացության և կյանքի միջին տևողության դինամիկան ուսումնասիր-
վող ժամանակահատվածում ունեցել է հետևյալ պատկերը (աղյուսակ 3). 

 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ բնակչության ծնելիության, մահացության և կյանքի միջին տևողության դինամիկան  

2001-2011 թթ.* 
 

2010 թ.՝ 2001 թ. նկատմամբ  Ցուցանիշ 2001 թ. 2010թթ.** 
բացարձակ 

աճ 
հարաբերական 

աճ, % 
1 Ծնելիության ընդհ. գործակից, պրոմիլ 8,4 13,8 +5,4 164,3 
2 Մահացության ընդհ. գործակից, 

պրոմիլ 6,3 8,6 +2,3 136,5 

3 Բնական հավելաճի գործակից, պրոմիլ 2,1 5,2 +3,1 247,6 
4 Կյանքի սպասվող տևողություն՝ 

ծննդյան պահից 73,5 74,1 +0,6 100,8 
 

*Աղյուսակը կազմել և հաշվարկել են հեղինակները՝ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք -  
2011 թ.» էջ 33-36-ի և «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2003 թ.» էջ 31-34-ի տվյալների 
հիման վրա: 
** Տվյալները 2011 թ. վերաբերյալ դեռևս չեն հրապարակվել:  

 
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից ակներև է, որ վերջին տասնամյակում ծնելիության աճը 

կազմել է 5,4 պրոմիլ (կամ 1,643 անգամ), մահացության աճը` 2,3 (կամ 1,365 անգամ), 
բնական հավելաճի գործակիցն աճել է 3,1 պրոմիլով (կամ շուրջ 2,5 անգամ), իսկ կյանքի 
սպասվող տևողությունը բարձրացել է 0,6 տարով (կամ աճել է 0,8%-ով) : 
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ՀՀ բնակչության միգրացիայի պատկերը ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 
ներկայացված է աղյուսակ 4-ում: Աղյուսակի տվյալները վկայում են այն մասին, որ նշված 
ժամանակաշրջանում կրճատվել է ներգաղթողների թիվը 43,75%-ով, արտագաղթողների-
նը՝ 72,27%-ով, իսկ միգրացիայի մնացորդը` 76,70%-ով: 

ՀՀ ժողովրդագրական ներկա իրավիճակի վերլուծությունից ելնելով՝ կարող ենք 
եզրակացնել, որ դրա ժամանակակից հիմնախնդիրները չեն կարող լուրջ մտահոգության 
տեղիք չտալ: Դեռևս շարունակում է ցածր մնալ ծնելիության գործակիցը (այն չի ապա-
հովում բնակչության պարզ վերարտադրություն), բարձր է մահացության ընդհանուր գոր-
ծակիցը, արդյունքում՝ բնական հավելաճի գործակիցը կազմում է ընդամենը 5,2 պրոմիլ: 

 
Աղյուսակ 4 

ՀՀ բնակչության միգրացիան 2001-2011 թթ.* 
 

2010 թ.՝ 2001 թ. նկատմամբ  Ցուցանիշ 2001 թ. 2010 թ. 
բացարձակ 
շեղում 

հարաբերական 
շեղում 

1 Ներգաղթողներ (հազ.մարդ) 1,6 0,9 -0,7 56,25 
2 Արտագաղթողներ (հազ.մարդ) 11,9 3,3 -8,6 27,73 
3 Միգրացիայի մնացորդ (+, -) -10,9 -2,4 -7,9 23,30 

 

*Աղյուսակը կազմել և հաշվարկել են հեղինակները՝ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք -  
2011 թ.» էջ 45-ի և «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2003 թ.» էջ 43-ի տվյալների հիման վրա: 

 
Միգրացիայի բացասական սալդոն գերիշխել է ուսումնասիրվող ողջ ժամանակա-

հատվածում: 
 
 
Հոդվածում վիճակագրական վերլուծության են ենթարկվել ՀՀ ժողովրդագրական իրավիճա-

կը բնութագրող ցուցանիշները (բնակչության թվաքանակի, սեռահասակային կազմի, ծնելիության, 
մահացության, բնական հավելաճի, կյանքի սպասվող տևողության և միգրացիայի) վերջին երկու 
մարդահամարների միջև ընկած ժամանակահատվածում: 

 
 

РУЗАННА АРАКЕЛЯН  
СЮЗАННА ГРИГОРЯН 

 
СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В РЕГИОНЕ 

(на основе данных РА)  
 

В статье подвергнуты статистическому анализу показатели, характеризующие демографичес-
кую ситуацию РА (рождаемости, смертности, численности населения, половозростного состава, 
естественного прироста населения, средней продолжительности жизни и миграции) в период 
между двумя последними переписями. 
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RUZANNA ARAKELYAN  
SYUZANNA GRIGORYAN  

 
STATISTICAL ANALYSIS OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION IN THE REGION 

(The Date of RA)  
 

In the article subjected to statistical analysis the indicators of the demographic situation (fertility, 
mortality, population-size, population by sex and age, of natural increase, life expectancy and migration 
length) in period between the last two censuses. 

 

 
 

ՆԱՐԻՆԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՄԱԿՐՈՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր.  ազգային հաշիվներ, արտադրության և 

եկամուտների ցուցանիշներ, տնային 
տնտեսությունների արտադրության 
արժեք, անձնական սպասարկում, չվճար-
վող աշխատանք, ժամանցի արժեք, 
հարստության և սպառման բաշխում  

 
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամի պատճառներից մեկն 

այն էր, որ չափումների (գնահատումների) գոյություն ունեցող համակարգը համա-
պատասխան չէր, և շուկայի մասնակիցներն ու պետական կառավարման մարմինները 
շեշտադրել էին վիճակագրական ցուցանիշների ոչ ճիշտ հավաքածուն: Հաշվետվության 
ոչ մասնավոր, ոչ էլ պետական համակարգերը չկարողացան նախազգուշացնել, որ այն 
գործընթացները, որոնք 2004-2007 թթ. դիտվում էին որպես համաշխարհային տնտեսու-
թյան սրընթաց աճ, հնարավոր է՝ բացասական անդրադարձ ունենան: Ակնհայտ է, որ 
որոշ չափով «պատրանք» էր նաև ուռճացրած գների հիման վրա ձևավորվող եկամուտ-
ների աճը: Սակայն եթե ավելի ճիշտ որոշվեր չափման ստանդարտ այնպիսի միավոր-
ների սահմանափակվածությունը, ինչպիսին, օրինակ, ՀՆԱ-ն է, ապա գուցե չլիներ ճգնա-
ժամին նախորդող տարիների տնտեսական վիճակի շուրջ էյֆորիան:  

Թեպետ մեր դատողություններում ավելի շատ դիտարկում ենք «արդյունք» կատեգո-
րիան, սակայն տնտեսական բարեկեցության տեսանկյունից ճիշտ է «եկամուտ» կատե-
գորիայի կիրառումը: «Արդյունքը» բնութագրում է տնտեսության առաջարկը, իսկ «եկա-
մուտը»` արտադրության վերջնական նպատակը: Գլոբալացումը կարող է հանգեցնել 
զգալի տարբերությունների երկրի եկամտի և դրա արտադրության մեծությունների միջև: 
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Որպես կենսամակարդակի չափորոշիչ ավելի նպատակահարմար է կիրառել «զուտ 
ազգային տնօրինվող եկամուտը» (ԶԱՏԵ): 

ՀՆԱ-ի և ԶԱՏԵ-ի միջև տարբերությունը, սովորաբար, ավելի է աճում, քանի դեռ 
արտադրության կառուցվածքում շարունակվում է բարձրանալ ծառայությունների բաժնե-
մասը: Դա անդրադառնում է մարդկանց բարեկեցության մասին պատկերացումների 
վրա: Ենթադրենք՝ տվյալ երկրում աճում է արտասահմանցիներին պատկանող կազմա-
կերպությունների արտադրության ծավալը. թեև այդ կազմակերպությունների կողմից 
ստեղծվող եկամուտը ներառվում է ՀՆԱ կազմում, սակայն միշտ չէ, որ նպաստում է 
երկրի բնակչության գնողունակության բարձրացմանը:  

Եկամուտների հոսքերը կենսամակարդակի կարևոր չափիչ են, սակայն, ի վերջո, 
առավել էական են սպառումը և ժամանակի մեջ սպառողական հնարավորությունների 
փոփոխությունը: Ժամանակի փոփոխականի կիրառումը պահանջում է դիտարկել 
«հարստություն» կատեգորիան, քանզի հարստությունը փաստացի սպառման կայունու-
թյան կարևոր չափանիշն է: Ընդհանուր առմամբ, երկրի տնտեսական զարգացման 
մասին նախնական պատկերացում կազմելու համար հարկավոր է պարզաբանել համա-
խառն հարստության (տնտեսական, սոցիալական և շրջակա միջավայրի) մեջ տեղի 
ունեցած փոփոխությունները: Որոշ դեպքերում ավելի հեշտ է արձանագրել հարստության 
փոփոխությունը, քան չափել դրա մակարդակը: Հարստության ցուցանիշները հույժ կա-
րևոր են և անորոշ:  

Կարծում ենք, որ ներկայում տնային տնտեսությունների տնտեսական վիճակը 
անհրաժեշտ է դիտարկել եկամտի և ակտիվների կատեգորիաների միաժամանակյա 
կիրառմամբ: Ընդհանրապես, ակտիվների և պարտավորությունների մասին բազային 
տեղեկատվությունը կարևոր է բոլոր հատվածների տնտեսական վիճակն ու ֆինանսա-
կան ռիսկերը գնահատելու համար: 

Եկամտի և հարստության բաշխումը մատնանշում է ապրանքների և ծառայություն-
ների սպառման հնարավորությունից օգտվողներին: Եկամուտների աճի բաշխման 
անհավասարությամբ է պայմանավորված նաև այն հանգամանքը, որ որոշ մարդկանց 
բարեկեցությունը կարող է վատթարանալ, եթե, նույնիսկ, նրանց եկամուտները աճեն: 
Հետևաբար՝ մակրոցուցանիշների համակարգը պետք է համալրել այնպիսի ցուցանիշնե-
րով, որոնք կարտահայտեն տնտեսական աճի բաշխումը` դա դարձնելով օրինաչափու-
թյուն ազգային հաշիվների հրապարակման գործընթացում: Բաշխման այդ ցուցանիշ-
ները պետք է սկզբունքորեն համադրելի լինեն ազգային հաշիվների ցուցանիշների հետ: 

Ազգային հաշիվներում արտադրության և եկամուտների ցուցանիշները ներառում են 
տնային տնտեսությունների արտադրած բոլոր ոչ շուկայական ապրանքները, ինչպես 
նաև ծառայությունների մի շատ կարևոր տեսակ, ինչպիսին է ռենտան, որը կացարանի 
սեփականատերերը «վճարում են իրենք իրենց»: Սակայն ազգային հաշիվները չեն չա-
փում ոչ մի այլ ծառայություն, որոնք տնային տնտեսությունները տրամադրում եմ իրենք 
իրենց: Տնային տնտեսությունների կողմից իրենց համար իրականացվող ծառայություն-
ների (բնակարանի մաքրումը, սննդի պատրաստումը, երեխաների խնամքը, սեփական 
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ավտոմեքենայով երթևեկելը և այլն) արտադրության վրա ծախսված ժամանակը 
սկզբունքորեն կարող է չափվել, գնահատվել և միասնանալ ազգային հաշիվների ու եկա-
մուտների ցուցանիշների համատեքստում:  

Վերջին տասնամյակում տնային տնտեսությունների և ողջ հանրության կենսագոր-
ծունեությունում տեղի են ունեցել զգալի փոփոխություններ: Օրինակ` շատ ծառայություն-
ներ, որոնք մարդիկ նախկինում ստանում էին ընտանիքում, այժմ գնվում են շուկայում: 
Այդ տեղաշարժը ձևափոխվում է եկամուտների աճի, ինչն էլ արտահայտվում է ազգային 
հաշիվներում, և դա կարող է ստեղծել կեղծ տպավորություն կենսամակարդակի փոփո-
խության մասին, երբ այն միայն արտահայտում է ոչ շուկայական ծառայություններից 
անցումը շուկայականին:  

Մասնավոր արտադրողից որոշակի արդյունքի առաջարկի անցումը պետական 
հիմնարկներին չպետք է ազդի թողարկման մեծության վրա, ինչպես նաև շուկայական 
արտադրությունից անցումը տնային տնտեսությունների արտադրությանը և հակառակը՝ 
չպետք է փոխի թողարկման մեծությունը: Այսպիսով՝ տնային տնտեսությունների ար-
տադրության ընդունումը կարող է փոխել մեր գնահատականը տնտեսական աճի, 
եկամտի բաշխման և սպառման մասին1:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են զարգացած մի քանի երկրների տնային տնտեսու-
թյունների մեկ չափահաս անդամի՝ տարբեր գործունեության տեսակների վրա օրական 
ծախսվող ժամանակի համեմատության արդյունքները: Տնային տնտեսության արտա-
դրության ժամանակը ներառում է տնային աշխատանքի, ապրանքների և ծառայություն-
ների գնման, տնային տնտեսության անդամների և ոչ անդամների մասին հոգալու և 
նրանց օգնելու, հեռախոսազանգերին և էլեկտրոնային փոստի հաղորդագրություններին 
պատասխանելու, ինչպես նաև այս բոլոր զբաղմունքների հետ կապված ուղևորություն-
ների վրա ծախսված ժամանակը:  

«Անձնական սպասարկումը» հիմնականում ներառում է քունը և սնունդը, իսկ 
«վճարվող աշխատանքի» մեջ մտնում են վճարվող աշխատանքի և ուսման (ինչպես 
տանը, այնպես էլ աշխատանքի վայրում), ինչպես նաև դրանց հետ կապված ուղևորու-
թյունների ժամանակը: «Ժամանցը» որոշվել է մնացորդային մեթոդով` ներառելով սպոր-
տը, կրոնական, հոգևոր և այլ զբաղմունքի տեսակներ: Պետք է նշել, որ «ժամանց» հաս-
կացությունը որոշվել է համեմատաբար կամայականորեն: Այսպես՝ սնունդը ներառվել է 
անձնական սպասարկման մեջ. այն դեպքում, երբ դա, մասամբ, ժամանցի տարր է:  

 
 

                                                 
1 K.Abraham and C. Mackie, Beyond the Market Designing Nonmarket Accounts for the United States, National 
Academy of Sciences, Washington D.C., 2005, p. 62. 
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Աղյուսակ 1 
 

16 և բարձր տարիքի բնակչության օգտագործած ժամանակը որոշ զարգացած երկրներում 2008 թ.  
(րոպե՝ մեկ օրում, անձնական սպասարկման տվյալները նորմալացված են)1 

 
Վճարվող աշխատանք Չվճարվող աշխատանք Ժամանց Երկիր Անձնական 

սպասար-
կում 

Ընդ. Տղ. Կին Ընդ. Տղ. Կին Ընդ. Տղ. Կին 

Անորոշ 
զբաղ-
մունք 

Ընդամե-
նը 

Գերմանիա 616 196 251 144 219 161 273 394 371 349 15 1440 

Իտալիա 616 219 300 143 232 107 352 360 343 264 13 1440 

Մեծ Բրիտանիա 616 229 289 171 228 160 291 356 355 322 11 1440 

Ֆրանսիա 616 215 269 167 215 147 276 358 283 249 36 1440 

Ֆինլանդիա 616 222 261 185 209 159 251 376 376 348 17 1440 

ԱՄՆ 616 245 291 203 213 161 261 344 332 294 22 1440 

                                                 
1 OECD, 2009, HETUS-ի և ATUS-ի տվյալների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 1-ի տվյալները ևս մեկ անգամ հաստատում են այն փաստը, որ ԱՄՆ-ը 
դասվում է այն փոքրաթիվ երկրների շարքը, որտեղ վճարվող աշխատանքի վրա 
ծախսվում է ավելի շատ ժամանակ, քան տնայինի1: Նույնը վերաբերում է ժամանցին. 
եվրոպական երկրներում այն գերազանցում է ԱՄՆ-ի մակարդակը: Սեռերի միջև 
ժամանակի օգտագործման տարբերություններն էական են գրեթե բոլոր երկրներում: 
Տղամարդիկ, կանանց համեմատությամբ, ավելի շատ ժամանակ ծախսում են վար-
ձատրվող, ավելի քիչ՝ չվարձատրվող աշխատանքի վրա: Նույնը վերաբերում է ժամանցի 
վրա օգտագործվող ժամանակին: Այդ տարբերությունների պատճառն այն է, որ կանայք 
են ապահովում տնային ծառայությունները, իսկ դրա օգուտներից օգտվում են տնային 
տնտեսության մյուս անդամները: Բաշխման այս դրույթը վերանում է եկամուտների կամ 
սպառման պարագայում: 

Մեծ հետաքրքրություն են առաջացնում նաև տնային տնտեսությունների արտա-
դրության արժեքի վիճակագրական չափման հիմնախնդիրները: Ընդհանրապես, տնային 
տնտեսությունների ծառայությունների արժեքը չափվում է՝ ըստ դրանց արտադրության 
վրա կատարված ծախսերի2:  

Աղյուսակ 2-ում արտացոլված են 1996-2008 թթ. ընթացքում ԱՄՆ-ի և եվրոպական 
երկու երկրի տնային տնտեսությունների իրական եկամուտների տարբեր տեսակների 
հավելաճի տեմպերը: Նախևառաջ, ակնառու է այն փաստը, որ տնային տնտեսություն-
ների արտադրության և ժամանցի արժեքներով իրական եկամուտների շտկումը բոլոր 
երկրներում էլ հանգեցրել է տնօրինվող եկամտի հավելաճի տեմպերի զգալի նվազման: 
Տարբերություններն ավելի են ընդգծվում, երբ համեմատվում են տնօրինվող եկամուտ-
ների մակարդակները:  

 
Աղյուսակ 2 

Տնային տնտեսությունների իրական ճշգրտված տնօրինվող եկամուտների (ԻՃՏԵ) 
մակարդակը 2008 թ. և դրանց հավելաճի միջին տարեկան տեմպը 1996-2008 թթ.3 

 
 ԱՄՆ Ֆրանսիա Ֆինլանդիա 

Հավելաճի միջին տարեկան տեմպ, տոկոսով 
ԻՃՏԵ  3.1 2.2 2.5 
ԻՃՏԵ-ն շտկված ՏՏ արտադրության 

արժեքի մեծությամբ 
2.9 1.9 2.2 

ԻՃՏԵ-ն շտկված ՏՏ արտադրության և 
ժամանցի արժեքների մեծությամբ  

2.3 1.4 1.4 

                                                 
1 R. Freeman and R. Schettkat (2005), “Marketization of Household Production and the EUUS Gap in Work”, 
Economic Policy, Vol.20, No.41 (January), p. 24. 
2 P. Schreyer and W. E. Diewert (2009), “Household production, leisure and living standards”, unpublished 
manuscript, p. 83-84. 
3 www.oecd.org/publications 
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Եկամուտը մեկ շնչի հաշվով, 2008 թ., համարիչ` ԳՀ ԱՄՆ դոլար, հայտարար` տոկոսով, 
ԱՄՆ-ի նկատմամբ 

32110 25378 21771 
ԻՃՏԵ  100 79 68 

41904 35037 29208  ԻՃՏԵ-ն շտկված ՏՏ արտադրության 
արժեքի մեծությամբ 100 84 70 

74571 64708 50021 ԻՃՏԵ-ն շտկված ՏՏ արտադրության և 
ժամանցի արժեքների մեծությամբ 100 87 67 

 
Ցուցանիշներում օգտագործվող «իրական» հասկացությունը նշանակում է, որ դրանք 

հաշվարկվել են ազգային արժույթի գնողունակության համարժեքության (ԳՀ) հիման 
վրա: Տնային տնտեսության արտադրության արժեքը հաշվի առնող իրական եկամուտ-
ների մեծությունները Ֆրանսիայում և Ֆինլանդիայում, ԱՄՆ-ի մակարդակի նկատմամբ, 
ավելի բարձր են, քան այն չներառող ցուցանիշը, քանի որ եվրոպական երկրներում տնա-
յին տնտեսությունների արտադրությունն ունի ավելի մեծ նշանակություն: Գործնականում 
բավական բարդ է «ժամանցին» տալ արժեքային գնահատական. տնտեսագետներն այդ 
խնդիրը փորձում են լուծել` ժամանցը դիտարկելով որպես սպառողական ապրանք: Ժա-
մանցի արժեքն արտահայտում է եկամտի այն մեծությունը, որը կստեղծվեր բացթողնված 
(վճարվող) աշխատանքով: Ժամանցի ընդհանուր արժեքը ստացվում է օրվա ընթացքում 
ժամանցին տրամադրած տևողության, աշխատունակ տարիքի բնակչության թվաքա-
նակի և աշխատավարձի միջին դրույքաչափի արտադրյալի միջոցով1:  

Նշված ցուցանիշների աշխատունակությունը ստուգելու, ինչպես նաև առավել կա-
րևոր չափանիշներ բացահայտելու համար դեռ պետք է կատարել մեծ աշխատանք, որն էլ 
հնարավորություն կտա եկամտի ընդլայնված ցուցանիշներն ընդգրկելու վիճակագրական 
ծառայությունների ծրագրերում: Ի վերջո, ժամանակն է հիմնական ազգային հաշիվները 
լրացնել տնային տնտեսությունների գործունեության սպառիչ և կանոնավոր հաշվառ-
մամբ` սատելիտային հաշիվների տեսքով:  

 
 
Հոդվածում նշվում է, որ մակրոցուցանիշների համակարգը պետք է համալրել այնպիսի 

ցուցանիշներով, որոնք կարտահայտեն տնտեսական աճի բաշխումը` դա դարձնելով օրինաչափու-
թյուն ազգային հաշիվների հրապարակման գործընթացում: Բաշխման այդ ցուցանիշները պետք է 
սկզբունքորեն համադրելի լինեն ազգային հաշիվների ցուցանիշների հետ: 

 

                                                 
1 R.Boarini, A. Johansson and M. Mira d’Ercole, “Alternative measures of well-being”, OECD Economics 
Department Working Papers No. 476, OECD, Paris, 2006, p. 137-139. 
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НАРИНЕ ЕНГИБАРЯН 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

 

В данной статье, на основе концепций системы национальных счетов, рассматриваются 
вопросы совершенствования статистических показателей экономического роста и социального 
прогресса в контексте проблем, возникших в результате последнего мирового финансово-эконо-
мического кризиса. Обсуждены также методологические подходы расчета реального скоррек-
тированного располагаемого дохода домашних хозяйств и даны предложения по их решению.  

 
NARINE YENGIBARYAN 

 

MODERN PROBLEMS OF AN ASSESSMENT AND IMPROVEMENT OF MACROECONOMIC 
INDICATORS 

 

In this article on the basis of concepts of system of national accounts gives the improvement of 
statistics of economic growth and social progress in a context of the problems which have resulted the 
last International financial and economic crisis are considered. Also methodological approaches of 
calculation of the real corrected located income of house farms are discussed and offers according to 
their decision are given. 

 
 

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ  

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ 
 

Հիմնաբառեր.  կապիտալ, կորպորատիվ, կենտրոնաց-
վածություն, կառավարում, որակ, ներ-
դրում, բաժնետեր, ցուցանիշ, տնօրեն-
ների խորհուրդ  

 

Հայաստանում բաժնետիրական ընկերությունների մեծամասնությունում գոյություն 
ունի խոշոր բաժնետեր (կամ բաժնետերեր), որ տիրապետում է կանոնադրական կապի-
տալի 50%-ից ավելի բաժնեմասի: Այս դեպքում ընկերության կառավարումն իրականում 
կենտրոնացած է մի քանի ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձանց ձեռքում: Ընկերու-
թյան կառավարման վերաբերյալ վերջնական որոշում են ընդունում միայն սահմանափակ 
թվով բաժնետերեր:  

Կազմակերպությունում կանոնադրական կապիտալի ցրվածության աստիճանը կա-
րող է որոշվել հետևյալ գծապատկերով.  
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Բաժնետոմսեր (100%)(1)  
 
A  C 
 
 
 
 
 

0.75  S  
 

0.514  
 

0.319    N 
 
0.1 L  
  
 0  0.1 0.997 0.998 0.999 1 B 
Բաժնետերեր (100%)(1) 

Գծապատկեր 1. Կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի ցրվածություն  
 
Գծապատկերի վրա OC հատվածը ցույց է տալիս կապիտալի կանոնավոր բաշխումը 

բաժնետերերի միջև, երբ նրանց 10%-ին է պատկանում բաժնետոմսերի 10%-ը: Դա ար-
տահայտվում է L կետում: OB առանցքի վրա աճման կարգով դասավորված են բաժնետե-
րերը, այսինքն՝ ամենաքիչ բաժնեմաս ունեցող բաժնետերից մինչև ամենաշատ բաժնե-
մասը տիրապետողը: 

Կորպորատիվ կառավարման մակարդակի գնահատման միջազգային փորձի ուսում-
նասիրությունը ցույց տվեց, որ կազմակերպություններին տրվող գնահատականը չի 
ապահովում բավարար օբյեկտիվություն, քանի որ դրանք կարող են թաքցնել որոշ 
կորպորատիվ տեղեկատվություն գնահատող ընկերությունից: Կազմակերպություններին 
գնահատական է տրվում 1-10 միավորային համակարգում, որը մեծացնում է սուբյեկտի-
վության ռիսկը: Առաջարկում ենք ՀՀ կազմակերպությունների կորպորատիվ կառավար-
ման մակարդակի քանակական գնահատումը կատարել 4 հիմնական չափանիշներով. 

1. կազմակերպության կանոնադրական կապիտալի կենտրոնացվածության մակար-
դակ, 

2. կազմակերպության տնօրենների խորհրդի կազմ, 
3. կառավարման կենտրոնացվածության աստիճան, 
4. ընկերության արժեքը արժեթղթերի շուկայում: 
Կորպորատիվ կառավարման որակի գնահատումը քննարկվել է «Հայաստանի Էկո-

նոմիկայի Զարգացման բանկ» (ՀԷԶԲ) ԲԲԸ օրինակով: «Ամենաաղքատ» բաժնետերերի 
99.7%-ը` 1419 բաժնետերեր, տիրապետում են կանոնադրական կապիտալի 31.9%-ին, մեկ 
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բաժնետեր տիրապետում է բաժնետոմսերի 19.5%-ին, մեկ բաժնետեր` 23.6%-ին, մեկ 
բաժնետեր` 25%-ին (աղյուսակ 1):  

Գծապատկերը կառուցելու համար նախ վերցվում է «ամենաաղքատ» բաժնետերերի 
99.7%-ի բաժնեմասը` 31.9%-ը, որը նշվում է N կետում, այնուհետև հաջորդ խոշոր բաժնե-
տիրոջ և նախորդ բաժնետիրոջ գումարային բաժնեմասը` արտահայտված տոկոսներով. 
բաժնետերերի 99.85%-ը տիրապետում են միասին բաժնետոմսերի 51.4%-ին: Հաջորդ 
քայլում բաժնետերերի 99.92%-ին պատկանում է բաժնետոմսերի 75 տոկոսը, և այսպես՝ 
մինչև 100%: Ամեն քայլի դեպքում գծապատկերի վրա նշվում է այն կետը, որը ցույց է 
տալիս, թե բաժնետերերի, որ մասին է պատկանում բաժնետոմսերի որոշակի մասը: 
Այնուհետև բոլոր կետերը միացվում են: Արդյունքում ստացվում է OC հատվածը, որը 
պատկերված է կետագծերով: Կապիտալի կենտրոնացվածության մակարդակը որոշվում 
է՝ հատվածի մակերեսը հարաբերելով OBC եռանկյան մակերեսին.  

OBC

segONC

S
S

K
Δ

−=1  (1) 

Ինչքան մակերեսների հարաբերությունը մոտ է 1-ին, այնքան կազմակերպության 
կանոնադրական կապիտալը ցրված է, ինչքան մոտ է 0-ին, այնքան կենտրոնացված է: 

K գործակիցը կարող է հաշվարկվել նաև Բրաունի բանաձևով.  

K= ( )1
1

1 )( −
=

− +−∑ tt

n

t
tt YYXX  (2), 

որտեղ՝ tX -ն բաժնետերերի գումարային մասն է, tY -ն tX -ը բաժնետերերի բաժնետոմ-
սերի գումարային մասը, t-ն` բաժնետերերի թիվը: 

«Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման բանկ» ԲԲԸ օրինակով կանոնադրական 
կապիտալի կենտրոնացվածության աստիճանը կլինի. 

(( )( ) ( )( ) ( )( ) 004.075.01999.0151.075.0998.0999.031.051.0997.0998.0K =+−++−++−=  

Այսպիսով՝ «Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման բանկ» ԲԲԸ կանոնադրական 
կապիտալը զգալի կենտրոնացված է:  

Կազմակերպության տնօրենների խորհրդի կազմի ցուցանիշը բնութագրում է բաժնե-
տիրական ընկերության տնօրենների խորհրդի անկախության աստիճանը: Տնօրենների 
խորհրդի կազմը պետք է հավասար վերաբերմունք ապահովի բոլոր բաժնետերերի 
նկատմամբ, լինի անկախ խոշոր բաժնետերերից և կոնտրագենտներից (պայմանադիր 
կողմ): Անկախ է համարվում խորհրդի այն անդամը, ով. 

• վերջին երեք տարվա ընթացքում ընկերությունում գործադիր ղեկավար պաշտոն 
չի զբաղեցրել, չի աշխատել ընկերությունում կամ դրա հետ փոխկապակցված այլ 
կազմակերպությունում, բացառությամբ՝ որպես խորհրդի անդամ պաշտոնավարե-
լը, 

• վերջին երեք տարվա ընթացքում ընկերությունից կամ ընկերությանը փոխկա-
պակցված անձանցից ուղղակի կամ անուղղակի չի ստացել որևէ վարձատրու-
թյուն, բացառությամբ՝ որպես խորհրդի անդամ ստացած վարձատրությունը, 
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• վերջին երեք տարվա ընթացքում ինչպես ուղղակի, այնպես էլ որպես գործընկեր 
չի ունեցել նյութական բնույթի որևէ գործարար հարաբերություն, այդ թվում՝ վարկ 
կամ փոխառություն ստանալու և տրամադրելու հետ կապված, ընկերության կամ 
ընկերության հետ փոխկապակցված անձանց հետ, 

• վերջին հինգ տարվա ընթացքում չի հանդիսացել ընկերության գործող կամ 
նախկին արտաքին աուդիտն իրականացնող անձ, դրա հետ փոխկապակցված 
ընկերությունների բաժնետեր կամ աշխատող,  

• վերջին տասը տարվա ընթացքում վեց տարուց ավելի չի հանդիսացել ընկերու-
թյան խորհրդի անդամ և չի հանդիսանում վերոհիշյալ անձանցից որևէ մեկի 
ընտանիքի անդամ, 

• չի հանդիսանում նշանակալի բաժնետեր կամ դրա ներկայացուցիչ ցուցակված 
ընկերությունների դեպքում: 

Տնօրենների խորհրդի անկախության աստիճանն այս հայեցակարգի շրջանակներում 
հաշվարկվում է հետևյալ կերպ. ՏԽ անկախության գործակիցը որքան մոտ է 1-ին, 
այնքան տնօրենների խորհրդի անկախության աստիճանը բարձր է: 

«Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման բանկ» ԲԲԸ դեպքում կազմակերպությունն 
ունի տնօրենների խորհրդի 5 անդամ, որոնցից 3-ը` անկախ: Տնօրենների խորհրդի 
անկախության գործակիցը կլինի 3/5, որը ցույց է տալիս, որ կազմակերպությունն ունի 
տնօրենների խորհրդի անկախության միջինից բարձր աստիճան: 

Համաձայն բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենքի` այն բաժնետիրա-
կան ընկերություններում, որտեղ ձայնի իրավունք ունեցող սեփականատերերի թիվը մեծ 
է 500-ից, գործադիր տնօրենի և տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնները չեն 
կարող համատեղվել1: Այս սկզբունքը պետք է տարածվի բոլոր բաժնետիրական ընկերու-
թյունների վրա: Կառավարման կենտրոնացվածության ցուցանիշն առաջարկվող հայեցա-
կարգի շրջանակներում գնահատվում է 0, եթե կազմակերպության տնօրենների խորհրդի 
նախագահի և գործադիր տնօրենի պաշտոնները համատեղվում են, և գնահատվում է 1, 
երբ չեն համատեղվում: «Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման բանկ» ԲԲԸ գործադիր 
տնօրենի և տնօրենների խորհրդի նախագահի պաշտոնները չեն համատեղվում, ուստի 
կազմակերպության կառավարման կենտրոնացվածության ցուցանիշը կլինի 1: 

Միջազգային պրակտիկայում կազմակերպության արժեքը շուկայում գնահատվում է 
նաև կազմակերպության հուսալիությամբ և ամրությամբ, որի ամենահզոր գործիքը 
կորպորատիվ կառավարումն է: Արժեթղթերի շուկայում ընկերության արժեքի ցուցանիշը 
բնութագրում է, թե որքանով է կազմակերպությունն արժեքավոր ներդրողների համար: 
Ցուցանիշը հաշվարկվում է հետևյալ սկզբունքով. նախ՝ որոշվում է որոշակի ժամանակա-
հատվածում կազմակերպության բաժնետոմսի միջին կշռված գինը: Այնուհետև ցուցանի-
շը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

                                                 
1 Բաժնետիրական ընկերությունների մասին ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2001.11.06/34(166), հոդ.831: 
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Ընկերության արժեք 
³ñÅ»ù  ³Ýí³Ý³Ï³Ý

 ³ñÅ»ù  ³Ýí³Ý³Ï³Ý- ·ÇÝ Ïßéí³Í ÙÇçÇÝ ñÇμ³ÅÝ»ïáÙë»
=  

Որքան այս ցուցանիշը մեծ է, այնքան կազմակերպությունը բարձր է գնահատված 
արժեթղթերի շուկայում:  

Աղյուսակ 1 
 ՀԷԶԲ ԲԲԸ առևտրի տվյալները ֆոնդային բորսայում1  

  
Գործարքների 

քանակ 
Գործարքի առարկա 

բաժնետոմսերի քանակ 
Բաժնետոմսի 
կուրս (դրամ) 

Բաժնետոմսի անվանական 
արժեք (դրամ) 

1 100 4300 2500 
1 120 5000 2500 
3 462 4000 2500 
1 500 4000 2500 
2 383 4000 2500 
1 80 4000 2500 
3 2366 4004 2500 

 
Ընկերության արժեքը = (4039-2500) / 2500 = 0.6156: 
Ըստ հայեցակարգի` կորպորատիվ կառավարման մակարդակը գնահատվում է բոլոր 

4 ցուցանիշների միջին թվաբանականով: Քանի որ բոլոր ցուցանիշներն էլ կարող են լինել 
նվազագույնը 0 և առավելագույնը՝ 1, ուստի վերջնական գնահատականը նույնպես կտա-
տանվի 0-ից 1-ի միջակայքում: «Հայաստանի Էկոնոմիկայի Զարգացման բանկ» ԲԲԸ կոր-
պորատիվ կառավարման մակարդակի ցուցանիշը կլինի 0.55, ուստի կազմակերպու-
թյունն ունի կորպորատիվ կառավարման միջին որակ: 

 
 
Պետության և այլ շահագրգիռ կողմերի մասնակցությամբ, կապիտալի շուկայի զարգացման և 

կազմակերպության ֆինանսավորման գործում արժեթղթերի դերի մեծացմանն ուղղված միջո-
ցառումների համատեքստում, ՀՀ-ում կորպորատիվ կառավարման կատարելագործումը ստանում 
է որոշիչ նշանակություն: 

ՀՀ-ում, կապիտալի բարձր կենտրոնացվածության պարագայում, բաժնետերերը կորպորա-
տիվ կառավարման զարգացման կարիք չեն զգում: Այստեղ կորպորատիվ կառավարման 
սկզբունքները կիրառվում են շատ սահմանափակ և անլիարժեք կերպով: Օրենսդրության մեջ 
նույնպես առկա են որոշակի բացթողումներ: 

 
 
 
 

                                                 
1 http://www.nasdaqomx.am 
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АРАМ ХАЧАТРЯН 
 

ВЛИЯНИЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УСТАВНОГО КАПИТАЛА НА КАЧЕСТВО УПРАВЛЕНИЯ 
 

Государством и иными заинтересованными сторонами предприняты меры, направленные на 
развитие рынка капитала и увеличение роли рынка акций в финансировании предприятий, в связ 
с чем совершенствование корпоративного управления в Армении преобретает определяющее 
значение. 

В следствии высокой концентрации собственности, в РА акционеры не нуждаются в совер-
шенствовании корпоративного управления, тем более, что качественное корпоративное управ-
ление предполагает прозрачность бизнеса и материальные расходы. Принципы корпоративного 
управления в нашей республике используются очень ограниченно и неполноценно. В нынешнем 
законодательстве также имеют место некоторые недостатки. 

 
 

ARAM KHACHATRYAN 
 

THE IMPACT OF CONCENTRATION OF AUTHORIZED CAPITAL TO THE QUALITY  
ON THE MANAGEMENT 

 

The state and other interested parties have undertaken activities aimed at developing the capital 
market and increasing the role of the market share in the financing of enterprises and the improvement 
of corporate governance in Armenia, acquires significant importance. 

Since the private property is highly concentrated in RA, the shareholders do not need the 
improvement of corporate governance as the management of good quality involves corporative 
transparency of business solutions and expenses. The principles of corporate governance in our country 
are used not enough and in inferior ways. In the current law, there are some shortcomings. The aim of 
the theses is to identify the gaps and shortcomings and to develop ways to improve the quality of 
corporate sector and corporate legislation.  

 
 

 
СУСАННА КАРАПЕТЯН 
Ассистент, АГЭУ 

 
КУЛЬТУРНЫЙ ТУРИЗМ КАК РЕСУРС РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ключевые слова: культурный туризм, отрасли экономи-
ки, национальное культурное наследие, 
традиции, ресурс, регион 

 

Глобальное развитие туризма, широкое распространение туристических связей и 
маршрутов за пределы национальных границ государств, превращение туризма в между-
народную туристскую индустрию, потребовали международного управления туристской 
деятельностью и ее регулирования.  
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Туризм, имея длительную историю, с середины XVIII века, связан с именем Т. Кука и 
до сих пор не получил однозначного определения. В XIX веке туризм приобретает эконо-
мические черты в результате произошедшего в Европе промышленного переворота. 
Строится сеть железных дорог, формируется на новой экономической основе туриндуст-
рия, международные коммерческие связи превращаются в более систематические и 
стабильные отношения. Хотя само понятие “туризм” появилось в эпоху Возрождения, но 
лишь с конца XIX века туристский бизнес начинает действовать как самостоятельный 
фактор развития туризма и формировать рынки сбыта. В начале XX века сформиро-
валась потребность в туризме как в рекреационной деятельности вследствие так назы-
ваемой “индустриальной” революции. Во второй половине XX века с развитием более со-
вершенных средств доставки – авто- и авиатранспорта, морских и железнодорожных 
перевозок, с разрешением социально-политических ситуаций, поиска новых форм эконо-
мического и политического взаимодействия разнополярных стран мира туризм выделя-
ется в экономическую отрасль мирового хозяйства, и данный период связан с началом 
систематического сбора данных по туризму в мировом масштабе.  

Туризм представляет собой сложное образование. Как нечто целое он предстает 
прежде всего в отношениях с окружающими макросредами: политической, экономичес-
кой и социальной.  

Важнейшей тенденцией в развитии мирохозяйственных связей в последние годы стал 
беспрецедентный рост роли и влияния туризма, который достиг внушительных размеров 
и оказывает все более значительное воздействие на общую ситуацию в мировой и 
национальной экономике. По прогнозам Всемирной Туристской Организации (ВТО), уже в 
2010 г. количество туристов в мире увеличилось до 937 млн.чел, благодаря чему объемы 
международного туристского бизнеса в денежном выражении составят 7,2 трлн. 
долларов. 

Развитие туризма, проявляющееся в его многоаспектном характере и тесной взаимо-
зависимости практически со всеми сферами жизнедеятельности, позволяет использовать 
его в качестве действенного инструмента стимулирования социально-экономического 
роста на региональном уровне. Являясь следствием воздействия комплекса различных 
факторов, туризм сам оказывает влияние на все стороны регионального развития, 
способствуя увеличению регионального дохода, совершенствованию инфраструктуры, 
решению проблемы занятости населения путем создания новых рабочих мест, укрепле-
нию межгосударственных и межрегиональных связей.  

Активная политика Республики Армения проводимая в области регулирования любой 
отрасли экономики, невозможна без тщательного изучения специфики особенностей 
исторического развития и оценки текущего состояния туристской отрасли. Так как туризм 
представляет собой источник национального дохода, целью туризма как отрасли 
экономики, является создание и перераспределние национального дохода посресдтвом 
удовлетворения потребностей туристов.  
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Туризм выступает в виде важнейшего фактора роста национального богатства и 
улучшения жизни нации в целом и при эффективном государственном регулировании, 
национальный туризм может выйти на мировой рынок и стать его частью1. 

Туризм как специфическая отрасль экономики выполняет определенные экономичес-
кие функции, т.к. именно реализация этих функций определяет место туризма в экономи-
ке страны. 

Одной из наиболее значимых тенденций развития мирового туризма является 
усиление конкуренции на рынке туристического предложения как следствие пояления все 
большего числа растущих стран с амбициозными планами привлечения туристов, а также 
перенасыщения на рынке однотипного туристического предложения. В результате этого 
страны, стремящиеся сохранить, либо упрочить свои позиции на международном рынке, 
осуществляют планирование туризма на основе принципов устойчивого развития, 
предусматривают долгострочные инвестиции в данную сферу и имеют четкие государст-
венные стратегии развития туризма. Соответственно, повышается роль государственной 
политики развития туризма страны в целом, а также целевого продвижения отдельных 
туристских продуктов как на рынках РА, так и на международных рынках. 

Сегодня вовсем мире наблюдается динамичное развитие международного туризма, а 
следовательно, идет увеличение использования культурных и природных ресурсов прини-
мающих стран. Природная любознательность туриста в отношении различных уголков 
мира и населяющих их народов образуют один из наиболее сильных туристских мотивов, 
что приводит к росту количества туристских поездок с культурно-познавательными целя-
ми. Новое понимание культуры в общественном развитии и осознание необходимости 
сохранения культурного многообразия в мире расширяет перспективы культурного 
туризма как ресурса регионального развития, а также влияния на социальную и культур-
ную сферу, экологию, внешнеэкономическую деятельность и международные отношения. 
Это связано с тем, что в современном мире туризм из преимущественно экономического 
явления преращается в феномен социального и культурного порядка2. В последние годы 
на туристском рынке увеличивается важность сегментации, связанной с ростом диффе-
ренциации потребностей клиентов. По этой причине туризм все большей степени утрачи-
вает свою однородность, следовательно, возникает практическая потребность в его 
классификации. Под классификацией форм туризма следует понимать их группировку по 
однородным признакам, зависящим от определенных практических целей. Функциональ-
ная классификация видов и форм туризма определяется целью поездок: маршрутно-
познавательный, спортивно-оздоровительный, деловой и конгресс-туризм, курортный и 

                                                 
1 Зорин И.В., Квартальнов В.А., Энциклопедия туризма, М., “Финансы и статистика”, 2003 г. 
2 Сенин В.С., Организация международного туризма: Учебник - М., Финансы и статистика, 2000 г. 
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лечебный, фестивальный, горнолыжный,охотничий, экологический, шоп-туризм, рели-
гиозный, учебный, рекреационный, культурный и др.1 

Потребность в изучении и развитии сферы культурного туризма базируется на 
понимании важной роли для человека культурно-познавательной деятельности,на призна-
нии необходимости создания условий для реализации культурных потребностей человека 
познании истории, религии, традиций, особенностей образа и стиля жизни. 

Более полное представление об этих сторонах человеческой жизни формируется в 
результате непосредственных контактов с носителями культуры, которые становятся 
возможным благодаря культурному туризму. 

Актуальность изучения влияния культурного туризма на развитие регионов объясняе-
тся тем, что несмотря на все трудности, современный период является периодом разви-
тия новых тенденций в культурной жизни, возраждаются ранее забытые имена, памятни-
ки, события и по-новому оценивается историческое наследие. И поэтому для большинства 
регионов РА культурный туризм становится одной из реальных возможностей эконо-
мического, социального и культурного подъема. Недаром Армению называют музеем под 
открытым небом. Здесь, на площади 30 000 кв.км расположены сотни, а то и миллионы 
памятников истории и архитектуры. В РА насчитывается свыше 4 тыс. уникальных памят-
ников, среди которых самые ранние относятся к 3 тыс.до н.э., памятники дохристианской 
эпохи (развалины Эребуни, древних армянских столиц Армавир, Арташат, Гарни и др.), 
памятники, относящиеся к христианской архитектуре: Эчмиадзинский кафедральный 
собор 4 век, церковь св.Рипсиме 7 век, Гарни 1 век, Гегард 13 век, монастырь Айраванк, 
Норатус, Ахпат, Санаин 10-13 вв. Хор Вирап 17-18 вв., памятники природы: уникальное 
пресноводное озеро Севан, Джермукский водопад и т.д. По состоянию на 2011 год на 
территории РА находится 3 группы объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Армения по праву считается страной с древними культурными традициями и исходя 
из этого возможно ли превратить Армению привлекательной для культурного туризма? По 
данным Министерства культуры в Армении культурный туризм находится в зачаточном 
состяни, т.е. потенциал для процветания культурного туризма есть, но мы просто не 
используем имеющиеся возможности. 

Основой культурного туризма является историко-культурный потенциал, включаю-
щий всю социокультурную среду с традициями, обычаями, особенностями бытовой и 
хозяйственной деятельности. Минимальный набор ресурсов для познавательного туризма 
может дать любая местность, но для его массового развития требуется определенная 
концентрация объектов культурного наследия, среди которых можно выделить: 

- памятники археологии; 
- культовую и гражданскую архитектуру; 
- памятники ландшафтной архитектуры; 

                                                 
1 Зорин И.В., Квартальнов В.А., Энциклопедия туризма, М., “Финансы и статистика”, 2003 г. 
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- малые и большие исторические города и сельские поселения; 
- музеи, театры, выставычные залы и др.; 
- социокультурную инфраструктуру; 
- объекты этнографии, народные промыслы и ремесла; 
- технические комплексы и сооружения. 
Культурное самовыражение народа всегда вызывает интерес. Природная любозна-

тельность туриста в отношении различных уголков мира и населяющих их народов 
образует один из наиболее сильных побудителей туристских мотивов. 

Культура является фундаментальной основой процесса развития, сохранения, укреп-
ления независимости, суверенитета самобытности народа. В большинстве стран мира 
происходит процесс демократизации культуры и туризма, которые составляют неотъем-
лемую часть жизни общества. Самосознание и познание окружающего мира, развитие 
личности и достижение поставленных целей немыслимы без приобретения знаний в 
области культуры. 

Уровень культурного развития может быть использован также для создания благо-
приятного имиджа конкретного региона на туристском рынке. Успех развития туризма 
зависит не только от материально-технической базы, соответствующей общепринятым 
стандартам и требованиям, но и от уникальности национального культурного наследия. 

Объекты национального культурного наследия РА должны быть представлены разум-
но и творчески. Регион, желающий стать популярным туристским направлением, должен 
обладать уникальными культурными комплексами и предлагать их на туристический 
рынок и по возможности сохранять его на достаточно длительный исторический период. 

Несмотря на то, что практически любую информацию можно получить из интернета, 
периодических изданий, художественной литературы и других источников, не стареет 
старая истина: ”Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать”. Поэтому Армения, 
заинтересованная в привлечении туристов, должна разумно планировать, развивать 
специальные программы и мероприятия, способствующие повышению интереса к нашей 
культуре, распространять информацию о своем культурном потенциале в расчете на 
привлечение потенциальных туристов. 

При развитии туристской инфраструктуры важно не нарушать исторический облик 
территории. Каждый вновь создаваемый центр должен соответствовать национальным 
особенностям и традициям и одновременно иметь свой неповторимый облик. 

Каждый регион обладает уникальным наследием и для развития культурного туризма 
в регионе надо знать какими ресурсами уникальна конкретная местность относительно 
других территорий и как они могут быть использованы в целях туризма. 

Выделяют четыре принципа культурного туризма: 
1) активное содействие в сохранении наследия местности: культурного, историчес-

кого, природного; 
2) выделение уникальности наследия местности относительно других регионов; 
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3) создание у местного населения чувства гордости и ответственности за уникальное 
наследие; 

4) разработка программы развития туризма на основе использования уникального 
наследия местности1. 

Культурный туризм не только приносит доходы, но и дает местному населению осно-
вание гордиться своим уникальным наследием и представляет возможность делиться им с 
туристами. Важным при рассмотрении развития культурного туризма в исторических 
регионах становится анализ взаимоотношений между городом и селом, где город высту-
пает ядром культурного региона и источником культурных инноваций, а село остается в 
этом смысле на вторичном положении, хотя здесь всегда существовала собственная 
культура. 

Культурный туризм имеет ценный ряд аспектов влияния на развитие региона: 
- социально-культурный; 
- природно-ландшафтный; 
- градостроительные и архитектурный; 
- организационно-управленческий. 
В ноябре 1976 г. На международной конференции в Брюсселе была принята Хартия 

культурного туризма. Главные идеи были связаны с проблемами сохранения культурного 
наследия как ресурса для развития туризма. Культурный туризм действительно может 
явиться ресурсом регионального развития, т.к. имеет ряд очень важных характеристик, 
влияющих на мотивацию людей к путешествию в ту или иную точку мира. 

Одним из факторов, стимулирующих развитие культурного туризма на современном 
этапе - обострение конкуренции между туристскими странами и регионами. Развитые в 
туристском отношении страны уже не могут увеличивать количество принимаемых ими 
туристов за счет плотности и уровня комфорта туристской инфраструктуры. Здесь во 
многом уже достигнуты пределы возможного, поэтому ставка делается не на рост мощ-
ности турпотоков, а на интенсивность туристических программ и, в этом случае, эффект 
достигается прежде всего за счет культурных компонентов. Именно они позволяют су-
щественно увеличить конкурентноспособность страны на международном туристском 
рынке. 

Культурный туризм – наилучший способ знакомства с другой культурой. Гуманитар-
ное значение культурного туризма заключается в использовании его возможностей для 
развития личности,его творческого потенциала расширения горизонта знаний. Совмеще-
ние отдыха с познанием жизни, истории и культуры другого народа – одна из задач, 
которую в полной мере способен решать культурный туризм. Знакомство с культурой и 
обычаями другой страны обогащает духовный мир человека. 

                                                 
1 Здоров А.Б., Экономика туризма, М., “Финансы и статистика”, 2005 г. 
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Развитие культурных факторов внутри региона является средством расширения 
ресурсов для привлечения туристских потоков. Во многих странах туризм может быть 
включен в так называемую политику культурных отношения. 

Уровень культурного развития может быть использован для создания благоприятного 
имиджа конкретного региона на туристском рынке. Элементы и факторы культуры могут 
являться каналами распределения информации и туристских вохможностях местности. 
Успех развития туризма зависит не только от материально-технической базы, соответст-
вующей общепринятым стандартам и требованиям, но и от уникальности национального 
культурного наследия. 

Культурный туризм оказывает заметное влияние на миграционные процессы, 
постоянно увеличивающиеся в связи с появлением свободного времени у разных слоев 
населения. При миграции населения перемещается и их культура, привнося новые 
элементы в ту среду, куда они попадают. Взаимоотношения разных типов мигрирующей 
и местной культур, например, национальной и региональной, городской и сельской, их 
взаимопроникновение и мощность взаимодействия зависит не только от численности и 
социального состава населения, а также от экономических и политических ситуаций в 
обществе. Поэтому при организации туризма в исторических городах и селах, необходимо 
проводить анализ и оценку взаимодействия разных типов культур и предвидеть 
последствия таких процессов1.  

Важным при рассмотрении развития культурного туризма в исторических регионах 
становится анализ взаимоотношений между городом и селом, где город выступает ядром 
культурного региона и источником культурных инноваций. Село в этом смысле на 
вторичном положении, хотя здесь всегда существовала своя собственная культура. 

Для многих стран мира культурный туризм в исторических помелениях и местах 
превратился в существенный источник увеличения доходов и роста национальной эконо-
мики. Туристический оборот, в сравнении с остальными видами деятельности в таких 
регионах показал достаточно высокий уровень стабильности, даже во время экономи-
ческих кризисов: происходило лишь снижение его темпов и перестройка географии 
туристских потоков. Культурный туризм, по мнению ряда эспертов, стал третьей по 
значению статьей мирового экспорта, уступив место вывозу нефти и оружия. 

Развитие культурного туризма, как на региональном так и на международном уровне 
должно соотноситься в будущем с разными типами исторических городов и сел с различ-
ными социокультурными и экономико-управленческими аспектами. Такой подход позво-
ляет выявить наиболее значимые и разнообразные варианты туристических маршрутов.  

Культурный туризм действительно может явиться ресурсом регионального развития, 
так как имеет ряд очень важных характеристик, влияющих на мотивацию людей к 

                                                 
1 Барчукова Н.С., Международное сотрудничество государств в области туризма. М:, Международные 
отношения, 2006 г. 
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путешествию в ту или иную точка мира. А также имеет большие перспективы для раз-
вития на всех уровнях, как на международном, так и на региональном. 

 
 
Важнейшей тенденцией в развитии мирохозяйственных связей в последние годы стал 

беспрецедентный рост роли и влияния туризма, который достиг внушительных размеров и 
оказывает все более значительное воздействие на общую ситуацию в мировой и национальной 
экономике. 

Активная политика Республики Армения, проводимая в области регулирования любой от-
расли экономики, невозможна без тщательного изучения специфики особенностей историчес-
кого развития и оценки текущего состояния туристской отрасли.  

 
 

ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

 
Զբոսաշրջության դերի և ազդեցության աննախադեպ աճը վերջին տարիներին դարձել է 

միջազգային կապերի զարգացման կարևորագույն գործոն: Զբոսաշրջության զարգացումը, ինչը 
դրսևորվում է բոլոր ոլորտների հետ սերտ փոխկապվածությամբ, թույլ է տալիս օգտագործել այն 
որպես տարածաշրջանային մակարդակում սոցիալ-տնտեսական աճի խթանման գործիք: 

ՀՀ վարած ակտիվ քաղաքականությունը, որն իրականացվում է տնտեսության յուրաքանչյուր 
ճյուղի կարգավորման շրջանակներում, հնարավոր չէ առանց զբոսաշրջության ոլորտի պատմա-
կան զարգացման և ներկա իրավիճակի առանձնահատկությունների մանրակրկիտ ուսումնա-
սիրման, քանի որ զբոսաշրջությունը ազգային եկամտի աղբյուր է: 

 
 

SUSANNA KARAPETYAN 
 

CULTURAL TOURISM AS RESOURCE OF REGIONAL DEVELOPMENT 
 
Unprecedented growth of a role and influence of tourism which reached the impressive sizes 

became the major tendency in development of world economic communications in recent years and 
makes more and more considerable impact on the general situation in world and national economy. 

The active policy of Armenia pursued in the field of regulation of any branch of economy, is 
impossible without careful studying of specifics of features of historical development and an assessment 
of current state of tourist branch.   
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ՄԵԼԱՆՅԱ ՂԱՐԱԳՅՈԶՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  զբաղվածություն, զբաղվածության քաղա-
քականություն, աշխատուժ, աշխատանքի 
շուկա, գործազրկություն, մարդկային ռե-
սուրսներ, մարդկային կապիտալ  

 
Զբաղվածությունը տնտեսագիտական հասկացություն է՝ պատմականորեն ձևավոր-

ված ու սահմանված: Տնտեսություններում և հասարակական կյանքում տեղի ունեցող 
ձևափոխումներով պայմանավորված՝ առաջանում են նոր հիմնախնդիրներ, նոր դրսևո-
րումներ, որոնք զբաղվածության ուսումնասիրումը և գնահատումը դարձնում են արդիա-
կան:  

Զբաղվածությունը, լինելով մարդկանց կենսագործունեությունն ապահովող և կենսա-
մակարդակը որոշող կարևոր միջոց, հանդիսանում է հասարակության սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման հիմնական բաղադրատարր: Այդ առումով, մեծ է զբաղվածության 
սոցիալական նշանակությունը, ուստի և կարևոր է ճշգրիտ գնահատել դրա սոցիալական 
արդյունավետությունը: Զբաղվածության սոցիալական ու տնտեսական արդյունավետու-
թյունը հանդես են գալիս համատեղ, այդ պատճառով էլ տնտեսագիտական գրականու-
թյան մեջ դեռևս բանավիճային է՝ դրանցից որն է առավել կարևոր: Զբաղվածությունն 
առավելապես սոցիալական հասկացություն է: Դրա հիմնական նպատակներից է մարդ-
կային կապիտալի արդյունավետ օգտագործումը, իսկ վերջինս իր մեջ ընդգրկում է մի 
շարք սոցիալական տարրեր` առողջություն, աշխատունակության մակարդակի պահպա-
նում և բարձրացում, կյանքի տևողության երկարացում, նյութական և հոգևոր պահանջնե-
րի բավարարման հնարավորություն, կրթության և հմտությունների մակարդակի 
բարձրացում: Այս բաղադրատարրերն ուղղակիորեն կապված են զբաղվածության հետ, և 
այդ կապը փոխադարձ է: Զբաղվածությունը հնարավորություն է տալիս ստեղծելու, ձևա-
վորելու, զարգացնելու ու կուտակելու մարդկային կապիտալ, իսկ վերջինս թույլ է տալիս 
անհատին ավելի վստահ լինել աշխատանքի շուկայում և իր ուրույն տեղն ունենալ հա-
սարակության մեջ, քանի որ տիրապետում է զգալի սոցիալական կապիտալի:  

Այսպիսով՝ կարող ենք նշել, որ ներկա պայմաններում զբաղվածությունը ձեռք է բերել 
նոր ուղղվածություն և ստացել սոցիալական կողմնորոշում: Այսօր ողջ տնտեսագիտու-
թյունն է դեմքով շրջվել դեպի մարդը, որի մեջ «զբաղվածություն» հասկացությունը բացա-
ռություն չէ: Եթե նախկինում աշխատանքի իրավունքը դիտվում էր որպես ուղղակի իրա-
վունք, և դրա կատարումը պարտադիր էր, այսինքն` անհատն անպայման պետք է աշխա-
տեր հասարակական արտադրության այս կամ այն բնագավառում, հակառակ դեպքում՝ 
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պատժվեր օրենքով (խորհրդային ժամանակաշրջանում), ապա, անցնելով շուկայական 
հարաբերություններին, զբաղվածության ժամանակակից ռազմավարությունը ելնում է 
կամավորության, հավասարության, հասարակական օգտակար գործունեության յուրա-
քանչյուր տեսակի միասնական սոցիալական նշանակության գնահատման սկզբունքից: 
Զբաղվածությունը, բացի եկամուտ հետապնդելուց, պետք է լինի հաճելի, և աշխատողին 
ստեղծագործելու ու իրեն դրսևորելու հնարավորություն ընձեռնի: Միևնույն ժամանակ, 
զբաղվածությունը և դրա կողմից ապահովվող եկամուտը պետք է հնարավորություն տան 
մարդուն բավարարելու իր և իր ընտանիքի հոգևոր ու նյութական պահանջմունքները, 
ինչպես նաև խթանելու մարդկային կապիտալի վերարտադրումը, հանգիստը, աշխար-
հայացքի զարգացումը, զբոսաշրջությունը և այլն: Եվ, վերջապես, զբաղվածությունը հնա-
րավորություն է տալիս մարդուն իր տեղն ու դիրքը գտնելու և հաստատելու հասարա-
կության մեջ, ձևավորելու սոցիալական կապիտալ: 

Շուկայական տնտեսությանն անցնելուց հետո հայրենական ու ռուսական տնտեսա-
գետների շրջանում ձևավորվեց նոր մոտեցում զբաղվածության հասկացության մեկնա-
բանման առումով: Չհակադրվելով ավանդական մեկնաբանումներին՝ նրանք փորձում են 
նոր հայեցակարգերում ընդգրկել շուկայական հարաբերություններին բնորոշ հասկացու-
թյուններ և զբաղվածության հասկացությունը դիտարկել հենց այս դիրքերից:  

ԱՊՀ «Բնակչության զբաղվածության մասին» մոդելային օրենքում, ինչպես նաև 
«Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական պաշտպա-
նության մասին» ՀՀ օրենքում զբաղվածությունը ընդհանրացված ձևով բնորոշվում է 
որպես քաղաքացիների անձնական ու հասարակական պահանջմունքների բավարար-
ման հետ կապված, օրենսդրությամբ չարգելված գործունեություն, որը հանգեցնում է 
նրանց գոյության համար անհրաժեշտ եկամտի: ՀՀ օրենքում իրավացիորեն ավելացվում 
է «հետապնդվող եկամուտ» հասկացությունը, քանի որ, ըստ օրենքի, զբաղված կարող են 
համարվել նաև ուսումնական հաստատություններում սովորողները: Բացի այդ, զբաղված 
են համարվում նաև գործատուների մոտ վարձու աշխատանք կատարողները, վարձա-
տրվող պաշտոններում ընտրված, նշանակված կամ հաստատված, աշխատանքով իրենց 
ինքնուրույնաբար ապահովող անձինք, զինվորական ծառայության մեջ գտնվողները: 

Մեր կարծիքով՝ վերը ներկայացված օրենքը նեղացնում է զբաղվածության հասկա-
ցությունը՝ այն դիտարկելով որպես ուղղակի գործունեություն: Ժամանակակից շուկայա-
կան տնտեսության պայմաններում առավել գերակա հանդիսացող սոցիալական խնդիր-
ները ևս անհրաժեշտ է ներգրավել ինչպես զբաղվածության սահմանման, այնպես էլ այս 
ոլորտը կարգավորող օրենքների ու օրենսդրական ակտերի մեջ: 

Զբաղվածության ժամանակակից մեկնաբանությունները կատարվում են հիմնակա-
նում երեք ուղղությամբ: Առաջին ուղղությունը զբաղվածությունը դիտարկում է որպես 
հարաբերությունների համակարգ, և դրա կողմնակիցները զբաղվածության մեջ առաջ-
նային են համարում աշխատանքային գործունեության ընթացքում կամ մարդկանց մեջ 
ձևավորվող հարաբերությունները: Այսպես՝ Ի. Օգորելիխը կարծում է, որ «զբաղվածու-
թյունը հարաբերությունների ամբողջություն է՝ կապված աշխատանքային ռեսուրսների 
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օգտագործման աստիճանով ու բնույթով»1: Իսկ Ա. Կոտլյարը զբաղվածությունը սահմա-
նում է որպես «մարդկանց միջև նախևառաջ տնտեսական ու իրավական հասարակական 
հարաբերություններ՝ պայմանավորված որոշակի աշխատատեղում, որոշակի աշխատան-
քի կոոպերացիայում աշխատողի ընդգրկմամբ»2: Լ. Զադորոժնայան սահմանում է. 
«Զբաղվածությունը դինամիկ զարգացող կազմակերպչական համակարգ է, որն ապա-
հովում է արտադրության գործընթացը, օգտակար նյութական բարիքներ արտադրելիս՝ 
աշխատուժի բաշխումը, փոխանակումը և սպառումը»3:  

Երկրորդ ուղղությունը զբաղվածությունը դիտարկում է որպես գոյատևման պայման: 
Այսպես՝ Ն. Վոլգինը նշում է. «Զբաղվածությունը միայն զբաղմունքի արդյունք չէ: Զբաղ-
վածությունը կյանքի համար կայուն ու հուսալի վաստակելու հնարավորություն է` ազատ 
ընտրված աշխատանքի միջոցով: Զբաղվածությունը մարդու սոցիալական ինտեգրման 
շարունակական պայմանն ու վիճակն է, մարդու անհատականության սոցիալական լիար-
ժեքությունը»4: Իսկ ըստ Բ. Բրեևի՝ «Զբաղվածությունը դիտարկվում է ոչ միայն որպես 
բնակչությանն աշխատատեղերով ապահովման հասարակական հարաբերություններ, 
այլև գոյատևման համար մարդուն անհրաժեշտ միջոցների ապահովման աղբյուր»5: 

Եվ, վերջապես, երրորդ ուղղության ներկայացուցիչները զբաղվածությունը դիտար-
կում են որպես գործունեություն: Այսպես՝ Ա. Սարգսյանը սահմանում է, որ «զբաղվածու-
թյունն անձնական և հասարակական պահանջմունքների բավարարման հետ կապված, 
օրենսդրությամբ չարգելված, եկամուտ հետապնդող գործունեություն է»6: Իսկ ըստ Օ. 
Բելոկրիլովայի և Օ. Մատվեևայի. «Զբաղվածությունն անհրաժեշտ է դիտարկել որպես 
սոցիալ-տնտեսական կատեգորիա, որի շարժառիթը ոչ միայն նյութական, այլ նաև` 
սոցիալական գործոններն են, որոնք բարելավում են աշխատանքի արտադրողականու-
թյունը»7: 

Ինչպես տեսնում ենք, բոլոր ուղղություններն էլ գերակա են համարում զբաղվա-
ծության այս կամ այն կողմը: Միմյանց լրացնելով՝ բոլորի մոտ էլ կամ բացակայում է, կամ 
էլ մասնակիորեն է արտացոլվում մի կարևոր հանգամանք, որը ներկա պայմաններում 
շեշտադրվում է բոլոր հիմնախնդիրներում. խոսքը մարդկային կապիտալի և դրա արդյու-
նավետ օգտագործման մասին է: Մեր կարծիքով՝ գլոբալ առումով, զբաղվածության 

                                                 
1 Теоретические основы занятности и подгатовка специалистов: сб.ст. Под ред. И.Огорелых, Воронеж, 
ЦИИСЭИ, 1995, с. 4. 
2 Котляр А., Теоретические проблемы занятности остаются актуальным. Человек и закон. 1996, N 5, с. 9. 
3 Задорожняя Л.И., Управление занятностью в регионе: теория, методология, инструменты. Ростов н/Д, изд. 
Рост. унив-та, 2004, с. 31. 
4 Скрытая безработица: феномен, анализ, последствия. Под общ. ред. Н.А.Волгина, С.В.Дудникова. М.: 
РАГС, 1998, с. 48. 
5 Бреев Б.Д., Становление рыночных отношений и занятность. Общество и экономика, 1995, N 7-8, с. 162. 
6 Սարգսյան Ա.Մ., Աշխատաշուկայի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները (Հայաստանի Հանրապե-
տությունում), տ.գ.թ. ատենախոսություն, Եր., 2004, էջ 10: 
7 Белокрылова О.С., Матвеева О.А., Институционально-генетические основы занятности и факторы ее 
динамики. Ростов н/Д , изд. Ростовского унив-та, 2007, с. 17. 
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կարևորագույն խնդիրներից մեկը մարդկային կապիտալի ամբողջական ու լրիվ օգտա-
գործումն է, հակառակ դեպքում` այն կարժեզրկվի՝ առաջացնելով ծախսված միջոցների 
անիմաստ վատնում: 

Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով բոլոր տեսակետները, կարող ենք փաստել, որ զբաղվա-
ծությունը յուրաքանչյուր անհատի` հասարակական տնտեսությունում իրականացվող 
կամավոր օգտակար գործունեությունն է` իր և իր ընտանիքի անդամների հոգևոր ու 
նյութական պահանջմունքների բավարարման համար հետապնդվող եկամտի ստացու-
մով և կուտակված մարդկային կապիտալի ամբողջական ու արդյունավետ օգտագործ-
մամբ: Մեր կարծիքով՝ նման սահմանումը զբաղվածության հասկացությունը մեկնաբա-
նում է ամբողջովին ու բազմակողմանիորեն: 

Ամփոփելով կարող ենք ասել, որ զբաղվածությունը յուրատեսակ չափորոշիչ է՝ ըստ 
որի կարելի է գնահատել և պատկերացում կազմել ազգային բարեկեցության, պետության 
կողմից իրականացվող բարեփոխումների արդյունավետության մասին: Այն հասարակու-
թյան զարգացման կարևոր սոցիալ-տնտեսական հատված է, որ միացնում է տնտեսա-
կան համակարգի գործունեության տնտեսական ու սոցիալական արդյունքները: Հետևա-
բար՝ երկրի ողջ տնտեսությունում տեղի ունեցող սոցիալական, ժողովրդագրական 
երևույթները այս կամ այն չափով պայմանավորված են, իսկ առանձին դեպքերում` ար-
դյունք են զբաղվածության ոլորտի արդյունավետ գործունեության: 

 
 
Զբաղվածության ժամանակակից մեկնաբանությունները հիմնականում կատարվում են երեք 

ուղղությամբ. առաջին ուղղությունը այն դիտարկում է որպես հարաբերությունների համակարգ, 
երկրորդ ուղղությունը՝ որպես գոյատևման պայման, իսկ երրորդ ուղղության ներկայացուցիչները՝ 
որպես գործունեություն: Այսօր զբաղվածությունը ձեռք է բերել սոցիալական կողմնորոշում, որն էլ 
իր արտացոլումն է գտել սահմանումների մեջ: Մեր կարծիքով՝ զբաղվածության կարևորագույն 
խնդիրներից մեկը մարդկային կապիտալի ամբողջական ու լրիվ օգտագործումն է, որը և ներառել 
ենք մեր կողմից տրված սահմանման մեջ: 

 
 
МЕЛАНЯ КАРАГЁЗЯН 
 

СУЩНОСТЬ ЗАНЯТОСТИ И ЕЕ СОВРЕМЕННЫЕ КОММЕНТАРИИ 
 

После перехода к рыночной экономике экономисты сформировали новый подход к понятию 
занятости. Современные комментарии занятости рассматриваются в трех направлениях. Первое 
направление рассматривает занятость как систему отношений. Второе рассматривает ее в качестве 
одного из условий выживания, а представители третьего направления считают ее как 
деятельность. Сегодня занятость приобрела социальную направленность, которая нашла свое 
отражение в определениях. На наш взгляд, одна из главных проблем занятости является полное 
использование человеческого капитала, который включен в данное определение. 
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MELANIA GHARAGEOZYAN 
 

THE NATURE OF EMPLOYMENT AND ITS CONTEMPORARY COMMENTS 
 

After transforming to the market economy the economists formed a new approach to the concept 
of employment. The modern comments of the employment are made in three directions. The first 
direction regards the employment as the system of relations. The second one regards it as a condition 
of survival, and the representatives of the third direction regard it as an action. Today the employment 
has acquired a social orientation, which has been reflected in the definitions. In our case one of the 
main problems of the employment is the complete usage of the human capital, which is included in the 
given definition.  

 
 
 

ԱՆՆԱ ՄԱՏԻՆՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 
ԵՐԵՎԱՆԻ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ԴԻՆԱՄԻԿԱՅԻ 

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 1966-2011 թթ. 
 

Հիմնաբառեր.  ռեգրեսիայի մոդել, ռեգրեսիայի գործա-
կից, կանխատեսման սխալ, կանխատես-
ման միջին սխալի սահմաններ, միջիննե-
րի էականության վարկած, դիսպերսիա-
ների հավասարության վարկած 

 

Ներկայումս մի շարք երկրների գիտական շրջանակներում և պետական հաստատու-
թյուններում քննարկվում են կլիմայի գլոբալ տաքացումը և դրա հետևանքները: Այդ 
քննարկումներն իրականացվում են առանց կատարվող եզրակացությունների հուսա-
լիության ստուգման վիճակագրական չափանիշների: Մեր հետազոտության նպատակն 
այդպիսի ստուգում կատարելն է: 

Երևանում օդի ջերմաստիճանի վերաբերյալ տեղեկատվության աղբյուրը օրվա ըն-
թացքում մի քանի անգամ օդերևութաբական կայանից հաղորդված տվյալներն են: 
Դրանց միջոցով է հաշվարկվում քաղաքի միջին օրական ջերմաստիճանը` պարզ միջին 
թվաբանականի օգնությամբ: Այնուհետև օրականներից հաշվարկվում է յուրաքանչյուր 
ամսվա միջինը, միջին ամսականներից էլ` միջին տարեկանը (հաշվի չառնելով ամսվա 
տևողությունների տարբերությունները): Հաշվի առնելով, որ քաղաքի տարբեր մասերում 
ջերմաստիճանը տատանվում է 1-2, իսկ որոշ մասերում էլ՝ նույնիսկ 3-4 աստիճանով, 
ապա դժվար է ստանալ միջինի մեծ ճշտություն: Ահա հենց այս տեղեկատվությունն էլ 
բավարար է, որպեսզի հասնենք նպատակին: 
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Դիտարկենք վերջին 46 տարվա հունվար ամսվա օդի միջին տարեկան ջերմաստի-
ճանի շարժընթացը (դինամիկան): Մինչ տրենդի հավասարման տեսքի ընտրությանն 
անցնելը, հետազոտողին անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք գոյություն ունի զարգացման 
միտում, թե ոչ: Փորձենք պատասխանել հարցադրմանը: Այդ նպատակով շարժընթացի 
շարքը (1966-2011 թթ.)` 46 տարի, բաժանենք 2 հավասար մասի, ապա ստուգենք 2 մի-
ջինների տարբերությունների էականության վարկածը.  

,  

 

 

 (1) 

,  
Քանի որ , ապա վարկածը, որ շարժընթացի շարքն ունի զարգացման 

միտում` հաստատվում է, քանի որ երկու միջինների տարբերությունները կրում են պա-
տահական բնույթ: -ը, որը հավասար է 2.021, վերցված է Ստյուդենտի t բաշխման 
աղյուսակից` ընդունելով, որ ազատության աստիճանը հավասար է 44-ի ( )2nn 21 −+ : 

  
   Աղյուսակ 1 

Երևանում հունվար ամսվա օդի ջերմաստիճանի շարժընթացը 1966-2011 թթ.1 
 

Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. 
1966 5.3 1975 -2.5 1984 0.3 1993 -5.8 2002 -2.7 
1967 -1 1976 -0.5 1985 -3 1994 -1.9 2003 -2.6 
1968 -3.7 1977 -7.3 1986 -1.9 1995 -2.0 2004 -1.9 
1969 -4.9 1978 -2.1 1987 2.6 1996 -1.0 2005 -4.5 
1970 0.9 1979 0.2 1988 -4.2 1997 1.5 2006 -4.1 
1971 -6.4 1980 -3.5 1989 -5.5 1998 -3.7 2007 -8.4 
1972 -8.9 1981 1.1 1990 -6 1999 0.7 2008 -9.1 
1973 -6.8 1982 -2.7 1991 -3 2000 -1.7 2009 -4.5 
1974 -6.6 1983 -8.4 1992 -6.3 2001 -2.5 2010 2.8 

        2011 -0.4 
         
 

                                                 
1 Աղյուսակը կազմված է ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության 
տրամադրած տվյալների (1966-2000) և «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի 
Հանրապետությունում» (1999-2012) հրապարակումների հիման վրա: 
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Ստուգենք երկու ժամանակաշրջանների դիսպերսիաների հավասարության վարկա-

ծը (P = 0.05) հավանականությամբ: Հաշվարկենք 46.1
633.8
576.12

S
S

F 0

0

2
2

2
1 ===Ñ³ßí. , այն համե-

մատենք Ֆիշերի F չափանիշի աղյուսակային արժեքի հետ, երբ P=0.05-ի, իսկ ազատու-
թյան աստիճանը, ինչպես հայտարարի, այնպես էլ համարիչի նկատմամբ, հավասար է 22 
( )1in − , ապա այն հավասար է 2.03: Իսկ քանի որ , հետևաբար՝ վարկածը, 

որ երկու համակցությունների (ժամանակաշրջանների) դիսպերսիաները հավասար են 
կամ մոտ են միմյանց, չի ժխտվում, և նրանց միջև եղած տարբերությունները նույնպես 
կրում են պատահական բնույթ: Հատկապես շեշտադրենք, որ ոչ միայն վարկածն է 
ընդունվում, այլև հիմնավորվում է (1) բանաձևի կիրառումը երկու միջինների տարբերու-
թյունների գնահատման դեպքում:    

 

 
 

Գծապատկեր 1. Երևանում հունվար ամսվա օդի ջերմաստիճանի շարժընթացը 1966-2011 թթ. 
 
Այժմ փորձենք ստանալ զարգացման միտումն արտահայտող մոդելի տեսքը` ուղիղ 

գծի հավասարման միջոցով՝  
 

Տրենդի հավասարման կամ շարժընթացի մոդելի տեսքի ընտրման չափանիշ կարող 
է հանդիսանալ այսպես կոչված՝ մնացորդային տատանման քառակուսիների գումարը, 
որն անհրաժեշտ է որոշակիացնել՝ բաժանելով ազատության աստիճանի վրա /n-m/, 
որտեղ՝ m-ը շարժընթացի մոդելում եղած պարամետրերի քանակն է. 

1966-2011 թթ. Երևանում  
հունվար ամսվա օդի միջին 

ջերմաստիճանը 
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Սովորաբար ընտրվում է մոդելի այն տեսքը, որտեղ  արժեքն 
ամենափոքրն է: Այսպես՝ հաշվարկելով , որտեղ ազատության աստիճանը 43 

է, այնուհետև հաշվարկում ենք  հարաբերությունը և օգտվելով 
Ֆիշերի աղյուսակավորված չափանիշից, կատարում ենք հետևություն: Այսպես՝ եթե 
փաստացի k-ն ավելի մեծ է, քան աղյուսակայինը, ապա ենթադրվում է, որ պարաբոլի 2-
րդ կարգի մոդելն ավելի նախընտրելի է, իսկ երբ k-ն փոքր է աղյուսակային արժեքից, 
ապա նախընտրելի է դառնում մոդելի գծային տեսքը, հետևաբար՝ ենթադրվում է, որ 
կորի տեսքի փոփոխությունը չի լավացնում ուսումնասիրվող երևույթի զարգացումն 
արտահայտող տրենդի հավասարումը: Հետազոտության արդյունքները փաստեցին, որ 
հունվարի միջին ջերմաստիճանի զարգացման միտումը ցանկալի է արտահայտել ուղիղ 
գծի հավասարումով: 

Ռեգրեսիայի գործակցի (a1)-ի պատահական սխալը հավասար է 0.0167, 
,2.0t −=Ñ³ßí.  որը շատ ավելի փոքր է, քան Ստյուդենտի աղյուսակային արժեքը (ազա-

տության աստիճանը 44 է, հավանականությունը՝ 0.05), որը հավասար է 2.015: Այսինքն` 
, հետևաբար՝ y ռեգրեսիան t-ի նկատմամբ պետք է համարել ոչ էական: 

Ուստի հունվարի միջին ջերմաստիճանն այնքան էլ կապ չունի անցյալ տարիների (վերջին 
46 տարվա) միջին ջերմաստիճանի հետ: Հետևաբար՝ ստացված մոդելն արդյունավետ չի 
կարող լինել կանխատեսման համար: 

Ռեգրեսիայի մոդելի ազատ անդամի -ի) նկատմամբ նույնպես կարելի 
հաշվարկել դրա պատահական սխալը` առաջարկելով նույն վարկածը. 

, , , իսկ քանի որ (0.05 հավանա-
կանությամբ) փոքր է = 6.786-ից, ապա  պարամետրի նշանակությունը պետք է 
համարել էական ( : 

Ճշգրիտ կանխատեսումը 2023 թ. հունվարի համար հավասար կլինի - 3.140. 
  
Կանխատեսման միջին սխալը կլինի՝ m = 0.54: 
0.954 հավանականությամբ ձմեռային ջերմաստիճանների գումարի կանխատեսման 

սխալը 2023 թ. չի գերազանցի 2m, այսինքն՝ 1.08 աստիճանը: 
Կանխատեսման վստահելիության սահմանները կլինեն 08.114.3 ±− , այսինքն՝ 

:06.214.322.4 −≤≤−  
Այժմ դիտարկենք Երևանում տարվա ամենաշոգ ամսվա` հուլիսի օդի ջերմաստիճանի 

շարժընթացը (աղ. 2, գծապատկեր 2):  
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Աղյուսակ 2 
Երևանում հուլիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի շարժընթացը 1966-2011 թթ.1 

 
Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. Տարի Ջերմ. 
1966 25.7 1975 26.1 1984 26.0 1993 24.6 2002 25.2 
1967 22.3 1976 23.3 1985 22.9 1994 23.7 2003 24.3 
1968 24.7 1977 23.7 1986 25.5 1995 24.4 2004 24.4 
1969 22.8 1978 25.4 1987 24.8 1996 26.0 2005 26.9 
1970 24.2 1979 24.3 1988 23.4 1997 24.1 2006 24.9 
1971 26.0 1980 27.3 1989 26.5 1998 25.9 2007 24.5 
1972 25.0 1981 25.0 1990 25.4 1999 24.9 2008 25.9 
1973 23.6 1982 23.9 1991 25.0 2000 28.5 2009 24.5 
1974 23.2 1983 25.2 1992 23.0 2001 25.5 2010 27.1 

        2011 27.0 
 

 
 

Գծապատկեր 2. Երևանում հուլիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի շարժընթացը 1966-2011 թթ. 
 
Մեր ուսումնասիրությունում տարբեր տարիների հուլիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի 

զարգացման միտումն արտահայտող մոդելի որոշակի տեսքը նույնպես արտահայտվում է 
ուղիղ գծի հավասարման միջոցով:  

 

                                                 
1 Աղյուսակը կազմված է ՀՀ ԱԻՆ Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի պետական ծառայության 
տրամադրած տվյալների (1966-2000) և «Շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները Հայաստանի 
Հանրապետությունում» (1999-2012) հրապարակումների հիման վրա: 

1966-2011 թթ. Երևանում  
հուլիս ամսվա օդի միջին 

ջերմաստիճանը 

1966-2011 թթ. Երևանում հուլիս ամսվա օդի միջին ջերմաստիճանը 
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Զարգացման միտման (տրենդի) հավասարման մոդելի տեսքի ընտրման չափանիշ 
կրկին վերցնում ենք մնացորդային տատանման քառակուսիների գումարը, որտեղ 

 
Զարգացման միտման (տրենդի) հավասարման ռեգրեսիայի գործակցի` a1-ի նկատ-

մամբ, պատահական սխալը հավասար է 0.007: = 3600, որը շատ ավելի մեծ է, 
քան Ստյուդենտի աղյուսակային արժեքը (ազատության աստիճանը 44 է, հավանականու-
թյունը՝ 0.05), որը հավասար է 2.015: Այսպիսով՝ քանի որ , հետևաբար՝ y-ի 
ռեգրեսիան t-ի նկատմամբ պետք է համարել էական, և այդ մոդելը կարելի է օգտա-
գործել կանխատեսման համար:  

Ռեգրեսիոն մոդելի ազատ անդամի` a0-ի նկատմամբ նույնպես կարելի է հաշվարկել 
դրա պատահական սխալը, որը հավասար է 0.183: , , իսկ 

քանի որ (0.05 հավանականությամբ) փոքր է՝ =136.2, ապա a0 

պարամետրի նշանակությունը նույնպես պետք է համարել էական : 
Վարկածը չի հերքվում: 

Հուլիս ամսվա օդի ջերմաստիճանի աճի միտման առկայությունը ևս հաստատվել է, 
քանի որ երկու ժամանակաշրջանների միջինների տարբերությունները կրում են պատա-
հական բնույթ, այսինքն՝ էական չեն: 

Այսպիսով՝ 2023 թ. հուլիս ամսվա օդի միջին ջերմաստիճանի կանխատեսման միջին 
սխալը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

  
0.954 հավանականությամբ հուլիս ամսվա օդի ջերմաստիճանների գումարի կանխա-

տեսման սխալը 2023 թ. չի գերազանցի 2 m, այսինքն՝ 2.690-ը: 
Կանխատեսման վստահելիության սահմանները կլինեն ,69.257.25 ±  այսինքն՝ 22.88-

ից մինչև 28.26: 
Մեր հետազոտության արդյունքներից կարելի է կատարել հետևյալ եզրակացություն-

ները. 
- օդի ջերմաստիճանի բարձրացման միտման (զարգացման տրենդի) առկայությու-

նը համապատասխանում է իրականությանը, 
- ձմեռային ժամանակաշրջանում օդի ջերմաստիճանն ավելի դանդաղ է բարձրա-

նում, քան ամռանը, 
- օդի ջերմաստիճանի աճի արագությունն, ինչպես հուլիս, այնպես էլ հունվար 

ամսվա համար շատ բարձր է. եթե ներկայացված միտումը (զարգացման տրենդը) 
պահպանվի, ապա առաջիկա 40-50 տարիների ընթացքում տեղի կունենան 
նշված ամիսների օդի միջին ջերմաստիճանների որակական փոփոխություններ: 

 



 544

Հոդվածում տրված են կլիմայի գլոբալ տաքացման և դրա հետևանքների վիճակագրական 
գնահատականները: Կատարված է կլիմայի փոփոխության, հավաստիության սահմանի կանխա-
տեսում, սխալի գնահատում:  

 

 
АННА МАТИНЯН  
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ԱՆԻ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու  
մասնաճյուղ  

 
ԱՂՔԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԳԼՈԲԱԼ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ 

 
Հիմնաբառեր.  աղքատություն, սոցիալ-տնտեսական բևե-

ռացում, աղքատ ու հարուստ երկրներ 
 

Գլոբալացման դարաշրջանում մարդկության սոցիալ-տնտեսական բևեռացումը ծայ-
րահեղ սրվել է: 21-րդ դարի սկզբում առավել զարգացած երկրներին բաժին է ընկնում 
բնակչության 12%-ը և համաշխարհային ՀՆԱ-ի 60%-ը, իսկ պակաս զարգացած երկրնե-
րին համապատասխանաբար՝ 12%-ը և 1%-ը1: Այն փաստը, որ աղքատությունը հատկա-
պես «երրորդ և չորրորդ աշխարհներին» է բնութագրական, խնդիրը չի վերացնում զար-
գացած երկրների համար: Ամենաաղքատ երկրների անընդունակությունը սեփական ռե-
սուրսներով հաղթահարելու աղքատությունը, դա դարձնում է գլոբալ հիմնախնդիր: 
                                                 
1 Համաշխարհային բանկի պաշտոնական կայք՝ www.worldbank.org 
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Ամրապնդվում է այն համոզումը, որ աղքատ ու հարուստ երկրների միջև խզումը հնարա-
վոր չէ նվազեցնել առանց համակարգված միջոցառումների` տեղային մակարդակից 
անցում կատարելով գլոբալի: Գլոբալ փոփոխությունների հետևանքով ավելի է մեծանում 
աղքատության հետ փոխկապակցված բացասական երևույթների` անօրինական միգրա-
ցիայի, ահաբեկչության, միջազգային հանցավորության ռիսկը: Աղքատությամբ պայմա-
նավորված՝ սոցիալական լարվածությունն աղքատ երկրների իշխանություններին մղում է 
ներքին և արտաքին թշնամիների փնտրմանը, բազմապատկում է հակասությունները: 
Այսպիսով՝ գլոբալացման ժամանակաշրջանում բոլոր պետությունները, անկախ մեծու-
թյունից, աշխարհագրական դիրքից և հարստության մակարդակից, կրում են աղքատու-
թյան պատճառած վնասները: Համաշխարհային աղքատությունը ստեղծում է ևս մեկ 
կործանարար երևույթ. չքավոր գոյությունը, հակահիգիենիկ և անառողջ կենցաղավարու-
թյունը պատճառ են դառնում զանգվածային համաճարակների, որոնք, հատելով սահ-
մանները, չարիք են դառնում նույնիսկ զարգացած երկրների համար: 

Աղքատության հիմնախնդրի առկայությունը նվազեցնում է համաշխարհային մակար-
դակով կապիտալի օգտագործման արդյունավետությունը, խորացնում և սրում է հակա-
սությունները: 

Համաշխարհային մակարդակով համեմատություններ և վերլուծություններ կատարե-
լու համար տարբեր միջազգային կազմակերպություններ մշակել և հաշվարկել են աղքա-
տության գնահատման տարբեր համաթվեր: Առավել կիրառական է ՄԱԿ-ի «Մարդկային 
զարգացման տարեկան/ամենամյա զեկույցներում» ներկայացվող աղքատության բազմա-
գործոն համաթիվը /ԱԲՀ/: Այս ցուցանիշը ներմուծվեց 2010 թ., մինչ այդ հաշվարկվում էր 
մարդկության աղքատության համաթիվը, որն արտահայտում էր միայն կյանքի տևողու-
թյան, առողջության և կրթության ագրեգատային չափումները: Վերջին ցուցանիշը պա-
կաս տեսանելի էր դարձնում տարածքային տարբերությունները և հետևաբար՝ հիմքեր 
ստեղծում տարածքային քաղաքականության մշակման ժամանակ նախընտրելիություննե-
րը որոշելու և միջոցառումների տնտեսական բարձր արդյունավետություն ապահովելու 
համար: 

Այս ցուցանիշն արտացոլում է աղքատության բազմագործոն մասշտաբները և պե-
տություններում աղքատության կառուցվածքը: Այն հաշվարկվում է որպես 3 ոլորտները 
նկարագրող 10 բաղկացուցիչներ ունեցող ինտեգրալ ցուցանիշ: 

ԱԲՀ-ն օգտագործվում է պակաս զարգացած երկրների համար: Այն արտացոլում է 
աղքատության մասշտաբների տատանումների լայնույթը և չի սահմանափակվում միայն 
ֆինանսական գործոնի չափմամբ: Այս ցուցանիշը համակարգված ձևով արտահայտում է 
մարդկանց աղքատության անթույլատրելի դրսևորումները: 

Ըստ այս ցուցանիշի՝ աշխարհի ավելի քան 104 երկրներում բնակվում են 1.75 մլրդ 
աղքատներ: Աղքատության չափման առավել տարածված՝ եկամտային մեթոդով /մեկ 
շնչին՝ 1.25$ ՀՆԱ/ գնահատումներով այդ թիվը 1.44 մլրդ է: Տարբերությունն ակնհայտ է 
նաև առանձին երկրների կտրվածքով: 
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Հայաստանում, ըստ ԱԲՀ-ի, աղքատությունը 1.1 է, իսկ ըստ մեկ շնչին 1.25$ գնա-
հատման՝ 1.3, ըստ առաջին ցուցանիշի՝ ավելի բարձր արդյունքներ է գրանցում հարևան 
Ադրբեջանը՝ 5.2 և ավելի ցածր Վրաստանը` 0.81: 

Համաշխարհային տնտեսության մասշտաբով աղքատ և հարուստ երկրների միջև 
խզումն սկսած 1960-ական թթ. ավելի մեծացավ, իսկ 1990-ական թթ. սկսեց արագանալ: 
Ըստ մեկ շնչին բաժին ընկնող ՀՆԱ ցուցանիշի՝ 1980-2010 թթ. ժամանակահատվածի 
համար արված գնահատումները փաստում են, որ «հարուստները հարստանում են, աղ-
քատները՝ աղքատանում», որը նաև գլոբալացման հետևանք է: Բացի համաշխարհային 
մասշտաբով այս սկզբունքի իրագործմանը, այն կարելի է տեղայնացնել շատ երկրների 
համար: Գլոբալացման պայմաններում միջազգային հարաբերությունների ցանկացած 
դրսևորման դեպքում (միջազգային առևտուր, միգրացիա և այլն) հարուստ երկրները 
տնտեսապես ավելի շահավետ վիճակում են, քան գործընկեր աղքատ երկրները, և սրա-
նով էլ մեկնաբանվում է վերոհիշյալ սկզբունքի իրագործումը:  

Ամբողջ աշխարհում աղքատության պատկերն այսպիսին է: 1990-ական թթ. աշխար-
հում ապրում էր 1.8 մլրդ աղքատ մարդ (մարդկության 40%-ը), 2005 թ.` 1.4 մլրդ (համա-
պատասխանաբար՝ 25%-ը): Համաշխարհային ճգնաժամը խոչընդոտեց աղքատության 
նման տեմպերով կրճատմանը: Այնուամենայնիվ, նախատեսվում է մինչև 2015 թ. այն 
կրճատել մինչև 920 մլն:  

Չնայած աշխարհի 76 երկրներ 1990 թ. ի վեր հաղթահարել են խմելու ջրի և սովի 
հիմնախնդիրները, աշխարհի 23 երկրների համար դրանք մնում են չլուծված:  

Զարգացող երկրների բնակչության 90%-ից ավելին ունի գրագիտության տարրական 
մակարդակ, սակայն աշխարհում կան երկրներ, որտեղ բնակչության կեսից ավելին 
անգրագետ է: 

Աղքատությանն ուղեկցող լուրջ առողջապահական խնդիր է մայրամահացությունը, 
որը կրճատվել է հետևյալ դինամիկայով. 1980 թ.` 422 (100000 կենդանածնի հաշվով), 
1990 թ.` 320 և 2008 թ.` 25: Որոշ երկրներում այս խնդիրը մնում է սրված՝ տարբեր 
հիվանդությունների և համաճարակների պատճառով:  

Կրճատվել է նաև մանկամահացությունը. 1990 թ.` 101 (հազար կենդանածնի հաշվով) 
և 2008 թ.` 74: Սա ակնհայտ առաջընթաց է, սակայն աշխարհում տարածված տարբեր 
համաճարակներ անում են իրենց «սև գործը» (օրինակ՝ աշխարհում մալարիայից մահա-
ցել է 1 մլն մարդ, որից 80%-ը՝ Աֆրիկայի հարավային և արևմտյան մասերում)2: 

Հնարավոր է համաշխարհային զարգացման և աղքատության դինամիկայի երեք 
հիմնական ուղղություն` պայմանավորված այն բանով, թե ինչպես կընթանան գլոբալաց-
ման ժամանակակից միտումները` աղետային, իներցիոն և ինովացիոն: 

Աղետային հանգուցալուծում կարող է տեղի ունենալ ռազմական հակամարտություն-
ների խորացման, զանգվածային ոչնչացման զենքերի կիրառման հետևանքով: Նմանա-

                                                 
1 ՄԱԿ-ի պաշտոնական կայք՝ www.un.org: 
2 «Հազարամյակի զարգացման մարտահրավերները» ծրագրի ամենամյա՝ 2012 թ. զեկույց: 
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տիպ զարգացումը կհանգեցնի չքավորության աննախադեպ աճի, համաճարակների 
տարածման, բազմաթիվ զոհերի: 

Իներցիոն ուղով զարգացման դեպքում համաշխարհային հասարակությունը կշարու-
նակի գոյատևել ներկա միտումներով` սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական անկայունու-
թյան բարձրացում, էկոլոգիական ճգնաժամի սրացում, երկրների անհավասար զարգաց-
ման խորացում: Այս պարագայում աղքատությունը կխորանա, կդառնա դժվար կառա-
վարվող և իր հետ կբերի նոր բացասական երևույթներ:  

Համաշխարհային բանկի լավատեսական գնահատումների համաձայն՝ աղքատու-
թյան մակարդակը մինչև 2030 թ. կկրճատվի 82%-ից /2000 թ./ մինչև 63%, միջին խավը 
7%-ից կաճի 16%-ի, իսկ հարուստները կավելանան մինչև 21%` 2 անգամ: Միջին դասի 
հիմնական աճը կապահովեն Արևելյան և Հարավային Ասիայի երկրները, հիմնականում՝ 
Հնդկաստանն ու Չինաստանը: Ընդ որում, այս կանխատեսումներն արվում են` ելնելով 
այն մեկնարկային պայմաններից, որ սոցիալ-տնտեսական համակարգի զարգացումը 
կապահովվի տարրերի արդիականացման միջոցով: 

Աղքատության հաղթահարման լավագույն արդյունք կստացվի ինովացիոն մեթոդ-
ների կիրառման դեպքում` տնտեսական և հասարակական հարցերին համատեղ ուշա-
դրություն դարձնելով: Համաշխարհային հանրության և առանձին երկրների կողմից 
սոցիալական զարգացմանը նախապատվություն տալը հնարավորություն կտա լուծելու 
միջազգային և միջդավանական հակամարտությունները, պայքարելու չքավորության և 
սովի դեմ, պաշտպանելու շրջակա միջավայրը: Ինովացիոն զարգացման շրջանակներում 
աղքատության հիմնախնդրի լուծումն անհնար է առանց բոլոր երկրների կողմից գիտա-
տեխնիկական նվաճումների յուրացման և կիրառման: Իսկ գիտատեխիկական և արտա-
դրական ոլորտներում նորամուծություններն անհնար է կիրառել առանց բնակչության 
ստեղծագործական հմտությունների բարձրացման և արդյունավետ ներդրման: Մարդկա-
յին կապիտալի որակն առաջնակարգ դեր ունի, այդ պատճառով ինովացիոն զարգա-
ցումն ընտրելու դեպքում կարևորագույն գործոն են դառնում կրթությունն ու առողջապա-
հությունը, սոցիալական բարեկեցությունը: Միաժամանակ, ընտրված միջոցառումներն ու 
մեթոդները պիտի միտված լինեն երկրների ինքնազարգացմանն ու հետագայում սեփա-
կան ռեսուրսներով խնդիրները լուծելու ներուժային հնարավորությունների մեծացմանը: 

 
 
Գլոբալացման դարաշրջանում մարդկության սոցիալ-տնտեսական բևեռացումը ծայրահեղ 

սրվել է: Աղքատության հաղթահարման լավագույն արդյունք կստացվի ինովացիոն մեթոդների 
կիրառման դեպքում` տնտեսական և հասարակական հարցերին համատեղ ուշադրություն 
դարձնելով: 
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АНИ МАЛХАСЯН 
 

БЕДНОСТЬ КАК ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА 
 

В эпоху глобализации социально-экономическая поляризация человечества крайне усилива-
ется. Пропасть между богатыми и бедными странами и народами нельзя преодолть полагаясь на 
естественный ход событий, без скоординированных усилий на всех уровнях - от локального до 
глобального.  

В условиях глобальных трансформаций усилиавается связь бедности с другими глобальными 
угрозами и рисками. Возможны три основных сценария мирового развития и динамики бедности в 
зависимости от того, какие тенденции современнных процессов глобализации - негативные и 
позитивные - катастрофический, инерционный и инновационный. 

 
 

ANI MALKHASYAN 
 

POVERTY AS GLOBAL PROBLEM 
 

In the century of globalization the social-economic disruption of population becomes more threat. 
The disruption in rich and poor countries can't be overcomed without coordinated measures 
transforming from local to global levels.  

In the condition of global changes poverty causes other global risks and threatens: unlegal 
migration, terrorism, internation crime etc. There are possible three scenec of development and trends 
of poverty: disasteriel. inertional, innovational. 

 
 
 

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 
ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  պաշար, ինքնարժեք, իրացման զուտ 
արժեք, միջին կշռված արժեք, ծախս 

 
ՀՀ Կառավարության 2010 թ. մարտի 11-ի թիվ 235-Ն որոշման համաձայն՝ հաշվա-

պահական հաշվառման վարման, մասնավորապես՝ կազմակերպությունների կողմից 
ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթի կազմման և ներկայացման անցումը ամ-
բողջությամբ համապատասխանում է միջազգային չափանիշներին, կիրառելի է թիվ 2 
«Պաշարներ» ստանդարտով, որի նպատակն է մոտեցումներ սահմանել պաշարների 
հաշվապահական հաշվառման համար:  

Պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմնական խնդիրը ծախսումների մեծու-
թյան որոշումն է, որը պետք է ճանաչվի որպես ակտիվ և մնա այդպիսին մինչև դրանց 



 549

գծով հասույթների ճանաչումը: Սույն ստանդարտը տրամադրում է պաշարների ինքնար-
ժեքի որոշման և դրա` հետագայում որպես ծախս ճանաչման մոտեցումներ, ներառյալ 
դրա արժեքի ցանկացած նվազեցում մինչև իրացման զուտ արժեք: Այն նաև տրամա-
դրում է արժեքի հաշվարկման բանաձևեր, որոնք օգտագործվում են պաշարներին 
ծախսումներ (արժեք) վերագրելու նպատակով1:  

Նշվածը, իր հերթին, նպատակ ունի ֆինանսական հաշվետվությունների հիման վրա 
տնտեսական որոշումներ կայացնողներին տրամադրել կազմակերպությունների ֆինան-
սական վիճակի և գործունեության ֆինանսական արդյունքների վերաբերյալ առավել 
ամբողջական և օգտակար տեղեկատվություն: Մենք նույնպես համամիտ ենք այս 
նպատակների իրագործմանը, սակայն, միևնույն ժամանակ, չպետք է մոռանալ, որ նախ-
կինում կիրառվող հաշվապահական հաշվառման վարման կանոններն ունեին մի շարք 
դրական առանձնահատկություններ, որոնք պետք է հաշվի առնվեին: Ինչպես նաև պետք 
է հաշվի առնվեր այն փաստը, որ հայաստանյան տնտեսությունը դեռևս անցումային կամ 
շուկայական տնտեսության փուլում է, և այս տեսանկյունից պետք է ցուցաբերվեր առավե-
լագույն զգուշություն և ոչ շտապողականություն միջազգային չափանիշներին համա-
պատասխան հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ ներդնելիս: Ասվածը բխում 
է այն տրամաբանությունից, որ ցանկացած բարեփոխում` լինի դա օրենսդրական փա-
թեթների, թե համապատասխան նորմատիվային փաստաթղթերի տեսքով, պետք է ծա-
ռայի պետության և հասարակության շահերին, այսինքն` լինի բավարար չափով հիմնա-
վորված՝ արդյունավետության տեսանկյունից, ինչը չի կարելի ասել ներկայիս հաշվապա-
հական հաշվառման վարման պետական կարգավորման համապատասխան գործըն-
թացների մասին՝ ելնելով դրանց փոփոխության պարբերականությունից: Քանի որ հազիվ 
թե որևէ բարեփոխում դրական արդյունք ապահովի բավական կարճ ժամանակաընթա-
ցում, երբ դեռևս ամբողջությամբ չեն յուրացվել նախկին բարեփոխումները: Այս համա-
տեքստում, կառաջարկեինք պետական մարմիններին` համապատասխան ծրագրերի 
մշակման ժամանակ, հաշվի առնել հայաստանյան տնտեսության առանձնահատկություն-
ները, պետական և հասարակական շահերը, միևնույն ժամանակ, չանտեսելով կազմա-
կերպությունների շահերը, որոնք չեն հասցնում «շունչ քաշել» օրենսդրական փոփոխու-
թյունների տեղատարափից: 

Ստորև ներկայացնենք ՀՀՄՍ թիվ 2 «Պաշարներ» ստանդարտի դրական և բացա-
սական կողմերը մեր ընկալմամբ: Ըստ ՀՀՄՍ թիվ 2 «Պաշարներ» ստանդարտի2.  

«Պաշարները» այն ակտիվներն են, որոնք. 
ա) պահվում են սովորական (ամենօրյա) գործունեության ընթացքում վաճառքի 

համար, 
բ) արտադրության ընթացքում են վաճառքի համար, 

                                                 
1 «Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 2», Երևան, 2010 թ., էջ 27: 
2  «Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 2», Երևան, 2010 թ., էջ 28: 
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գ) հումքի կամ նյութերի ձևով են` արտադրանքի թողարկման կամ ծառայությունների 
մատուցման ընթացքում օգտագործելու համար: 

Պաշարներն ընդգրկում են գնված և վերավաճառքի համար պահվող ապրանքները, 
ներառյալ օրինակ` մանրածախ վաճառողի կողմից վերավաճառքի նպատակով գնված՝ 
արագ սպառվող ապրանքները կամ վերավաճառքի նպատակով պահվող հողամասը և 
այլ գույք: Պաշարները նաև ընդգրկում են կազմակերպության պատրաստի արտադրան-
քը կամ անավարտ արտադրությունը ու ներառում են հումքը և նյութերը, որոնք նախա-
տեսված են արտադրության ընթացքում օգտագործելու համար: Ծառայությունը մատու-
ցող կազմակերպության դեպքում պաշարները ներառում են ծառայության ծախսումները, 
որոնց գծով կազմակերպությունը դեռևս չի ճանաչել համապատասխան հասույթը: 

Պետք է նշել, որ, ըստ ներկայացված դասակարգման, ձևավորվել են կազմակերպու-
թյան պաշարների հաշվառման համապատասխան հաշիվներ և ֆինանսական վիճակի 
մասին հաշվետվության հոդվածներ, ինչը դրական է: 

Այս ստանդարտը սահմանում է նաև պաշարների գնահատման սկզբունքները, 
այսինքն՝ պաշարները պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվա-
զագույնով: 

Իրացման զուտ արժեքը սովորական գործունեության ընթացքում վաճառքի ենթա-
դրվող գինն է՝ հանած համալրման ենթադրվող ծախսումները և վաճառքը կազմակեր-
պելու համար անհրաժեշտ ենթադրվող ծախսումները: 

Պաշարների ինքնարժեքը կարող է չփոխհատուցվել, եթե դրանք մասամբ կամ 
ամբողջությամբ օգտագործելի չեն` վնասվել են, փչացել են, հնացել են կամ վաճառքի 
գինը նվազել է: Պաշարների ինքնարժեքը կարող է չփոխհատուցվել նաև այն դեպքում, 
եթե աճել են համալրման ենթադրվող ծախսումները, կամ այնպիսի ենթադրվող 
ծախսումներ, որոնք պետք է կատարվեն վաճառքը կազմակերպելու համար: Պաշարների 
ինքնարժեքից իրացման զուտ արժեքի մակարդակի իջեցնելու փորձը համապատասխա-
նում է այն տեսակետին, որ ակտիվները չպետք է արտացոլվեն ավելի բարձր գումարով, 
քան ակնկալվում է, որ պիտի ստացվի նրանց վաճառքից կամ օգտագործումից1: 

Պաշարների ինքնարժեքը պետք է ներառի ձեռքբերման, արտադրանքի վերամշակ-
ման բոլոր ծախսումները և պաշարների գտնվելու վայրը, պատշաճ վիճակ ապահովելու 
հետ կապված բոլոր մյուս ծախսումները: 

Ինչպես տեսնում ենք, ներկայացված մոտեցումները լիովին համահունչ են շուկայա-
կան տնտեսության պայմաններին` նախատեսելով պաշարների գնահատում իրական 
արժեքով, ինչը համապատասխանում է նաև «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ 
օրենքի` հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական հաշվետվություններ 
կազմելու արժանահավատության սկզբունքի հաշվենկատության պահանջին2:  

                                                 
1 «Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 2», Երևան, 2010 թ., էջ 32: 
2 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, 2003 թ., ՀՕ-515Ն, հոդված 11, 3. ա) կետ:  
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Ստանդարտը սահմանում է նաև պաշարների ինքնարժեքի մեջ չներառվող և դրանց 
ծախսերի օրինակներ. «Պաշարների» ինքնարժեքի մեջ չներառվող և դրանց կատարման 
ժամանակաշրջանում ծախս ճանաչվող ծախսումների օրինակներ են` 

1. գերնորմատիվային ծախսումները` կապված նյութերի, աշխատուժի և արտադրա-
կան այլ ծախսումների գերածախսի հետ, 

2. պահպանման ծախսումները, բացառությամբ եթե դրանք անհրաժեշտ են արտա-
դրության գործընթացում` նախքան հաջորդ արտադրական փուլին անցնելը, 

3. վարչական վերադիր ծախսումները, որոնք կապված չեն պաշարների՝ գտնվելու 
վայր հասցնելու կամ պատշաճ վիճակի բերելու հետ, 

4. վաճառքի ծախսումները: 
Մեր կարծիքով՝ պաշարների ինքնարժեքում անհրաժեշտ է ներառել նաև 2. կետում 

նշված պաշարների պահպանման ծախսերը հետևյալ պատճառաբանությամբ.  
1. Կազմակերպությունները, որոնք պաշարները ներկրում են արտերկրից, ելնելով 

տրանսպորտային մեծ ծախսերից, տարանցիկ նորմաներից և մեծ խմբաքանակ-
ների դեպքում առաջարկվող զեղչային համակարգերից, շատ դեպքերում ստիպ-
ված են դրանք ձեռք բերել մեծ խմբաքանակներով, և տվյալ դեպքում պաշարների 
պահպանման ծախսերը զգալի գումար են կազմում: 

2. Հանրապետության սննդի արդյունաբերության կազմակերպությունները, որոնք 
հիմնականում օգտվում են ներքին շուկայից, ելնելով սեզոնային գործոնի առկայու-
թյունից, ձեռք են բերում պաշարներ բավական մեծ ծավալներով, ինչը նույնպես 
ենթադրում է դրանց պահպանման զգալի ծախսեր: 

ՀՀՄՍ թիվ 2 «Պաշարներ» ստանդարտը առաջարկում է, ելնելով նպատակահարմա-
րությունից, կիրառել պաշարների ինքնարժեքի չափման ստանդարտ ծախսումների 
մեթոդը, եթե արդյունքները մոտավորապես հավասար են ինքնարժեքին1. «Ստանդարտ» 
ծախսումների մեթոդով պաշարների չափման դեպքում ընդունվում է հումքի և նյութերի, 
աշխատուժի, տնտեսական և արտադրական հզորությունների օգտագործման նորմա-
տիվային մակարդակը: Այն պարբերաբար վերլուծվում է և, անհրաժեշտության դեպքում, 
վերանայվում՝ արդի պայմաններից ելնելով: 

Ցանկալի կլիներ, եթե այս կետին ի լրումն մշակվեին և համապատասխան փաստա-
թղթերով ներկայացվեին վերոնշյալ նորմատիվային ծախսերի միջին ճյուղային մեծու-
թյուններ, ինչը կազմակերպություններին հնարավորություն կտար համեմատության միջո-
ցով գնահատելու սեփական գործունեության արդյունավետությունը: 

Ստանդարտն առաջարկում է նաև պաշարների ինքնարժեքի որոշման մի քանի բա-
նաձևեր: Փոխադարձ փոխարկելի պաշարների ինքնարժեքը պետք է որոշվի «Առաջինը 
մուտք` առաջինը ելք ԱՄԱԵ» (ՖԻՖՈ) կամ միջին կշռված արժեքի բանաձևով: 

ԱՄԱԵ բանաձևը ենթադրում է, որ պաշարները, որոնք գնվել կամ արտադրվել են 
առաջինը, ելքագրվում են առաջինը, և հետևաբար՝ միավորները, որոնք մնում են պա-

                                                 
1 «Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 2», Երևան 2010 թ., էջ 31: 
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շարներում, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում գնվածները կամ արտադրվածներն 
են: 

Միջին կշռված արժեքի բանաձևով յուրաքանչյուր միավորի արժեքը որոշվում է 
հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբի դրությամբ նույնատիպ միավորների և հաշվետու 
ժամանակաշրջանի ընթացքում գնված կամ արտադրված նույնատիպ միավորների միջին 
կշռված արժեքով: Միջին կշռված արժեքը կարող է հաշվարկվել պարբերականության հի-
մունքով կամ լրացուցիչ ապրանքաքանակների ստացմանը զուգընթաց՝ կախված կազ-
մակերպության իրավիճակից:  

Նշված բանաձևերից որևէ մեկի ընտրությունը կազմակերպության կողմից պայմա-
նավորված է օգտագործվող պաշարների գների տատանումներով, մասնավորապես՝ 
բարձր սղաճի դեպքում ԱՄԱԵ բանաձևի կիրառումը նպատակահարմար չէ, քանի որ 
արտադրանքի ինքնարժեքը թերագնահատվում է, ստացվում է գերշահույթ, ինչը իրակա-
նությանը չի համապատասխանում:  

Մեր կարծիքով՝ բոլոր դեպքերում առավել նպատակահարմար է միջին կշռված 
բանաձևի կիրառումը լրացուցիչ ապրանքաքանակների ստացմանը զուգընթաց, որը 
հնարավոր է իրականացնել համակարգչի միջոցով, ավտոմատ կերպով` հիմնվելով 
հաշվապահական հաշվառման վարման համակարգչային ծրագրի տվյալների վրա: Դա 
ներկայումս առավել հնարավոր է, քանի որ բնականոն գործող կազմակերպությունների 
մեծ մասը կիրառում է հաշվապահական հաշվառման համակարգչային ծրագրերը: Մենք 
կարծում ենք, որ միջին կշռված բանաձևն առավել նպատակահարմար է և համապա-
տասխանում է վերոնկարագրյալ՝ արժանահավատության սկզբունքի հաշվենկատության 
պահանջին, քանի որ գների աճի պայմաններում այս բանաձևի կիրառմամբ հնարավոր է 
դառնում հավասարապես բաշխել գների աճի ազդեցությունը իրացված արտադրանքի և 
հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջան փոխանցված պաշարների ինքնարժեքի միջև, եթե, 
իհարկե, փոխանցված պաշարների մեծությունը զգալի է, ինչը բնորոշ է հատկապես 
սննդի արդյունաբերության կազմակերպություններին` ինքնարժեք, պաշար, իրացման 
զուտ արժեք, ծախս, գնահատում, միջին կշռված արժեք, գին, իրական արժեք: 

 
 
Պաշարների հաշվապահական հաշվառման հիմնական խնդիրը ծախսումների մեծության 

որոշումն է: Ծախսումները պետք է ճանաչվեն որպես ակտիվ և մնան այդպիսին մինչև դրանց 
հասույթների ճանաչումը: 

ՀՀՄՍ թիվ 2-ը սահմանում է նաև պաշարների գնահատման սկզբունքները. «Պաշարները 
պետք է չափվեն ինքնարժեքից և իրացման զուտ արժեքից նվազագույնով»: 

ՀՀՄՍ թիվ 2-ը «Պաշարներ» ստանդարտը առաջարկում է կիրառել պաշարների ինքնարժեքի 
չափման ստանդարտ ծախսումների մեթոդը, եթե արդյունքները մոտավորապես հավասար են 
ինքնարժեքին: 
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НАРИНЕ МАРТИРОСЯН 
 

ПОДХОДЫ УЧЁТА ЗАПАСОВ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
 

Основная задача бухгалтерского учета запасов - учёт затрат, которые считаются активом. По 
МСФО N 2 "Запасы" себестоимось запасов исчисляется как затраты, которые в свою очередь 
исчисляются с помощью формул.  

Вышесказанное имеет особое значение для составления финансовой отчётности, для приня-
тия экономических решений о финансовом положении предприятия и финансовых результатах. 

По МСФО N 2 "Запасы" предлагают исчислять себестоимость запасов по методу "стандарт-
кост", при котором себестоимость материалов, рабочей силы, экономических и производственных 
мошностей приближается к нормативному значению. 

 

 
NARINE MARTIROSYAN 

 

APPROACHES TO RESERVE ACCOUNTING IN MODERN CONDITION 
 

The main task of reserve accounting is cost accounting considered as an asset. IFRS N 2 
"Inventories" the cost of inventories is calculated as expenditure which in its turn is calculated by means 
of formulae. The above is the main goal for the preparation of financial statements for economic 
decision-making of financial position and financial performance. According to IFRS N 2 "Inventories" 
offer to calculate the cost of inventories by the method and the "standard cost" in which the cost of 
materials, labor, economic and industrial facilities approach normative values. Approaches to inventory 
accounting in modern condition. 

 
 
 
 

ՏԱԹԵՎ ԹԵՐԶԻԲԱՇՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ՊՈԼԻԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԾԱԽՍՈՒՄՆԵՐԻ 
ՀԱՇՎԱՌՈՒՄՆ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՈՐՈՇՄԱՆ 

ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՊԱՏՎԵՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  պատվեր, նորմատիվային ինքնարժեք, 
շեղում նորմատիվային ինքնարժեքից, 
նորմաների փոփոխություն, փաստացի 
ինքնարժեք 

 

Բիզնեսի լավագույն կազմակերպման գործում չափազանց կարևորվում է տնտեսա-
կան որոշումների ժամանակին իրականացումը, որոնց միջոցով ձեռնարկատիրական 
գործունեության թերություններն օպերատիվ կերպով բացահայտվելուց բացի, արագորեն 
լուծվում են: Դրանք վերացվում են արտադրության ծախսումների նորմատիվային հաշ-
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վառման կազմակերպմամբ, երբ կառավարման համակարգում հաշվապահական տեղե-
կատվական հոսքը ներկայացվում է հետևյալ կտրվածքով1.  

Փաստացի հոսք = Նորմատիվային հոսք (+) (- ) Շեղումներ: 
ՀՀ պոլիգրաֆիական արտադրության կազմակերպություններում ինքնարժեքի որոշ-

ման օբյեկտը պատվերն է, իսկ պատվերի ներսում ինքնարժեքի հաշվարկման մեր կող-
մից առաջարկվող տարբերակը` նորմատիվային մեթոդը, որի դեպքում արտադրանքի 
թողարկման համար անհրաժեշտ առանձին ծախսումները հաշվառվում են նորմատիվա-
յին հաշվարկումներով նախատեսված ընթացիկ նորմաներով: Թողարկված արտադրան-
քի փաստացի ինքնարժեքը որոշվում է ընթացիկ նորմաներով հաշվարկված նորմատի-
վային ծախսումների, նորմայից շեղումների և նորմաների փոփոխությունից գոյացած 
տարբերությունների հանրահաշվական գումարով: Հաշվարկը կատարվում է հետևյալ 
բանաձևով.  

ԻՓ= Ին+Շն+Նփ, 
որտեղ`  

ԻՓ - թողարկման փաստացի ինքնարժեքը,  
Ին - նորմատիվային ինքնարժեքը,  
Շն - նորմատիվային ծախսումներից շեղումները (+,-),  
Նփ - նորմաների փոփոխության ազդեցությունը (+,-):  
Նորմատիվային հաշվառման կազմակերպման ժամանակ նախօրոք կազմվում են 

տնտեսավարման արդյունքների նորմաներ (այդ թվում՝ ինքնարժեքի մեջ ներառվող 
փոփոխուն ծախսումների), որոնք ապահովում են առավելագույն արդյունավետություն: 
Հետևաբար՝ կազմակերպությունները ձգտում են ստանալ հաշվարկված նորմաներին 
համապատասխան փաստացի արդյունքներ, իսկ սահմանված նորմաներից ստացվող 
շեղումները վկայում են տնտեսավարման թերացումների և դրանց հրատապ շտկման 
անհրաժեշտության մասին: 

Նորմատիվային հաշվառում կազմակերպելիս անհրաժեշտություն է դառնում լուծել 
հետևյալ խնդիրները. ստեղծել տնտեսավարման ցուցանիշների նորմատիվային բազա, 
որը պետք է ընդգրկի արտադրության և իրացման ողջ գործընթացը, ապահովել նորմա-
ներից շեղումների արձանագրման փաստաթղթաշրջանառություն, կիրառել լրացուցիչ 
կառավարչական հաշվառման հաշիվներ, որոնք տարանջատված կամփոփեն տնտեսա-
վարման արդյունքների նորմատիվային և նորմաներից ծագած շեղումների հոսքերը, 
կիրառել այնպիսի հաշվային թղթակցություններ, որոնք թույլ կտան հաշվապահական 
համակարգի շրջանակներում փոխկապակցելու նորմատիվային, շեղումների և փաստացի 
տեղեկատվական հոսքերը, և հնարավորություն ստեղծել փաստացի հոսքերը զուգահե-
ռաբար ներկայացնելու<նորմատիվային հոսք±շեղումներ>կտրվածքով2: Արտադրության 
ծախսումների նորմատիվային մեթոդի կիրառման նպատակը, ըստ ծախսումների ձևա-

                                                 
1 Риполь Н.К., Сарагоси Ф.Б., Основы финансового управленческого анализа. М., ПРИОР, 2010, с. 256. 
2 Anthony A. Atkinson, Rajiv D. Banker, Robert S. Kaplan, Management accouting: New Jersey 2008, p. 365. 
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վորման կենտրոնների (արտադրական հատվածների) և ըստ հաշվարկման օբյեկտների, 
ինքնարժեքի հաշվարկումն է, որի պայմաններն են նորմատիվային տնտեսության ստեղ-
ծումը (նորմաների սահմանումը), նորմայից շեղումների հաշվառումը և վերլուծությունը` 
ըստ պատճառների և մեղավորների, նորմաների փոփոխությունների հաշվառումը: 

Նորմատիվային տնտեսությունը յուրաքանչյուր հաշվարկվող օբյեկտի ինքնարժեքում 
ներառվող բոլոր ծախսումների (հիմնականում փոփոխուն) նորմատիվային մեծություննե-
րի սահմանումն է դրամական արտահայտությամբ: 

Պոլիգրաֆիական արտադրանքի (պատվերի) ինքնարժեքի հիմնական հաշվարկի 
հոդվածներից են նյութերը, որոնց արդյունավետ օգտագործումն ինքնարժեքի իջեցման և 
կազմակերպության մրցունակության բարձրացման կարևոր գործոններից է: Պոլիգրա-
ֆիական արտադրության կազմակերպություններում նյութական ծախսումների նորմանե-
րի հաստատման ժամանակ հաշվի են առնվում օգտագործվող նյութի (թղթի և ներկանյու-
թի) որակը, տեխնոլոգիական կորուստները և տվյալ ծախսի վրա օբյեկտիվորեն ազդող 
այլ գործոնների ազդեցությունը: Հաշվի առնելով օգտագործվող թղթի և այլ նյութերի 
նկատմամբ ներկայացված պահանջները՝ կազմակերպության գնումների բաժինը որոշում 
է օգտագործվող նյութերից յուրաքանչյուրի գինը: Քանակի և գնի արտադրյալը նորմա-
տիվային ծախսի մեծությունն է: Հաշվետու ժամանակաշրջանի սկզբին սահմանված 
նորմատիվների հիման վրա կազմվում է միավոր արտադրանքի, տվյալ դեպքում՝ պատ-
վերի նորմատիվային հաշվարկը, որն օգտագործվում է պատվերի նորմատիվային 
ինքնարժեքը որոշելու համար:  

Հաշվետու ժամանակաշրջանում ահազանգող փաստաթղթերի հիման վրա (արտա-
դրական զեկուցագրեր, արտաժամյա աշխատանքի տաբելներ, խոտան արտադրանքի 
ակտեր, պարապուրդի հաշվառման թերթիկներ և այլն) հաշվարկվում են նյութերի, 
աշխատավարձի և այլ ծախսումների շեղումներն ու կորուստները և վերլուծվում` ըստ 
առաջացման պատճառների և մեղավորների1: 

Փաստացի ինքնարժեքը հաշվելիս նկատի է առնվում նաև նորմաների փոփոխության 
ազդեցությունը, որը կարող է լինել դրական կամ բացասական` կախված առանձին 
գործոնների ազդեցության չափից: Օրինակ` եթե կազմակերպությունը օգտագործի ավելի 
նոր տեխնոլոգիաներ, ապա հնարավոր է նյութերի նորմաների կրճատում: Նյութերի 
ձեռքբերման գների, ծառայությունների սակագների աճը կհանգեցնեն համապատաս-
խան ծախսումների գծով նորմաների աճի: 

Արտադրական ծախսումների սինթետիկ հաշվառումը կազմակերպվում է որոշակի 
հաշիվներով: Սկզբում 811 «Հիմնական արտադրություն» հաշվում կուտակվում է նորմա-
տիվային ինքնարժեքը` ծախսումների հաշվարկային հոդվածներով: Հետագայում կա-
տարվում է նորմատիվային ինքնարժեքի ճշգրտում` կապված նորմաների փոփոխության 
և նորմայից շեղումների հետ (դրական կամ բացասական նշանով): Կառավարչական 
հաշվառման հաշիվների կազմում նորմատիվային ծախսից շեղումների և նորմաների 

                                                 
1 Котляров С.А., Управление затратами,СПб.: Питер, 2007, с. 157-159. 
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փոփոխության ազդեցության հաշվառման համար առանձին սինթետիկ հաշիվներ 
նախատեսված չեն: Հետևաբար՝ փաստացի ինքնարժեքի ամփոփ հաշվարկումը պետք է 
կատարվի 811 «Հիմնական արտադրություն» հաշվում, իսկ անալիտիկ հաշվառման մեջ 
կարելի է նույն հաշվարկվող օբյեկտի համար նախատեսել երեք առանձին հաշիվներ՝ 
«Նորմատիվային ծախսումներ», «Նորմատիվային ծախսումներից շեղումներ», «Նորմա-
ների փոփոխության ազդեցություն»: 

Պոլիգրաֆիական արտադրությունում հաշվապահական հաշվառման ավտոմատ 
համակարգերի ներդրման պայմաններում հնարավոր է ստեղծել պատվերանորմատի-
վային եղանակով ծախսումների հաշվարկման ենթահամակարգ` իրականացնելով կա-
տարված նյութական ծախսումների փաստացի ծախսի հաշվարկում և ֆինանսական 
հաշվառման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ձևավորում` վերը նշված հաշիվների 
կիրառմամբ: Ըստ արտադրական սեգմենտների վերահսկողություն սահմանելու 
նպատակով յուրաքանչյուր պատվերի համար նյութածախսի հաշվառումը սկզբնական և 
ահազանգող փաստաթղթերի հիման վրա կիրականացվի «Նորմատիվային ինքնարժեք», 
«Շեղում նորմատիվային ինքնարժեքից», «Նորմաների փոփոխություն» և «Փաստացի 
ինքնարժեք» հաշիվներով, ընդ որում՝ շեղումներ արտացոլող հաշիվների դեբետում 
գումարները գերածախսի դեպքում ձևակերպվում են դրական նշանով, իսկ տնտեսման 
դեպքում` բացասական:  

 
Պատվերանորմատիվային մեթոդով պատվերի/գրքի/ համար նյութական ծախսումների 
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Առաջարկվող մոտեցմամբ նյութերի հաշվառումը հնարավոր է միայն նորմայից 
շեղումների և նորմաների փոփոխության վերաբերյալ փաստաթղթերն ըստ արտա-
դրական հատվածների կամ պատասխանատվության կենտրոնների կազմելու դեպքում: 

 
 
Պոլիգրաֆիայում ծախսումների հաշվառման օբյեկտ հանդիսանում է պատվերը: Պատվերի 

համար կատարված նյութական ծախսումների հաշվառումն առաջարկվում է կազմակերպել 
նորմատիվային մեթոդով, որի դեպքում փաստացի ծախսը հավասար է նորմատիվային ծախս (+) 
(-) շեղումներ: Տեղեկատվության նման հոսքը կապահովի վերահսկողությունն ըստ արտադրական 
հատվածների և ըստ պատասխանատվության կենտրոնների: 

 
 

ТАТЕВ ТЕРЗИБАШЯН 
 

УЧЕТ МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАТРАТ ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО ПРОДУКТА В СИСТЕМЕ 
НОРМАТИВНО-ЗАКАЗНОГО УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ 

 
В полиграфии объектом учета затрат является заказ. Учет материальных затрат на заказ реко-

мендуется организовать по нормативному методу, при котором фактический расход = норматив-
ный расход (+)(-) отклонения. Поток такой информации обеспечит контроль по производственным 
сегментам и по ответственным лицам.   

 
 

TATEV TERZIBASHYAN 
 

MATERIAL CONSUMPTION ACCOUNTING OF POLEOGRAPHIC PRODUCTION IN 
NORMATIVE-ORDER COST ACCOUNTING SYSTEM 

 
One of the general purposes of management is making in time economic decisions which will not 

only detect disadvantages but also make possible resolve them. Issues like this are resolved by 
implementing normative accounting of productional costs. in which information for accounting will have 
such a structure. Information actual flow = normative flow (+) (-) devations. 
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В ближайшие годы предстоит оперативно обеспечить мировое население полноцен-

ным белковым питанием на основе имеющихся сырьевых ресурсов и эффективного их 
использования. 

 В настоящее время особую актуальность представляют молочные продукты на осно-
ве молочно-соевой системы. Хотя применение растительного сырья имеет преимущество 
– снижение себестоимости готового продукта, однако, замена части молочного сырья на 
растительное непременно требует корректировки технологических параметров для полу-
чения готового продукта с высокими потребительскими свойствами. Сложность создания 
белковых продуктов на основе натурального молока и соевой эмульсии заключается в 
различии физико-химических и функциональных свойств взаимодействия белок-вода, 
белок-белок и белок-липиды1.  

Посолка является одной из основных технологических операций в производстве 
сыров. Посолку сыров проводят с целью придания им определенного вкуса и в какой-то 
степени для регулирования микробиологических процессов во время его созревания. 
Микробиологические, биохимические и физико-химические процессы в сыре, а следова-
тельно, и его качество в значительной степени определяются способом посолки, коли-
чеством внесенной в сыр поваренной соли. 

Поваренная соль, взаимодействуя с белковой основой сыра, обусловливает физико-
химические процессы, в результате которых формируются как вкус и запах сыра, так и 
его консистенция и рисунок, а также цвет сырного теста. Высокое ее содержание в сыре 
отрицательно сказывается на формировании органолептических показателей продукта, а 
также задерживает процесс его созревания2.  

                                                 
1 Г.Т.Ли, Н.В.Сенченко, Технология соевой и молочно-соевой творожной массы // Молочная промышленность. 
2010, 4, с. 69-70; Нечаев А.П., Пищевая химия. Изд. 3-е, испр., СПб.: ГИОРД, 2004, 640 с.  
2 А.В.Гудков. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты /под ред. 
С.А.Гудкова, 2-ое изд., испр. и доп./ М., ДеЛи принт, 2004, 804 с.; Аджиев С.А., Рамазанов И.У., Эльканов 
Х.А. Процесс посолки сыров и пути его совершенствования: Обзорная информация, М., ЦНИИТЭИ – 
мясомолпром, 1979, 20 с.; Производство сыра: технология и качество / Пер. с фр. Б.Ф.Богомолова, М.: 
Агропромиздат, 1989, 496 с. 
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Наиболее распространенным и доступным методом посолки является посолка сыров 
в рассоле. При производстве сыра Лори из коровьего молока на заводах Армении 
продолжительность посолки составляет 14-15 суток, что приводит к содержанию в нем до 
4,5% соли, что потвердилось и нашими опытами.  

При производстве сыра Лори из смеси коровьего и соевого молока первоначальной 
задачей являлось установление в нем оптимального содержания хлористого натрия. С 
этой целью выработанные опытные сыры были разделены на несколько групп, которые 
выдерживали в рассоле с различной продолжительностью. Сыры солили в течение 6, 8, 
10, 12, 14 и 16 суток соответственно.  

В зависимости от продолжительности посолки были получены сыры с содержанием 
поваренной соли от 2,9 до 4,45%. 

Зависимость содержания поваренной соли в сыре от продолжительности посолки 
представлена в таблице 1.  

 
Таблица 1 

Содержание поваренной соли в сыре в зависимости от продолжительности посолки 
 

Содержание соли в сыре,% Концентация соли в водной фазе 
сыра, % 

Продолжительность 
посолки, сутки 

Контроль Опыт Контроль Опыт 

6 2,45±0,1 2,90±0,1 5,65±0,2 6,35±0,2 
8 3,10±0,1 3,50±0,1 7,15±0,3 7,70±0,3 
10 3,65±02 3,85±0,2 8,50±0,4 8,45±0,4 
12 3,90±0,2 4,10±0,2 9,10±0,4 9,05±0,4 
14 4,15±0,2 4,30±0,3 9,70±0,5 9,50±0,4 
16 4,35±0,3 4,45±0,3 10,15±0,5 9,85±0,5 

 
Установлено, что с увеличением продолжительности посолки скорость диффузии 

соли в сырную массу резко замедляется. Это объясняется тем, что диффузия в сыре 
зависит от концентрации рассола и начальной влажности сыра1. Так, если за первые 8 
суток посолки в сыр в среднем за сутки проникало 0,39% (контроль) и 0,44% (опыт) соли, 
то за последующие 8 суток лишь по 0,16 и 0,13% соответственно.  

Различный уровень посолки сыра оказал влияние на его органолептические показа-
тели. У сыров с содержанием соли 2,9% отмечен нетипичный вкус и запах и колющаяся 
консистенция. 

                                                 
1 А.В.Гудков. Сыроделие: технологические, биологические и физико-химические аспекты /под ред. 
С.А.Гудкова, 2-ое изд., испр. и доп./, М., ДеЛи принт, 2004, 804 с.; Аджиев С.А., Рамазанов И.У., Эльканов 
Х.А. Процесс посолки сыров и пути его совершенствования: Обзорная информация, М., ЦНИИТЭИ – 
мясомолпром, 1979, 20 с. 
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Увеличение содержания соли (3,50-3,85%) способствовало устранению указанных 
недостатков. Вкус и запах сыров был более выраженным, чистым и умеренно соленым. 
Дальнейшее увеличение содежания соли до 4,30-4,45% привело к снижению качества 
сыра на 2,5-3 балла. Вкус этих сыров был излишне соленый. Следует отметить также, что 
сыры с повышенным содержанием соли были неоднородны по цвету: во внутреннем слое 
цвет был желтовато-кремовым, а во внешнем – светло-кремовым.  

Во всех опытах была отмечена относительно плотная консистенция сыров. 
У всех сыров было обнаружено выделение жидкости и накопление ее под пленкой в 

процессе созревания. Максимальное выделение влаги отмечено у сыров, солившихся 6 и 
8 суток (0,35 и 0,20%), вследствие повышенного содержания влаги в продукте, а также у 
сыров, солившихся 14 и 16 суток (20 и 15%), что обусловлено излишним содержанием 
хлористого натрия и усиленного синерезиса осмотически связанной влаги. 

В сыродельной промышленности широко применяется частичная посолка в зерне. 
Этот способ позволяет достичь более равномерного распределения соли в сыре и поло-
жительно влияет на активизацию микробиологических и биохимических процессов, 
вкусовые и реологические свойства сыра, а также сокращает продолжительность посолки 
в солильных бассейнах, что увеличивает их пропускную способность и ускоряет процесс 
созревания сыра. Концентрация поваренной соли в сыре в пределах до 1% стимулирует 
развитие большинства молочнокислых бактерий. Частичную посолку рекомендуется 
проводить во время второго нагревания или сразу же после него1. 

В целях устранения отмеченных выше недостатков представлялось целесообразным 
изучить возможность применения комбинированного способа посолки для данного вида 
сыра. 

Выработка опытных сыров велась с учетом оптимального содержания поваренной 
соли, установленного в предыдущей серии опытов. Было осуществлено три варианта 
выработки: вариант 1 - посолка в рассоле в течение 8-10 суток (контроль), вариант 2 - с 
частичной посолкой в зерне из расчета 600 г соли на 100 кг молока с досаливанием в 
рассоле в течение 6-7 суток, вариант 3 - с частичной посолкой в зерне из расчета 1000 г 
соли на 100 кг молока с досаливанием в рассоле в течение 5-6 суток. Соль добавляли в 
виде пастеризованного рассола 24-25%-ной концентрации в конце обработки за 10-15 мин 
перед сливом сырной массы на формование. Содержание поваренной соли в сырах 
различных вариантов приведено на рисунке 1.  

                                                 
1 Τам же.   
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Рисунок 1. Динамика проникновения поваренной соли в сыр в зависимости от способа 

посолки 
 

При одинаковой продолжительности обработки сырного зерна влажность сырной 
массы после самопресоования опытных сыров по сравнению с контрольными повыша-
лась на 1-1,5% соответственно, что обусловлено, по-видимому, повышенной гидрифиль-
ностью параказеинового комплекса в этих условиях. Предварительная посолка сыров в 
зерне, обусловившая повышение влажности сыров, способствовала также активизации 
развития молочнокислой микрофлоры. 

Применение частичной посолки сыра в зерне из расчета 600 г соли на 100 кг молока 
улучшило органолептические показатели продукта. Сыры данного варианта обладали 
выраженным сырным, слегка кисловатым вкусом и имели эластичную консистенцию. 
Увеличение количества вносимой соли до 1000 г на 100 кг молока приводило к полу-
чению сыров с кислым вкусом и неравномерным щелевидным рисунком.  

В сырах, выработанных с комбинированной посолкой, различий по цвету между 
слоями сырной массы не наблюдалось. 

Однако, при этом способе посолки в сырах также отмечалось выделение жидкости 
под пленку (до 10%), что, по-видимому, связано с избыточным первоначальным 
содержанием влаги в сыре. 

Таким образом, установление оптимального содержания соли 3,5-4% и применение 
комбинированного способа посолки при производстве сыра Лори, выработанного из 
смеси коровьего и соевого молока, позволяют повысить его качественные показатели и 
одновременно сократить сроки посолки от 14-15 суток до 6-7. 
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В настоящее время особую актуальность представляют молочные продукты на молочно-
соевой основе. С целью получения продукта высокого качества проведены исследования по 
установлению оптимального содержания поваренной соли в сыре Лори, выработанного из 
смеси коровьего и соевого молока, и изучена возможность применения комбинированного спосо-
ба посолки для данного вида сыра.  

 
 

ԱԼԻՍԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

«ԼՈՌԻ» ՊԱՆՐԻ ԱՂՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՃՇՏԳՐՈՒՄԸ 
 

Ներկայումս կաթնասպիտակուցային հիմքով պատրաստված կաթնամթերքներն արդիական 
են: Լավորակ մթերք ստանալու նպատակով կատարվել են հետազոտություններ կովի և սոյայի 
կաթի խառնուրդից պատրաստված «Լոռի» պանրի մեջ աղի օպտիմալ քանակության ճշտգրման և 
տվյալ տեսակի պանրի համար համակցված աղման եղանակի կիրառման հնարավորության 
բացահայտման ուղղությամբ: 

 
 

ALISA GRIGORYAN 
 

THE CORRECTION OF TECHNOLOGICAL PARAMETERS OF SALTING OF "LORI" CHEESE 
 

Presently the dairy products on cow and soybean milk basis are actual. For getting product of good 
quality some investigations have been done for correction of optimal concentration of salt in Lori 
cheese, produced from mixture of cow and soybean milk, and possibility of using of partial salting in 
cheese grain for this kind of cheese has been learned.  

 
 

 
ՍՈՒՍԱՆՆԱ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱՌՈՒՅՑԻ ՀԻՄՆԱՏԱԿԻ ՓՈՍՈՐԱԿԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄԸ ԵՎ ՓՈՍՈՐԱԿԻ 
ՊԱՏԵՐԻ ԱՄՐԱՑՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր.  փոսորակի փորում, պատերի ամրացում, 
չորացում, պոմպեր, ջրահեռացնող տեխ-
նիկա, ասեղնաֆիլտր, սառեցված բնահո-
ղային պատեր, բնահողի արհեստական 
սառեցման եղանակ 

 

Կառույցների հիմքերի համար փոսորակներ փորելու ժամանակ անհրաժեշտություն է 
առաջանում կատարել երեք տեսակի համալիր աշխատանք՝ փոսորակի փորում (բնահո-
ղի հեռացում), պատերի ամրացում և պայքար ջրի դեմ, ինչը անվանում են փոսորակի չո-
րացում: Աշխատանքների այս տեսակների միջև հարաբերակցությունը կախված է որո-
շակի տեղական պայմաններից, իսկ դրանցից յուրաքանչյուրը զարգանում է առանձին և 
անհավասարաչափ:  
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Չորացում: Հնագույն ժամանակներում փոսորակների չորացման համար կիրառում 
էին տարբեր տեսակի շերեփներ, հետո՝ պարզագույն ջրահեռացնող (ջրհան) մեքենաներ, 
այդ թվում նաև արքիմեդյան պտուտակ: Ավելի ուշ ժամանակներում օգտագործվել են 
ձեռքով աշխատող պոմպեր: 

Ջրահեռացնող տեխնիկայի զարգացման նոր ժամանակաշրջան է համարվում XIX 
դարը, երբ հայտնվեցին մեխանիկական շարժիչով պոմպերը: Հետագա կատարելա-
գործումները հանգեցրին XX դարում կենտրոնախույս պոմպի հայտնագործմանը, որն 
առաջատար տեղ է զբաղեցնում ջրահեռացնող տեխնիկայում1: 

Նկատել են, որ փոսորակից պոմպի միջոցով ջրի հեռացման ժամանակ բնահողը 
դրա հատակում արագորեն քայքայվում է: Այդ երևույթի դեմ պայքարելու համար հնա-
գույն ժամանակներից կիրառում էին զանազան միջոցներ, օրինակ՝ մանրակոպիճի կամ 
խճի կամ էլ նույնիսկ մանր քարի շերտի ներմղման միջոցով հատակի ամրացումը, ընդ 
որում, նման միջոցառումները բնութագրական են XIX դարի համար: XIX դարի վերջերին 
և XX դարում լրջորեն արծարծվեց փոսորակի հատակում բնահողի պահպանման մասին 
հարցը, ու սկսեցին փնտրել այլ կարգի պաշտպանողական միջոցներ: Այսպես օրինակ՝ 
հայտնաբերեցին, որ հարկավոր է ջուրը հեռացնել փոսորակի հատակից ավելի ցածր 
փորված հատուկ հավաքովի ջրհորից, այդ պատճառով փոսորակի հատակին ջրի հոսքի 
համար պետք է փորել փոքր առվակներ: Արդյունքում այդ որոնումները հանգեցրին 
այսպես կոչված՝ հատուկ հորանցքի ֆիլտրերի (ջրհորներ-զտիչների) միջով բնահողի 
հաստաշերտից արտամղման միջոցով ջրի մակարդակի իջեցման եղանակի հայտնա-
գործմանը: Սկզբում դրա համար կիրառում էին ներծծող պոմպեր, որոնք տեղադրում էին 
փոսորակի հատակից վեր, իսկ հետագայում՝ խորքային ճնշումային պոմպեր, որոնք 
իջեցվում էին անմիջապես հորանցքի մեջ: Այս եղանակը սկսեցին անվանել խորքային 
կամ բնահողային ջրհանում: Կանգ չառնելով մանրամասների և տարեթվերի վրա՝ նշենք, 
որ խորքային ջրհանման գաղափարն արտահայտել է Մ.Վ. Լոմոնոսովը դեռևս 1742 թ., 
իսկ գործնականում այն սկսել են կիրառել Ռուսաստանում 1890 թ.: XX դարում խորքային 
ջրհանումը հատկապես հաջողությամբ կատարելագործվում էր Գերմանիայում: Այդ ոլոր-
տում խոշոր հաջողությունների են հասել ԽՍՀՄ երկրներում (Ի.Պ. Կուսակին): 

XX դարի մոտավորապես 30-ական թթ. Ամերիկայում հայտնագործվել է հատուկ 
սարքավորում, այսպես կոչված՝ ասեղնաֆիլտր, որը շատ չանցած լայն տարածում ստա-
ցավ: XX դարի 40-ական թթ. այն առավել կատարելագործված վիճակում կիրառվել է 
ԽՍՀՄ երկրներում: 

Պատերի ամրացում: Փորվածքների ուղղաձիգ եզրերի ամրացումը մարդուն հայտնի 
էր դեռևս շատ հեռավոր ժամանակներից: Այսպես՝ մ.թ.ա. III հազարամյակին վերա-
բերվող հնագիտական պեղումների ժամանակ հայտնաբերված հուշարձաններում առկա 
են գերանների կամ ձողերի միջոցով ողղաձիգ եզրերի ամրացման հետքեր, որոնք 
տեղադրված էին հորիզոնական կամ խփված էին ուղղահայաց: Այդպիսի հուշարձան-

                                                 
1 Федоровский Д.В., Основания и фундаменты, ВТЛ, 1956. 
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ներին կարող են առնչվել, օրինակ՝ գետնափոր տները, որոնք խորհրդային հնագետները 
հայտնաբերել են երկրի հարավային շրջաններում գտնվող բնակավայրերում: Գրավոր 
աղբյուրներում կարելի է գտնել ուղղաձիգ փորվածքների փայտից ամրացումների ցու-
ցումներ, որոնք կիրառվել են տարբեր ժամանակներում:  

Ուղղաձիգ եզրերի ամրացումները կիրառում էին ոչ միայն փոսորակներում, այլև 
մշտական շինությունների համար. օրինակ՝ առափնյա պատերի ջրարգելակներում 
(շլյուզներ) և այլն: Տարեգրություններից ակնհայտ է դառնում, որ Ռուսաստանում փայտե 
ագուցաշարերը (շպունտ) կիրառում էին արդեն VII դարում: Պահպանվել են XV-XVI դդ. 
փայտե ագուցային պատերի պատկերով հոլանդական փորագրություններ: Սակայն 
Վիտրուվիյը հիշատակում է, որ փայտե ագուցաշարը կիրառվում էր մ.թ.ա. դեռ ավելի 
վաղ ժամանակներում:  

Ներկայումս փոսորակների և, ընդհանրապես, փորվածքների, ուղղաձիգ պատերի 
ամրացումը մեծ մասամբ կատարում են մետաղական և փայտե, իսկ մնայուն պարիսպ-
ները` երկաթբետոնե ագույցներով: 

Սակայն խիտ գրունտների, հատկապես մանրակոպիճ, գլաքարեր կամ քարե միջնա-
շերտեր պարունակողների դեպքում, ագույցների խփումն անհնար է դառնում, և դրանով 
է բացատրվում փորվածքների ուղղաձիգ եզրերի ամրացումների այլ եղանակների ի հայտ 
գալը: Այսպես՝ հին ժամանակներում, դեռևս XVI դարում, Սիբիրում և Կանադայում ջրա-
հագեցած բնահողերում ջրհորներ և փոսորակներ փորելու համար կիրառում էին սառե-
ցումը, և այդ եղանակն անվանում էին «բնահողի սառեցում» (այդ անվանումը կիրառում 
էին նաև XX դարում): Այս մեթոդը ներմուծվել է շինարարական տեխնիկայում XIX դարի 
վերջին, և լայնորեն կիրառվել Ռուսաստանի սիբիրյան երկաթուղային ճանապարհների 
շինարարության ժամանակ: Օրինակ՝ ԽՍՀՄ-ում այն կիրառվել է XX դարի 30-ական թթ. 
Սվերդլովսկում գտնվող լճակի հատակին ջրառման կառույցի խողովակներ տեղադրելիս: 

Սառեցված բնահողային պատը ամբողջությամբ անջրանցիկ է, և այդպիսով, սառե-
ցումը միաժամանակ հզոր միջոց է ջրի դեմ պայքարելու համար: Դա առիթ հանդիսացավ 
բնահողերի արհեստական սառեցման եղանակի հայտնագործման համար, որը իրակա-
նացվում է 1875 թ. ստեղծված սառնարանային մեքենաների միջոցով1: Այս եղանակն 
առաջին անգամ կիրառել է գերմանացի Մարկշեյդեր Պետչը` հանքահորերի ամրացման 
համար, որն անցնում էր ջրահագեցած բնահողի միջով: 1888 թ. Պետչն այդ հայտնագոր-
ծության համար ստացել է արտոնագիր: Այդ ժամանակից սկսած՝ արհեստական սառեց-
ման մեթոդը լայն տարածում է ստանում ինչպես արտասահմանում, այնպես էլ ԽՍՀՄ-
ում: Կարելի է ասել, որ XX դարում արհեստական սառեցումն այն կարևորագույն եղա-
նակն էր, որը կիրառում էին թույլ ջրատար բնահողերում փոսորակների մշակման, հան-
քահորերի հորատանցման, մետրոպոլիտենի և այլ կառույցների կառուցման նպատակով: 
Հետաքրքիր է նշել, որ Կուրսկի մագնիսական շեղման պարագայում միայն սառեցման 
եղանակով հետախուզական հանքահորի կառուցումը հնարավորություն ընձեռեց անց-
նելու 30 մ հաստությամբ ջրատար շարժական բնահողի շերտը: 
                                                 
1 Цытович  Н.А., Основания и фундаменты на мерзлых грунтах, АН СССР, 1958. 
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Կառույցների հիմքերի համար փոսորակներ փորելու ժամանակ անհրաժեշտություն է առա-
ջանում կատարել երեք տեսակի համալիր աշխատանք՝ փոսորակի փորում (բնահողի հեռացում), 
պատերի ամրացում և պայքար ջրի դեմ, ինչը անվանում են փոսորակի չորացում: Աշխատանք-
ների այս տեսակների միջև հարաբերակցությունը կախված է որոշակի տեղական պայմաններից, 
իսկ դրանցից յուրաքանչյուրը զարգանում է առանձին և անհավասարաչափ:  

 
 

СУСАННА ОГАНЕСЯН 
 

УСТРОЙСТВО КОТЛОВАНОВ ДЛЯ ОСНОВАНИЯ ЗДАНИЯ И КРЕПЛЕНИЕ СТЕН 
КОТЛОВАНОВ 

 

При устройстве котлованов для фундаментов здания приходиться выполнять комплекс из трех 
видов работ: откопка котлована (удаление грунта), крепление стен и борьба с водой, что называют 
осушением котлована.  

 
SUSANNA HOVHANNISYAN 

 

PREPARATION OF PITS FOR THE FOUNDATION OF THE BUILDING AND FIXING THE 
WALLS OF THE PITS 

 

During the preparation of pits for the foundation of the building it is necessary to perform a set of 
three types of work: digging up the ditch (removal of soil), fixing of walls and control of water, which is 
called the drainage of the ditch. 

 
 

 

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ  
ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 

 

Հիմնաբառեր. վերահսկողություն, ներքին վերահսկողություն, 
ներքին աուդիտ, ներքին վերահսկողության հա-
մակարգ 

 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ ընկերու-
թյուններ տուժում են տարբեր տիպի՝ մարդկային, ֆինանսական, նյութական ռեսուրս-
ների անարդյունավետ օգտագործումից, կառավարչական ճիշտ որոշում ընդունելու հա-
մար անհրաժեշտ տեղեկատվության պակասից, հաշվետվությունների կանխամտածված 
և չմտածված խեղաթյուրումներից, աշխատողների և ղեկավարների խարդախություննե-
րից: Այսպիսի խնդիրներից կարելի է խուսափել՝ ընկերության ներսում ստեղծելով ներքին 
վերահսկողության արդյունավետ համակարգ: Մեզանից յուրաքանչյուրը, գրեթե ամեն օր, 
իրականացնում է ինքնավերահսկում կամ, այլ կերպ ասած, ներքին վերահսկողություն: 



 566

Դա կատարվում է, երբ տնից դուրս գալիս փակում ենք դուռը (պահպանում ենք բնա-
կարանում գտնվող մեր ակտիվները), ռեստորանում ստուգում ենք հաշիվը (չենք վճարում 
ավելին, քան պետք է և խնայում ենք դրամական միջոցները, միաժամանակ՝ ստուգում 
ձևակերպված հաշիվների ճշտությունը), ապահովագրվում ենք (ցանկանում ենք ապա-
գայում խուսափել հնարավոր կորուստներից), ընտրում ենք երթևեկության լավագույն 
տարբերակը (արդյունավետ ենք օգտագործում ռեսուրսները, տվյալ դեպքում՝ ժամանակը 
և դրամը): 

Օրինակները կարելի է շարունակել, սակայն այժմ թվարկենք մի քանիսը, որոնք 
վերաբերում են ընկերություններում ոչ բավարար վերահսկողությանը. հակերները մուտք 
են գործում բանկի էլեկտրոնային հաշիվներ և գողանում տասնյակ հազարավոր դոլար-
ներ, ավտոմեքենա արտադրող ընկերությունները ծախսում են միլիոնավոր դոլարներ 
վաճառված մեքենաների արգելակման համակարգի թերությունները վերացնելու համար 
և հետ են կանչում արդեն վաճառվածները, քանի որ հեղինակությունը «փողից թանկ է», 
ինքնաթիռները վթարվում են անորակ վառելիքի, անսարքության և ոչ ճիշտ շահագործ-
ման պատճառով և այլն: Այս բոլոր բացասական, հաճախ նաև ողբերգական երևույթները 
հնարավոր են դառնում նախևառաջ ներքին վերահսկողության համակարգի անարդյու-
նավետ աշխատանքի պատճառով:  

Հոդվածի նպատակն է վերլուծել ներքին վերահսկողության համակարգի և ներքին 
աուդիտի կապը, որոշել վերջիններիս դերն ու նշանակությունը ՀՀ կազմակերպություն-
ներում: 

Ցանկացած գործունեություն կազմակերպությունում տեղի է ունենում 2 համակարգի 
շրջանակներում1. 

1. Գործառնական (կազմակերպական) համակարգ, որը ստեղծված է առաջադրված 
նպատակներին հասնելու համար: 

2. Վերահսկողության համակարգ, որը թափանցում է գործառնական (կազմակեր-
պական) համակարգ: Այն բաղկացած է քաղաքականությունից, բյուջեից, նորմա-
տիվային իրավական ակտերից, ընթացակարգերից, հրահանգներից, հաշիվներից 
և հաշվետվություններից, ստեղծում է անհրաժեշտ նախապայմաններ և հնարավո-
րություններ, որպեսզի ընկերությունը՝ ընդհանրապես, ղեկավարները՝ մանավորա-
պես հասնեն առաջադրված նպատակներին: 

Կազմակերպություններում վերահսկողությունը հանդիսանում է կառավարման ամ-
բողջ գործընթացի անբաժանելի մասը: Դրանք փոխկապակցված են և փոխպայմանա-
վորված, հետևաբար՝ կառավարումն առանց վերահսկողության կորցնում է իմաստը: 
Ներքին վերահսկողությունը մի գործընթաց է, որը ուղղված է կազմակերպության նպա-
տակների իրագործմանը, և ընկերության ղեկավարության կողմից իրականացվող պլա-
նավորման, կազմակերպաիրավական հարցերի լուծման և մշտադիտարկման արդյունք է: 

                                                 
1 Евдакимова А. В., Пашкина И. Н., Внутренний аудит и контроль финансого-хозяйственной деятельности 
организации: Практическое пособие – М.: Издательстко-торговая корпорация «Дашков и К°», 2012, с, 5. 
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Կառավարիչները պետք է, առաջին հերթին, ընկերության և դրա առանձին ստորաբա-
ժանումների համար առանձնացնեն այն նպատակները և որոշեն այն խնդիրները, որոնք 
կազմակերպության կառուցվածքի հիմքում են, երկրորդը` դրված նպատակներին հաս-
նելու և առկա խնդիրները լուծելու համար պետք է ապահովեն փաստաթղթերի և հաշ-
վետվությունների կազմման արդյունավետ համակարգ, իրավասությունների բաշխման, 
վավերացման, մշտադիտարկման համակարգերի պատշաճ գործունեություն:  

Գոյություն ունի «Վերահսկողություն» հասկացության մի քանի մոտեցում1. 
1. Լայն իմաստով՝ «Վերահսկողություն» եզրույթը դիտարկվում է որպես կառավար-

ման գործառույթ: 
2. Վերահսկողությունը դիտարկվում է նաև որպես գործունեության տեսակ՝ իրակա-

նացնելով կառավարչական որոշումների դիտարկում և ստուգում:  
3. Վերահսկողությունը համարվում է հետադարձ կապի միջոց, այլ կերպ ասած՝ 

կազմակերպության կառավարման մարմնին հնարավորություն է տալիս ստանալու 
անհրաժեշտ տեղեկատվություն կազմակերպության իրական վիճակի և կառա-
վարչական որոշումների ճիշտ ու ժամանակին իրականացման վերաբերյալ: 

4. Վերահսկողությունը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնելու անվտանգու-
թյան համալիր միջոցառումներ: Այս դեպքում անվտանգություն ասելով նկատի 
ունենք տնտեսականը, այսինքն՝ ապահովել բավարար տնտեսական անկախու-
թյուն դիմակայելու համար ներքին ու արտաքին բացասական ազդեցություններին: 

5. Վերահսկողության ընթացակարգերի արդյունավետ իրականացման վերահսկո-
ղություն և գնահատում: Միայն այս դեպքում է նպատակահարմար ներքին վերա-
հսկողության համակարգում առանձնացնել ներքին աուդիտի ծառայություն:  

Այս մոտեցումները չեն հակասում, այլ լրացնում են միմյանց և հանդիսանում են կազ-
մակերպության ներքին վերահսկողության համակարգի հիմքը: Ներքին վերահսկո-
ղությունը որոշում է տնտեսական գործունեության օրինականությունը, տնտեսապես 
նպատակահարմարությունը և համապատասխանությունը կանոնադրության դրույթնե-
րին: Խոսելով ներքին վերահսկողության մասին՝ կարևոր է գիտակցել, որ վերջինս ար-
դյունավետ է այն դեպքում, երբ ուղղված է որոշակի նպատակի ձեռքբերմանը, և նախքան 
վերահսկողության արդյունքների գնահատումը, անհրաժեշտ է հստակեցնել այդ նպա-
տակները: Գոյություն ունի ներքին վերահսկողության 5 հիմնական նպատակ. 

1. լիարժեք և հավաստի տեղեկատվություն ապահովում, 
2. քաղաքականությանը, բիզնես պլանին, ընթացակարգերին, օրենսդրությանը հա-

մապատասխանող գործունեության ծավալում, 
3. ակտիվների պահպանում և նոր պահուստների հայտնաբերում, 
4. ռեսուրսների խնայողաբար և արդյունավետ օգտագործում, 

                                                 
1 Пугачев В. В., Внутренний аудит и контроль. Организация внтутреннего аудита в условиях экономического 
кризиса: учебник – М.: Дело и Сервис, 2010, с. 12.  
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5. կազմակերպության ստորաբաժանումների նպատակների և խնդիրների լուծման 
ապահովում:  

Ներքին վերահսկողության համակարգը ստեղծվում և գործառվում է կազմակերպու-
թյան ղեկավարության կողմից՝ տնտեսական գործունեության ընթացքում ընկերության  
յուրաքանչյուր աշխատակցի պարտականությունների արդյունավետ կատարումն ապա-
հովելու համար: Ներքին վերահսկողության համակարգը ներառում է.  

1. կազմակերպության ներքին միջավայրը, այսինքն` էթիկական  արժեքները, ղեկա-
վարման ոճը, որոշումների ընդունման գործընթացը, պարտականությունների 
պատվիրարկումը, լիազորությունների և իրավասությունների բաշխումը, աշխա-
տակիցների  իրավունակությունը, 

2. կազմակերպության՝ նպատակներին հասնելու ճանապարհին առկա ռիսկերի որո-
շումը,  վերլուծությունը և կառավարումը, 

3. ամենօրյա վերահսկողության իրականացումը, 
4. տեղեկատվության մատչելիության լիազորված համակարգի առկայությունը, 
5. ներքին վերահսկողության համակարգի մշտադիտարկումը: 
Վերոշարադրյալից պարզ է դառնում, որ ներքին վերահսկողության համակարգի 

ստեղծումը  բավական դժվար գործընթաց է, իսկ ինքը՝ համակարգը, բարդ ու նուրբ է, 
որի անբաժանելի մասն են կազմակերպության բոլոր ստորաբաժանումները, գործու-
նեության բոլոր ոլորտները և յուրաքանչյուր աշխատակցի գործառույթները: Կարևոր է 
նշել, որ ցանկացած  կազմակերպության նպատակն է ստեղծել այնպիսի համակարգ, որը 
կօգնի ժամանակին  բացահայտել և վերացնել թերացումները: Եվ, իհարկե, ցանկացած 
լավ ստեղծված ու կազմակերպված ներքին վերահսկողության համակարգ, նպատակնե-
րին հասնելու և տնտեսապես շահավետ լինելու առումով, պահանջում է արդյունավե-
տության գնահատում: Այս նպատակին էլ ծառայում է ներքին աուդիտը, որը, ինչպես 
արդեն նշել ենք, հանդիսանում է ներքին վերահսկողության համակարգի բաղկացուցիչ 
մասը և իրականացնում է «վերահսկողություն վերահսկողության նկատմամբ»:  

Ներքին աուդիտը կազմակերպության ներսում կիրառվող վերահսկողության կարևոր 
գործիք է, անկախ, օբյեկտիվ ու խորհրդատվական մարմին և պատասխանատու է 
հաշվապահական հաշվառման ճիշտ վարման, ներքին վերահսկողության համակարգի  
արդյունավետության և հուսալիության գնահատման, ռիսկերի կառավարման, նպատակ-
ների իրականացման աստիճանի վերլուծության ու գնահատման համար1:  

Ներկայումս ամբողջ աշխարհում ներքին աուդիտի ծառայություններից օգտվում եմ 
բազմաթիվ կազմակերպություններ՝ պայմանավորված  մի շարք գործոններով. 

1. Ներքին աուդիտը հանդիսանում է արտաքին աուդիտի անհրաժեշտ և կարևոր 
լրացում. ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում վերջին շրջանում բազմաթիվ կորպո-
րատիվ աղմկահարույց իրադարձություններ ստիպեցին մտածել, որ հայտնի 
աուդիտորական կազմակերպությունները ոչ միշտ են իրենց աշխատանքը կատա-

                                                 
1 Հեղինակային սահմանում: 
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րում բարեխղճորեն, ինչի հետևանքով սնանկանում եմ խոշոր կազմակերպություն-
ները: Այս պատճառով մեծացավ հետաքրքրությունը ներքին աուդիտի հանդեպ: 

2. Ներքին աուդիտը կորպորատիվ կառավարման անբաժանելի մասն է և շատ 
դեպքերում ենթարկվում է ոչ թե գործադիր մարմնին, այլ հիմնադիրներին կամ 
տնօրենների խորհրդին1: Կազմակերպությունում ներքին աուդիտի առկայությունը 
թույլ է տալիս լինել վստահելի գործընկեր: 

3. Այժմ ներքին աուդիտը շատ դեպքերում նորմատիվ պահանջ է որոշակի գործու-
նեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների համար. օրինակ՝ Նյու Յորքի և 
Լոնդոնի ֆոնդային բորսաները պահանջում են, որ այն կազմակերպությունները, 
որոնք գործարք են կատարում բորսայում, ունենան ներքին աուդիտ2: 

Զարգացող շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներում, այդ թվում նաև ՀՀ-ում, 
ներքին աուդիտի ներդրումը շատ կարևոր է սեփականատեր-կառավարիչների համար, 
քանի որ նրանք աստիճանաբար դադարում են իրականացնել ուղղակի կառավարում, և 
այդ դեպքում խոշոր կազմակերպություններում անհրաժեշտություն է առաջանում ստեղ-
ծելու ներքին աուդիտի ծառայություն, որը կիրականացնի տարբեր ստորաբաժանումների 
ղեկավարների վերահսկողական գործառույթների մշտադիտարկում: Ներքին վերահսկո-
ղության ծառայության ներդրումը հայաստանյան կազմակերպություններում պետք է 
տեղի ունենա նաև օրենսդրակարգավորիչ հիմքերի առկայությամբ: «Ներքին աուդիտի 
մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է միայն հանրային հատվածը, և Կառավարության որո-
շումով սահմանված է ներդրման հստակ ժամանակացույց3: Առաջարկում ենք իրակա-
նացնել օրենքի փոփոխություն, որով կսահմանվի նաև մասնավոր հատվածում  ներքին 
աուդիտի ծառայությունների ներդրում: Օրենքի փոփոխությունը հնարավորություն կըն-
ձեռի բացելու նոր աշխատատեղեր և, իհարկե, միջազգային ասպարեզում բարձրացնելու 
ՀՀ գործարար հեղինակությունը: Դա միտված կլինի կազմակերպություններում վերա-
հսկողական համակարգի զարգացմանը՝ ընդհանրապես և ներքին աուդիտի դերի 
բարձրացմանը՝ մասնավորապես: Ներքին վերահսկողության համակարգի զարգացումը 
թույլ կտա բարձրացնել հայաստանյան կազմակերպությունների մրցունակությունը միջ-
ազգային շրջանակներում: Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը, ներքին վերա-
հսկողության համակարգի առկայությունը կազմակերպությունում ստեղծում է հաջող 
գործարարություն ծավալելու նախադրյալներ հետևյալ պատճառներով. 

1. շահավետ պայմաններով ներդրումային ծրագրերի ներգրավում՝ ֆինանսական 
(հաշվապահական) հաշվետվությունների որակի բարձրացմամբ պայմանավոր-
ված, 

                                                 
1 Шеремет А.Д., Суйц В.П., Аудит: Учебник. - 5-е изд., перераб. и доп. - М.: ИНФРА-М, 2005, с. 40. 
2 Пугачев В. В., Внутренний аудит и контроль. Организация внтутреннего аудита в условиях экономического 
кризиса: учебник – М.: Дело и Сервис, 2010, с. 11. 
3 Հայաստանի Հանրապետության Կառավարություն, 11 օգոստոսի 2011 թվականի N 1233-Ն որոշում, 
հավելված 3: 
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2. նյութական ու աշխատանքային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարմամբ և 
գնային քաղաքականության ողջամիտ իրականացմամբ պայմանավորված, 

3. սեփականատերերի մոտ՝ կառավարիչների, իսկ կառավարիչների մոտ՝ մասնա-
ճյուղերի և կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքի վերահսկողու-
թյան իրականացմամբ պայմանավորված: 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ հայաստանյան կազմակերպություններում ներքին 
վերահսկողության համակարգի զարգացումը մեծապես պայմանավորած է իրավանոր-
մատիվային և օրենսդրակարգավորիչ դաշտի ձևավորմամբ, արդյունավետ ինքնակար-
գավորիչ մեխանիզմների ստեղծմամբ և վերջիններիս սերտ փոխգործակցությամբ: 

 
 
Շուկայական տնտեսության պայմաններում ցանկացած կազմակերպություն, անկախ դրա 

մեծությունից, շրջանառության ծավալներից, կազմակերպաիրավական տեսակից ու տարածքային 
տեղաբաշխումից, ելնելով իր շահերից, պետք է ստեղծի ներքին վերահսկողության համակարգ և 
ունենա ներքին աուդիտի ծառայություն՝ սահմանված օրենսդրությամբ: Դա հնարավորություն 
կընձեռի ձևավորելու արժանահավատ տեղեկատվություն ներքին վերահսկողության համակարգի 
արդյունավետության վերաբերյալ: Այս պատճառով պետք է համապատասխան իրավական ակ-
տերով սահմանել ներքին աուդիտի հասկացությունը և առևտրային կազմակերպություններում 
ներքին աուդիտի կիրառման միասնական մոտեցումները:  

 
 

ВЛАДИМИР ГЕВОРГЯН 
 

ОТНОСИТЕЛЬНО ВОПРОСА ВНУТРЕННЕГО КОТНРОЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 

В условиях рыночной экономики каждая организация независимо от величино оборота орга-
низационно-правового статуса и месторасположения, исходя из своих интересов должна создать 
структуру внутреннего аудита и согласно законодательству должна иметь службу внутреннего 
аудита, которая в свою очередь даст возможность создать достоверную дозу данных о продуктив-
ности структуры внутреннего аудита. По этой причине посредством соответствующих норматив-
ных актов должно быть определено понятие внутреннего аудита и общие подходы применения 
внутреннего аудита в торговых организациях. 

 

 
VLADIMIR GEVORGYAN 

 

REALTED ISSUE ON INTERNAL CONTROL OF INSTITUTION 
 

In market economy conditions any organization irrespective of its size, turnover, organizational 
type and territorial allocation, based on its interests should establish a system of internal control and 
must have an internal audit service stipulated in the legislation which will give an opportunity to create 
reliable information on the effectiveness of internal control system. For this reason, the concept of 
internal audit and the unified approach to the implementation of the internal audit in the commercial 
organizations should be defined by appropriate legal acts. 


