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ԿՈՐՅՈՒՆ ԱԹՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,  
ՀՊՏՀ ռեկտոր 

 

ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝  
ՈՐՊԵՍ ՆԵՐՔԻՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԽԹԱՆՄԱՄԲ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, շինարարություն, անշարժ 

գույք, ներքին պահանջարկ, ՀՆԱ, հետճգնա-
ժամային ժամանակահատված 

 

Գաղտնիք չէ, որ մեր տնտեսության առավել խոցելի կողմերից մեկն իրական հատ-
վածի ցածր մրցունակությունն է: Վերջինիս հաղթահարման ուղղությամբ տնտեսության 
արդյունավետ խթանման ծրագրային լուծումներ դեռևս չի հաջողվել մշակել: 

Կատարված հետազոտությունը և տնտեսությունում լոկոմոտիվի դեր ունեցող ճյուղե-
րի որոնումները դրդում են վերագնահատելու լայնածավալ շինարարության և մասնավո-
րապես՝ մասշտաբային բնակարանաշինության խթանմամբ տնտեսական աճի ապահով-
ման նպատակահարմարությունը: 

Լայնածավալ շինարարության պայմաններում հնարավոր է գործարկել երաշխավոր-
ված ներքին պահանջարկի վրա հիմնված աճի մոդել, որն այդքան մեծ չափով կախված 
չի լինի արտաքին աշխարհի ցնցումներից: 

 

 
Հարգելի՛ գործընկերներ, 
գաղտնիք չէ, որ մեր տնտեսության առավել խոցելի կողմերից մեկն իրական հատ-

վածի ցածր մրցունակությունն է: Վերջինիս հաղթահարման ուղղությամբ տնտեսության 
արդյունավետ խթանման ծրագրային լուծումներ դեռևս չի հաջողվել մշակել: Կարծում 
ենք՝ սրա հիմնական պատճառը տնտեսական զարգացման նախկին սցենարի փորձի 
պահպանման մեջ է: Հայտնի փաստ է, որ 2004-2008 թվականներին մեր տնտեսությունը 
զարգացել է հիմնականում արտաքին տրանսֆերտների և օտարերկրյա ներդրումների 
հաշվին ապահովվող ներքին պահանջարկի աճի սցենարով, ինչը հնարավորություն է ըն-
ձեռել զարգացնելու ծառայությունների, առևտրի, տրանսպորտի և շինարարության 
ոլորտները: Տնտեսության մեջ այս ոլորտների բաժնեմասի հետևողական աճը պայմանա-
վորված էր ոչ միայն ու ոչ այնքան դրա թողարկման ծավալների աճով, այլև այն հանգա-
մանքով, որ, որոշակի փուլից սկսած, ներմուծումը ներքին արտադրության համեմատ 
դարձավ առավել գրավիչ՝ զսպելով իրական հատվածի թողարկման ծավալների ավելաց-
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ման հնարավորություններն ու շահամիտվածությունը: Բավական է նշել, որ 2004-2008 
թվականներին ներմուծման ծավալների աճը ՀՆԱ նույն ցուցանիշը գերազանցել է մոտ 
1.6, արդյունաբերությանը՝ 2.9 և գյուղատնտեսությանը՝ շուրջ 2 անգամ:    

Անցյալի հետահայաց վերլուծությունը փաստում է, որ թեև տնտեսական աճի խթան-
ման գործարկված մոդելը նպաստել է երկնիշ տնտեսական աճի ապահովմանը, սակայն, 
արդյունքում, ձևավորվել է մի իրավիճակ, երբ ներքին պահանջարկի աճը հիմնականում 
ակտիվացրել է ներկրվող ապրանքների վերջնական սպառումը և էապես թուլացրել 
տնտեսության իրական հատվածի աճի և զարգացման հնարավորությունները, ինչի բա-
ցասական հետևանքները զգացվում են մինչ օրս:  

Ճիշտ է, ճգնաժամին հաջորդող ժամանակահատվածում արտահանմանը միտված 
արդյունաբերական քաղաքականության մշակումը, տնտեսական զարգացման նոր գերա-
կայությունների սահմանումը միտված էին այս խնդիրների լուծմանը, սակայն տնտեսա-
կան գերակայություն հայտարարված ճյուղերի աճի և տնտեսական ակտիվության ապա-
հովման գործում դրանց մասնակցության համակողմանի վերլուծությունը փաստում է, որ 
վերջինը չի ապահովել տվյալ ծրագրերով ակնկալված արդյունքները: Կարող ենք արձա-
նագրել, որ, չնայած գործադրված ջանքերին, դեռևս չի հաջողվել գտնել տնտեսությունում 
բեկում մտցնելու և արագ, ինչու չէ, նաև կայուն տնտեսական աճ ապահովելու բանալին:   

Հարկ է նշել, որ տնտեսական աճի ապահովման նոր մոտեցումներ մշակելու նպա-
տակով ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնում ձևավորվել է համապատասխան 
խումբ, որը փորձում է օբյեկտիվ ու համակողմանի կերպով գնահատել Հայաստանում 
ներքին պահանջարկի և արտահանման խթանման մոդելներով զարգացման հնարավո-
րությունները, վեր հանել երկու մոդելների համեմատական առավելությունները, վերլուծել 
տնտեսական զարգացման որդեգրված գերակայությունների՝ արդեն իսկ ապահոված ար-
դյունքներն ու հետագա աճի հեռանկարները, ինչպես նաև նախանշել աճի ապահովման 
նոր մոտեցումներ:  

Կատարված հետազոտությունը փաստում է, որ թեև արդյունաբերական գերակա 
ճյուղերի թողարկման ֆիզիկական ծավալները հետճգնաժամային ժամանակահատվա-
ծում ավելի արագորեն են աճել, քան ողջ տնտեսությանը, ապահովելով 2009-2015 թվա-
կանների տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի 7.2% աճի մոտ 3%-ը, սակայն դրանց 
համեմատաբար փոքր ծավալը, ինչպես նաև շինարարության ոլորտում շարունակվող 
անկումը նվազեցրել են վերջինների աճի էֆեկտը ՀՆԱ-ի վրա: Սա այն դեպքում, երբ կա-
տարված հաշվարկներից ակնհայտ է դառնում, որ հետճգնաժամային ժամանակահատ-
վածում  ընթացիկ գներով համախառն աճի գերակշիռ մասը՝ մոտ 3/4-ը, տեղի է ունեցել 
բացառապես գների բարձրացման հաշվին:  

Պետք է նշել, որ մինչճգնաժամային հատվածում նույնպես այս ճյուղերն էական ներ-
դրում չեն ունեցել տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճում: Մասնավորապես՝ եթե 
2003-2008 թվականներին տնտեսության թողարկումն աճել է 86.3%-ով, ապա շինարա-
րության թողարկումը՝ մոտ 4 անգամ, իսկ գերակա ճյուղերինը միասին վերցրած՝ ընդա-
մենը 20%-ով: Ըստ էության, մինչճգնաժամային ժամանակաշրջանի 86.3%-անոց տնտե-
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սական ակտիվության 39.5 տոկոսային կետն ապահովել է հենց շինարարության ճյուղը, 
իսկ գերակա հայտարարված արդյունաբերական 7 ճյուղերը միասին վերցրած՝ ընդամենը 
1.4 տոկոսային կետը:   

Ցանկանում ենք շեշտել, որ այս ճյուղերի զարգացման ընտրված մոդելի անհրաժեշ-
տությունը և նույնիսկ դրանց գերակա լինելու հանգամանքը մենք չենք վիճարկում: 
Դրանք էական նշանակություն ունեն Հայաստանում ՀՆԱ աճի ապահովման և արտա-
հանման խթանման համատեքստում: Սակայն, կարծում ենք, որ հաշվի առնելով համաշ-
խարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող տնտեսական, քաղաքական, ռազմական 
բնույթի գործընթացները, ինչպես նաև տնտեսական աճ ապահովելու դժվարություններն 
աշխարհում՝ ընդհանրապես ու Հայաստանում՝ մասնավորապես, աճի կայուն ցուցանիշ-
ների ապահովման համար առավել նպատակահարմար է երաշխավորված ներքին պա-
հանջարկի վրա հիմնված տնտեսական աճի մոդելի գործարկումը: Ի դեպ, հայտարար-
ված տնտեսական զարգացման գերակայություններից սննդամթերքի արդյունաբերու-
թյունն աճում է հիմնականում ներքին պահանջարկի մոդելով:  Միաժամանակ, այս ճյուղի 
զարգացման հնարավորությունը մեծապես կախված է ավելի քան 760000 տնային 
տնտեսությունների նախապատվություններից, որոնք, ցավոք, ներկայումս տեղական ար-
տադրանքի օգտին չեն: Իրավիճակի փոփոխությունը պահանջում է ինչպես ճյուղի ընկե-
րությունների, այնպես էլ դրանց թողարկած արտադրանքի մրցունակության բարձրա-
ցում, մարքեթինգի և գովազդի ծախսերի զգալի մեծացում: Արտահանման մոդելին անց-
ման պարագայում նշվածներին գումարվում են նաև տրանսպորտային, լոգիստիկ և 
առևտրային ենթակառուցվածքների ձևավորման ծախսերը:   

Հատկանշական է, որ ներքին երաշխավորված պահանջարկի հաշվին տնտեսական 
աճի ապահովման անհրաժեշտությունն ունի նաև այլ օբյեկտիվ հիմքեր: Մասնավորա-
պես՝ Հայաստանի արտահանման համեմատաբար բարձր կենտրոնացվածության, իրա-
կան հատվածի ընկերությունների համեմատաբար ցածր մրցունակության, «Պատրաստ-
ված է Հայաստանում» բրենդի գլոբալ ճանաչման, ինչպես նաև հեռահաղորդակցության 
ու լոգիստիկ ենթակառուցվածքների զարգացման ցածր աստիճանի պատճառով արտա-
հանման մոդելի հաշվին արագ աճի ապահովման հնարավորություններն առավել սահ-
մանափակ են: Մյուս կողմից՝ ուշագրավ է, որ անգամ արտահանման վրա ավանդաբար 
կենտրոնացած երկրները նույնպես ներկայումս մշակում են ներքին պահանջարկի հաշ-
վին ընդլայնման ռազմավարություններ: 

Ընդհանուր առմամբ, կատարված հետազոտությունը և տնտեսությունում լոկոմոտի-
վի դեր ունեցող ճյուղերի որոնումները դրդում են մեզ կրկին վերագնահատել լայնածավալ 
շինարարության և մասնավորապես՝ մասշտաբային բնակարանաշինության խթանմամբ 
տնտեսական աճի ապահովման նպատակահարմարությունը, չնայած նրան, որ վերջինն 
աճի ապահովման ամենաքննադատված սցենարներից մեկն է: Այնուամենայնիվ, թույլ 
տվեք փաստել, որ ոչ այս մոտացման քննադատության ու ոչ էլ դրա պաշտպանության 
առանցքում մինչ այժմ չեն դրվել այն բացթողումները, որոնք առկա են եղել նախորդող 
շինարարական բումի ժամանակահատվածում: Բացի այդ, երբևէ չի վերլուծվել, թե ինչ 
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պատկեր կարձանագրվեր, եթե շինարարության խթանմամբ, աճի ապահովմանը զուգա-
հեռ, 2003-2008 թվականներին գործարկվեր երաշխավորված ներքին պահանջարկի 
ձևավորման մոդել, որի նպատակը լիներ շինարարության ճյուղը տնտեսության իրական 
հատվածի քարշակի վերածելը:   

Մեր առաջարկած մոտեցումը պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ իրողություն-
ներով և հիմնավորումներով. 

1. Փաստացի շինարարությունն այն եզակի ճյուղն է, որն ապահովում է բազմարկ-
չային և սիներգիկ ամենամեծ էֆեկտները տնտեսության մեջ և համակարգա-
ստեղծ ոլորտ է: Այն ներառում և «աշխատեցնում» է մի քանի տասնյակ գործու-
նեության ոլորտներ, առաջացնում է 1100-ից ավելի արտադրատեսակների պա-
հանջ, ինչի մեծ մասը կարելի է ապահովել ներքին արտադրության հաշվին, որը 
չի արվել 2003-2008 թթ. շինարարական բումի տարիներին: Գաղտնիք չէ, որ 
2002-2008 թթ. շինարարության ծավալների աճ Հայաստանում հիմնականում 
տեղի է ունեցել օգտագործվող շինանյութերի և սարքավորումների ներմուծման 
հաշվին: Մասնավորապես՝ եթե այդ ընթացքում ՀՀ ներմուծման ծավալներն աճել 
են շուրջ 4,5 անգամ, ապա միայն շինանյութերի ներմուծման ծավալները՝ 8,5 ան-
գամ: Պետք է նշել, որ անգամ նման պայմաններում շինարարությանը փոխկապ-
ված արդյունաբերական ճյուղերը տնտեսության իրական հատվածից ավելի 
արագորեն են աճել: Այսպես՝ 2002-2008 թվականներին մշակող արդյունաբերու-
թյանը,  շինարարությանը փոխկապված հատվածներում թողարկման ծավալները 
մոտ 3 անգամ գերազանցել են նույն ժամանակահատվածում մշակող արդյունա-
բերության թողարկման ծավալների աճը: Ավելին, այդ տարիներին շինարարու-
թյունը հիմնված է եղել առանձին կառուցապատողների համար գերշահույթներ 
ապահովելու սկզբունքի վրա, այնինչ մեր առաջարկած ծրագրում բնակարանա-
շինությունը հիմնականում շահույթ ստանալու նպատակ չի հետապնդում: Դրա 
առանցքային նպատակն է շինարարությունը լոկոմոտիվի վերածելով Հայաստա-
նում զարգացնել շինանյութերի արդյունաբերությունը, իսկ հետագայում՝ նաև 
խթանել արտահանումը:  
Պետք է արձանագրել, որ Կառավարությունը մեկ այլ ճյուղի որևէ ապրանքատե-
սակի համար չի կարող սպառման նման հնարավորություն ստեղծել: 

2. Լայնածավալ շինարարության պայմաններում հնարավոր է գործարկել երաշխա-
վորված ներքին պահանջարկի վրա հիմնված աճի մոդել, որն այդքան մեծ չա-
փով կախված չի լինի արտաքին աշխարհի ցնցումներից: Փաստացի շինանյութե-
րի ընտրությունը կախված է ավելի քիչ թվով մասնակիցների (կառուցապատող-
ների) նախապատվություններից, ինչը, համապատասխան քայլերի պարագա-
յում, հնարավոր է ուղղորդել դեպի ներքին արտադրություն: Այս մոտեցումը, մեր 
կարծիքով, հնարավոր չէ կիրառել որևէ այլ ոլորտում:  
Երաշխավորված ներքին պահանջարկի ներքո մենք պատկերացնում ենք այն, որ 
շինարարության ոլորտը, համապատասխան մեխանիզմների առկայության պա-
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րագայում, կարող է սպասարկող ճյուղերի համար վերածվել երաշխավորված 
ներքին շուկայի: Իբրև մեխանիզմ՝ դիտարկում ենք այն, որ շինարարության հա-
մար անհրաժեշտ նյութերը կառուցապատողի կողմից ձեռք բերվեն ներքին ար-
տադրողից: Տվյալ դեպքում ապրելու համար պատրաստ բնակարանի խելամիտ 
գնով առաջարկը կենթադրի, որ անգամ հարդարման համար անհրաժեշտ նյու-
թերի ձեռքբերումը կարելի է ուղղորդել դեպի ներքին շուկայում արտադրողներ: 

3. Շինարարության աճի ժամանակահատվածում, ներմուծման փոխարինման հաշ-
վին, հնարավոր է կազմակերպել բազմաթիվ ապրանքատեսակների տեղական 
արտադրություն՝ պետության կողմից տեղական արտադրանքի երաշխավորված 
իրացմամբ: Իսկ այդ ընթացքում կայացած և դրվածքային որոշակի հզորություն-
ներ ձևավորած տեղական ընկերությունները, կապված որոշակի իրողություննե-
րի հետ, առավել մրցունակ են և անգամ անկումային ժամանակահատվածում 
կարողանում են աճել: Սրա մասին է վկայում շինարարական պլաստմասսայե 
խողովակների, կառուցամասերի, ներկանյութերի, շինարարական մետաղե կա-
ռուցամասերի և այլ արտադրատեսակների ծավալների աճը հետճգնաժամային 
ժամանակահատվածում: Փաստենք, որ սրանք արտադրություններ են, որոնք 
կազմակերպվել են հենց 2003-2008 թթ. շինարարական բումի տարիներին: 

4. Լայնածավալ բնակարանաշինության կազմակերպման համար առկա են օբյեկ-
տիվ հիմքեր: Մասնավորապես՝ գնահատված պահանջարկի մեծությունը թույլ է 
տալիս պնդել, որ միայն Երևանում վճարունակ և բնակարանի կամ բնակմակե-
րեսի ընդլայնման կարիք ունեցող, ինչպես նաև վարձակալական հիմունքներով 
բնակվող տնային տնտեսությունների պահանջարկի բավարարումը ենթադրում է 
առնվազն 18500 բնակելի միավորի գործարկում, ինչը, բազմապատկելով բնակե-
լի միավորի միջին մակերեսով (80 ք/մ), մոտ 1.5 մլն ք/մ է: Տվյալ դեպքում խոսքն 
այնպիսի տնային տնտեսությունների մասին է, որոնք կարող են, ամսական 80-
120.000 դրամի սահմաններում կանոնավոր վճարումներ կատարելով, էկոնոմ 
դասի բնակարան ձեռք բերել: Ի դեպ, անգամ ԱՎԾ չափումները ցույց են տալիս, 
որ Երևանում բնակվող տնային տնտեսությունների մի զգալի մասը (մոտ 6.5%-ը) 
ապրում է վարձակալած բնակարաններում՝ ամսական կատարելով 60-80.000 
դրամի վճարում:  

5. Առաջարկվող ծրագիրը չի պահանջում խոշորածավալ ներդրումներ: Մասնավո-
րապես՝ 1.5 մլն ք/մ բնակմակերեսի շահագործումը ենթադրում է 330 մլրդ դրամի 
կամ շուրջ 660.0 մլն դոլարի ներդրում: Վերջինն առաջարկվում է իրականացնել 
5 տարվա ընթացքում, որի դեպքում տարեկան պահանջվող ներդրումները 
կկազմեն 66 մլրդ դրամ կամ, մոտավորապես, 137.0 մլն ԱՄՆ դոլար: Ընդ որում, 
որոշակի փուլից սկսած, ներդրումներ հնարավոր է կազմակերպել նաև նախոր-
դող տարիների շահառուների իրականացրած վճարումների հաշվին:    

6. Ծրագիրն աչքի է ընկնում հատույցի բարձր էֆեկտով: Այսպես՝ միայն Երևան քա-
ղաքում լայնածավալ բնակարանաշինության ծրագրի գործարկման արդյունքում 
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տարեկան հնարավոր է ապահովել առնվազն 1.5% լրացուցիչ տնտեսական աճ: 
Եվ սա՝ առանց հաշվի առնելու շինարարության մեջ ներմուծման փոխարինման 
էֆեկտը: Այլ կերպ ասած, անգամ նախկին մոդելով աշխատելու պարագայում 
նշված ծավալով կառուցապատումը կապահովի տարեկան շուրջ 1.5% լրացուցիչ 
տնտեսական աճ: 

Առաջարկվող ծրագրի իրականացման համար հարկավոր է հստակ ապահովել որո-
շակի նախապայմաններ. 

1. Ծրագիրը ենթադրում է էկոնոմ դասի, ամբողջությամբ վերանորոգված, այսպես 
ասած, ապրելու համար պատրաստ, ստանդարտ բնակարանների կառուցում և 
վաճառք:  

2. Առաջարկվող բնակարանաշինությունն անհրաժեշտ է կազմակերպել բացառա-
պես շինարարի խելամիտ շահույթի միջակայքում, ինչը ենթադրում է, որ նորա-
կառույցում առաջարկվող բնակարանի գինը նկատելիորեն ցածր պետք է լինի 
տվյալ համայնքում վաճառվող՝ ամբողջովին վերանորոգված և բնակության հա-
մար պատրաստ անշարժ գույքի միջին գներից: Ի դեպ, սրա նախադեպն արդեն 
իսկ առկա է. մասնավորապես՝ 2008-2014 թվականներին տարբեր ծրագրերով 
կառուցված նորակառույցներում ապրելու համար պատրաստ բնակարանների 
գները զգալիորեն ցածր են եղել ինչպես տվյալ համայնքներում, այնպես էլ 
Երևան քաղաքում վաճառվող բնակարանների միջին գներից: 

3. Քանի որ բնակարանաշինությունը չենք դիտարկում իբրև բիզնես գործունեու-
թյուն, ապա, բնակարանների իրացման առումով ևս, առաջարկում ենք ներդնել 
պարզ, առանց միջնորդների վաճառքի մեխանիզմներ: Տվյալ դեպքում առավել 
կարևոր է հենց ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի բացառումը: Մենք 
առաջարկում ենք վաճառքի մեխանիզմ, որի դեպքում ձևավորված հիմնադրամը 
բնակչին, առանց զգալի կանխավճարի, կտրամադրի բնակարան, իսկ վերջինս 
կիրականացնի վճարումներ՝ ամսական 70-120.000 դրամի սահմաններում՝ ամ-
բողջական արժեքի մարումից հետո դառնալով սեփականատեր: Քանի որ բնա-
կարանների գումարների մարումը ենթադրում է երկարաժամկետ գործընթաց, 
ապա ծրագրի իրականացումից որոշ ժամանակ անց կապահովվի ներդրված մի-
ջոցների հետգնումը, դա էլ՝ ինքնածախսածածկումը: 

4. Ծրագիրը կհաջողի, եթե նախապես մշակվեն կառուցապատողին ուղղորդելու 
գործուն մեխանիզմներ՝ ներքին արտադրողից նյութերի, կառուցամասերի և շի-
նանյութի ձեռքբերման առումով: Սա ենթադրում է ինչպես ինստիտուցիոնալ մի-
ջավայրի, այնպես էլ ներուժի ձևավորում: Այսինքն՝ մի կողմից պետք է առկա լի-
նեն նշված պահանջարկը բավարարելու ներուժ ունեցող ընկերություններ, մյուս 
կողմից՝ դրանցից գնում իրականացնելը խթանող գործուն շարժառիթներ և եր-
րորդ կողմից՝ արտադրողների կողմից գների անհիմն բարձրացումը զսպող մե-
խանիզմներ: 
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Մեկ հավելում ևս. բնակարանաշինությունը դիտարկելով որպես տնտեսության իրա-
կան հատվածի աշխուժացման միջոց՝ հնարավոր է լուծել նաև ազգաբնակչությանը մատ-
չելի բնակարաններով և աշխատատեղերով ապահովելու սոցիալական խնդիրը: 

Շնորհակալություն ուշադրության համար: 
 
 
КОРЮН АТОЯН 
 

МАСШТАБНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Ключевые слова: экономический рост, строительство, недви-
жимое имущество, внутренний спрос, ВВП, 
посткризисный период 

 

Не секрет, что одним из слабых сторон нашей экономики является низкая конкуренто-
способность реального сектора, для поднятия которого, как и для эффективной стимуляции 
экономики, решения пока еще не удалось разработать. 

Осуществленный анализ и поиски ветвей, имеющих роль локомотива в экономике за-
ставляют нас переоценить целесообразность обеспечения экономического роста путем сти-
муляции масштабного жилищного строительства. 

В условиях широкомасштабного строительства возможно применение модели роста, ос-
нованной на гарантированном внутреннем спросе, которая не будет зависеть в значительной 
степени от шоков внешнего мира.  

 

KORYUN ATOYAN 
 

МАСШТАБНОЕ ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПО 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА ЧЕРЕЗ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

ВНУТРЕННЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

Key Words:  economic growth, constructing, real estate, 
domestic demand, GDP, post-crisis period 

 

It's no secret that one of the weak points of our economy is the low competitiveness of the real 
sector, for which, as yet for effective stimulation of the economy, solutions have not yet been developed. 

The carried out analysis and the search for branches that have the role of locomotive in the 
economy force us to overestimate the feasibility of ensuring economic growth by stimulating large-scale 
housing construction. 

In the context of large-scale construction, it is possible to use a growth model based on 
guaranteed domestic demand, which will not depend to a large extent on the shocks of the outside 
world. 
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TOWARD A THEORY OF INSTITUTIONAL CHOICE 
 
 

Key Words:  institutions, transactions costs, postcommunist 
transition 

 
This paper suggests an analytical framework for investigating the institutional choices 

faced by communist and postcommunist societies. It focuses on transactions costs to examine 
the differences between market and hierarchy, democratic and authoritarian polities. It 
recognizes that political institutions provide the environment in which economic institutions are 
chosen. Just as economic institutions affect behavior through their effects on the costs of 
economic transactions, the political environment affects the choice of economic institutions 
through its effects on the costs of political transactions. Understanding these effects can 
provide insights into the evolution of both economic institutions and political environments. 

 
Problems of Economic and Political Transition∗ 

  
I. Introduction 
The postcommunist countries of Central and Eastern Europe are undergoing 

fundamental institutional changes in their political and economic systems. The changes are in 
the direction of more political democracy and more reliance on economic markets. Slovenia, 
Poland, Czech Republic, Hungary, and the Baltic states have all chosen different routes, but 
each has made substantial progress in reforming its economic and political system. Russia’s 
progress has been uneven in pace and direction, whereas Ukraine, Moldova, and Belarus have 
made almost no progress toward political and economic reform. 

Remaining Communist states also face changes, both from within and without. China has 
introduced more market allocation of resources while maintaining Communist governments 
and socialist property rights. In 1997 China acquired jurisdiction of Hong Kong, arguably the 
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most extreme free market system in the world, and is now searching to blend ‘one country, 
two systems.’ Vietnam has struggled for a decade with decentralizing reforms and 
recentralizing retrenchment. Cuba and North Korea resist change, although they are under 
increasing pressure from outside to change and they no longer enjoy the protection and 
leadership of the Soviet Union.  

Throughout the postcommunist and communist worlds the merits of fundamental and 
important political and economic institutions are being scrutinized and debated. In some 
societies new institutional environments are evolving gradually without conscious direction, 
whereas in others they are being put into place by the conscious efforts and decisions of 
political leaders. This paper is an attempt to provide an analytical framework for investigating 
the choice of institutions and to apply the analysis to the problems of institutional choice faced 
by communist and postcommunist societies.  

The paper focuses on institutions' effects on transactions costs to examine the 
differences between market and hierarchy, democratic polity and authoritarian polity. The 
analysis is extended to political institutions by recognizing that political institutions provide the 
environment in which economic institutions are chosen, much as economic institutions provide 
the environment in which individuals make consumption and production choices. Economic 
institutions affect behavior through their effects on the costs of economic transactions. The 
political environment affects the choice of economic institutions through its effects on the costs 
of political transactions. Understanding these effects can provide insights into the long run 
evolution of both economic institutions and political environments. 

 
II. Markets, Hierarchies, and Transactions Costs 
Transactions costs occur as resources are used in the process of organizing two or more 

agents in the performance of some task. For example, in an exchange transaction, trading 
partners must contact one another, and an exchange must be implemented by negotiating and 
enforcing terms. The task that is being performed is the reallocation of rights to a good or 
service, and the transactions costs are whatever resources were used to identify exchange 
partners and to implement the transaction. The fact that an economic transaction may be 
governed either by markets or hierarchies does not change the requirement that participants 
must be identified and a reallocation implemented. However, the choice of a governing 
institution may affect the costs associated with the identification and implementation of 
transactions. 

A number of authors have paid attention to the effects markets and hierarchies have on 
transactions costs. Coase (1937) emphasizes that the simultaneous existence of firms 
(hierarchies) and markets is explainable if one postulates that each has different effects on the 
costs of organizing economic activity. He suggests that firms economize on transactions costs 
by replacing multiple specific transactions with one generalized labor contract in which the 
laborer recognizes the authority of the hierarchy in return for wages. As the firm 
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encompasses more productive activity, losses due to the costs of coordinating productive 
activities eventually dictate reliance on markets for further organization of economic behavior.  

Following Coase, Alchian and Demsetz (1972) and Williamson (1975 and 1985) examine 
in more detail the transactions costs of economic activity organized by hierarchies (specifically, 
business firms). Alchian and Demsetz conclude that the hierarchical organization of the firm 
provides features like bosses and profits that are well-suited to implementing production tasks 
in a team process. Williamson examines how different attributes of a transaction (including 
incomplete information, opportunism and asset specificity) influence the choice of a governing 
institution. Each of these attributes complicates the contracting process, calling for a variety of 
hierarchical institutional forms.  

The common elements in the analyses provided by Coase, Alchian and Demsetz, and 
Williamson are that business firms economize on transactions costs, and that they accomplish 
this by saving on the negotiation and enforcement, or implementation, of transactions. I infer 
from this that firms exist because, in comparison to markets, they save on the costs of 
implementing transactions. The hierarchical institution of the business firm evolved to 
economize on implementation costs because the multiple and idiosyncratic tasks performed by 
labor present especially difficult problems for implementation. It is the centralized, 
authoritarian nature of the hierarchy that saves on implementation costs by eliminating 
frequent bilateral negotiations between otherwise autonomous partners. 

Markets must have some advantage relative to firms, otherwise all economic transactions 
would be governed by one large firm. Hayek (1945) emphasizes the advantages that markets 
enjoy in coordinating activity when the needed information is dispersed among potential 
transactors in incomplete bits. He suggests that prices represent especially effective signals to 
economic agents, allowing them to utilize their specialized "knowledge of the particular 
circumstances of time and place" in an efficient and coordinated manner (Hayek,1945, page 
523). Only individual consumers know their tastes and preferences. Only input suppliers know 
their opportunity costs. Only those closest to exogenous change (in weather, tastes, resource 
scarcities, technology, etc.) are in a position to recognize its implications. By comparing 
subjective valuations and opportunity costs to market prices, autonomous economic agents 
identify themselves and are guided to transactions that are appropriately coordinated. If 
agents were not autonomous and equal in a voluntary, horizontal relationship, it would not 
necessarily be in their self-interest to identify themselves. This analysis suggests that, in 
comparison to firms, markets save on the costs of identifying the participants in a transaction. 
The horizontally organized institution of the market evolved to economize on identification 
costs because identifying locally specialized tastes or input scarcities (or changes in them) is 
especially difficult. It is the egalitarian, voluntary nature of the market that saves on 
identification costs. 

A similar inference can be drawn from an article by Sah and Stiglitz (1986). They find 
that polyarchies are less likely to reject good projects than are hierarchies, and that 



  13

polyarchies are more conservative in their screening of what projects to consider. Both the 
screening out of more bad projects, and the lower probability of rejecting good projects lead 
to choosing (identifying) more good projects. Because markets can be considered an example 
of a polyarchy, the implication is that markets are better than firms at identifying appropriate 
transactions.  

I suggested above that, relative to markets, firms economize on implementation costs. 
The implication of this line of reasoning is that markets are good at identifying appropriate 
transactions, but that implementation costs may prevent some of those transactions from 
taking place. On the other hand, hierarchies (including firms and governments) are good at 
implementing transactions, but identification costs may obscure which transactions are 
appropriate and which are not.  

The notion that markets have a comparative advantage in identifying appropriate 
transactions and that hierarchies have a comparative advantage at implementing them leads to 
two conclusions. First is that particular attributes of a transaction can determine the optimal 
choice of the governing institution. Second is that combinations of markets and hierarchies 
will govern economic activities that pose both implementation and identification problems and 
for which the identification function can be separated from the implementation function1. I 
elaborate on these conclusions in the following sections. 

 
III. Attributes of Economic Transactions 
I suggested that particular attributes of a transaction can determine the optimal choice 

of the governing institution. Specialized knowledge, measurability, excludability, and number 
of participants are all attributes that can affect either the identification or the implementation 
of economic transactions. The effects of these attributes are discussed below. Note that the 
discussion of the effects of any one attribute implicitly holds constant the others. 

 

Specialized Knowledge 
When highly specialized knowledge is required of one of the participants to a transaction 

the identification problems are complicated. Tastes, local circumstances (including changes in 
circumstances), and unique talents are all examples of specialized knowledge that complicate 
the identification of partners to an exchange. This can explain why the distribution of 
commodities among consumers is almost universally governed by markets. Tastes are highly 
specialized, and hierarchies have found it to be prohibitively costly to match commodities with 
individual consumers.  

                                                            
1 Both of these propositions have been explicitly recognized in the literature of the new institutional economics. As 

examples, Avner Ben-Ner and Egon Neuberger (1988) follow Williamson's work on capitalist firms, showing that 
the existence of semi-autonomous 'firms' in centrally planned economies is the result of bounded rationality and 
opportunistic behavior. Urs Schweizer (1993) explores the conditions under which selective intervention by a 
hierarchy in market transactions may be appropriate. 
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For transactions that involve agents with specialized knowledge to be identified by a 
hierarchical organization, the knowledge would somehow have to come to the attention of the 
central authority. This would be likely only if the individuals with the specialized knowledge 
happened to be members of the hierarchy, if there was a mechanism and incentive for 
transmitting the information, and if the information were somehow transmittable. Otherwise, 
enormous effort would have to be expended by the hierarchy maintaining contacts with those 
in possession of potentially useful specialized knowledge, and the contacts would have to be 
close enough so that the useful knowledge could be distinguished from the useless. By 
granting complete autonomy to transactors, and supplying them with the information that 
price signals give, markets provide a means by which individuals with specialized knowledge 
can come forth on their own to participate in economic transactions. 

 

Measurability and Excludability 
When the object of a transaction is easily measured, and when exclusive use of it is 

easily enforced, implementation of the transaction is simplified1. When what is being 
transacted cannot be measured, or exclusive use is impossible, implementation is greatly 
complicated. Sometimes measurability and excludability are unconnected, as, for example, 
when the quality of consumer products is difficult to ascertain at the time of a commodity 
transaction. Exclusive use of the commodity is easily transacted but the quality of the product 
is difficult to measure. Safeguards assuring product quality must be negotiated ex ante or 
enforcement of a certain level of quality must be implemented ex post. A common fishery is an 
example of a resource over which the product is easily measured (one counts the fish), but 
transactions involving exclusive use are difficult to enforce and implement. 

Other times a transaction is complicated by both measurability and excludability 
problems. The provision of national defense is an example of an activity that presents both 
problems. Citizens cannot be excluded from enjoying the benefits of deterrence, but the level 
of deterrence that is achieved and the particular benefits enjoyed by individuals are 
prohibitively difficult to measure. When it is difficult or impossible to exclude potential 
transactors from enjoying benefits or suffering costs from an activity, negotiation and 
enforcement of transactions involving the activity are problematic. These are the problems 
that characterize externalities and public goods. Hierarchies have a comparative advantage in 
coping with the implementation problems caused by a lack of excludability and/or 
measurability. In the case of national defense governments use their authority to implement 
both the provision of defense services and the payment by the consumers of those services. 

 

                                                            
1 The role that ease of measurement plays in facilitating market transactions relative to hierarchical transactions is 

explicitly recognized in North (1981), pp. 34-37. 
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Number of Participants 
The larger the number of participants in an activity the greater the implementation 

problems faced by market institutions relative to hierarchies. Implementation in a market 
context requires multilateral contracting by each autonomous co-equal participant with every 
other participant. The number of market negotiations rises far more rapidly than the number 
of participants. The number of bilateral negotiations necessary for a market to organize an 
activity with n participants equals [n(n-1)]/2. Hierarchies, however, need only to issue and 
enforce as many orders as there are participants. Therefore, for a hierarchy, implementation 
costs are likely to rise more or less in proportion to the number of participants.  

For identification purposes markets require only that price signals be received by each 
potential participant. Each potential participant in a transaction then compares the price to his 
or her subjective evaluation of the marginal benefits or marginal opportunity costs of 
participation. A hierarchy requires that the authority receive and act on accurate information 
regarding all potential transactors. This will be quite difficult if there is only a single individual 
for whom the benefits of participation exceed the costs. As the number of appropriate 
participants increases, so will the costs of identifying them, but at a decreasing rate. At some 
point, when the number of appropriate participants is large relative to the entire population, 
the costs to the hierarchy could decline. 

For example, suppose the contemplated transaction is to provide running shoes to 
consumers. Suppose that there is only one individual whose size, athleticism and tastes are 
such that the benefits of using the shoes exceed the opportunity costs of providing them. In a 
market for the running shoes, that individual identifies herself (at some cost) after comparing 
price to her subject evaluation of the shoes. Identification of that individual would be quite 
difficult for the authority in a hierarchy. However, if the entire population has the appropriate 
combination of size, athleticism, and tastes for the running shoes, then the market requires 
that everyone identify his or her self. In this case, the problem for the authority in a hierarchy 
is quite simple; allocate a pair to everyone. 

 
IV. The Choice of Institutions 
The second conclusion that was drawn from the implication that markets have a 

comparative advantage in identifying transactions and that hierarchies have a comparative 
advantage at implementing them is that combinations of markets and hierarchies will govern 
economic activities. This will be the case when an activity possesses combinations of attributes 
that pose both implementation and identification problems and for which the identification 
function can be separated from the implementation function. 

The acquisition by a consumer of a commodity produced by the coordinated activity of a 
number of specialized inputs can serve as an illustrative example. This example incorporates 
as important attributes locally specialized knowledge, which complicates identification of 
appropriate transactors, and measurability problems, which complicate implementation of 
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transactions. The specialized knowledge resides in input owners, each of whom alone knows 
his or her opportunity costs, and with the consumer, who alone knows his or her tastes and 
preferences. Measurability problems are inherent in the production process if it is team-
oriented and in discerning the quality of the finished product.  

The discussion of the effects of these attributes on the identification and implementation 
of transactions suggests that markets are called for to utilize the specialized knowledge of 
input owners and consumers, whereas hierarchies are called for to implement transactions 
involving measurability problems. In fact, in most advanced economies a combination of input 
and output markets, for-profit firms, and government regulation are the institutions that 
govern this activity. The markets utilize the specialized knowledge of input owners and 
consumers, the firms implement transactions with measurement problems (team production 
processes), and the government imposes conditions on the output market to cope with the 
problems of measuring quality (quality standards, trademarks, licensing, etc.). 

I do not intend to imply that the particular mix of economic institutions governing the 
production and consumption of commodities (or any other economic activity) is the best 
possible at all times. I am suggesting that objective conditions influencing the effectiveness of 
economic institutions can be identified in principle. I emphasize that markets and hierarchies 
differ in their ability to govern economic activity through their effects on identification costs 
and implementation costs. The particular mix of markets and hierarchies that exists at any 
moment depends not only on efficiency considerations but also on accidents of history and on 
exogenous changes in technologies, tastes, and resource scarcities, as well as on the political 
environment1. 

 
V. Democratic and Authoritarian Polities 
Economic institutions affect economic choices through their effects on the costs of 

economic transactions. Similarly, political institutions affect political choices through their 
effects on the costs of political transactions. Essentially democratic institutions, such as the 
town meeting or local referendum processes, are roughly analogous to pure markets. 
Individual citizens are autonomous and equal in their relations with one another. They choose 
to vote yea, or nay, or not to vote voluntarily. Each can submit ideas for political action and 
vote according to his or her perception of what is best. The broad base of participation 
enables a wide variety of submissions for political action by those who are in the best position 
to judge their effectiveness. The democratic institution is well suited to identifying appropriate 
political transactions. 

To implement a transaction in a democratic institution, it must be perceived to be 
beneficial to the majority of participants (assuming a majority rule), just as market transactions 
must be mutually beneficial if they are to be completed. A decision taken by a democratic 

                                                            
1 See Binger and Hoffman (1989) for a discussion of the efficiency with which institutions evolve. 



  17

institution must be so beneficial as to compensate for the potentially high cost of negotiating 
with the voluntary participants, a majority of whom must be convinced of its harmlessness if 
they are not to vote, or of its appropriateness if they are to vote. The result is that, compared 
to decisions made in authoritarian environments, a democratically made decision is likely to be 
a good one, but that there will be good decisions that are left unmade by democratic 
institutions. In this context, by a 'good collective decision' I mean a decision in the general, 
rather than individual, interest. 

This argument may appear to contradict Downs (1957), Buchanan and Tullock (1962), 
and Olson (1971 and 1982), all of whom focus on how democratic polities implement collective 
choices. They document very well the high negotiation costs involved. Olson in particular 
argues persuasively that, due to the prohibitively high negotiating costs that exist for large 
groups, small special interest groups can pass legislation in a democratic polity that generates 
large social losses but large personal gains for the members of the special interest group. This 
is possible, and examples of this behavior abound. Note, however, that special interest 
legislation is even easier to implement in an authoritarian polity. One can think of the 
Communist Party in the USSR as an example of a special interest group having achieved 
ultimate success implementing political transactions in its interest. My analysis stresses that 
democratic polities are better than authoritarian polities at identifying transactions in the 
public interest. 

Important differences exist between economic transactions and political transactions that 
complicate the comparison between a market and a democracy. Political transactions can be 
described as the rendering of a collective choice on a population as a whole. Therefore, they 
are characterized by large numbers of transactors and the problems of non-excludability. Both 
of these characteristics serve to exacerbate the difficulties of implementation for the 
democracy. Democratic institutions do not have prices to signal fine differences in evaluations 
and costs. Rather, votes are relied upon as a mechanism for translating personal evaluations 
into action. Buchanan and Tullock (1962) pioneered the study of the role of votes and the 
effects of various democratic decision rules on political behavior. 

Institutions that are essentially authoritarian, such as a military dictatorship or a local 
gang, are hierarchies just as firms or administrative departments in government are. They 
face the same difficulties in identifying appropriate transactions that were described above in 
the context of economic hierarchies. Unless the authority is omniscient and benevolent, 
decisions made in an authoritarian environment are less likely to be appropriate for a 
majority. Somehow, the collective choices that are appropriate must come to the attention of 
the authority at the apex of the hierarchy. Typically, knowledge of what is appropriate resides 
in those citizens at the base of the hierarchy, and this knowledge is unlikely to be transmitted 
to the authority due to the lack of incentives and mechanisms capable of expressing it. 

Buchanan and Tullock (1962, pp. 99-100) suggest that, in the absence of identification 
problems, implementation of political transactions is more easily accomplished by 
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authoritarian institutions than by democratic. Because participants in a transaction have a 
subordinate-superior status, no costly negotiating process is required for a decision to be 
made. The result is that, compared to democratic decisions, decisions made by authoritarian 
fiat are relatively easily implemented. However, because of the difficulty faced by the authority 
in discovering appropriate political transactions, those that are implemented are unlikely to be 
good ones. Stated simply, I am arguing that, whereas authoritarian institutions do not make 
good decisions, they implement their poor decisions relatively efficiently. On the other hand, 
whereas democratic institutions are capable of identifying good decisions, they implement 
their good decisions relatively inefficiently. 

As noted above, by 'good political decision' I mean a decision that is in the public, not 
private, interest. The authority in an authoritarian polity has considerably less difficulty 
identifying choices in its private interest, and implementing them efficiently. This was certainly 
the case for communist parties in communist states, which organized the economy, 
educational system, cultural institutions, etc. in the self-interest of their members.  

 

VI. Attributes of Political Transactions 
The reasoning of the preceding section suggests that we look for attributes of political 

transactions (and transactors) that affect the ease with which appropriate transactions can be 
identified and implemented. Attributes that ease implementation favor democratic institutions 
whereas attributes that ease identification favor authoritarian institutions. Uniformity of tasks 
and goals, homogeneity of transactors, and number of participants are attributes that are 
considered below. 

 

Uniformity 
The more uniform a society's tasks at a particular moment, the less difficult it is to 

identify the most effective political transactions to accomplish them. Conversely, the more 
diverse the goals and tasks, the more difficult is identifying appropriate collective choices. 
Goals are more uniform when a large proportion of the population shares some clear policy 
imperative. Resisting a military threat, mobilizing unemployed resources, and responding to 
environmental crises are all examples of situations in which there exist clear policy 
imperatives, or goals that are relatively uniform across a population. Tasks are more uniform 
when the geographical environment is unchanging, or when economic activity is dominated by 
some product or resource. A broad plain dominating the landscape is an example of an 
unchanging geographical environment, whereas a one-crop agricultural economy is an 
example of a dominant economic activity. Uniformity of goals and tasks tend to favor the 
choice of authoritarian political institutions, while diversity in the same themes favors 
democratic institutions. 

 

Homogeneity 
A society composed of a relatively homogeneous citizenry tends to face fewer problems 

in both identifying and implementing collective choices. The population is more homogeneous 
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when it shares a common cultural and ethnic background. This condition makes collective 
decision-making less costly in any political environment. The 'authority' in the authoritarian 
environment is likely to find identification of appropriate institutions and policies easier 
because he or she shares the same preferences or knowledge as the citizenry, or because 
information is more easily communicated when people are relatively more homogeneous. The 
autonomous, voluntary, and equal voters in a democratic environment are likely to find 
negotiating and enforcing political transactions less costly the more homogeneous they are as 
a group. 

 

Number of Participants 
Because of the nature of political transactions (they are collective choices), the number 

of participants equals the population of the group and discovering their identity is not a 
problem. Therefore, an increase in the size of the population affects only implementation 
costs. These costs rise exponentially as number of participants in a democratic environment 
rise because of the number of multilateral contacts that must be made (again equal to [n(n-
1)]/2). Buchanan and Tullock (1962, pp. 106-109) also argue that the costs of democratically-
made collective decisions increase at an increasing rate with population. However, if one can 
assuming constant returns to scale in the implementation of collective choices, implementation 
costs rise proportionally with number of participants in an authoritarian environment, as the 
authority need only communicate and enforce its collective choice to each member of the 
group. Decreasing returns to scale would result in rising implementation cost per participant 
as the population rises, whereas increasing returns to scale would result in falling 
implementation cost per participant. It is likely that the implementation costs faced by 
democratic polities rise more rapidly as population increases than by authoritarian polities. 

The analysis presented above of the identification and implementation costs associated 
with political transactions suggests that the conditions that most favor authoritarian polities are 
relatively large populations that face clear policy imperatives in relatively uniform geographic 
and economic environments. The conditions that most favor democratic polities are relatively 
small populations that face complex goals in diverse geographic and economic environments. 
A relatively homogeneous population reduces the costs of political transactions in any political 
environment. 

The above simplified and admittedly primitive theoretical outline leads to the following 
implications.  

1. Combinations of democratic and authoritarian institutions will coexist in political 
environments that possess combinations of attributes that pose both implementation 
and identification problems and for which the identification function can be separated 
from the implementation function.  

2. Populations group themselves in ways that increase cultural and ethnic homogeneity. 
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3. Radical reformation of economic and social institutions is likely to be more frequent 
under authoritarian political regimes than under democratic.  

4. Authoritarian institutions are more likely to evolve in situations characterized by 
uniformity of goals and tasks while democratic institutions are more likely to evolve in 
situations characterized by diversity of goals and tasks. These implications are 
discussed in more detail below. 

Combinations of democratic and authoritarian institutions will coexist in political 
environments that possess combinations of attributes that pose both implementation and 
identification problems and for which the identification function can be separated from the 
implementation function. For example, in the United States the identification of appropriate 
legislation and its implementation are separately granted to Congress, a democratic institution, 
and the executive branch, an authoritarian institution with the President at the apex. Another 
example of this implication from the U.S. political environment is its decentralized 
representative nature. The Congress is itself a combination of democratic and authoritarian 
institutions, as are state and local legislative bodies. Voters in separate voting districts elect 
representatives, who have the authority to impose legislation on their constituents. This 
combination of democracy and authority is a response to the high implementation costs 
democratic institutions face when there are a large number of participants. Representative 
legislative branches keep the number of participants to manageable levels. 

Populations group themselves in ways that increase cultural and ethnic homogeneity. No 
matter what the political environment, a homogeneous population will face lower costs of 
implementing collective choices than a heterogeneous population. Nation-states tend to 
organize themselves along ethnic and cultural lines. Neighborhoods tend to be culturally 
and/or ethnically distinct from one another. Nations such as Japan and Sweden are said to 
derive economic benefits from the relative homogeneity of their populations. 

Radical reformation of economic and social institutions is likely to be more frequent 
under authoritarian political environments than under democratic. Recognize that among the 
collective choices made by political environments are choices of what economic institutions to 
put into place in the governed society. An authoritarian political environment can reform those 
institutions at relatively lower cost than a democratic environment can, but is more likely to 
choose inappropriate reforms. Both because implementation of reform is relatively less costly 
and because existing institutions are unlikely to be appropriate, we expect relatively more 
frequent reform by authoritarian states than by democratic.  

Hungary, Yugoslavia, the USSR, and China, all of which undertook episodes of radical 
reforms periodically when under authoritarian political rule, have been examples of this 
implication. Communist Hungary adopted and adapted several versions of the New Economic 
Mechanism. Tito’s Yugoslavia experimented with rigid Stalinism as well as several 
permutations of labor-management. The USSR implemented the New Economic Policy during 
the period 1921-1928, a command planning system characterized by 5-year and annual plans 



  21

and the collectivization of agriculture beginning in 1928, and a "treadmill" of less radical 
reforms after Stalin’s death1. The People's Republic of China has undergone since its 
revolution in 1949 collectivization of agriculture and Soviet-type planning from 1952 to 1957, 
the Great Leap Forward from 1958-1961, a return to material incentives during the economic 
readjustment from 1962-1965, the Cultural Revolution from 1965 to 1975, and the present 
economic reforms begun under Deng Xiao Peng and continued by his successors.  

Authoritarian institutions are more likely to evolve in situations characterized by 
uniformity of goals and tasks while democratic institutions are more likely to evolve in 
situations characterized by diversity of goals and tasks. Responding to an outside military 
threat is an example of a situation in which identification costs are low relative to 
implementation costs. While it is rather obvious what decisions need to be made, those 
decisions affect so many people in such significant ways that the potential negotiating costs are 
enormous. Even in democratic societies we see authoritarian institutions evolve to cope with 
external military threats.  

A diverse and sophisticated economy presents a situation in which identification costs 
dominate implementation costs. Local technological requirements, changes in input scarcities 
and tastes are identifiable only by those who are directly affected by them. Even authoritarian 
societies seem to adopt more decentralized and democratic institutions as their economies 
become more diverse and sophisticated.  

Examples from economic history can illustrate this implication. Democracy as an 
institution has tended to flourish during peaceful periods and when trade is an especially 
important activity. North (1981, pp. 102-107) notes that democracy in Athens achieved its 
pinnacle between wars in the fifth century B.C. when commerce and trade were growing. 
Trade requires societies to respond to localized and changing resource scarcities and markets, 
and represents a heterogeneous set of tasks. Modern democratic institutions were born in 
Great Britain, an island nation with easily protected external borders, heterogeneous 
geography and considerable domestic and foreign trade. Authoritarian states have flourished 
in wartime and in times of crisis. Sparta defeated Athens. The Russian state evolved into a 
strong monarchy defending a great plain initially against a Mongol overlord, but periodically 
against invasions from Turkey, Poland, Sweden, and France. Higgs (1987) suggests that the 
growth of the authority of the federal government in the United States has ratcheted ahead 
when crises of war or business depression have occurred. Wars and crises create a condition 
when goals and tasks are uniform, simplifying the problem of identification for the 
authoritarian state, and taking advantage of its ability to implement collective choices. 
 

                                                            
1  Since Stalin's death in 1953, the USSR became less totalitarian and more bureaucratic. This made implementation 

of radical reform more problematic. See Schroeder (1972 and 1983) for the original coinage of the treadmill 
metaphor. See Kontorovich (1988) for a discussion of the difficulties experienced by the Soviet Union in 
identifying effective organizational reforms. 
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VII. Conclusion 
This paper suggests that objective conditions can account for the choice of economic 

and political institutions, and the institutions adapt to changing circumstances. Changes that 
produce easily identifiable courses of action but large reallocations of resources generate 
more hierarchic economic institutions and more authoritarian political institutions. Changes 
that produce complex and heterogeneous situations, in which the courses for action to take 
are not easily identified generate more decentralized and market oriented economic 
institutions and more democratic political institutions. The adaptation of economic institutions 
to changing circumstances is likely to be more rapid but less appropriate in an authoritarian 
political environment than in a democratic political environment. This is not to suggest that all 
existing institutions are always optimal; we live in the short run, and for institutional choice the 
long run is certainly measured in decades if not in centuries.  

Communist economic and political systems are relatively hierarchical, authoritarian, and 
vertical in nature. They are relatively effective at implementing easily identified tasks that 
require large-scale mobilization of resources, like undertaking a military operation or 
launching a space vehicle. They are much less effective at identifying very complex tasks that 
involve diverse participants, like satisfying consumer tastes or adapting to the constantly 
changing requirements of global trade. Therefore, the theory of institutional choice can be 
applied to explain the successes and failures of communist economies and polities, and the 
direction of change in the postcommunist world. Demographic, geographic, and economic 
differences among the postcommunist nations affect each country's optimal mix of economic 
and political institutions, and so it can be expected that each will follow a different path in the 
future. For example, the Czech Republic, which has a relatively sophisticated economy, 
borders with Germany, Austria and Poland, and a homogeneous population, has introduced 
more market institutions in its economic system and more democratic institutions in its 
political system fairly rapidly. This may be because the economy and the opportunity for trade 
make high demands on identifying appropriate transactions. Romania, on the other hand, 
which has a much more primitive economy and borders with Bulgaria, Yugoslavia, Ukraine, 
and Moldova is more authoritarian and less market-oriented. This may be because maintaining 
security and achieving basic economic development require transactions that are easily 
identified but difficult to implement.  

Postcommunist transition makes conflicting demands on the political system. Democratic 
polities are best suited to identify an appropriate collection of economic institutions to replace 
the centralized, administered economy. However, authoritarian polities are best suited to 
implement the reforms necessary to put the new economic institutions in place. Finding the 
right mix of democracy and authority in the political transition is a key to a successful 
economic transition. 
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ՓԻԹԵՐ ԹՈՒՄԱՆՈՖ 
 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 
 

Հիմնաբառեր.  ինստիտուտներ, գործարքային ծախսումներ, 
հետկոմունիստական անցում 

 
Հոդվածում ներկայացվում է կոմունիստական և հետկոմունիստական հասարակությունների 

առջև ծառացած ինստիտուցիոնալ ընտրությունների ուսումնասիրման վերլուծական շրջանակը: 
Դա կողմնորոշվում է դեպի գործարքային ծախսումները՝ ախտորոշելով շուկայի և աստիճանա-
կարգության, ժողովրդավարական և բռնապետական հասարակարգերի միջև եղած տարբերու-
թյունները: Ընդունվում է այն փաստը, որ քաղաքական ինստիտուտներն օժանդակում են տվյալ 
տնտեսական ինստիտուտի ընտրած միջավայրը: Ինչպես տնտեսական ինստիտուտներն են 
տնտեսական ծախսերի միջոցով ներազդում վարքագծի վրա, այնպես էլ քաղաքական միջավայրն 
է ներգործում տնտեսական ինստիտուտների ընտրության վրա՝ քաղաքական ծախսերի միջոցով: 
Այս ներազդեցությունների գիտակցումը կարող է արմատապես վերափոխել երկու տնտեսական 
ինստիտուտների և քաղաքական միջավայրերի զարգացումը: 

 
 
ПИТЕР ТУМАНОФ 
 

ОТНОСИТЕЛЬНО ТЕОРИИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО ВЫБОРА 
 

Ключевые слова: институты, трансакционные издержки, 
посткоммунистический переход  
 

Данная статья представляет аналитическую инфраструктуру исследования институ-
ционального выбора, пережитого коммунистичевским и посткоммунистическим обществом. 
Последний ориентирован на затраты сделок- определяя различия,  имеющиеся между демокра-
тическим и авторитарным режимами. Принимается тот факт, что политические институ-
ты способствуют выбранной со стороны экономического института среде. Так как экономи-
ческие институты влияют на поведение через экономические расходы, так и политическая 
среда влияет на выборы экономических институтов, через политические расходы. Осознание 
данных взаимовлияний может коренным образом изменить развитие двух экономических 
институтов и политических сред.  
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ՀԱՅԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,  
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման 
ֆակուլտետի դեկան 

 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱԽՏՈՐՈՇՄԱՆ ԵՎ 

ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՈՐՈՇ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐ1 

 
Հիմնաբառեր.  սահմանադրականություն, շուկայական կա-

ռուցակարգեր, զարգացող երկրներ, սահմա-
նադրական դրույթներ, մշտադիտարկում 

 
Շուկայական կառուցակարգերի լիարժեք և արդյունավետ գործունեության ապահո-

վումն անհնար է իրագործել առանց հաշվի առնելու այն օրենսդրական և սահմանադրա-
կան միջավայրը, որտեղ իրականացվում է հասարակության կենսագործունեությունը: Այս 
ամենից հետևում է, որ սահմանադրաիրավական կարգավորման օբյեկտ և առարկա կա-
րող են հանդիսանալ տնտեսությունն ու տնտեսական հարաբերությունները, որոնց 
ուսումնասիրությունն ու արդյունավետ լուծումների առաջադրումը կարող են իրականաց-
վել սահմանադրականության մակարդակի գնահատման, մշտադիտարկման ու կառա-
վարման հիմքի վրա: 

Սահմանադրականության խնդիրների ուսումնասիրությունն ու դրանց վերաբերյալ 
արդյունավետ լուծումների առաջադրումը հատկապես կարևոր են զարգացող և անցումա-
յին երկրների համար, որտեղ մեծ է խզումը հռչակված սահմանադրական դրույթների և 
գործող կանոնների միջև: 

Այսօր տնտեսության կառավարման ու կարգավորման ինստիտուտների անբավա-
րար գործառնումը գերիշխող է դարձնում հակաշուկայական ուժերի ազդեցությունը, որի 
դրսևորումն է նաև քաղաքական – տնտեսական – վարչական ներուժի սերտաճումը: 

                                                            
1  Զեկույցը թիմային հետազոտության արդյունք է, որին իրենց մասնակցությունն են բերել տեխ. գիտ. դոկ-

տոր, պրոֆ. Ա. Հ. Առաքելյանը, տնտ. գիտ. դոկտոր, դոցենտ Ռ. Ա. Գևորգյանը, դոցենտներ Գ. Պ. Տոնոյա-
նը, Ն. Ս. Քոչինյանը, Գ. Մ. Ղուկասյանը, ասպիրանտներ Ժ. Ս. Մխիթարյանը, Ս. Ս. Նահապետյանը, որոնք 
իրենց ուսումնասիրություններն իրականացնում են ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի 
սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի հետազոտական ծրագրերի շրջանա-
կում: Զեկույցը ներկայացվել է նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանի, Վենետիկի հանձնաժողովի, Նոր 
ժողովրդավարության երկրների սահմանադրական վերահսկողության մարմինների կոնֆերանսին, ՀՀ 
Սահմանադրական իրավունքի կենտրոնի կազմակերպած՝ 2016 թ. հոկտեմբերի 20-23-ի երևանյան միջազ-
գային խորհրդաժողովին:  
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Սրանք խնդիրներ են, որոնց արդյունավետ լուծումները պետք է փնտրել սահմանադրա-
կանության բավարար մակարդակն ապահովող իրավակարգավորումների մեջ: 

 
Հայաստանն ընտրել է գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման ճանապարհը: 

Այդ ուղղությամբ բավական շատ աշխատանքներ են իրականացվել հատկապես տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների, որոշ չափով էլ՝ բնագիտության ոլորտներում:  

Վերջին տարիներին մեծ թափով աճում են միջգիտակարգային հետազոտություննե-
րի ծավալները: Սահմանադրական տնտեսագիտությունը դրա ամենահայտնի օրինակնե-
րից է, որի իրականացման համար ընդգրկվում են տնտեսագետներ, իրավագետներ, մա-
թեմատիկոսներ, սոցիոլոգներ, հոգեբաններ և այլ մասնագետներ: Թերևս, հենց այդ 
պատճառով է, որ Սահմանադրական տնտեսագիտության կենտրոն ստեղծվել է ԵՊՀ-ում, 
որտեղ գործունեություն են ծավալում վերը նշված բոլոր ոլորտների բարձրակարգ մաս-
նագետներ: 

2016 թ. հոկտեմբերի 20-23-ը Երևանում անցկացվեց Երևանյան միջազգային 
խորհրդաժողով, որի թեմաներից մեկն էր «Վենետիկի հանձնաժողովի 106-րդ լիագումար 
նիստում ընդունված՝ «Իրավունքի գերակայության հսկիչ ցանկի» դերը և նշանակությունը 
համակարգային սահմանադրական մշտադիտարկման իրականացման գործում»: Գիտա-
ժողովին մասնակցում էին Եվրոպայի խորհրդի, շուրջ չորս տասնյակ երկրների սահմա-
նադրական դատարանների ներկայացուցիչներ և գիտնականներ:  

Գիտաժողովում հռչակվեց, որ սահմանադրական մշտադիտարկումը և ախտորոշու-
մը կարևորագույն խնդիրներ են եվրոպական բոլոր երկրների համար, ներկայացվեց 
դրանց իրականացման տարբեր մեթոդների և գործընթացների մշակման անհրաժեշտու-
թյունը, միաժամանակ, հատկանշվեց Հայաստանի առանցքային դերն այս գործում: Պա-
տահական չէ, որ այդ հեղինակավոր գիտաժողովի արդյունքներից մեկը «Սահմանադրա-
կան մշակույթ միջազգային վերլուծական կենտրոն» հիմնադրամի ստեղծումն է Հայաս-
տանում: Այդ հիմնադրամի համահիմնադիրներից է նաև ԵՊՀ տնտեսագիտության և կա-
ռավարման ֆակուլտետում գործող Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլու-
ծական կենտրոնը:  

Ընդ որում, ծրագրվում է դրա հենքի վրա ստեղծել Սահմանադրական տնտեսագի-
տության գերազանցության կենտրոն՝ իբրև սահմանադրական մշտադիտարկման մեթո-
դաբանության և գործիքակազմի մշակման հիմնական կատարող: Առաջադրվող մեթոդ-
ները պետք է լինեն առավելագույնս ունիֆիկացված, որպեսզի հնարավոր լինի դրանք 
մշտապես կիրառել տարբեր երկրներում՝ միաժամանակ հաշվի առնելով անցումային 
երկրների առանձնահատկությունները:  

Մշտադիտարկումների արդյունքում նախատեսվում է ստեղծել տվյալների բազաներ 
և, համագործակցելով տարբեր երկրների հետազոտական կենտրոնների հետ, իրակա-
նացնել վերլուծություններ ու մշակել առաջարկությունների փաթեթներ երկրների կայուն 
զարգացման հայեցակարգային խնդիրների լուծման համար: 
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Խնդրի արդիականությունը: Վերջին տասնամյակներում սահմանադրական տնտե-
սագիտությունը արագ զարգացող ուղղություններից է: Աշխարհի առաջատար մի շարք 
համալսարաններ ակտիվորեն զբաղվում են սահմանադրական դրույթների և տնտեսա-
կան ցուցանիշների միջև առկա փոխկապվածության ուսումնասիրություններով: Այդ մա-
սին են վկայում բազմաթիվ հրապարակումները, մասնագիտացված ամսագրերը 
(Constitutional Political Economy1), ինչպես նաև միջազգային լայնածավալ մասնագիտաց-
ված տվյալների բազաների ստեղծման ծրագրերը2: Համոզված ենք, որ հետազոտություն-
ներին նոր լիցք կհաղորդի Վենետիկի հանձնաժողովի մշակած՝ իրավունքի գերակայու-
թյան հսկիչ ցանկը3, որը թույլ կտա կատարել համապարփակ վերլուծություններ ու կան-
խատեսումներ իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալ-տնտեսական զարգացումների 
ու դրանց կառավարման առումով:  

Վերջին տարիներին հատկապես միջգիտակարգային բնույթի հետազոտություննե-
րը ցույց են տալիս, որ շուկայական կառուցակարգերի լիարժեք և արդյունավետ գործու-
նեության ապահովումն անհնար է իրագործել առանց հաշվի առնելու այն օրենսդրական 
և սահմանադրական միջավայրը, որտեղ իրականացվում է հասարակության կենսագոր-
ծունեությունը: Այս ամենից հետևում է, որ սահմանադրաիրավական կարգավորման օբ-
յեկտ և առարկա կարող են հանդիսանալ տնտեսությունն ու տնտեսական հարաբերու-
թյունները, որոնց ուսումնասիրությունն ու արդյունավետ լուծումների առաջադրումը կա-
րող են իրականացվել սահմանադրականության մակարդակի գնահատման, մշտադի-
տարկման ու կառավարման հիմքի վրա: Վերջին եզրահանգմանը գալիս ենք Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր Ջ. Բյուքենենի տեսության հիման վրա4: 

Գլոբալ առումով, սահմանադրականության բարձր մակարդակն աշխարհի եզակի 
երկրներին է բնորոշ: Մի շարք երկրներում սահմանադրականության պակասուրդը և ան-
հարթությունները մեծ չափեր են ընդունել, ինչն իր դրսևորումն է գտնում հասարակական 
կյանքի ամենատարբեր բնագավառներում, մասնավորապես` սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման արգելակմամբ: 

Սահմանադրականության խնդիրների ուսումնասիրությունն ու դրանց վերաբերյալ 
արդյունավետ լուծումների առաջադրումը հատկապես կարևոր են զարգացող և անցումա-
յին երկրների համար, որտեղ մեծ է խզումը սահմանադրական դրույթների և գործող կա-
նոնների միջև: Ժամանակակից պայմաններում տնտեսական ճշգրիտ քաղաքականու-
թյան ընտրությունը մեծապես կախված է սահմանադրականության պակասուրդի (խզման 
աստիճանի), դրա կազմի ու կառուցվածքի, տնտեսության վրա դրա ազդեցության փոխ-
անցումային մեխանիզմների բացահայտումից, ինչպես նաև «գործառույթ – ինստիտուտ – 

                                                            
1  http://link.springer.com/journal/10602 
2  Comparative Constitutions Project’s (CCP), Available at: http://www.comparativeconstitutionsproject.org 
3  Տե՛ս «Ժողովրդավարություն՝ իրավունքի միջոցով» եվրոպական հանձնաժողով, զեկույց CDL – AD 

(2016)007, Ստրասբուրգ, 18-ը մարտի, 2016 թ.: 
4  Buchanan, James, M., (1990) The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 1, 

No. 1, p. 49. 
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լիազորություն - պատասխանատվություն» գործառութային ու կառուցակարգային ողջ 
շղթայի օղակներում օպտիմալ կառավարման համակարգի ներդրումից: 

Այսօր տնտեսության կառավարման ու կարգավորման ինստիտուտների անբավա-
րար գործառնումը գերիշխող է դարձնում հակաշուկայական ուժերի ազդեցությունը, որի 
դրսևորումն է նաև քաղաքական – տնտեսական – վարչական ներուժի սերտաճումը: 
Սրանք խնդիրներ են, որոնց արդյունավետ լուծումները պետք է փնտրել սահմանադրա-
կանության բավարար մակարդակն ապահովող իրավակարգավորումների մեջ: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության ոլորտում խնդիրների համակողմանի հե-
տազոտումը և այդ հետազոտությունների առավել համակարգված ձևով իրականացումը 
հնարավոր է համապատասխան ինստիտուցիոնալ լուծումներով: 

Սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնական գաղափարի ու նպատակա-
դրումների մասին պատկերացումների շրջանակում տեղին է մեջբերել իսլանդացի տնտե-
սագետ Թրայն Էգերսթոնի «Քոուզի թեորեմի ընդհանրացումը», ըստ որի` տնտեսական 
աճը և երկրի զարգացումը հիմնականում կախված չեն գոյություն ունեցող կառավարու-
թյան տիպից, եթե գործարքային ծախսերը տնտեսական և քաղաքական ասպարեզում 
հավասար են զրոյի: Եթե գործարքային ծախսերը դրական են, ապա իշխանության բաշ-
խումը երկրի ներսում և նրա իրավաստեղծ կազմակերպությունների ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը դրա զարգացման կարևորագույն գործոններն են: 

Նոր ինստիտուցիոնալիզմի դրույթներից ելնելով՝ նշենք, որ գործարքային, այլ կերպ 
ասած, գործառնական վերադիր կամ փոխաբերական իմաստով` անհարթություններով 
պայմանավորված շփման ուժի հաղթահարման ծախսերը տնտեսական և քաղաքական 
ոլորտներում ունեն մի շարք բաղադրիչներ: Դրանք առաջանում են շուկայում (շուկայա-
կան գործարքային ծախսեր), կազմակերպություններում (կառավարչական ծախսեր) և 
կառավարության մակարդակում (քաղաքական գործարքային ծախսեր)1: 

Ըստ էության, սահմանադրականության աստիճանի որոշարկման հիմնախնդրին 
նվիրված տեսական-գործնական հետազոտություններն իրենց բնորոշ հասկացություննե-
րի ապարատով ու մեթոդաբանությամբ բազմազան են՝ կախված ձևակերպված նկատա-
ռումներից: Ստեղծարար էկոնոմիկայի տեսանկյունից, դրանցում առանձնանում են տե-
սական-խաղային, էկոնոմետրիկ մոդելները: Ըստ այդ մոտեցումներից մեկի՝ Տ. Աճեմօղ-
լուն և Ջ. Ռոբինսոնն իրենց «Իշխանության, էլիտաների և ինստիտուտների կենսունակու-
թյունը» վերնագրով հոդվածում2 ցույց են տալիս կայուն հավասարակշիռ վիճակի գոյու-
թյան հնարավորությունը, որն, ի դեպ, վերահաստատեց պրոֆ. Գ.Հարությունյանը Երևան-
յան միջազգային խորհրդաժողովում ներկայացրած հայեցակարգային դոկտրինում: 

                                                            
1  Տե´ս Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա., Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկար-

ները: Ընդլայնված ամփոփում, Եր.: «Զանգակ» հրատ., 2014, էջ 70: 
2  Տե՛ս Daron Acemoglu, and Robinson, James A., “Persistence of Power, Elites and Institutions,” American 

Economic Review, 98 (1), 2009, էջ 267-293: 
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Տ. Աջեմօղլուի հոդվածում (տե՛ս հղումը) De jure և De facto քաղաքական իշխանու-
թյունների գործառման հարաբերակցությունը ներկայացվում է հետևյալ կերպ. 

 De jure՝ քաղաքական իշխանությունը պայմանավորվում է պաշտոնական քաղա-
քական ինստիտուտներով (սահմանադրություն):  

 De facto՝ քաղաքական իշխանությունը որոշվում է առանձին խմբերի կազմակեր-
պություններով և հավասարակշիռ ներդրումներով՝ ուղղված De facto քաղաքա-
կան իշխանություն ստեղծելուն և պահպանելուն:  

 Ենթադրվում է, որ երկիրը կարող է գտնվել երկու իրավիճակում՝ «ժողովրդավա-
րական» և «ոչ ժողովրդավարական», ինչպես նաև, որ գոյություն ունեն երկու տի-
պի խաղացողներ՝ «ժողովուրդ» և «վերնախավ (էլիտա)», որի պարագայում «ժո-
ղովրդավարական» իրավիճակում ժողովուրդը հնարավորություն ունի ավելի մեծ 
ազդեցություն ունենալու De jure քաղաքական իշխանության վրա: 

Ուսումնասիրության որոշակի արդյունքներն են. 
 Ինստիտուտների ազդեցությունը երկրի տնտեսական արդյունքների (economic 

outcome) վրա կախված է de jure և de facto քաղաքական իշխանությունների 
փոխհարաբերություններից:  

 De facto քաղաքական իշխանությունը հաճախ ավելի կարևոր դեր ունի տնտեսա-
կան քաղաքականության և ռեսուրսների բաշխումը սահմանելու հարցում, քան 
ինստիտուտները: 

 De facto քաղաքական իշխանությունը պատկանում է որոշակի խմբերին՝ որպես 
«զոռբայության» արդյունք (possessed by groups as a result of their wealth, 
weapons, or ability to solve the collective action problem):  

 De jure քաղաքական իշխանության փոփոխությունը կամ ռեֆորմները բերում են 
de facto քաղաքական իշխանության բաշխման վերադասավորման՝ չեզոքացնե-
լով ռեֆորմների ազդեցությունը:  

 Վերնախավից կարող է ավելի շատ ներդրումներ պահանջվել de facto քաղաքա-
կան իշխանություն ունենալու համար «ժողովրդավարության» պայմաններում, 
քան դրա բացակայության դեպքում: 

 Որոշակի պայմանների դեպքում քաղաքական ինստիտուտները կարող են ակ-
տիվորեն փոփոխվել, մինչդեռ տնտեսական ինստիտուտները՝ գոյատևել երկար 
ժամանակ: 

Ժողովրդավարությունը կարող է լինել կայուն և երկար ժամանակ գոյություն ունե-
նալ, մինչդեռ տնտեսական ինստիտուտները գործում են առավելապես վերնախավի հա-
մար: Ավելին, վերնախավին աջակցող ինստիտուտների գոյության հավանականությունն 
ավելի մեծ է «ժողովրդավարության», քան դրա բացակայության դեպքում: Այս իրավիճա-
կը հեղինակներն անվանել են «բռնագրավված ժողովրդավարություն» (Captured Demo-
cracy): 

Այսպիսի կայուն, հավասարակշիռ վիճակի գոյության հնարավորության բացահայ-
տումը հեղինակների հետազոտության գլխավոր արդյունքն է:  
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Սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը սահմանադրական ախտո-
րոշման համատեքստում:  

Սահմանադրականության գնահատումը կարելի է ներկայացնել որպես գոյություն 
ունեցող անհարթությունների, սահմանադրականության պակասուրդի ու ձախողումների 
չափի ճշգրտմանը միտված գործընթաց, որի հիման վրա իրականացվում են իրավա-
տնտեսական գործընթացների մշտադիտարկումն ու կառավարումը: 

Սահմանադրականացման գործընթացը, սկզբնավորվելով սահմանադրականու-
թյան մակարդակի գնահատմամբ, չափմամբ, վերջնարդյունքում դրա կառավարմանն 
ուղղված համալուծ հիմնախնդիրների լուծումների վերաբերյալ գիտամեթոդական մոտե-
ցումների ամբողջությունն է: 

Սահմանադրականության գնահատման առաջարկվող մոտեցումներից է դրա 
իրականացումն իրավական պետության, ժողովրդավարական և սոցիալ-տնտեսական 
ցուցանիշների համախմբի միջոցով1: Այս երեք հենասյուներն ընդունվել են որպես սահ-
մանադրականության գնահատման ցուցչակազմի ձևավորման հիմք: Յուրաքանչյուրի 
գծով մեր կողմից պայմանականորեն դիտարկվել են հետևյալ ցուցանիշները. 

Հենասյուն 1. Իրավական պետություն 
Ա. իրավական ցուցիչ 

 Բ. կոռուպցիա 
 Գ. սեփականության իրավունք: 
Հենասյուն 2. Ժողովրդավարություն 
 Դ. ընտրական գործընթաց 
 Ե. արտահայտման և համոզմունքների ազատություն 
 Զ. քաղաքացիական հասարակության մասնակցություն: 
Հենասյուն 3. Սոցիալ-տնտեսական 

Է. Մարդկային զարգացման մակարդակ (մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի, բնակչու-
թյան կրթական և առողջապահական մակարդակների ինտեգրալ ցուցանիշ 
է): 

  Ը. Ջինիի գործակից (դիտարկվել է 100-ից հանած արժեքը): 
Ցուցչակազմի պայմանականությունը նրանում է, որ յուրաքանչյուր երկրի սահմա-

նադրություն կարող է պարունակել քաղաքական-քաղաքացիական, սոցիալ-տնտեսական 
իրավունքների, իշխանության թևերի տարանջատման ու գործունեության հարյուրավոր 
նորմեր, դրույթներ: Ցուցչակազմում որոշակի նորմերի առանձնացումն իրականացվում է 
կոնկրետ նպատակներով, հստակ չափանիշների նախանշումով, որով ձևավորվում է հե-
տազոտության դիպաշարը (սցենարը): 

                                                            
1 Հարությունյան Գ., Սահմանադրական մշտադիտարկում, Երևան, Նժար, 2016, էջ 90-92: 
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Ընդհանուր դեպքում, դիպաշարի ընտրությունը պայմանավորվում է այն միջավայ-
րով (երկրներ, ցուցչակազմ), որում ախտորոշվում է սահմանադրականության ցուցիչը: 
Տվյալ դեպքում կոնկրետ երկրների կտրվածքով ցուցիչների վերաբերյալ տվյալները ձեռք 
են բերվել Ֆրիդոմհաուզի, Համաշխարհային բանկի, Թրանսփարենսի ինթերնեյշնլի և 
ՄԱԿ-ի Մարդկային զարգացման համաթվի տվյալների շտեմարաններից, 2015 թ. համար 
(իսկ բացակայության դեպքում՝ հասանելի ամենաթարմ ժամանակահատվածի) և ներկա-
յացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1  
Սահմանադրականության գնահատման տվյալների հենքը 

 

 Հենասյուն 1 
Իրավական պետության 

Հենասյուն 2 
Ժողովրդավարության 

Հենասյուն 3 
Սոցիալ-տնտեսական 

 Ա Բ Գ Դ Ե Զ Է Ը 
Ալբանիա 9 33 35 8 13 6 73.3 64.7 
Հայաստան 6 37 20 5 9 5 73.3 68.5 
Ադրբեջան 2 29 20 1 3 3 75.1 66.3 
Բելառուս 2 31 20 0 3 2 79.8 73.99 
Բոսնիա և 
Հերցեգովինա 

8 39 20 8 10 5 73.3 67 

Բուլղարիա 10 43 30 11 14 8 78.2 64 
Խորվաթիա 11 48 35 12 14 7 81.8 68 
Չեխիա 14 51 75 12 16 8 87 73.9 
Էստոնիա 14 69 90 12 16 9 86.1 67.1 
Վրաստան 8 52 40 9 11 6 75.4 60 
Հունգարիա 10 54 45 9 13 6 82.8 69.5 
Ղազախստան 4 29 30 2 4 2 78.8 73.7 
Ղրղզստան 4 27 20 6 9 7 65.5 72.6 
Լատվիա 12 55 50 12 15 6 81.9 64.5 
Լիտվա 13 58 65 12 16 9 83.9 64.9 
Մակեդոնիա 7 45 35 6 10 6 74.7 56.4 
Մոլդովա 7 35 40 10 11 8 69.3 71.5 
Չեռնոգորիա 10 42 40 9 12 7 80.2 66.8 
Լեհաստան 13 61 65 12 16 8 84.3 67.6 
Ռումինիա 12 43 35 11 14 7 79.3 72.7 
Ռուսաստան 2 27 20 1 3 3 79.8 58.4 
Սերբիա 10 41 50 10 14 7 77.1 61.3 
Սլովակիա 12 50 50 12 15 9 84.4 73.9 
Սլովենիա 14 58 60 12 14 8 88 74.4 
Տաջիկստան 3 23 20 1 4 4 62.4 69.2 
Թուրքմենստան 0 17 5 0 1 1 68.8 75.5 
Ուկրաինա 6 26 25 9 11 4 74.7 75.5 
Ուզբեկստան 0 18 20 0 0 3 67.5 64.73 
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Սահմանադրականության կայունության ցուցանիշը անցումային տնտեսությամբ 28 
երկրների համար, Ֆրիդոմհաուզի կողմից հրապարակվող տվյալների հիման վրա, հաշ-
վարկվել է Գ. Հարությունյանի աշխատանքում1 նկարագրված մեթոդով: 

Ցուցանիշի դինամիկան ցույց է տալիս, որ 2009-2015 թթ. Հայաստանն այն երկրնե-
րի շարքում է, որոնց սահմանադրականության կայունության ցուցանիշը դիտարկված 
սանդղակում մոտ է զրոյի: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, այդ երկրները կարելի է 
բնութագրել որպես այս ցուցանիշով որոշվող միջին մակարդակ ունեցող երկրներ: Կարե-
լի է նկատել նաև, որ 2015 թ. սահմանադրականության կայունության ցուցանիշի տարբե-
րությունը բարձր և ցածր մակարդակ ունեցող երկրների միջև մեծացել է բարձր մակար-
դակ ունեցող երկրների առաջանցիկ զարգացման հաշվին:  

 
Գծապատկեր 1. Սահմանադրականության կայունության ցուցանիշի դինամիկան  

2009-2015 թթ. 
 
Սահմանադրականացման գործընթացի մոդելավորումը և կառավարումը քլաս-

տերային ու դիսկրետ մոդելավորման մեթոդների կիրառմամբ: Սահմանադրականու-
թյան գնահատումը իրականացրել ենք քլաստերային վերլուծության և դիսկրետ մոդելա-
վորման մեթոդաբանական մոտեցումների զուգորդմամբ: Գնահատման ընթացքի ամ-
փոփ քայլաշարը ներկայացվում է գծապատկեր 2-ում2: 

                                                            
1 Арутюнян Г.Г., Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии, Киев, Логос, 2011. 
2  Սարգսյան Հ., Մխիթարյան Ժ., Երկրի սահմանադրականության մակարդակի գնահատումը դիսկրետ մոդե-

լավորման և քլաստերային վերլուծության մեթոդներով // Բանբեր Հայաստանի պետական տնտեսագիտա-
կան համալսարանի, N.3 (39), 2015, էջ 111-127:  
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*  Կոնկրետ օրինակներով (տե՛ս դրվագները զեկուցման ավարտին) կներկայացվեն դիպաշարեր, ցույց 
տալով, թե ինչն ենք ներբեռնում (հայտանիշների կազմը, դիտարկվող երկրների դասերն ըստ տարբեր 
չափանիշներով ընտրված քլաստերների և այլն):  

 

Գծապատկեր 2. Սահմանադրականության գնահատման սխեմատիկ պատկերը 
 
 
 

Քլաստերային վերլուծությունը բազմաչափ վիճակագրական վերլուծության մեթոդ է, 
որը թույլ է տալիս դասակարգել և խմբավորել մեծ քանակությամբ համասեռ օբյեկտներն 
ըստ ավելի ցածր չափողականությամբ խմբերի: Լայն տարածում ունի քլաստերային վեր-
լուծության երկու մոտեցում՝ K-միջինների և աստիճանակարգային, որոնք ունեն բազմա-
թիվ տարատեսակներ: Աստիճանակարգային վերլուծությունում առավել հաճախ ենթա-
դրվում է, որ ամեն դիտարկում սկզբնական պահին ներկայացնում է մի քլաստեր: Առա-
ջին քայլում ամենամոտ քլաստերները միավորվում են նախապես սահմանված մերձու-

                                                                                                                                                                                          
Սարգսյան Հ., Մխիթարյան Ժ., Նահապետյան Ս., Սահմանադրականության հարացույցը. տնտեսագիտա-
կան առումները, գնահատման հիմնահարցերը // Բանբեր Երևանի համալսարանի․ սոցիոլոգիա, տնտեսա-
գիտություն, N.2 (17), 2015, էջ 36-51:  
Саркисян Г., Мхитарян Ж., Нагапетян С., Конституционализм в контексте конституционной экономики // 
Актуальные проблемы экономической теории и практики, Кубанский государственный университет, N.19, 
2015, с. 33-42.  
Մխիթարյան Ժ., Սահմանադրականության գնահատման հայեցակարգային մոտեցումները // Հայաստանի 
ճարտարագիտական ակադեմիայի լրաբեր, հատ. 12, N.3, 2015, էջ 437-446: 

Դիսկրետ մոդելավորման 
տվյալների մշակում 

Որոշակի չափանիշներով 
դիպաշարի ընտրություն  

Հայտանիշների և երկրների 
տեղեկատվական կշիռների 

հաշվարկ 

Սահմանադրականության 
հենասյուների և 

ցուցչակազմի մշակում 

Սահմանադրականության 
գնահատման տվյալների 
հենքի ձևավորում 

Երկրների դասակարգում 
քլաստերային 

Միջքլաստերային 
վերլուծության իրականացում 

Քլաստերային կենտրոնների 
հաշվարկ 

Տիպային երկրների ու 
հայտանիշների որոշարկում 

Անցում հաջորդ դիպաշարին 

Ավարտ
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թյան ցուցանիշի հաշվարկի հիման վրա: Գոյություն ունի մերձության ցուցանիշների մեծ 
քանակություն: Հաջորդ քայլերում քլաստերների միավորման գործընթացը շարունակվում 
է այնքան, մինչև արդյունքում ստացվում է երկու քլաստեր: Աստիճանակարգային վերլու-
ծության ամեն մի քայլում քլաստերների քանակը նվազում է մեկով: 

Աստիճանակարգային վերլուծությունը բավական ժամանակատար է մեծ քանակու-
թյամբ դիտարկումների համար: Նման դեպքերում օգտագործում են K-միջինների քլաս-
տերավորման ալգորիթմը: Վերջինիս թերությունը նրանում է, որ նախապես պետք է հայ-
տարարվի քլաստերների քանակը: Այս մեթոդի առաջին քայլում կամայականորեն 
ընտրվում են K դիտարկումներ, որոնք համարվում են քլաստերների կենտրոններ: Հա-
ջորդ քայլում քլաստերի կենտրոնը փոխվում է, եթե գտնվում է այնպիսի դիտարկում, որի 
հեռավորությունը տվյալ քլաստերից ավելի մեծ է, քան մոտակա քլաստերի միջև հեռավո-
րությունը: Այս գործընթացը շարունակվում է մինչև քլաստերների կենտրոնների հեռավո-
րության փոփոխությունների մեծությունը չնչին է դառնում1: 

SPSS ծրագրային փաթեթում քլաստերավորման այս երկու մեթոդներն էլ իրացված 
են: Բացի այդ իրացված է նաև երկքայլ քլաստերային վերլուծության ալգորիթմը՝ 
հիմնված վերոնկարագրյալ երկու մեթոդների վրա: Արդյունքում հնարավոր է լինում վեր-
լուծվող տվյալների համար գտնել քլաստերավորման լավագույն տարբերակը և պարզել 
գործոնների կարևորությունը2: Տվյալ աշխատանքում բոլոր հաշվարկներն իրականացվել 
են երկքայլ քլաստերային վերլուծության ալգորիթմի միջոցով: 

Աղյուսակ 2 
Քլաստերները և նրանց պատկանող երկրներն ըստ սահմանադրականության մակարդակի 

 

Քլաստեր 2. 
Միջին մակարդակ 

Քլաստեր 1.  
Ցածր մակարդակ 

Քլաստեր 3.  
Բարձր մակարդակ 

Ալբանիա Ադրբեջան Չեխիա 
Հայաստան Բելառուս Էստոնիա 
Բուլղարիա Ղազախստան Լատվիա 
Խորվաթիա Ռուսաստան Լիտվա 
Վրաստան Տաջիկստան Լեհաստան 
Հունգարիա Թուրքմենստան Սլովակիա 
Ղրղզստան Ուզբեկստան Սլովենիա 
Մակեդոնիա   

Մոլդովա   
Չեռնոգորիա   

Ռումինիա   
Սերբիա   

Ուկրաինա   
Բոսնիա և Հերցեգովինա   

                                                            
1  Сошникова Л.А. и др., Многомерный статистический анализ в экономике, Москва, 1999. 
2  The SPSS Two Step cluster component, Technical report, available at  

http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/SSLVMB_21.0.0/com.ibm. spss.statistics.help/alg_twostep.htm. 
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Երկքայլ քլաստերային վերլուծությամբ երկրները բաժանվել են երեք քլաստերի: 
Նշված քլաստերավորման պարագայում մոդելի որակը լավն է, քանի որ դիտարկված 
երկրների կեսը խմբավորվել է մեկ, իսկ մնացած կեսը՝ հավասարապես բաշխվել մյուս 
երկու քլաստերում: Յուրաքանչյուր քլաստերին պատկանող երկրների ցանկն ամփոփված 
է աղյուսակ 2-ում: 

Նշված քլաստերավորման համատեքստում ամենամեծ կարևորությունը ստացել են 
արտահայտման և համոզմունքների ազատության, ընտրական գործընթացի և իրավուն-
քի գերակայության հայտանիշները: Դրանք, ըստ կարևորության նվազման կարգի, ներ-
կայացված են գծապատկեր 3-ում: 

 

 
 

Գծապատկեր 3. Հայտանիշների կարևորության մակարդակը քլաստերավորման 
համատեքստում 

 
Սահմանադրականության գնահատման քայլաշարի հաջորդ փուլը ենթադրում է 

դիսկրետ մոդելավորման մեթոդների կիրառում: 
Դիսկրետ մոդելավորման «ախտորոշող թեստ», «ստուգող թեստ» և այլ հասկացու-

թյունների միջոցով տրված երկրների ուսումնասիրման շրջանակներում մասնավորապես 
որոշվում են. 

 հայտանիշի տեղեկատվական կշիռը (կարևորությունը, արժևորումը, ազդեցու-
թյան ուժը՝ դիտարկվող երևույթի վրա), 

 երկրի տեղեկատվական կշիռը, որով օբյեկտները կարող են դասակարգվել և 
տրոհվել քլաստերների: Կարող է որոշվել նաև տվյալ դասում ամենատիպական 
օբյեկտը:  

Սահմանում 1 (ախտորոշող թեստ): T աղյուսակի սյունակների <i1, i2, …, ii> ենթա-
բազմությունը (համապատասխան հայտանիշների ենթաբազմությունը) կոչվում է ախտո-
րոշող թեստ (կամ պարզապես թեստ) T աղյուսակի համար, եթե այդ սյունակներով առա-

Արտահայտման և համոզմունքների 
ազատություն

Ընտրական գործընթաց

Իրավական ցուցիչ

Քաղաքացիական հասարակության 
մասնակցություն

Սեփականության իրավունք

Կոռուպցիա

Մարդկային զարգացման 
մակարդակ

Ջինիի գործակից
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ջացած ենթաաղյուսակում բոլոր տողերն իրարից տարբեր են: T աղյուսակը մեր դեպքում 
կարող է ներկայացվել աղյուսակ 1-ում պարունակող տողերով և սյուներով: 

Սահմանում 2 (փակուղային թեստ): T աղյուսակի թեստը կոչվում է փակուղային, 
եթե նրա ոչ մի սեփական ենթաբազմություն այդ աղյուսակի համար թեստ չէ: 

Այս սահմանումից հետևում է, որ եթե T աղյուսակի փակուղային թեստից հեռաց-
նենք ցանկացած սյունակ (հայտանիշ), ապա այն այլևս այդ աղյուսակի համար թեստ չի 
լինի: Ակնհայտ է, որ T աղյուսակի բոլոր սյուների <1, 2, …, n> բազմությունը (հայտանիշ-
ների P բազմությունը) թեստ է, քանի որ, ըստ ենթադրության, աղյուսակի բոլոր տողերը 
միմյանցից տարբեր են: Փակուղային թեստը ներկայացնում է T աղյուսակում պարունա-
կող ինֆորմացիայի այնպիսի «սեղմման» արդյունք, որի միջոցով դեռ կարելի է E բազմու-
թյան բոլոր օբյեկտներն իրարից տարբերել: Այսպիսով՝ փակուղային թեստը, փաստորեն, 
նկարագրում է E բազմության օբյեկտներն առանց «ավելորդ» հայտանիշների: Բնական է 
ենթադրել, որ եթե որևէ հայտանիշ հաճախ է հանդիպում բոլոր փակուղային թեստերի 
բազմությունում, ապա այն ավելի «կարևոր» կլինի: Այս միտքը բերում է ստորև նշված 
հասկացությունների ներմուծմանը: 

T աղյուսակի բոլոր փակուղային թեստերի քանակը նշանակենք k-ով, իսկ այն փակ-
ուղային թեստերի քանակը, որոնցում հանդիպում է j-րդ սյունակը՝ k(j)-ով: «Հայտանիշի 
տեղեկատվական կշիռ» հասկացությունը ցույց կտա դիտարկվող երևույթում նրա կարևո-
րութայան կամ արժևորման չափը և կարող է հիմք հանդիսանալ հայտանիշների դասա-
կարգման համար: 

Սահմանում 3 (հայտանիշի տեղեկատվական կշիռ): P(j) = k(j)/k թիվը կոչվում է j-րդ 
հայտանիշի տեղեկատվական կշիռ (j = 1, 2, …, n): 

P(j) մեծությունը գնահատում է j-րդ հայտանիշի կարևորությունը (նրա ազդեցության 
ուժը) դիտարկվող երևույթի վրա: 

Վերը բերված հասկացությունների միջոցով թեստային հետազոտությունների իրա-
կանացումը պահանջում է, որոշակի չափանիշի համաձայն, բոլոր ցուցանիշներին բինար 
արժեքների (0 և 1) վերագրում: Որպես այդպիսի չափանիշ ընդունվել է քլաստերային մի-
ջինից մեծ (վերագրվում է 1 արժեքը) կամ փոքր լինելու փաստը (վերագրվում է 0 արժե-
քը): Ըստ այդմ` ձևավորվել է դիսկրետ մոդելավորման տվյալների հենքը: Առաջին քլաս-
տերից հեռացվել են Ռումինիայի, Սերբիայի, իսկ երկրորդից՝ Ադրբեջանի տողերը (համ-
ընկնում են, համապատասխանաբար, Խորվաթիայի, Չերնոգորիայի և Ռուսաստանի տո-
ղերի հետ): 

Արդյունքներ և եզրահանգումներ: Քլաստերային բաժանման կամ սահմանադրա-
կանության մակարդակի տեսանկյունից, ամենափոքր կարևորություն ունեցող հենասյու-
նը սոցիալ-տնտեսականն է (գծապատկեր 3-ում այդ հենասյան երկու ցուցանիշն էլ 
գտնվում է վերջին տեղում՝ ըստ կարևորության): Այս արձանագրումը ցույց է տալիս, որ 
անցումային երկրները վերականգնողական տնտեսական աճի շրջանակներում են կարո-
ղացել որոշ չափով շտկել սոցիալ-տնտեսական հիմնական մակրոցուցանիշները: Ընդ 
որում, այդ գործընթացը անցումային երկրներում համեմատաբար հավասարաչափ է ըն-



  37

թացել: Անցումային երկրների սահմանադրականության մակարդակի տարբերություննե-
րը իրավունքի գերակայության և ժողովրդավարության ոլորտներում են: 

Որպես վարկած, կարելի է նաև ենթադրել, որ անցումային երկրների հետագա 
տնտեսական աճը, որ արդեն չի կարող վերականգնողական բնույթ կրել, պետք է 
հիմնված լինի վերը նշված նոր որակական ցուցանիշների՝ իրավունքի գերակայության և 
ժողովրդավարության վրա: Սա նշանակում է, որ սահմանադրականության պակասուրդի 
խնդիրները գերակա նշանակություն են ունենալու հետագա տնտեսական աճը ապահո-
վելու գործում: Այն երկրները, որոնք կկարողանան մոտակա տասնամյակում իրականաց-
նել սահմանադրական և ինստիտուցիոնալ արմատական փոփոխություններ, այլ հավա-
սար պայմաններում կկարողանան ապահովել որակական տնտեսական աճ:  

Հաջորդ հարցը, որի պատասխանը չափազանց կարևոր է քաղաքականության 
մշակման առումով, հետևյալն է՝ սահմանադրականության տեսանկյունից ո՞ր հենասյունն 
է ավելի կարևոր անցումային երկրներում՝ իրավունքի գերակայությո՞ւնը, թե՞ ժողովրդա-
վարությունը: Ինչպես կարող ենք տեսնել գծապատկեր 3-ից, անցումային երկրների տար-
բերակման հայտանիշում առավել կարևորվում են ժողորդավարության ոլորտում արձա-
նագրած ձեռքբերումները: Առաջին երկու տեղը զբաղեցնում են հենց այդ հենասյան ցու-
ցանիշները: 

 
Աղյուսակ 3 

Հայաստանը միջին և բարձր սահմանադրականությամբ քլաստերների 
համեմատություններում՝ ըստ նշված հայտանիշների 

 

  

Միջին սահ-
մանադրականու-
թյամբ քլաստերի 

միջինը 

Բարձր սահմանա-
դրականությամբ 

քլաստերի միջինը
Հայաստան

Միջին սահմանա-
դրականությամբ 
քլաստերի միջի-
նից ՀՀ տարբե-

րությունը (%) 

Բարձր սահմանա-
դրականությամբ 
քլաստերի միջի-

նից ՀՀ տարբերու-
թյունը (%) 

Իրավունքի 
գերակայություն 8 13 6 40.48 119.05 

Կոռուպցիա 40 57 37 9.07 55.21 
Սեփականության 
իրավունք 34 65 20 67.86 225.00 

Ընտրական 
գործընթաց 9 12 5 75.71 140.00 

Արտահայտման և 
համոզմունքների 
ազատություն 

12 15 9 30.95 71.43 

Քաղաքացիական 
հասարակության 
մասնակցություն 

6 8 5 27.14 62.86 

Մարդկային 
զարգացման 
մակարդակ 

76 85 73.3 3.19 16.08 

Ջինիի գործակից 67 69 68.5 -2.14 1.42 
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Հայաստանն այս հետազոտությունների արդյունքում հայտնվել է միջին սահմանա-
դրականությամբ քլաստերում: Աղյուսակ 3-ում բերված են միջին և բարձր սահմանադրա-
կանությամբ քլաստերների միջին արժեքները և Հայաստանի ցուցանիշները: Վերջին եր-
կու սյունակներում բերված են Հայաստանի ցուցանիշի տոկոսային տարբերությունը՝ 
նշված քլաստերների միջիններից: Բացասական նշանը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի 
ցուցանիշն ավելի բարձր է, քան տվյալ քլաստերի միջինը: 

Աղյուսակից կարելի է եզրակացնել, որ Դ. Ընտրական գործընթացները, Գ. Սեփա-
կանության իրավունքը և Ա. Իրավական ցուցիչը այն ցուցանիշներն են, որոնցով Հա-
յաստանն ունի ամենամեծ տարբերությունն իր քլաստերի և բարձր սահմանադրականու-
թյուն ունեցող քլաստերի միջինների համեմատ: Հետևաբար՝ սրանք այն գործոններն են, 
որոնք պետք է առավել կարևորվեն Հայաստանի զարգացման քաղաքականությունը մշա-
կելիս: Հիշեցնենք, որ քլաստերային վերլուծության արդյունքում մենք ստացել էինք, որ 
անցումային երկրների համար Դ. Ընտրական գործընթացները և Ա. Իրավունքի գերակա-
յությունը սահմանադրականությունը բնորոշող երեք կարևորագույն գործոններից էին: Այլ 
կերպ ասած, նշված գործոններն են կանխորոշում Հայաստանի սահմանադրականության 
պակասուրդը: Իհարկե, այսպիսի պնդումը կատարվում է ընդամենը դիտարկված ցուցչա-
կազմի և երկրների օրինակով: 

Այսպիսով՝ քլաստերային վերլուծությունը թույլ է տալիս պարզել անցումային 
երկրների սահմանադրականության տարբերությունների հիմնական գործոնները, ինչ-
պես նաև պրոյեկտել դրանց ազդեցությունը Հայաստանի համար:  

Հաջորդ  քայլով  փորձ  է կատարվել սահմանադրականության մակարդակով  որոշ- 
վող յուրաքանչյուր խմբի  համար  դիսկրետ  մոդելավորմամբ1 հաշվարկել հայտանիշների 
(աղյուսակ 1, Ա-ից Ը) ազդեցության ուժը քլաստերների ներսում:  

Հաշվարկների արդյունքները ներկայացվում են առանձին դիպաշարերով: Բերենք 
դրանցից մեկ-երկու օրինակ: 

Այսպես՝ սահմանադրականության ցածր մակարդակ ունեցող երկրներում (տե'ս աղ-
յուսակ 2) հայտնվելու (երկրների՝ այդ դասին պատկանելու առումով) առավել մեծ ազդե-
ցության ուժ, կարևորություն են ունեցել հետևյալ հայտանիշները. 

Ա. Իրավական ցուցիչ, Գ. Սեփականության իրավունք, Ե. Արտահայտման և հա-
մոզմունքների ազատություն: Այլ կերպ ասած, այս ցուցանիշները պայմանավորել են 
սահմանադրականության ցածր մակարդակը՝ ըստ որի այդ երկրներում «չի գործում» 
իրավունքի գերակայությունը (սահմանադրականության առաջնային գումարելին), վատ է 
պաշտպանված սեփականության իրավունքը:  

Նույն դիպաշարերը ցույց են տալիս, որ սահմանադրականության բարձր մակար-
դակ ունեցող երկրների քլաստերում երկրների նմանությունը կանխորոշվում է Դ. Ընտրա-
կան գործընթացի հայտանիշով: 

                                                            
1  Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն., Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման 

խնդիրներում: Եր., Զանգակ, 2015, էջ 10-11: 
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Սահմանադրականության միջին մակարդակ ունեցող երկրների համար կարևորվել 
է Է. Մարդակային զարգացման մակարդակի հայտանիշը: 

Դիպաշարերի ուսումնասիրությունը, սահմանադրականության գնահատման, դրա 
մակարդակը պայմանավորող գործոնների քանակական և որակական վերլուծության 
առումով, հարուստ նյութ է պարունակում: Երկրների որոշակի հայտանիշների համա-
խմբով ճանաչողության և դասակարգման խնդիրների լուծումը և դրանց պատճառա-
հետևանքային համակողմանի վերլուծությունը հիմք են երկրի սահմանադրականացման 
գործընթացի կառավարման հիմնախնդիրների առաջադրման ու լուծման համապատաս-
խան կառուցակարգերի մշակման համար: 

Երկրում իրավական, ժողովրդավարական, սոցիալ-տնտեսական մի վիճակից որա-
կապես մեկ այլ՝ սահմանադրականության առավել բարձր ցուցչով վիճակին անցումը, ան-
ցումագիտության (transitology) տեսանկյունից, ունի աշխարհաքաղաքական ու տեղային 
բազում առանձնահատկություններ: 

Սահմանադրականության պակասուրդի մշտադիտարկումն ու կառավարումն ոչ այլ 
ինչ են, քան համակարգային փոփոխությունների պահանջված խնդիր: Ընդ որում, եթե 
Հայաստանի պարագայում տեսանելի հորիզոնում դեռևս լուծումների անորոշություննե-
րով բեռնված խնդիրների շարքում են գրեթե չընդհատվող պատերազմական գործողու-
թյունները, ցամաքային շրջափակմամբ պայմանավորված՝ տրանսպորտային-հեռահա-
ղորդակցային սահմանափակումները, որոնք հիմնականում արտածին ազդեցության գոր-
ծոններ են, ապա սահմանադրությունում ամրագրված նորմերի չափումը, մշտադիտար-
կումը և կառավարումը ՀՀ գիտակրթական կառույցների, այդ թվում՝ տնտեսագիտության 
ոլորտի գերակա խնդիրներն են, այսօրվա հրամայականները: 

 
 

ГАЙК САРКИСЯН 
 

НЕКОТОРЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ КОНСТИТУЦИОННОЙ 
ДИАГНОСТИКИ И МОНИТОРИНГА 

 

Ключевые слова:  конституционность, рыночные механизмы, 
развивающиеся страны, конституционные 
нормы, мониторинг 

 

 Обеспечения полноценной и эффективной деятельности рыночных механизмов невоз-
можно осуществить без учета той законодательной и конституционной среды, где осуще-
ствляется жизнедеятельность общества. Из этого следует, что обьектом и предметом кон-
ституционно-правового регулирования могут выступать экономика и экономические отно-
шения, исследование и предложение эффективных решений которых могут осуществляться на 
основе оценки уровня конституционности, мониторинга и управления.  

Исследование проблем конституционности и предложение эффективных решений наибо-
лее важны для развивающихся и переходных стран, где велик разрыв между провозлашенными 
конституционными нормами и действующими правилами. 
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Сегодня в результате неудовлетворительного функционирования институтов управл-
ения и регулирования экономики, домиинирующими становятся влияния нерыночных сил, прояв-
лениями которых являются также слияние политического-экономического-управленческого по-
тенциала. Это проблемы, эффективное решение которых необходимо искать в правовом регу-
лировании, обеспечивающем удовлетворительный уровень конституционности. 

 
HAYK SARGSYAN 
 

SOME METHODICAL APPROACHES TO CONSTITUTIONAL  
DIAGNOSTICS AND MONITORING 

 
Keywords Constitutionality, market mechanisms, developing countries, 

Constitutional norms, monitoring 
 

The reforms taking place in the process of development in the legal, political, economic and 
cultural life, challenges of constitutionalization of social life can be an effective solution based on the 
level of assessment, monitoring and management of constitutionalism. It is stated that the choice of an 
effective policy depends largely on the disclosure of the causes and determination of the level of 
constitutionalism deficit, changing its composition and structure.  

Some methodological approaches to assessing the level of constitutionalism are made by the 
conceptual apparatus of cluster analysis and digital modeling. The inclusion of certain regulations of 
the indicators is carried out for a specific purpose with clear criteria on which the research scenario is 
based.  

Constitutional diagnosis after registration of the database was made by cluster and inter-cluster 
analysis on the example of the 28 countries with economies in transition.  

Testing of the proposed methodology and tools of comparative analysis can also monitor changes 
in the characteristics of the importance of constitutionalism. In the next stage by discrete modeling for 
each group measure power (importance) of influence within clusters of indicators was calculated. 

 Identification and classification of countries and a comprehensive causal analysis serve as the 
basis for the development of mechanisms for the nomination and solution of the major management 
challenges of constitutionalization of countries. 
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի տնօրեն 

 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր. վերափոխումներ, մասնավոր հատված, են-
թակառուցվածքներ, համաթիվ, արդյունավե-
տություն, ֆինանսական հատված, մեթոդա-
բանություն 
 

Հետազոտական աշխատանքի նպատակն է մշակել մեթոդաբանություն, որի օգնու-
թյամբ հնարավոր կդառնա վերափոխումների մեկ ընդհանրական համաթվի ձևավորու-
մը, որը կներառի մեծ թվով առանձին համաթվեր և հնարավորություն կընձեռի գնահա-
տելու տարբեր երկրներում իրականացված վերափոխումների համեմատական արդյու-
նավետությունը որոշակի ժամանակահատվածում: 

Անդրադառնալով ՀՀ-ում 2012-2015 թթ. իրականացված սոցիալ-տնտեսական վերա-
փոխումների արդյունքներին՝ կարելի է նկատել, որ Հայաստանը տարածաշրջանի մյուս 
երկու երկրի նկատմամբ անհամեմատ բարձր դիրք է զբաղեցնում կրթություն, շրջակա 
միջավայր, մասնավոր հատված, միջազգային առևտուր և ծառայություններ հենասյունե-
րով: Մինչդեռ, ըստ ստացված գնահատականների, ՀՀ տնտեսության  ֆինանսական 

հատվածում, ենթակառուցվածքներում, առողջապահության, ինչպես նաև գիտության, նո-
րարարության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում կատարված սոցիալ-տնտեսական վերա-
փոխումները բավարար չեն: 

 
Համաշխարհային տնտեսության բազմաբնույթ փոփոխությունները, որոնք տեղի են 

ունենում աշխարհաքաղաքական, բնապահպանական, սոցիալական և այլ օբյեկտիվ ու 
սուբյեկտիվ գործոնների էական ազդեցությամբ, լուրջ մարտահրավերներ են ներկայաց-
նում տարբեր երկրների իշխանություններին և հասարակությանը: Դրանց դիմակայելու 
նպատակով վերջիններս մշակում և իրականացնում են ռազմավարական, հայեցակար-
գային, հեռանկարային, ընթացիկ և այլ տարաբնույթ ծրագրեր: Յուրաքանչյուր երկրի 
համար գիտագործնական բնույթի կարևոր խնդիր է, թե ինչ համեմատական արդյունա-
վետությամբ են մշակվում և իրականացվում համապատասխան վերափոխումները զար-
գացման համարյա նույն մակարդակի երկրներում: Ինչպես միջազգային (Համաշխարհա-
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յին բանկ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, Միավորված ազգերի կազմակերպություն), 
այնպես էլ ոչ կառավարական կազմակերպությունները մշակում են մեծ թվով առանձին 
համաթվեր (համաշխարհային մրցունակություն, տնտեսական ազատություն, ժողովրդա-
վարություն և այլն), որոնք ներկայացնում են տարբեր երկրներում իրականացված վերա-
փոխումների առանձին ուղղությունները:  

Մեր հետազոտական աշխատանքի նպատակն է մշակել մեթոդաբանություն, որի 
օգնությամբ հնարավոր կդառնա վերափոխումների մեկ ընդհանրական համաթվի ձևա-
վորումը, որը կներառի մեծ թվով առանձին համաթվեր և հնարավորություն կընձեռի 
գնահատելու տարբեր երկրներում իրականացված վերափոխումների համեմատական 
արդյունավետությունը որոշակի ժամանակահատվածում:  

Հետազոտությունն իրականացվել է չորս փուլով` ներառելով վերափոխումներն 
արտացոլող քանակական վերլուծության տարբեր մեթոդներ: 

 Առաջին փուլում փորձ է արվել փորձագիտական գնահատման մեթոդով վեց 
համաթվի (համաշխարհային մրցունակության, կոռուպցիայի ընկալման, գործարար ակ-
տիվության, մարդկային զարգացման, տնտեսական ազատության և ժողովրդավարու-
թյան) հիման վրա ձևավորել մեկ ընդհանրական՝ սոցիալ-տնտեսական վերափոխումնե-
րի համաթիվ: Հաշվարկները կատարվել են 2007-2011 թթ. համար սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման գրեթե նույն մակարդակ (թույլատրելի տարբերությամբ) ունեցող անցումա-
յին տնտեսությամբ 21 երկրի խմբերի համար: Վերջինս իրականացրել ենք՝ հիմք ընդունե-
լով Համաշխարհային բանկի դասակարգումը: 

Սոցիալ-տնտեսական առանձին ոլորտներում իրականացված վերափոխումների 
արդյունքների գնահատման առանցքային քայլը դրանց ընդհանրական համաթվի ձևա-
վորման մեթոդաբանությունն է:  

Համաթվի ձևավորման առաջին փուլը վերլուծության մեջ ներառված առանձին հա-
մաթվերով երկրների վերադասավորումն է: Համաձայն մեր կողմից մշակված մեթոդա-
բանության՝ յուրաքանչյուր երկրի համար ընդհանրական համաթվի ձևավորման գործըն-
թացը համակարգելու համար կարևորվել է երկու ցուցանիշ, քանի որ դրանք արտահայ-
տում են վերափոխումների իրականացման արդյունավետությունը. 

 հաշվարկային ժամանակահատվածի t-րդ տարուց (t+1) տարի անցնելու ընթացքում 
երկրների տեղերի դրական կամ բացասական տեղափոխությունը,  

 t-րդ և (t+1)-րդ տարիների ընթացքում երկրների վարկանիշների միջին մեծությունը:  
Հարկ է նշել, որ մեկ համաթվում խմբավորելու և նույն չափողականություն ապահո-

վելու համար ներառված համաթվերի արժեքները նորմավորել ենք [0;1] միջակայքում: 
Վերոնշյալ ձևափոխությունների արդյունքում յուրաքանչյուր t+1 տարվա համար ստանում 
ենք երկրների վերափոխումներն արտահայտող համապատասխան համաթվեր, որոնք 
վերադասավորելով ըստ նվազման կարգի, ստանում ենք յուրաքանչյուր երկրի համար 
վերափոխումների համեմատական արդյունավետությունն արտահայտող ընդհանրական 
համաթիվը: 
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Երկրորդ փուլում, յուրաքանչյուր համաթվի մասնակցության չափը որոշելու և սոցի-
ալ-տնտեսական ընդհանրական համաթվի ձևավորման նպատակով կատարվել է փոր-
ձագիտական գնահատում 56 հայ և արտասահմանյան փորձագետների շրջանակներում1:  

Երրորդ փուլում, վեց համաթվից յուրաքանչյուրին տալով համապատասխան կշռա-
յին գործակիցներ, հիմք ընդունելով յուրաքանչյուրի կարևորությունը և ներառող ցուցա-
նիշների բազմազանությունը, հաշվարկվել է 2007-2011 թթ. ժամանակահատվածում յու-
րաքանչյուր երկրի համար ընդհանրական համաթիվը:  

Ստորև ներկայացված է 2007-2011 թթ. իրականացված վերափոխումների գնահատ-
ման արդյունքները 21 անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում (տե՛ս գծ. 1): 
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____Վարկանիշն ըստ հաշ-
վետվության, 2007-2011 թթ. 
ժամանակահատվածի միջինը 
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_ _ _ Վարկանիշն ըստ նոր 
մեթ. (սոցիալ-տնտեսական վե-
րափոխումների ընդհանրական 
համաթվի միջոցով), 2007- 
2011 թթ. ժամանակահատվածի 
միջինը 
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Գծապատկեր 1.  Երկրների վարկանշավորումը սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների 
ընդհանրական համաթվի միջոցով՝ ըստ հաշվետվությունների և նոր 
մեթոդաբանության, 2007-2011 թթ. միջինը 

 
 

                                                            
1  Samson Davoyan, Tatevik Sahakyan, The Assessment of The Comparative Efficiency of The Reforms for Different 

Groups of Countries, Recent Advances in Economics, Management and Development, Proceedings of the 2014 
International Conference on Economics, Management and Development, Switzerland, Interlaken, February 22-24, 
2014, p. 86. 
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Կարելի է նկատել, որ, ըստ հաշվետվության, և՛ բազիսային տարում, և՛ 2007- 
2011 թթ. ժամանակահատվածում առաջատարն Էստոնիան է, ինչը հիմնականում պայմա-
նավորված է դիտարկվող ժամանակահատվածում ժողովրդավարության համաթվով երկ-
րի դիրքի բարելավմամբ` 2008 թ. 37-րդ տեղից՝ 2011 թ. 34-րդ տեղը: Հարկ է նկատել, որ, 
ըստ հաշվետվության, Չեխիայի բարձր վարկանիշը նշանակալիորեն պայմանավորված է 
մարդկային զարգացման, ժողովրդավարության և տնտեսական ազատության համաթվե-
րով: Հատկապես նշանակալի է տնտեսական ազատության համաթվով երկրի դիրքի 
առաջընթացը՝ 2008 թ. 19-րդ տեղից՝ 2011 թ. 16-րդ տեղը:  

Վերափոխումները համեմատաբար ոչ արդյունավետ են իրականացվել 11 երկրում, 
մասնավորապես՝ Հունգարիայում (դիրքի բացասական տեղաշարժ 5 տեղով), Լիտվայում 
(4 տեղով), Ադրբեջանում (4 տեղով) և այլն: Նշենք, որ, ըստ նոր մեթոդաբանության, սո-
ցիալ-տնտեսական վերափոխումների ընդհանրական համաթվի երկրների վարկանշային 
աղյուսակում Վիետնամի ցածր դիրքը և Հունգարիայի բացասական տեղաշարժը հիմնա-
կանում պայմանավորված են տնտեսական ազատության համաթվով՝ երկրների դիրքերի 
վատթարացմամբ: 

 Հետազոտության երկրորդ փուլում փորձել ենք օգտագործել առավել ճշգրիտ 
էկոնոմետրիկ մեթոդներ, որոնցից մեկը մշակել է Ռուսաստանի Դաշնության Կենտրոնա-
կան տնտեսամաթեմատիկական ինստիտուտի պրոֆեսոր Ս. Այվազյանը: Դա մաթեմա-
տիկական վիճակագրությունում հայտնի գլխավոր բաղադրիչների մեթոդի ձևափոխված 
տարբերակն է1: Այս մեթոդական մոտեցմամբ հնարավոր է դառնում երկրի հետճգնաժա-
մային մարտահրավերների հաղթահարման ընդհանրական համաթվի ձևավորումը, դրա 
հիման վրա՝ առանձին երկրների զարգացման ընդհանրական գնահատականների ստա-
ցումն ու միջերկրային համեմատությունների իրականացումը: Ներկայացված մոտեցման 
կարևոր առանձնահատկություններից է այն, որ ընդհանրական համաթվի յուրաքանչյուր 
բաղադրիչի համար հաշվարկվում է առանձին կշռային գործակից, որն արտացոլում է 
ելակետային ցուցանիշներով բնութագրվող՝ սոցիալ-տնտեսական զարգացման ընդհա-
նուր համապատկերում այդ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի հարաբերական կարևորու-
թյունը: 

Նկարագրված մոտեցմամբ սոցիալ-տնտեսական վերափոխումները գնահատող 
ընդհանրական համաթվի մեջ ընդգրկված մասնակի համաթվերին ավելացել է ևս մեկը՝ 
համաշխարհայնացմանը, և յոթ համաթվի հիման վրա ձևավորել մեկ ընդհանրական` 
հետճգնաժամային մարտահրավերների հաղթահարման ընդհանրական համաթիվ:  

Քանի որ երկրների միևնույն քանակի տեղափոխությունը, սոցիալ-տնտեսական 
զարգացվածության մակարդակից կախված, տարբեր նշանակություն ունի երկրների հա-
մար, ուստի նշված գործոնի ազդեցությունը չեզոքացնելու նպատակով դիտարկվող 
երկրները, ըստ Համաշխարհային բանկի և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի դասա-

                                                            
1 Àéâàçÿí Ñ.À., Ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç èíòåãðàëüíèõ õàðàêòåðèñòèê êà÷åñòâà æèçíè íàñåëåíèÿ ñóáъåêòîâ ÐÔ. Ì.: 

ÖÝÌÈ ÐÀÍ, 2001.  
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կարգման, առանձնացրել ենք երեք խմբում. զարգացած տնտեսությամբ՝ 15, անցումային 
տնտեսությամբ՝ 24, թույլ զարգացած տնտեսությամբ՝ 10 երկիր: 

Անցումային տնտեսությամբ երկրների վարկանիշների ուսումնասիրությունը, ինչ-
պես նաև ըստ հաշվետվությունների արձանագրված վարկանիշների համադրումը նոր 
մեթոդաբանությամբ հաշվարկված հետճգնաժամային մարտահրավերների հաղթահար-
ման ընդհանրական համաթվի վարկանիշների հետ ցույց են տալիս, որ դիտարկված 
երկրների շարքում ըստ հաշվետվության առաջատար համարվող Էստոնիան հետճգնա-
ժամային մարտահրավերների հաղթահարման ընդհանրական համաթվի արդյունքներով 
հայտնվել է 2-րդ տեղում:  

Վերափոխումներն առավել արդյունավետ է իրականացրել Չինաստանը, որը 
հայտնվել է հետճգնաժամային մարտահրավերների հաղթահարման ընդհանրական հա-
մաթվի առաջատարի դիրքում` բարելավելով իր վարկանիշը 3 տեղով: Նման կտրուկ տե-
ղաշարժը ցույց է տալիս, որ այս երկրում իրականացված վերափոխումներին բնութագրա-
կան են բարձր արդյունավետությունն ու նպատակաուղղված սոցիալ-տնտեսական քաղա-
քականության իրականացումը: Վերափոխումների արդյունավետությամբ աչքի են ընկել 
նաև Սերբիան (առաջընթացը՝ 6 տեղով), Ղրղզստանը (առաջընթացը՝ 6 տեղով), Հայաս-
տանը (առաջընթացը՝ 5 տեղով) և այլն: Հակառակ միտումն է նկատվել Ռումինիայում 
(հետընթացը՝ 8 տեղով), Ալբանիայում (հետընթացը՝ 7 տեղով), Բոսնիայում և Հերցեգովի-
նայում (հետընթացը՝ 5 տեղով) և այլն, որոնք հետճգնաժամային մարտահրավերների 
հաղթահարման համաթվի արդյունքներով հայտնվել են հետին հորիզոնականներում 
(տե՛ս գծ. 2): 
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 Վարկանիշն ըստ նոր մեթ.  
(ՀՄՀՀ-ի միջոցով), 2009-2013 թթ.
ժամանակահատվածի միջինը 

19 26 17 10 2 9 3 13 12 8 7 6 20 16 24 22 5 14 1 18 23 15 21 11 25 4 

 Վարկանիշն ըստ հաշվետվու-
թյան, 2009-2013 թթ. ժամանա-
կահատվածի միջինը 
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Գծապատկեր 2. Նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության և հետճգնաժամային 
մարտահրավերների հաղթահարման համաթվի (ՀՄՀՀ), անցումային 
տնտեսությամբ երկրների վարկանշավորումը 2009-2013 թթ.  
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 Հետազոտության երրորդ փուլում տարբեր երկրների սոցիալ-տնտեսական վե-
րափոխումները գնահատելու նպատակով մեր կողմից կիրառվել են էկոնոմետրիկ, մաս-
նավորապես` պանելային մեթոդը1: 

Ներկայացվող վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը ներառում է 15 համաթիվ: 
Մեր հաշվարկներում կիրառվող պանելային մեթոդի էությունը նրանում է, որ այն 

հնարավորություն է տալիս գնահատելու դիտարկվող երկրների համար ուսումնասիրվող 
համաթվերը, դրանց փոխկախվածությունը միմյանցից 2009-2014 թթ. ընթացքում:  

Հետազոտությունում պանելային մեթոդի հաշվարկման մեթոդաբանության հիմքում 
հետևյալ խնդիրն է` փորձել հաշվարկել երկրի տնտեսական վերափոխումները բնութա-
գրող համաթվերի միջև եղած կապը, փոխադարձ ազդեցության աստիճանը և այդ ազդե-
ցության աստիճանի հիման վրա՝ ընդհանրական համաթիվն ըստ համապատասխան 
կշիռների:  

Ստորև ներկայացված են պանելային մեթոդի կիրառման արդյունքները զարգացող և 
անցումային տնտեսությամբ 35 երկրների համար:  

 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

 

 Ա
դր

բե
ջա

ն 
Ա

լբ
ա

նի
ա

 
Բ

ոս
նի

ա
 և

 Հ
եր

ց
Բ

ու
լղ

ա
րի

ա
 

Էս
տ

ոն
իա

 
Ի

ն դ
ոն

եզ
իա

 
Լա

տ
վի

ա
 

Լե
հա

ստ
ա

ն 
Լ ի

տ
վա

 
Խ

ո ր
վա

թի
ա

 
Կ

ա
մ բ

ոջ
ա

 
Հ

ա
յա

ստ
ա

ն 
Հ

ն դ
կա

ստ
ա

ն 
Հ

որ
դա

նա
ն 

Հ
ու

նգ
ա

րի
ա

 
Հ

Ա
Հ

 
Ղ

ա
զա

խ
ստ

ա
ն 

Ղ
րղ

զս
տ

ա
ն 

Մ
ա

կե
դո

նի
ա

 
Մ

ոլ
դո

վա
 

Ո
ւկ

րա
ին

ա
 

Չե
խ

իա
 

Չե
ռն

ոգ
որ

իա
 

Չի
նա

ստ
ա

ն 
Պ

ա
րա

գվ
ա

յ 
Պ

եր
ու

 
Ռ

ու
մի

նի
ա

 
Ռ

ու
սա

ստ
ա

ն 
Ս

եր
բի

ա
 

Ս
լո

վա
կի

ա
 

Ս
լո

վե
նի

ա
 

Վ
են

ես
ու

ե լ
ա

 
Վ

իե
տ

նա
մ 

Վ
րա

ստ
ա

ն 
Ֆ

իլ
իպ

ին
նե

ր 
____Վարկանիշն ըստ 
հաշվետվության, 2009- 
2014 թթ. ժամանակա-
հատվածի միջինը 

29 28 27 9 2 22 8 3 10 13 32 16 14 19 5 23 11 34 20 26 30 1 15 4 31 24 12 17 18 21 7 35 33 6 25

_ _ _ Վարկանիշն ըստ 
նոր մեթոդաբանության,
2009-2014 թթ. ժամա-
նակահատվածի միջինը
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Գծապատկեր 3. Նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության և հասարակական 
զարգացման ընդհանրական համաթվի, զարգացող և անցումային 
տնտեսությամբ 35 երկրի վարկանշավորումը 2009-2014 թթ.  

 

                                                            
1  Т.А. Ратникова, К.К. Фурманов, Анализ панельных данных и данных о длительности состояний. Учебное по-

собие, издательский дом Высшей школы экономики, М., 2014, с. 17. 
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Ըստ հաշվետվությունների արձանագրված վարկանիշների համադրումը նոր մեթո-
դաբանությամբ հաշվարկված հասարակական զարգացման ընդհանրական համաթվի 
վարկանիշների հետ ցույց է տալիս, որ դիտարկված երկրների շարքում ըստ հաշվետվու-
թյան առաջատար Չեխիան 2009-2014 թթ. հասարակական զարգացման ընդհանրական 
համաթվի արդյունքներով հայտնվել է 2-րդ տեղում, ինչը պայմանավորված էր հիմնակա-
նում ժողովրդավարության, համաշխարհայնացման, գենդերային անհավասարության 
համաշխարհային համաթվերով արձանագրված հետընթացով: 2009-2014 թթ. վերափո-
խումներն առավել արդյունավետ են իրականացվել Էստոնիայում, որը հայտնվել է հասա-
րակական զարգացման ընդհանրական համաթվի առաջատարի դիրքում` բարելավելով 
իր վարկանիշը մեկ տեղով: Դա համաշխարհային մրցունակության (2009-2010 թթ. 35-րդ 
տեղից 2014-2015 թթ. տեղափոխվել է 29-րդ տեղը), մարդկային զարգացման (2009 թ. 
40-րդ տեղից 2014 թ. տեղափոխվել է 33-րդ տեղը), համաշխարհային նորարարության 
(2009-2010 թթ. 29-րդ տեղից 2014 թ. տեղափոխվել է 24-րդ տեղը), տնտեսական ազա-
տության (2009 թ. 13-րդ տեղից 2014 թ. տեղափոխվել է 11-րդ տեղը) համաթվերով երկրի 
վարկանշի բարելավման արդյունքն է: 2009-2014 թթ. ժամանակահատվածում իրակա-
նացված վերափոխումների արդյունքներով աչքի են ընկել նաև Հնդկաստանը (առաջըն-
թացը՝ 6 տեղով), Հարավաֆրիկյան Հանրապետությունը (առաջընթացը՝ 6 տեղով), Ֆիլի-
պինները (առաջընթացը՝ 6 տեղով), Բոսնիան և Հերցեգովինան (առաջընթացը՝ 5 տե-
ղով), Ղազախստանը (առաջընթացը՝ 4 տեղով), Մակեդոնիան (առաջընթացը՝ 4 տեղով) 
և այլն: Ընդ որում, Ֆիլիպինների դեպքում դրական տեղաշարժը արտացոլում է երկրի 
դիրքի զգալի առաջընթացը կոռուպցիայի ընկալման (2009 թ. 139-րդ տեղից 2014 թ. տե-
ղափոխվել է 85-րդ տեղը) համաշխարհային մրցունակության (2009 թ. 87-րդ տեղից  
2014 թ. տեղափոխվել է 52-րդ տեղը), տնտեսական ազատության (2008 թ. 104-րդ տեղից 
2014 թ. տեղափոխվել է 89-րդ տեղը) համաթվերով: Հակառակ միտումն է նկատվել Ռու-
մինիայում (հետընթացը՝ 8 տեղով), Սլովենիայում (հետընթացը՝ 6 տեղով), Հորդանանում 
(հետընթացը՝ 5 տեղով), Ուկրաինայում (հետընթացը՝ 4 տեղով), Պերուում (հետընթացը՝ 4 
տեղով), Ռուսաստանում (հետընթացը՝ 4 տեղով), Սլովակիայում (հետընթացը՝ 4 տեղով): 
Հավելենք, որ Ռումինիայի դիրքի վատթարացումը հիմնականում պայմանավորված է 
գործարար ակտիվության (2009 թ. 47-րդ տեղից 2014 թ. տեղափոխվել է 73-րդ տեղը) և 
համաշխարհային նորարարության (2009-2010 թթ. 52-րդ տեղից 2014 թ. տեղափոխվել է 

55-րդ տեղը) համաթվերով երկրի հետընթացով (տե՛ս գծ. 3): 
 Հետազոտության չորրորդ փուլում վերոնշյալ մեթոդաբանական դրույթները 

կատարելագործելու և երկրների իրականացրած վերափոխումների հիմնական ուղղու-
թյունները բացահայտելու նպատակով օգտվել ենք կլաստերային և գործոնային վերլու-
ծության գործիքակազմից: Կլաստերային վերլուծության գլխավոր նպատակը հայտանիշ-
ների համախմբությամբ բնութագրվող՝ հետազոտվող օբյեկտների բազմության բաժա-
նումն է որոշակի իմաստով համասեռ խմբերի (կլաստերների): Սա նշանակում է, որ լուծ-
վում է տվյալների դասակարգման և դրանցում համապատասխան կառուցվածքի բացա-
հայտման խնդիրը:  
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Կարևոր է նշել, որ կլաստերային և գործոնային վերլուծություն կատարել ենք քսան 
համաթվից տասնյոթի միջոցով, որը պայմանավորված է երեք համաթվի նշանակալիու-
թյան ցածր աստիճանով: Դրանք են լոգիստիկայի արդյունավետության մարդկային կա-
պիտալի համաթվերը:  

Այսպիսով՝ կլաստերային և գործոնային վերլուծության մեթոդների կիրառմամբ 
խմբավորվել է 81 երկիր, և հաշվարկվել են դիտարկված 17 համաթվի տեսակարար կշիռ-
ները: 

Վերափոխումների ընդհանրական համաթվի ձևավորման գործընթացում 17 մաս-
նակի համաթվերի մասնակցության չափը (տեսակարար կշիռը) որոշվել է վերոնշյալ գոր-
ծոնային վերլուծության մեթոդի օգնությամբ՝ օգտագործելով SPSS ծրագրային փաթեթը: 
Գործոնային վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս վերհանելու հետազոտվող օբ-
յեկտների ներկայացված ցուցանիշներում առկա թաքնված (լատենտային) գործոնները:  

Մեր մշակած մեթոդաբանությամբ 2010-2014 թթ. համար գնահատել ենք վերափո-
խումների ընդհանրական համաթիվը՝ ըստ Համաշխարհային բանկի դասակարգմամբ 
ցածր, միջին և բարձր եկամուտ ունեցող երկրների խմբերի համար: 

Հաշվի առնելով գործոնային վերլուծության մեթոդով ստացված յուրաքանչյուր հա-
մաթվի տեսակարար կշիռները և կիրառելով մեր մշակած մեթոդաբանությունը՝ 2010-
2014 թթ. համար ստանում ենք վերափոխումների ընդհանրական համաթվերը1: 

25 միջին եկամուտ ունեցող երկրների համար գնահատումների արդյունքները վկա-
յում են, որ 2010-2014 թթ. վերափոխումներն առավել արդյունավետորեն են իրականաց-
վել 11 երկրում, մասնավորապես՝ Ռումինիայում (դիրքի դրական տեղաշարժ 12 տեղով), 
Հայաստանում (դիրքի դրական տեղաշարժ 7 տեղով), Մակոդոնիայում (դիրքի դրական 
տեղաշարժ 5 տեղով), Բանգլադեշում (դիրքի դրական տեղաշարժ 5 տեղով) և այլն: Հարկ 
է նշել, որ 2010-2014 թթ. ժամանակահատվածում Ռումինիայի դիրքի բարելավումն առա-
վելապես պայմանավորված է համաշխարհային մրցունակության (2010-2011 թթ. 67-րդ 
տեղից 2014-2015 թթ. տեղաշարժվել է 59-րդ տեղը), համաշխարհային խաղաղասիրու-
թյան (2010 թ. 45-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 35-րդ տեղը), համաշխարհայնաց-
ման (2010 թ. 39-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 38-րդ տեղը) համաթվերով: Հատկա-
նշական է, որ, ըստ նոր մեթոդաբանության, Հայաստանի դիրքի դրական տեղաշարժը 
պայմանավորված է մեծաթիվ, մասնավորապես՝ կոռուպցիայի ընկալման (2010 թ. 123-րդ 
տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 94-րդ տեղը), գործարար ակտիվության (2010 թ. 43-րդ 
տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 37-րդ տեղը), համաշխարհային մրցունակության (2010-
2011 թթ. 98-րդ տեղից 2014-2015 թթ. տեղաշարժվել է 85-րդ տեղը), համաշխարհային 
նորարարության (2010 թ. 82-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 65-րդ տեղը), ցանցային 

                                                            
1  Samson Davoyan, Ashot Davoyan, Ani Khachatryan, The Assessment of the Comparative Efficiency of Various 

Reforms of High-Income Countries, Economics and Education, Proceedings of the 12th International Conference 
on Educational Technologies, Proceedings of the 10th International Conference on Business Administration, 
Business and Economics Series 23, World Scientific and Engineering Academy and Society Barcelona, Spain 
February 13-15, 2016, page 145. 
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պատրաստվածության (2010-2011 թթ. 109-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 65-րդ տե-
ղը), գլոբալ խաղաղասիրության (2010 թ. 113-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 97-րդ 
տեղը) համաթվերի առաջընթացով: 
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_____ Վարկանիշն ըստ նոր մեթո-
դաբանության, 2010-2014 թթ. ժամա-
նակահատվածի միջինը 

9 16 13 18 7 22 12 11 4 14 8 6 15 3 19 5 23 24 17 25 2 20 10 21 1 

_ _ _ Վարկանիշն ըստ հաշվետվու-
թյան, 2010-2014 թթ. ժամանակա-
հատվածի միջինը 

7 19 17 23 6 20 13 5 3 9 15 8 12 4 14 10 24 21 11 25 1 16 22 18 2

 

Գծապատկեր 4. Նոր մեթոդաբանությամբ, ըստ հաշվետվության և վերափոխումների 
ընդհանրական համաթվի, միջին եկամուտ ունեցող 25 երկրի 
վարկանշավորումը 2010-2014 թթ.1 

 
Ըստ նոր մեթոդաբանության, ինչպես նաև հաշվետվության վարկանիշների համա-

դրումից պարզ է դառնում, որ վերափոխումները համեմատաբար ոչ արդյունավետորեն 
են իրականացվել 13 երկրում՝ Թուրքիայում (դիրքի բացասական տեղաշարժ 6 տեղով), 
Շրի Լանկայում (դիրքի բացասական տեղաշարժ 6 տեղով), Հարավաֆրիկյան Հանրա-
պետությունում (դիրքի բացասական տեղաշարժ 5 տեղով), Ղրղզստանում (դիրքի բացա-
սական տեղաշարժ 5 տեղով) և այլն: Նշենք, որ, ըստ նոր մեթոդաբանության, Թուրքիայի 
վարկանշային դիրքի բացասական տեսաշարժն առավելապես պայմանավորված է կո-
ռուպցիայի ընկալման (2010 թ. 56-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 64-րդ տեղը), ժողո-
վրդավարության (2010 թ. 89-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 98-րդ տեղը), գործարար 
ակտիվության (2010 թ. 73-րդ տեղից 2014 թ. տեղաշարժվել է 65-րդ տեղը) համաթվերով: 

Վերոնշյալ գործիքակազմի մշակման անհրաժեշտությունն առավել ընդգծելու և 
նպատակային դարձնելու համար փորձել ենք հետազոտության շրջանակներում վերլուծել 

                                                            
1  Աղբյուրը՝ Համաշխարհային բանկ, Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, ՄԱԿ, «Ժառանգություն» հիմ-

նադրամ, «Բերթելսման» հիմնադրամ և այլն. գծանկարը կազմել է հեղինակը: 
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նաև երեք հարավկովկասյան երկրների՝ Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի սոցի-
ալ-տնտեսական և քաղաքական համակարգերը: Այդ երկրների համար հաշվարկել ենք 
2012-2016 թթ. վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը՝ օգտագործելով համապա-
տասխան 17 համաթվի կազմն ու կառուցվածքը: Հետազոտության արդյունքում ձևավորել 
ենք վերափոխումների ընդհանրական համաթվի երեք մակարդակ՝ համաթվեր (17), հե-
նասյուներ (13) և ցուցանիշներ (654): 

Հենասյուների վարկանշային միավորների միջինացման արդյունքում ստացել ենք 
վերափոխումների ընդհանրական համաթիվը հարավկովկասյան երկրներից յուրաքան-
չյուրի համար (տե՛ս գծ. 5): Նշենք, որ որքան երկրի վարկանշային միավորը մոտ է 1-ին, 
այնքան այդ երկրում վերափոխումներն առավել բարձր արդյունավետությամբ են իրակա-
նացվել: 

 

Վրաստան
Ադրբեջան

Հայաստան

0,911

0,805
0,896

0,7

0,8

0,9

1

 
 

Գծապատկեր 5. Հարավկովկասյան երեք հանրապետությունների վարկանշային  
միավորներն ըստ վերափոխումների ընդհանրական համաթվի,  
2012-2016 թթ. 

 
Ըստ հենասյուների իրականացված վերլուծությունների արդյունքների համաձայն՝ 

2012-2015 թթ. հարավկովկասյան երեք երկրներից առաջատարը Վրաստանն է, որը 
զգալիորեն բարձր դիրք է զբաղեցնում ենթակառուցվածքներ, գիտություն, նորարարու-
թյուն և տեխնոլոգիա, պետական և քաղաքական հատված, առողջապահություն, սոցիա-
լական առաջընթաց հենասյուներով (տե՛ս գծ. 6): Վրաստանը համեմատաբար ցածր ար-
դյունք է գրանցել շրջակա միջավայր, մասնավոր հատված, միջազգային առևտուր և ծա-
ռայություններ, տնտեսական զարգացում, օրինապահություն, կրթություն, ֆինանսական 
հատված հենասյուներով: 

Ադրբեջանի համար ստացված գնահատականները ցույց են տալիս, որ գրեթե բոլոր 
տարիներին վերջինս իր վարկանշային միավորով հետ է մնում Հայաստանից և Վրաս-
տանից, հատկապես՝ օրինապահության, կրթության, շրջակա միջավայրի, մասնավոր 
հատվածի, միջազգային առևտրի և ծառայությունների, ենթակառուցվածքների, պետա-
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կան և քաղաքական հատվածների, գիտության, նորարարության և տեխնոլոգիայի, 
առողջապահության ոլորտներում: Ուշագրավ է, որ Ադրբեջանն ամենաբարձր արդյունք է 
արձանագրել ըստ վերափոխումների ընդհանրական համաթվի երկու առանցքային՝ 
տնտեսական զարգացում և ֆինանսական հատված հենասյուների:  

Անդրադառնալով ՀՀ-ում 2012-2015 թթ. իրականացված սոցիալ-տնտեսական վե-
րափոխումների արդյունքներին՝ կարելի է նկատել, որ Հայաստանը տարածաշրջանի 
մյուս երկու երկրի նկատմամբ անհամեմատ բարձր դիրք է զբաղեցնում օրինապահու-
թյուն, կրթություն, շրջակա միջավայր, մասնավոր հատված, միջազգային առևտուր և ծա-
ռայություններ հենասյուներով: Մինչդեռ, ըստ ստացված գնահատականների, ՀՀ տնտե-
սության ֆինանսական հատվածում, ենթակառուցվածքներում, առողջապահության, ինչպես 
նաև գիտության, նորարարության և տեխնոլոգիայի ոլորտներում իրականացրած սոցի-
ալ-տնտեսական վերափոխումները բավարար չեն (տե՛ս գծ. 6):  
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Հայաստան Ադրբեջան Վրաստան

 
Գծապատկեր 6. Հարավկովկասյան երեք հանրապետությունների վարկանշային միջին 

միավորներն ըստ վերափոխումների ընդհանրական համաթվի 
հենասյուների, 2012-2016 թթ. 
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2012-2016 թվականների վերափոխումների ընդհանրական համաթվի՝ ըստ 654 ցու-
ցանշի գնահատումները ցույց են տվել, որ նշված ժամանակահատվածում հենասյուների 
վարկանշային միավորները կրել են էական փոփոխություններ՝ դրսևորելով փոփոխման 
տարբեր միտումներ, որոնք պայմանավորված են եղել ինչպես հենասյան կազմում նե-
րառված ցուցանիշների վարկանշային միավորների, այնպես էլ նշված ժամանակահատ-
վածում ցուցանիշների նկատմամբ կիրառված կշռային գործակիցների փոփոխությամբ: 
Այսպիսով՝ իրականացված վերլուծությունները փաստել են, որ Հայաստանի տնտեսու-
թյան զարգացմանը նպաստել են նոր բիզնես սկսելու դյուրինություն, հարկերի վճար-
ման դյուրինություն, իրավունքի գերակայություն, բանկային համակարգի կայունություն, 
սեփականության իրավունքի պաշտպանություն, ներդրողների շահերի պաշտպանության 
դյուրինություն ցուցանիշները: Հայաստանի տնտեսության զարգացումը սահմանափա-
կել են ներքին շուկայում մրցակցության ինտենսիվություն, աղքատության, կոռուպցիայի 
ընկալման, ներքին շուկայի չափ, գործազրկության մակարդակ, աշխատուժի միգրացիա, 
ՕՈՒՆ-ների զուտ ներհոսք ցուցանիշները: 

Ադրբեջանի տնտեսության զարգացմանը նպաստել են նոր բիզնես սկսելու դյու-
րինություն, համախառն ազգային խնայողություններ, հարկերի վճարման դյուրինություն, 
արտահանում, ընդհանուր ենթակառուցվածքների որակ, ՀՆԱ, պետական պարտք ցու-
ցանիշները: Ադրբեջանի տնտեսության զարգացումը սահմանափակել են կոռուպցիա-
յի ընկալման, դատական համակարգի անկախություն, հարևան երկրների հետ հարաբե-
րություններ, ներքին մրցակցության ինտեսիվություն, համեմատական հարկային բեռ, 
բիզնեսի անկախություն, բանկային համակարգի կայունություն ցուցանիշները:  

Վրաստանի տնտեսության զարգացմանը նպաստել են օրենսդիր ինստիտուտի 
գործունեության արդյունավետություն, նոր բիզնես սկսելու դյուրինություն, կառավարու-
թյան գործունեության արդյունավետություն, հարկերի ազդեցությունը ներդրումների 
խթանման վրա, դատական համակարգի անկախություն, իրավունքի գերակայություն ցու-
ցանիշները: Վրաստանի տնտեսության զարգացումը սահմանափակել են ընդհանուր 
ենթակառուցվածքների որակ, համախառն պետական պարտք, ներմուծում, կլաստերնե-
րի զարգացվածության աստիճան, շուկայի կապիտալացման մակարդակ ցուցանիշները: 

Ամփոփելով նշենք, որ ներկայացված հետազոտության գիտագործնական նշանա-
կությունն այն է, որ վերոնշյալ վերլուծությունները թույլ կտան բացահայտել հանրապե-
տությունում սոցիալ-տնտեսական զարգացման վերափոխումների խորացման հնարավո-
րություններն ու սպառնալիքները, մշակել հնարավորությունների արդյունավետ օգտա-
գործման և սպառնալիքների չեզոքացման ռազմավարություններ և հանդես գալ սոցիալ-
տնտեսական զարգացման պլանավորման, համապատասխան ռազմավարությունների 
մշակման ու կիրառման գործընթացների արդյունավետության և նպատակայնության 
բարձրացմանն ուղղված համակարգային բնույթի առաջարկություններով: 
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САМСОН ДАВОЯН 
 

АНАЛИЗ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЕННЫХ В СТРАНЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ 

 
Ключевые слова: преобразования, частный сектор, инфра-

структуры, индекс, эффективность, финансо-
вый сектор, методология 

 

В основе нашего исследования рассматривается идея возможности формирования по 
определенным признакaми расчета единого обобщенного индекса, который в рамках конкрет-
ной концепции отражает разные направления реформ, осуществленных в разных странах и 
выступает в качестве обобщенного, систематизированного показателя.  

Для практической реализации вышеупомянутой идеи выбрана теоретико-методологиче-
ская база, основанная на эволюционном подходе: используя такие методы количественного 
анализа как экспертная оценка, панельный анализ, модифицированная версия метода главного 
компонента, популярного в математической статистике, а также методы кластерного и 
факторного анализа, нами получены результаты для более чем 140 стран и за период 2007-
2015гг. Разработанные и предложенные с нашей стороны на основе определенных принципов 
обобщенные индексы включают более чем два десятка индексов, которые характеризуют 
результаты реформ. Полученные результаты отражают сравнительную эффективность ре-
форм, реализованных в разных сферах в исследуемых странах.  

Основная суть наших предложений, вытекающих в результате исследования, состоит в 
том, что нами определены направления реформ, показавших сравнительно высокую эффек-
тивность в каждой стране, а также выявлены направления реформ, которые были осущест-
влены с наиболее низкой эффективностью. По нашему мнению, результаты исследования и 
предложения дают возможность органам государственной власти и обществу соответству-
ющих стран повысить эффективность осуществляемых реформ, показавших сравнительно 
низкую эффективность, а также развивать наиболее успешные направления реформ. 

В последнем разделе нашего исследования осуществлен сравнительный анализ 654 пока-
зателей и социально-экономических, политических систем трех Южно-кавказских стран (Арме-
нии, Грузии и Азербайджана) с использованием предложенного нами обобщенного индекса ре-
форм. Такое исследование позволяет отметить показатели, способствующие развитию этих 
стран, а также выделить такие индикаторы, которые являются преградой для развития. На 
основе исследования определены также 20 конкретных показателей, которые препятствуют 
успешному развитию социально-экономических систем вышеупомянутых стран, и 20 пока-
зателей, стимулирующих развитие этих стран. 
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SAMSON DAVOYAN 
 

ANALYSIS AND COMPARATIVE EVALUATION OF EFFICIENCY  
IMPLEMENTED IN THE COUNTRY OF TRANSFORMATION 

 
Key words:  transformation, private sector, infrastructure, 

index, efficiency, financial sector, methodology  
 
Nowadays various indexes such as Global Competitiveness Index, Human Development Index, 

Democracy Index, etc., are developed by different non-governmental and international organizations. 
Our research is based on the idea whether it is possible to create an integral index that will reveal 
different directions of reforms within some concept. 

In order to implement the above-mentioned idea both theoretically and empirically we have tried 
to represent the evolution of reforms through about 20 indexes, revealing the comparative effectiveness 
of various reforms for 2007-2015 using different quantitative methods of analysis, such as 
experimental, panel data analysis, Principal Component, cluster and factor analysis methods, for more 
than 140 countries of the world.  

At the final stage of our research at the levels of the Integral Index of Reforms, 13 pillars and 
654 indicators we made comparative analysis for 3 Trans-Caucasus countries: Armenia, Georgia and 
Azerbaijan, in the social-economic, political and other areas, particularly, we outlined 15 indicators that 
both contribute and impede the economic development of countries.  
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ I 
 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ, ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 
ԵՎ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  
 

МЕНЕДЖМЕНТ, УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ И 
ЭКОНОМИКА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

 
MANAGEMENT, EDUCATION MANAGEMENT AND  

HUMAN RESOURCES ECONOMICS 
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ԱՐԹՈՒՐ ԱՅՐՈՒՄՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԳՆԱՃԻ ԵՎ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄՅՈՒՍ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 2000-2015 ԹԹ. 

 

Հիմնաբառեր.  դրամավարկային քաղաքականություն, փոխ-
անցումային մեխանիզմ, վեկտոր ավտոռեգ-
րեսիվ մոդել, սպառողական գների ինդեքս, 
տոկոսադրույք, ՀՆԱ, փողի զանգված  

 
Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը մշտապես 

գտնվել է տարբեր հետազոտողների ուսումնասիրության կենտրոնում: Սույն հոդվածում 
առկա վերլուծությունը կատարվել է վեկտոր ավտոռեգրեսիվ մոդելի (ՎԱՌ) օգնությամբ՝ 
ըստ 2000-2015 թթ. եռամսյակային տվյալների: Օգտագործված էնդոգեն փոփոխական-
ներն են սպառողական գների ինդեքսը (CPI), տոկոսադրույքը, ՀՆԱ-ն, փողի զանգվածը, 
իսկ էկզոգեն փոփոխականը Ռուսաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ն: 

 

Դրամավարկային քաղաքականության փոխանցումային մեխանիզմը մշտապես 
գտնվել է տարբեր հետազոտողների ուսումնասիրության կենտրոնում: Սույն հոդվածում 
վերլուծությունը կատարվել է վեկտոր ավտոռեգրեսիվ մոդելի (ՎԱՌ) օգնությամբ, ըստ 
2000-2015 թթ. եռամսյակային տվյալների, որոնք անցել են մշակման մի քանի փուլ: Օգ-
տագործված էնդոգեն փոփոխականներն են. 

 սպառողական գների ինդեքս (CPI), 
 տոկոսադրույք, 
 ՀՆԱ, 
 փողի զանգված: 

Որպես էկզոգեն փոփոխական վերցվել է Ռուսաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ն, որը 
տրված մեծություն է և մուտք է արվում մոդել: 

Տվյալների շարքերը, մինչ վերջնական ՎԱՌ մոդել մուտք անելը, անցել են տարբեր 
տեսակի մշակումներ` ըստ հետևյալ հերթականության. 

 Շարքերի հետ կատարվել է սեզոնային հարթեցում, քանի որ կան տվյալներ, որ 
դրանք, ըստ եռամսյակների, տատանվում են: Օրինակ` ՀՆԱ շարքը, կապված 
գյուղատնտեսական ապրանքների ծավալային աճի հետ, երկրորդ եռամսյակում 
աճել է` համեմատած մնացած եռամսյակների հետ:  

 Շարքի բոլոր տվյալները (բացառությամբ տոկոսադրույքի) լոգարիթմվել են, որ-
պեսզի ստացվեն երկու ամենամոտ կետերի միջև տոկոսային տարբերությունները: 

 Հաշվարկվել են 1-ին կարգի դիֆերենցիալները: 
 Թվային շարքերը դարձվել են ստացիոնար. միջինը հանգեցվել է 0-ի: 
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Գծապատկեր 1. Սեզոնային համահարթեցված իրական ՀՆԱ-ն՝ 2008 թ. գներով1 

 
Վերը նշված բոլոր գործողությունները կատարելուց հետո շարքերը պատրաստ են 

մուտք գործելու մոդել: 
Տեսնենք, թե ինչ ազդեցություն ունի գնաճը մակրոտնտեսական այնպիսի ցուցա-

նիշների վրա, ինչպիսիք են տոկոսադրույքը, փողի զանգվածը և համախառն ներքին ար-
դյունքը: 

Իրականացվել է վեկտոր ավտոռեգրեսիա, որի արդյունքում ստացվել է հետևյալ 
հավասարումների համակարգը. 

 

CPI = -0.0015*CPI(-1) + 0.12*CPI(-2) + 0.04*CPI(-3) - 0.15*CPI(-4) + 0.08*R(-1) + 0.13*R(-2) - 
0.06*R(-3) – 0.02*R(-4) + 0.02*GDP(-1) – 0.13*GDP(-2) – 0.04*GDP(-3) + 0.03*GDP(-4) – 

0.05*M2(-1) + 0.04*M2(-2) + 0.007*M2(-3) + 0.02*M2(-4) + 0.03 + 0.3*GDPRUS 
 

R = -0.06*CPI(-1) + 0.08*CPI(-2) + 0.02*CPI(-3) – 0.04*CPI(-4) + 0.3*R(-1) - 0.4*R(-2) + 
0.4*R(-3) – 0.1*R(-4) + 0.02*GDP(-1) – 0.1*GDP(-2) – 0.04*GDP(-3) + 0.03*GDP(-4) - 

0.02*M2(-1) + 0.05*M2(-2) + 0.006*M2(-3) + 0.04*M2(-4) + 0.1 + 0.09*GDPRUS 
 

GDP = 0.14*CPI(-1) -0.0007*CPI(-2) – 0.1*CPI(-3) -0.6*CPI(-4) – 0.2*R(-1) – 0.01*R(-2) - 
0.3*R(-3) + 0.15*R(-4) – 0.3*GDP(-1) – 0.2*GDP(-2) – 0.1*GDP(-3) + 0.05*GDP(-4) + 

0.1*M2(-1) + 0.002*M2(-2) + 0.13*M2(-3) – 0.05*M2(-4) + 0.03 + 1.3*GDPRUS 
 

M2 = -0.14*CPI(-1) – 0.15*CPI(-2) – 0.06*CPI(-3) + 0.6*CPI(-4) + 1.4*R(-1) + 0.003*R(-2) + 
0.74*R(-3) + 1.2*R(-4) + 0.81*GDP(-1) + 0.3*GDP(-2) + 0.13*GDP(-3) – 0.03*GDP(-4) – 

0.04*M2(-1) – 0.3*M2(-2) – 0.2*M2(-3) + 0.4*M2(-4) + 0.09 + 4.01*GDPRUS, 
 

                                                            
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք էջ /www.cba.am/ 
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որտեղ՝ 
CPI-ը սպառողական գների ինդեքսն է, 
R-ը ՀՀ ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքն է, 
GDP-ն իրական ՀՆԱ-ն է՝ հաշվարկված 2008 թ. գներով, 
M2-ը դրամային լայն զանգվածն է1: 
 

Այժմ առանձին-առանձին ներկայացնենք, թե ինչպես են արձագանքում վերոնշյալ 
մակրոտնտեսական ցուցանիշները գնաճի փոփոխությանը, և ինչպիսին են այդ փոփո-
խությունների ուղղություններն այն ժամանակ, երբ տնտեսությունում առաջարկի շոկ է լի-
նում, օրինակ՝ մեր քննարկած դեպքում՝ գնաճի նպատակային վերին սահմանից 1.5 տո-
կոսային կետով ավելի գնաճ: 

 

 
Գծապատկեր 2. Սպառողական գների ինդեքսի աճը 
 

Տեսականորեն գնաճի և վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի միջև կապը բացա-
սական է, այսինքն՝ գնաճի դեպքում Կենտրոնական բանկը բարձրացնում է վերաֆինան-
սավորման տոկոսադրույքը: Ինչպես գիտենք, տոկոսադրույքը փողի գինն է, և դրա 
բարձրացումը թանկացնում է փողը, ուստի նվազում է փողի նկատմամբ պահանջարկը, 
ինչը և զսպում է գնաճը: Կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականության 
ներքին լագը փոքր է, այդ է պատճառը, որ, ինչպես գծապատկեր 2-ից է երևում, ԿԲ-ն 
հենց առաջին լագում` առաջին եռամսյակում, արձագանքում է գնաճին: Գծապատկեր 3-ից 
պարզ է դառնում, որ, ԿԲ-ի կողմից կատարված քայլերի շնորհիվ, գնաճը 2 եռամսյակ 
անց վերադառնում է իր բնականոն մակարդակին:  
                                                            
1  Ընդգրկում է շրջանառությունում կանխիկ ՀՀ դրամը և բանկային համակարգում ռեզիդենտների (իրական 

հատվածի սուբյեկտների)՝ դրամով բոլոր ավանդները (ներառյալ հաշիվները), ինչպես նաև բանկերի ՀՀ 
դրամով թողարկած ավանդային սերտիֆիկատները և իրական հատվածի սուբյեկտների հետ դրամով 
կնքված հակադարձ ռեպո համաձայնագրերը: 
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Գծապատկեր 3. ԿԲ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի արձագանքը սպառողական 

գների ինդեքսի փոփոխությանը 
 

Կենտրոնական բանկն արձագանքում է գնաճին՝ բարձրացնելով վերաֆինանսա-
վորման տոկոսադրույքը 0.2 տոկոսային կետով (մեր դեպքում 1 քայլի չափը 0.25 տոկո-
սային կետ է)՝ ի պատասխան գնաճի նպատակային վերին սահմանից 1.5 տոկոսային կե-
տով ավելի գնաճի: Ինչպես երևում է գծապատկեր 4-ից, տոկոսադրույքի բարձրացումը 
հանգեցնում է փողի զանգվածի (M2) նվազմանը 1.7 տոկոսային կետով: Կենտրոնական 
բանկն այդպիսով ներքաշում է տնտեսության մեջ եղած դրամի 1.7%-ը, որի արդյունքում 
զսպվում է գնաճը: 

 
Գծապատկեր 4. Դրամային զանգվածի արձագանքը գնաճին 
 

Տնտեսությունից դրամը ներքաշելու հետևանքով թանկանում է վարկավորումը, ինչը 
հանգեցնում է բանկերի կողմից տնտեսական ակտիվության նվազման: Սա էլ, իր հեր-

Լագ` 1 եռամսյակ 
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թին, դանդաղեցնում է տնտեսական աճի տեմպը: Մեր օրինակում փողի զանգվածի նվա-
զումը հանգեցնում է ՀՆԱ՝ 1.1 տոկոսային կետով նվազման (գծապատկեր 5): Առաջին 
հայացքից կարող է թվալ, թե ԿԲ-ն իր կատարած քայլերով զսպում է ՀՆԱ աճը, սակայն 
կան բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնք ցույց են տալիս, որ ՀՆԱ անկումը ավելի 
մեծ է լինում, երբ ԿԲ-ն անմիջապես չի արձագանքում գների աճին: Մասնավորապես՝ 
բարձր և տատանողական գնաճը ներդրումների համար ստեղծում է ոչ բարենպաստ 
պայմաններ, քանի որ գնաճային միջավայրում ներդրողները դժվարանում և խուսափում 
են երկարաժամկետ ծրագրեր մշակել: Իսկ ներդրումները, ինչպես գիտենք, ՀՆԱ աճին 
նպաստող կարևորագույն բաղադրիչներից են, եթե ոչ ամենակարևորը:  

 

 
Գծապատկեր 5. ՀՆԱ արձագանքը սպառողական գների աճին 
 
Ամփոփելով վերը նկարագրված մեխանիզմի տեսական, ինչպես նաև տնտեսաչա-

փական մոդելի գործնական վերլուծությունները` կատարենք հետևություններ. 
1. հիմնականում բոլոր փոփոխականները նշանակալի են մինչև 4 լագ առաջ ընկած 

ժամակակահատվածում, 
2. սպառողական գների ինդեքսի վրա առավել մեծ ազդեցություն է ունենում Ռու-

սաստանի Դաշնության ՀՆԱ-ն, 
3. տոկոսադրույքի վրա ամենից մեծ ազդեցություն թողնում է 2 և 3 լագ առաջ տո-

կոսադրույքը,  
4. Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ-ի վրա ամենամեծ ազդեցությունն ունի ՌԴ 

ՀՆԱ-ն, ինչը կարելի է բացատրել այն հանգամանքով, որ մեր բազմաթիվ հայրե-
նակիցներ ապրում և աշխատում են Ռուսաստանի Դաշնությունում և այնտեղից 
պարբերաբար դրամական փոխանցումներ են անում ՀՀ` իրենց ընտանիքների 
անդամներին: Վերջիններս, հիմնականում, այդ գումարները ծախսում են սպառ-
ման վրա, ինչն էլ, բնականաբար, ավելացնում է ՀՆԱ-ն, 
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5. դրամային լայն զանգվածի վրա նույնպես մեծ ազդեցություն ունի ՌԴ ՀՆԱ-ն` 
պայմանավորված վերը նշված նույն պատճառով. ՌԴ-ից ՀՀ փոխանցված ռու-
սական ռուբլին ի վերջո փոխարկվում է ՀՀ դրամի` ավելացնելով դրամային 
զանգվածը:  
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ПОКАЗАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 2000-2015 ГГ. 
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Трансмиссионный механизм денежно-кредитной политики всегда был в центре внимания 
различных исследователей. В рамках этого исследования был сделан анализ с помощью вектор-
ной авторегрессивной модели (VaR). Работа включает в себе анализ ежеквартальных данных 
от 2000-2015. Были использованы следуюшие эндогенные переменные: индекс потребитель-
ских цен (ИПЦ), процентная ставка, ВВП, денежная масса, а экзогенной переменной является 
ВВП Российской Федерации. 
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The main focus of this article is the transmission mechanism of monetary policy. The analyses 
were conducted by using vector autoregressive model (VaR). The quarterly data were taken for 2000 to 
2015. The following endogenous variables are used: Consumer Price Index (CPI), interest rate, GDP, 
money supply. The exogenous variable is the GDP of Russian Federation. 
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ԵՎԳԵՆՅԱ ԲԱԶԻՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ԲԱՂԱԴՐՅԱԼ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ 

ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՆԱ-Ի ՀԵՏ 
 

Հիմնաբառեր.  գործարար միջավայր, համախառն ներքին 
արդյունք, գործարար հարցումներ, տնտե-
սական սպասումներ, առաջնորդող ինդիկա-
տորներ, բաղադրյալ տնտեսական ինդեքս-
ներ  

 

Արդյունավետ տնտեսական գործունեություն ծավալելու համար չափազանց կարևոր 
է արտաքին միջավայրի շեշտակի փոփոխությունների, առկա տնտեսական միտումների և 
տնտեսական ակտիվության շրջադարձային կետերի կանխավ՝ ժամանակին ի հայտ բեր-
ման և որոշումների կայացման ու կանխատեսման գործընթացում հաշվի առնելու նպա-
տակով առաջնորդելու ունակությամբ օժտված ցուցանիշների կառուցումը: Այդ ցուցանիշ-
ների կառուցման համար հիմք են հանդիսանում գործարար միջավայրում իրականացվող 
հարցումները: 

 

Տնտեսական ճշգրիտ կանխատեսումների իրականացման համար էապես կարևոր 
են տնտեսության ոլորտներից բխող ազդակների գնահատումը և նրանցում պարփակված 
արժեքավոր տեղեկատվության վերծանումը: Վերջին տարիներին միջազգային պրակտի-
կայում լայն կիրառություն է գտել այդ տեղեկատվության ստացման համար գործարար 
միջավայրի հարցումների արդյունքների և մակրոտնտեսական ցուցանիշների վերլուծու-
թյունը: Մեծ առաջընթաց է գրանցվել տվյալների հավաքագրման, հասանելիության, հաշ-
վողական մեթոդների, ինչպես նաև ժամանակային շարքերի դինամիկաների հետազոտ-
ման մեթոդների և էկոնոմետրիկ վերլուծության բնագավառում:  

Գործարար հարցումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված է այն հանգաման-
քով, որ հարցմանը մասնակցող տնտեսավարող սուբյեկտի կամ սպառողի կողմից ապա-
գա տնտեսական գործընթացների ուղղության բնույթի և որակական գնահատականների 
մասին տրված պատասխանները հնարավոր է՝ լինեն ոչ այնքան մանրակրկիտ կերպով 
ձևակերպված և խորությամբ վերլուծված, սակայն, այդուհանդերձ, հիմնվում են սեփա-
կան գործարար փորձի և կենսափորձի վրա: Գործարար հարցումները կիրառվում են որ-
պես գործարար ակտիվության փոփոխության և ապագայում սպասվող տնտեսական 
գործընթացների և դրանց բնույթի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ստան-
դարտ ուղի: Կարևոր է այն հանգամանքը, որ, արտացոլելով սպառողների և գործարար-
ների սպասումները, գործարար հարցումները կարող են օգտագործվել ապագա տնտե-
սական զարգացումները գնահատելու համար: Սպասումները էական են, քանզի ապա-
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գայի սպասումները պայմանավորում են տնտեսավարող սուբյեկտների ներկա վարքագի-
ծը և կարող են էապես ազդել տնտեսական քաղաքականության հանդեպ մարդկանց ար-
ձագանքի վրա: Սպասումները լայնորեն կիրառվում են տնտեսական վերլուծության բնա-
գավառում, քանի որ արտահայտում են ներկայիս տնտեսական զարգացումների արագ 
արձագանքը: Արտահայտելով սպառողների և գործարարների սպասումները՝ հարցումնե-
րը կարող են կիրառվել ինչպես ողջ տնտեսության, այնպես էլ մակրոցուցանիշների ապա-
գա զարգացումները գնահատելու համար: Սպասումների և գործարար հարցումների ար-
դյունքների հիման վրա հաշվարկվող ինդիկատորների միջոցով մակրոտնտեսական ցու-
ցանիշների կանխատեսմանը նվիրված են բազմաթիվ աշխատություններ, մասնավորա-
պես՝ Հանսոնի և այլոց (Hansson et.al)1, Մարսիլիանոյի և այլոց (Marcillino et.al)2, Էրկել Ռո-
ուզի և այլոց (Erkel-Rousse H., C. Minodier)3 իրականացրած հետազոտությունները, որոնք 
տարբեր երկրների կտրվածքով փաստում են դրանց որակի բարելավման մասին: Այս-
ինքն՝ միկրոմակարդակի ցուցանիշների ներգրավումը վերլուծության գործընթացում 
նպաստում է մակրոմակարդակի ցուցանիշների կանխատեսմանը, ինչպես նաև կանխա-
տեսման ճշգրտության բարձրացմանը (Tardos Agnes)4: Գիտահետազոտական աշխա-
տանքների արդյունքները փաստում են նաև քանակական փոփոխականների վերլուծու-
թյան և կանխատեսման գործում որակական ինդիկատորների կիրառման արդյունավե-
տության մասին: Ժամանակային շարքերի և հարցման արդյունքների համակցությունը, 
լրացուցիչ տեղեկատվության շնորհիվ, թույլ կտա իրականացնել սխալների նկատմամբ 
պակաս հակում ունեցող կանխատեսումներ, քան թե բացառապես ժամանակային շար-
քերի վրա հիմնված մոդելներով կանխատեսում իրականացնելու պարագայում: Որոշ հե-
տազոտողների համոզմամբ (Breitung, Schmeling և այլն)5, տեխնիկական առումով, հար-
ցումների որակական տվյալներն առավել քիչ են հակված ընտրանքային և չափման 
սխալների, քան միևնույն փոփոխականների համար հաշվարկված քանակական տվյալ-
ները: Այնուամենայնիվ, գործարար հարցումների տվյալներով կանխատեսում իրակա-
նացնելն այնքան էլ հեշտ խնդիր չէ, քանի որ դրանք հիմնականում որակական են և մինչ 
կանխատեսման մոդելներում ներգրավելն անհրաժեշտ է քանակականացնել: 

                                                            
1  Hansson J., Jansson P., Lof M., Business survey data: do they help in forecasting GDP growth?, International 

Journal of Forecasting 21, 2005, pp. 377-389. 
2  Marcillino M., Strock J., Watson M., Macroeconomic forecasting in the euro area: Country specific versus area-

wide information, European Economic Review 47, 2003, p. 1-18. 
3  Rousse H. E., Minodier C., Do Business Tendency Surveys in Industry and Services Help in Forecasting GDP 

Growth? A Real-Time Analysis on French Data, 5th Eurostat colloquium on modern tools for business cycle 
analysis, Luxembourg, 2008, p. 25. 

4  Tardos Á., How micro data can contribute to an extended macro statistical framework for the assessment of 
stability?, Magyar Nemzeti Bank, the Central bank of Hungary, Proceedings 59th ISI World Statistics Congress, 
25-30 August, Hong Kong, 2013, p. 6. 

5  Breitung J., Schmeling M., Quantifying survey expectations: What's wrong with the probability approach?, 
Germany, December 2, 2011, p.38. 
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Միջազգային պրակտիկայում կիրառվում են մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
կանխատեսման բազմաթիվ մոդելներ` հիմք ընդունելով գործարար հարցումների ար-
դյունքները (Białowolski et al.1, Camacho and Perez-Quiros2 և այլն): Հետազոտությունների 
արդյունքների ընդհանրությունն այն է, որ սպասումներն ինքնին այնքան էլ արդյունավետ 
չեն տնտեսության շրջադարձերը կանխատեսելիս, մինչդեռ գրեթե բոլոր դեպքերում ավ-
տոռեգրեսիոն մոդելներն առավել լավ են մեկնաբանում հետազոտվող փոփոխականների 
արդյունքները, քան այն մոդելները, որոնք ներառում են բացառապես սպասումներն ար-
տահայտող փոփոխականներ: Ավտոռեգրեսիվ փոփոխականներն ու սպասումները ներ-
առող մոդելներն իրենց կանխատեսումային ունակություններով գերազանցում են մյուսնե-
րին: 

Գործարար հարցումներից ստացվող տեղեկատվության հիման վրա համընկնող և 
առաջնորդող ինդիկատորների հաշվարկը սկիզբ է առել դեռևս 1960-ական թվականնե-
րին: Այս ինդիկատորները հնարավորություն էին տալիս տնտեսական քաղաքականու-
թյուն իրականացնողներին պատկերացում ստանալու տնտեսական ակտիվության սպաս-
վող փոփոխությունների վերաբերյալ:  

Միջազգային պրակտիկայում տնտեսական ցուցանիշը համարվում է առաջնորդող, 
եթե այն3՝ 

 առաջարկի և պահանջարկի փոփոխության միջոցով հանգեցնում է ընդհանուր 
տնտեսական դինամիկայի փոփոխության, 

 արտահայտում է տնտեսավարող սուբյեկտների սպասումները, 
 ի տարբերություն ողջ տնտեսության՝ տնտեսական ակտիվության փոփոխու-

թյանն ավելի արագ է արձագանքում:  
Կիրառական տեսանկյունից, առաջնորդող փոփոխականները պետք է բավարարեն 

հետևյալ պահանջները. 
1. դրանց տատանումները պետք է ունենան պարբերաշրջանային բնույթ (այսինքն՝ 

աճի ժամանակահատվածները պետք է փոխարինվեն անկման ժամանակահատ-
վածներով),  

2. ժամանակային շարքերը պետք է լինեն վստահելի և համադրելի ուսումնասիրվող 
ժամանակահատվածի ամբողջ երկայնքով,  

3. տեղեկատվությունը պետք է օպերատիվ կերպով թարմացվի: 
Այլ կերպ ասած, առաջնորդող ցուցանիշը տեղեկատվություն է տրամադրում տվյալ 

փոփոխականի կարճաժամկետ ապագայի վերաբերյալ, իսկ համընկնողը ներկայացնում 
է այնպիսի ցուցանիշ, որի փոփոխությունը համընկնում է ուսումնասիրվող փոփոխականի 
փոփոխությունների հետ: Բազմաթիվ առաջնորդող և համընկնող ինդիկատորներ կա-
                                                            
1  Białowolski P., Accounting for Biases in Consumer Tendency Surveys – TheCase of Inflation Expectations, 

Warsaw School of Economics, Poland, 2008, p.32. 
2  Camacho M., Perez-Quiros G., Introducing the euro-sting: Short-term indicator of euro area growth, Journal of 

Applied Econometrics, John Wiley & Sons, Ltd., Ltd., vol. 25(4), 2010, pp.663-694. 
3  Smirnov S. V., A System of Leading Indicators for Russia, Development Center, Moscow, October, 2000¸ p. 19. 
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ռուցվում են գործարար միջավայրի հարցումների արդյունքների հիման վրա (Business 
Tendencies Surveys): 

Հաշվարկվում են նաև, այսպես կոչված, բաղադրյալ տնտեսական ինդեքսներ, 
որոնք1` 

 բնութագրում են տնտեսական երևույթների տատանումները, 
 հնարավորություն են տալիս ստանալու օպերատիվ տեղեկատվություն տնտեսա-

կան ակտիվության վերաբերյալ, 
 թույլ են տալիս բացահայտել և կանխատեսել տնտեսական պարբերաշրջանները: 

Բաղադրյալ տնտեսական ինդեքսների կառուցման արդիականությունը պայմանա-
վորված է մի շարք հանգամանքներով2`  

 տնտեսական իրավիճակի վերաբերյալ օպերատիվ տեղեկատվության ստացման 
անհրաժեշտություն, 

 տնտեսական երևույթների միջև առկա պատճառահետևանքային կապերի բա-
ցահայտում, 

 տնտեսության իրավիճակի և զարգացման սպասվող միտումների բացահայտում, 
տնտեսական կանխատեսումներ, 

 պաշտոնական վիճակագրության կողմից չտրամադրվող որոշ ցուցանիշների, 
մասնավորապես՝ տնտեսական սպասումների գնահատում, 

 տնտեսության առանձին ոլորտներում կառուցվածքային փոփոխությունների գնա-
հատում,  

 տնտեսական ինդեքսների հրապարակում բիզնես հանրության և տնտեսական 
վերլուծաբանների համար, 

 սպառողների կողմից տնտեսական իրավիճակի գնահատականների կիրառում: 
Ժամանակակից պայմաններում պարբերաբար հաշվարկվում և հրապարակվում են 

երկրի տնտեսական իրավիճակը քանակապես և որակապես գնահատող բազմաթիվ ին-
դեքսներ: Վերջիններս, որպես կանոն, հաշվարկվում և հրապարակվում են տարբեր 
երկրների կենտրոնական բանկերի, ինչպես նաև մասնագիտացված հետազոտական 
հաստատությունների կողմից: 

Հայաստանի Հանրապետությունում գործարար միջավայրի հարցումների արդյունք-
ների հիման վրա ինդիկատորների կառուցմամբ զբաղվում է Կենտրոնական բանկը: ՀՀ 
ԿԲ-ի կողմից իրականացվող գործարար միջավայրի եռամսյակային հարցումներն ընդ-
գրկում են տնտեսության խոշոր ոլորտների՝ արդյունաբերության, շինարարության, ման-
րածախ և մեծածախ առևտրի և ծառայությունների ոլորտների վերաբերյալ տվյալները, 
որոնց հիման վրա կառուցվող գործարար ակտիվության (ԳԱՑ) և գործարար միջավայրի 
(ԳՄՑ) բաղադրյալ ցուցանիշները հնարավորություն են տալիս պատկերացում կազմելու 
տնտեսության հիմնական ոլորտների ընթացիկ իրավիճակի և առկա սպասումների վե-
րաբերյալ: Գործարար միջավայրի հաշվեկշիռները հաշվարկվում են կազմակերպություն-
                                                            
1 Smirnov S. V., A System of Leading Indicators for Russia, Development Center, Moscow, October, 2000¸ p. 19. 
2 www.cba.am 
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ների շրջանում եռամսյակային հարցումների արդյունքում և ներկայացնում են դրանց ղե-
կավար կազմի ընկալումներն ու սպասումներն իրենց գործունեությունը և գործարար մի-
ջավայրը բնութագրող փոփոխականների վերաբերյալ: Յուրաքանչյուր ոլորտի համար 
գործարար միջավայրի ցուցանիշը հաշվարկվում է որոշակի հարցերին տրված պատաս-
խանների հիման վրա, ընդ որում, հարցերը տարբերվում են ըստ գործունեության տե-
սակների: Մասնավորապես՝ ներգրավվող հարցերի շրջանակում կարող են ընդգրկվել 
հետևյալ հարցերի պատասխանները՝ պահանջարկի փոփոխությունը գալիք եռամսյակում 
ընթացիկ եռամսյակի նկատմամբ և ընթացիկ եռամսյակում՝ նախորդ եռամսյակի նկատ-
մամբ, համանման սկզբունքով՝ թողարկման, աշխատողների քանակի, աշխատավարձի, 
գների, հումքի պաշարի (այս ցուցանիշը ներառված է միայն արդյունաբերության ոլորտի 
հարցաշարում), ընկերության գործունեության ռիսկերի փոփոխությունը, ենթաճյուղի 
տնտեսական վիճակի փոփոխություններ և այլն: Յուրաքանչյուր ոլորտից ընտրվում են 
առավել խոշոր կազմակերպություններն այնքան, որպեսզի գումարային առումով ապա-
հովեն տվյալ գործունեության համար նախատեսված ծածկույթի թիրախային գործակիցը: 
Վերջինս, ըստ գործունեության տեսակների, տատանվում է 60-80%-ի միջակայքում: 

 

Աղյուսակ 1  
Տարբեր երկրների կողմից հաշվարկվող բաղադրյալ տնտեսական ինդեքսներ 
 

Ինդեքսը Հաշվարկող կազմակերպությունը Պարբերակա-
նությունը 

Տնտեսական 
ակտիվության ինդեքս 

Կենտրոնական բանկեր, ՏՀԱԲ, 
Կոնֆերենսբորդ, ՏՀԶԿ (OECD) 

ամսական 

Սպառողների 
վստահության ինդեքս 

Կենտրոնական բանկեր, Կոնֆերենսբորդ, 
Վիճ. ծառայութ.(Ինդոնեզիա) եռամսյակային 

Գործարար միջավայրի 
ինդեքս 

Կենտրոնական բանկեր, ԵԿԲ (ECB), 
Եվրախորհուրդ 

ամսական 

Սպառողների 
զգայունության ինդեքս Միչիգանի համալսարան (ԱՄՆ) ամսական 

Արտադրության 
միտումների ինդեքս 

Մատակարարումների կառավարման ինստի-
տուտ (ԱՄՆ) (Institute of supply management) ամսական 

Գործարար 
ակտիվության ինդեքս 

Մատակարարումների կառավարման 
ինստիտուտ (ԱՄՆ) (Institute of supply 
management) 

ամսական 

Գործարարության 
վստահության ինդեքս 

Կոնֆերենսբորդ, Վիճ.ծառայութ. 
(Ինդոնեզիա) 

եռամսյակային 

ՏԱՆԿԱՆ համակարգի 
ինդեքս Ճապոնիայի բանկ ամսական, եռամսյա-

կային, տարեկան 
Գործարար միտումների 
ինդիկատորներ ՏՀԶԿ (OECD) ամսական 

Գործարար միջավայրի 
ինդեքս 

Գերմանիայի տնտեսական հետազոտություն-
ների IFO ինստիտուտ 

ամսական 
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Գործարար ակտիվության և գործարար միջավայրի ցուցանիշների աճը ցույց է տա-
լիս տնտեսության ընդհանուր աշխուժացում, որն արտահայտվում է թողարկման ծավալ-
ների, ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճով: Նվազումը 
կարող է վկայել տնտեսության ընդհանուր պասիվացման կամ աճի տեմպերի դանդաղեց-
ման մասին:  

Առաջնորդող ինդիկատորների կառուցման առաջին քայլը գործարար պարբերա-
շրջանների տատանումները բնութագրող մակրոփոփոխականների ընտրություն է: Որ-
պես այդպիսի մակրոփոփոխական է հանդես գալիս ՀՆԱ-ն, որի ընտրության համար 
հիմք են ծառայում հետևյալ նկատառումները: Նախևառաջ, որպես կարևորագույն մակ-
րոտնտեսական ինդիկատոր և հետևաբար՝ հասարակության ու հետազոտողների հետա-
քրքրության գլխավոր առարկա, ՀՆԱ կանխատեսման հիմնախնդիրը գրականության մեջ 
և գործնականում ամենաքննարկվածներից է: Առաջնորդող ինդիկատորների մեթոդաբա-
նության կառուցման ժամանակ ի սկզբանե հեղինակները մոդելի օգտակարության գնա-
հատման ժամանակ վերջինս համեմատել են ՀՆԱ փաստացի մեծության հետ, և այլ ցու-
ցանիշների հետ համեմատության անհրաժեշտություն չի առաջացել1: Քանի որ ՀՆԱ-ն 
նաև կենսամակարդակի բնութագրման հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներից 
մեկն է, ապա կարևորվում է նաև ուսումնասիրվող ցուցանիշների՝ ՀՆԱ-ի հետ կապվածու-
թյան հանգամանքը: 

ՀՆԱ եռամսյակային տվյալները չափազանց կարևոր են տնտեսական վերլուծու-
թյան համար, որովհետև պատկերացում են տալիս հիմնական տնտեսական գործունեու-
թյան, գործարար միջավայրում տատանումների և տնտեսության շրջադարձերի մասին: 
Որոշումների կայացման գործընթացում շատ կարևոր է ՀՆԱ նախնական գնահատման 
կարողությունը (թեկուզև՝ կարճաժամկետ): ՀՆԱ-ի, ինչպես նաև մյուս կարևորագույն ցու-
ցանիշների վերաբերյալ տվյալները, սակայն, հրապարակվում են ԱՎԾ-ի կողմից հաշվե-
տու ժամանակահատվածի ավարտից հետո` տարբեր ժամանակային խզումերով:  

Ինչ վերաբերում է ՀՆԱ աճի կանխատեսման գործընթացում գործարար հարցում-
ների տվյալների կիրառմանը, ապա կարևոր դեր է խաղում այն փաստը, որ գործարար 
հետազոտությունների շրջանակն անընդհատ ընդլայնվում է` ընդգրկելով տնտեսության 
նորանոր հատվածներ: Հարցումների ցուցանիշները սերտորեն կապված չլինելով ՀՆԱ 
բաղադրիչների հետ, այնուամենայնիվ արժեքավոր տեղեկատվություն են պարունակում 
դրանց վարքագծի վերաբերյալ: Այս տվյալների կիրառման օգտակարությունը ՀՆԱ կան-
խատեսման մոդելներում հիմնավորվում է այն ենթադրությամբ, որ գործարարների պատ-
կերացումներն ու համոզմունքները պետք է արտացոլվեն տնտեսական հետևանքներ 
առաջացնող որոշակի գործողություններում: 

Այսպիսով՝ հարցումների ցուցանիշների` տնտեսական ակտիվությունը գնահատելու 
կարողությունը կախված է այն հանգամանքից, թե որ չափով են այդ որոշումները վերած-

                                                            
1  Smirnov S. V., A System of Leading Indicators for Russia, Development Center, Moscow, October, 2000¸p. 19. 
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վում որոշակի գործողություների (Santero and Westerlund)1: Այսինքն՝ ՀՆԱ կանխատես-
ման մոդելներում հարցման ցուցանիշների կիրառման առավելությունը պայմանավորված 
է այն հանգամանքով, որ տվյալ ցուցանիշները դրսևորվում են որպես անմիջականորեն 
տնտեսական գործակալների` սեփական գործունեության զարգացումների վերաբերյալ 
առաջնային ազդակներ, որոնց մասին տեղեկատվությունը և կանխատեսման գործընթա-
ցում ներգրավման հնարավորությունն առավել ճշգրիտ, ժամանակին և արժանահավատ 
կդարձնեն կայացված որոշումներն ու պլանավորման գործընթացի արդյունքները:  

 
ЕВГЕНИЯ БАЗИНЯН 

 

СПЕЦИФИКА КОМПОЗИТНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ДЕЛОВУЮ СРЕДУ РА И ЕЕ ВЗАИМОСВЯЗИ С ВВП 

 

Ключевые слова: бизнес среда, валовой внутренний продукт, 
бизнес-опросы, экономические ожидания, веду-
щие индикаторы, композитные экономические 
индексы 

 

Для реализации эффективной экономической деятельности имеет важное значение 
построение показателей, которые наделены свойствами, способностью быстрого реагирова-
ния и выявления изменений во внешней среде, текущих экономических тенденций и поворот-
ных моментов экономической деятельности заранее, которые могут быть вовлечены в про-
цесс прогнозирования и принятия решений. Базисом-основой для построения таких индикато-
ров служат опросы деловой среды. 

 
YEVGENYA BAZINYAN 

 

SPECIFICS OF THE COMPOSITE ECONOMIC INDEXES CHARACTERIZING  
THE BUSINESS ENVIRONMENT OF RA AND ITS INTERCONNECTIVITY WITH GDP 

 

Key Words:  business environment, gross domestic product, 
business surveys, economic expectations, leading 
indicators, composite economic indexes 

 

To implement effective economic activity is essential to build indicators that are endowed with 
properties which have ability to rapid response and to identify changes in the external environment, 
current economic tendencies and turning points of economic activity, that could beforehand be involved 
in the process of forecasting and decision-making. As a basis for the construction of such indicators 
serve business environment surveys. 

 

                                                            
1  Santero T., Westerlund N., Confidence Indicators and Their Relationship to Changes in Economic Activity, OECD 

Economics Department Working Papers, No. 170, OECD Publishing, Paris, 1996, p. 55. 
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ԱՐՄԻՆԵ ԳԱՐԵԳԻՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳԼՈԲԱԼ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  համաշխարհային տնտեսություն, գլոբալա-
ցում, տնտեսական զարգացում, առևտրի 
ծավալներ, ՀՆԱ 

 

Ժամանակակից տնտեսական մարտահրավերների պայմաններում սոցիալ-տնտե-
սական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման արդյունավետ համակարգի 
ձևավորումը բավական բարդ գործընթաց է: Գոյություն ունեն գլոբալ գործընթացների 
կառավարման համակարգի ձևավորման բազմաթիվ և բազմաբնույթ պայմաններ, սա-
կայն մեր կողմից առանձնացվել են առավել նշանակալի պայմանները, առանց որոնց ան-
հնար է պատկերացնել նման համակարգի արդյունավետ ձևավորումը և զարգացումը:  

 

Գլոբալ շուկայական հարաբերություններն այսօր դուրս են եկել չվերահսկվող հա-
մամոլորակային տարածություն: Դրանց չեն հակազդում ոչ բարոյականությունը, ոչ օրենք-
ները, ոչ այլ սահմանափակումները: Աճում է տնտեսական գործընթացների անկայունու-
թյունն ու անհամաձայնեցվածությունը, հսկայական ծավալների են հասել կապիտալի 
սպեկուլյատիվ հոսքերը: Ձևավորվում է հարաբերությունների այնպիսի համակարգ, որ-
տեղ թույլ երկրները հայտնվում են ենթակայական և շահագործվող դիրքերում: Ուժեղա-
նում է զարգացման մակարդակների բևեռացվածությունը, ապրանքների և կապիտալնե-
րի շուկաներն ավելի մեծ չափով են ձեռք բերում համաշխարհային չափողականություն, 
իսկ աշխատուժի շուկաներն ազգային առումով մնում են հատվածավորված: Սրվում են 
սոցիալական անհամամասնությունները: Գլոբալ որոշումների կայացման՝ գոյություն ունե-
ցող կառուցվածքում լուրջ միջոցառումներն ու պարտավորությունները մնում են անհասա-
նելի, քանի որ աշխարհի պետությունների համար գլոբալ համամարդկային նպատակնե-
րը հետին պլան են մղվում համեմատաբար կարճաժամկետ ազգային նպատակների 
նկատմամբ: Այս և ժամանակակից աշխարհի մյուս խնդիրները հանգեցնում են ժամանա-
կակից քաղաքակրթության գոյության, ներկա և ապագա սերունդների պահանջմունքների 
ապահովման սպառնալիքների վերացման համար իրական նախադրյալների բացակայու-
թյանը: 

Այսօր ոչ մի երկիր կամ նույնիսկ երկրների ոչ մի խումբ չի կարող միայնակ լուծել 
համամարդկային խնդիրները: Այդ պատճառով գլխավոր խնդիրն է դառնում ոչ թե 
դրանց հաղթահարման սեփական ուղու, այլ համատեղ լուծումների որոնումը, գիտական 
վերլուծության հիման վրա անկայուն զարգացման գործոնների ազդեցության թուլացման 
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ու գլոբալ խնդիրների սրության նվազեցման նպատակով պետությունների արդյունավետ 
համաձայնեցված քաղաքական գործունեությունը: Կայուն զարգացման ճանապարհին 
համաշխարհային հանրության առջև ծագող խոչընդոտների բազմության մեջ (որոնց 
թվում` բուն խնդրի օբյեկտիվ բարդությունը և մասշտաբայնությունը, դրա էությունը պայ-
մանավորող գործընթացների տարբեր բնույթն ու արագությունը, երկրներում ազգային 
շահերի առկայությունը, որոնք ոչ միշտ են համապատասխանում կայուն զարգացման 
գլոբալ նպատակներին, հասարակական գիտակցության անպատրաստվածությունը, ֆի-
նանսական միջոցների անբավարարությունը, տեխնոլոգիական անկատարությունը և 
այլն) առանձնակի տագնապ է հարուցում կայուն զարգացման ռազմավարության հիմնա-
րար գիտական առանցքների մշակման մակարդակի ու դրա գործնական իրականացման 
քաղաքական մեթոդների ու մեխանիզմների միջև առկա լուրջ խզումը: 

Գլոբալացումն ավելի ու ավելի մեծ չափով սկսում է ընկալվել որպես մարդկության 
փոխկապվածության և փոխկախվածության նոր որակ: Եվ քանի որ գլոբալացումն այդ-
կերպ աստիճանաբար ներառում է մարդու կենսագործունեության ավելի ու ավելի մեծ 
թվով ոլորտներ, ուստի շատ ավելի նշանակալի է դառնում դրա ինստիտուցիոնալացման, 
լիազորությունների ու լեգիտիմության համապատասխան ծավալով օժտված գլոբալ կա-
ռավարման համակարգի ձևավորման մասին հարցը: Գլոբալ գործընթացների զարգաց-
ման արդի փուլն առանձնանում է սոցիալ-տնտեսական գլոբալացման արագ ընթացքի ու 
դրա կարգավորման համակարգի ստեղծմանն ուղղված պետությունների բավականաչափ 
թույլ ջանքերի միջև առկա հսկայական խզվածությամբ: Ըստ էության, աշխարհում մարդ-
կային զարգացման կարևորագույն երկարաժամկետ խնդիրներից մեկը դառնում է սոցի-
ալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման ու կարգավորման 
գործուն մեխանիզմի մշակումն ու ներդրումը: 

Մարդկությունը մոտեցել է այն սահմանագծին, որից այն կողմ սոցիալ-տնտեսական 
գլոբալ գործընթացների տարերայնորեն ձևավորվող կարգավորումն այլևս շարունակվել 
չի կարող: Այն պետք է լրացվի բոլոր այդ գործընթացների գիտակցաբար ու նպատակա-
ուղղված կերպով ներկառուցված կառավարմամբ, քանզի գլոբալ հարաբերությունների 
աշխարհն առանց արդյունավետ գլոբալ կառավարման դատապարտված է լուրջ փորձու-
թյունների: 

Ժամանակակից պետությունների բացարձակ մեծամասնությունը գործում է դեռևս 
այն ժամանակաշրջանում ձևավորված սկզբունքների հիման վրա, երբ մարդկությունը 
հատվածայնացված էր ու հանդես չէր գալիս որպես միասնական ամբողջություն: Միջազ-
գային հարաբերությունների տարբեր սուբյեկտների իշխող էլիտաները, ներդաշնակ կեր-
պով ներգրավվելով ձևավորված կապերի համակարգում, այսօր էլ շարունակում են մտա-
ծել ու գործել հատվածայնորեն, ի հեճուկս փոփոխված հանգամանքների, որոնք պահան-
ջում են աշխարհին նայել համակարգային, գլոբալ հայացքով: Այդ դիրքերից նրանք ձևա-
վորում ու պահպանում են գլոբալացման արդյունքում առանձին ազգերի յուրօրինակ մշա-
կույթի, ազգային ինքնության կորստի հետ կապված վախերը: Համառորեն պաշտպանե-
լով անկախության և ազգային ինքնորոշման դիրքորոշումը, իրագործելով հայրենասիրու-
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թյան ու ազգասիրության ակտիվ քաղաքականություն՝ նրանք այսօր պատրաստ չեն 
հօգուտ վերազգային կառույցների հրաժարվելու իրենց լիազորությունների նույնիսկ ան-
նշան մասից: Իսկ գլոբալ կառավարման արդյունավետ համակարգի կառուցումը պահան-
ջում է այդպիսի լիազորությունների նշանակալի մասից հրաժարում: Կարևոր նշանակու-
թյուն ունեն գլոբալ իրավունքի մշակումը և կիրարկումը, որոնք սկզբունքորեն չեն կարող 
իրագործվել գլոբալ կառավարման համակարգից դուրս: Մյուս կողմից, գլոբալ կառավա-
րումն առանց գլոբալ իրավական ապահովման հնարավոր չէ: Հետևաբար՝ գլոբալ իրա-
վունքի ու գլոբալ կառավարման կայացման գործընթացը պետք է իրագործվի միաժամա-
նակ: 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման առանձ-
նահատուկ խնդիր է դրա մարտահրավերներին առանձին վերցրած պետությունների 
հանրային ու քաղաքական արձագանքի վերլուծությունը: Այս հարցի առնչությամբ պետու-
թյունների հնարավոր ռազմավարական մոտեցումների շարքում կարելի է առանձնացնել 
հետևյալները. 

 սույն գործընթացների ընկալումը որպես ազգային անվտանգության սպառնալիք, 
որի դեպքում պետության մեջ կարող է ձևավորվել սոցիալ-տնտեսական գլոբալ 
գործընթացների կառավարման համակարգերից մեկուսանալու ձգտում, 

 սույն գործընթացներում պետության ակտիվ մասնակցություն, գլոբալ կառա-
վարման առավել նշանակալի սուբյեկտների շարքում տեղ գրավելու ձգտում: 

Սոցիալ-տնտեսական գլոբալ գործընթացների կառավարման համակարգի կառուց-
ման ու գործարկման հիմնախնդրի վերլուծության ժամանակ հարկ է նաև ընդգծել, որ 
ներկայումս գլոբալ կարգավորման գործընթացն աչքի է ընկնում աշխարհագրական ան-
հավասարակշռվածությամբ: Այսպես՝ դրա իրագործման մեջ ներկայումս գերիշխող դիրք 
են գրավում տնտեսական և քաղաքական ոլորտներում առաջատար երկրները, նոր ար-
դյունաբերական երկրների մասնակցությունն ապահովվում է ոչ պարբերական կերպով, 
իսկ փոքր և աղքատ զարգացող երկրների մեծամասնությունը գործնականում ընդհան-
րապես չի մասնակցում գլոբալ կարգավորմանը և ավելի շուտ դրա օբյեկտն է: Ահա թե 
ինչու գլոբալ կարգավորման (առաջին հերթին` ֆինանսատնտեսական ոլորտում)` ներկա-
յումս գոյություն ունեցող ինստիտուցիոնալ մեխանիզմները համաշխարհային մասշտա-
բով լրիվությամբ ներկայացուցչական չեն: 

Սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման արդյու-
նավետ համակարգի կազմավորման առանցքային պայմաններից մեկը համակարգկային 
արժեքների ու բարոյական նորմերի ձևավորումն է, ինչը ոչ թե կփոխարինի, այլ կլրացնի 
տարբեր ժողովուրդների արժեքային ու բարոյական համակարգերը: Համարում ենք, որ 
Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիրը, հավասարեցնելով բոլոր մարդ-
կանց` կյանքի, ազատության և սեփականության իրենց իրավունքների մեջ, կարող է և 
պետք է այդպիսի համընդհանուր բարոյականության ու արժեքային համակարգի ձևա-
վորման մեկնարկային կետը հանդիսանա: 
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Գլոբալ կառավարման անհրաժեշտ պայմաններից է նաև միասնական իրավական 
դաշտի և աշխարհի բոլոր երկրների ու ազգերի համար միասնական իրավական նորմերի 
ընդունման ու կատարման համակարգի ստեղծումը: Նկատենք, որ խոսքը ոչ թե միջազ-
գային իրավունքի մասին է, որն արդեն իսկ որոշակիորեն զարգացած է միջպետական ու 
տարածաշրջանային մակարդակներում, այլ գլոբալ իրավունքի, որն իրապես պետք է լինի 
համընդհանուր: Այդպիսի իրավունքը բնավ չի ենթադրում առանձին պետությունների 
կամ տարածաշրջանային կառույցների իրավական համակարգերի, միջազգային իրավա-
կան ակտերի ու ինստիտուտների վերացում: Կարևոր է միայն, որ վերջիններս համապա-
տասխանեցվեն ավելի բարձր կարգի` գլոբալ իրավական նորմերի հետ և չհակասեն 
դրանց: 

Գլոբալ կառավարումը ենթադրում է նաև համատեղ անվտանգության ապահովում 
և դրա պահպանման համար՝ ջանքերի միավորում: Խոսքն առաջին հերթին տնտեսական 
համագործակցության մասին է, որը ժամանակակից աշխարհում արդեն իսկ էականորեն 
զարգացած է` ի դեմս ՎԱԿ-երի, կոնսորցիումների, համատեղ կազմակերպությունների և 
այլն: Համաշխարհային առևտուրը ևս աշխարհի՝ գործնականում բոլոր ազգերին ներ-
գրավել է աշխատանքի, ապրանքների ու ծառայությունների միասնական գլոբալ շուկայում: 

Գլոբալ կառավարման հաջորդ անհրաժեշտ պայմանը մոլորակային մասշտաբով 
քաղաքական համագործակցությունն է: Այն կոչված է ապահովելու փոխզիջումների ճա-
նապարհով բախումային իրավիճակների կարգավորումն ու խաղաղ գոյակցությունը` 
տարբեր կողմերի շահերն առավելագույնս հաշվի առնելով: 

Մոլորակի մասշտաբով համաձայնեցված ֆինանսական քաղաքականությունը, ինչ-
պես վառ կերպով ցույց տվեց նաև վերջին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամը, սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլոբալ գործընթացների կառավարման 
անհրաժեշտ պայման է: Ակնհայտ է, որ առանց միասնական դրամական միավորի համա-
ձայնեցված ֆինանսական քաղաքականության իրագործումը ծայրահեղ դժվար կլինի: 

Կրոնական հանդուրժողականությունը և եկեղեցու (կրոնական ինստիտուտների) 
անջատումը գլոբալ կառավարման ինստիտուտներից (կառույցներից) անհրաժեշտ են որ-
պես տարբեր մարդկանց` անկախ նրանց կրոնական համոզմունքներից, խաղաղ գոյակ-
ցության ու կառուցողական փոխազդեցության կարևորագույն պայման: 

Գիտատեխնիկական, ինչպես նաև կրթության ու առողջապահության ոլորտներում 
համագործակցությունը ենթադրում է մոլորակի տարբեր աշխարհամասերի ու տարածա-
շրջանների մշակութային և սոցիալական հավասարակշռված զարգացման համար պայ-
մանների ստեղծում: Հանրային կյանքի տարբեր ոլորտներում հաղորդակցության ապա-
հովման ու միջմշակութային փոխգործակցության զարգացման համար անհրաժեշտ է 
միջազգային հողորդակցության ընդհանուր (համաշխարհային) լեզու: 
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АРМИНЕ ГАРЕГИНЯН 
 

ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОЙ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

  

Ключевые слова: мировая экономика, глобализация, экономи-
ческое развитие, торговля, ВВП 

 

Формирование эффективной системы управления социально-экономических глобальных 
процессов представляет собой сложный процесс. Существуют многочисленные и разнообраз-
ные условия формирования эффективной системы управления социально-экономических гло-
бальных процессов, однако, мы разделили наиболее существенные условия, без которых невоз-
можно представить формирование и развитие такой системы. 

 

ARMINE GAREGINYAN  
 

GENERAL CONDITIONS OF FORMING AN EFFECTIVE MANAGEMENT 
SYSTEM OF SOCIAL-ECONOMIC GLOBAL PROCESSES 

 

Key Words:  world economy, globalization, economic 
development, trade, GDP 

 

The formation of an effective management system of social-economic global processes is a 
complex process. There are very many conditions of forming an effective system of management of 
social-economic global processes, however, we have chosen the most essential conditions, without which 
it is impossible to imagine the formation and development of such a system. 
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ԱԶԱՏ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ներդրում, խնայողություն, տնտեսական աճ, 
ներդրումների խթանում, ներդրումային 
գրավչություն, ներդրումների դասակարգում  

 

Ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ կարևոր նշանակություն է տրվում ներ-
դրումների հիմնախնդրի հետազոտմանն այնքանով, որ ներդրումները տնտեսական 
կարևոր գործոններից ու նյութական նախադրյալներից են: Ներդրումների էությանն անդ-
րադարձել են տնտեսագիտության շատ ուղղություններ ու հեղինակներ, որոնք դա մեկ-
նաբանել են ըստ տարբեր ձեռնարկությունների: Հոդվածում խնդիր ենք դրել անդրադառ-
նալու ներդրումների տնտեսական բովանդակության տարբեր մեկնաբանումներին և 
դրանք համադրելու միմյանց հետ: Դրա հետ կապված՝ ներկայացրել ենք նաև ներդրում-
ների դասակարգման տարբեր մոտեցումներ: 

 

Ներդրումային գործընթացների ուսումնասիրության համար կարևոր նշանակու-
թյուն է ձեռք բերել «ներդրում» եզրույթի էության ամբողջական բացահայտումը: Դա ունի 
լատինական ծագում, առաջացել է լատիներեն «invest» բառից և նշանակում է ներդնել 
կամ, ըստ այլ աղբյուրների, «investire» բառից՝ կերպարանափոխվել1: 

Բնականաբար, ժամանակի ընթացքում «ներդրում» եզրույթը ձեռք է բերել մի շարք 
նոր իմաստներ: Ելնելով ներդրումների կարևորությունից՝ տնտեսագետներն իրենց գի-
տական ուսումնասիրություններում մեծ տեղ են հատկացնում դրանց վերլուծությանը, 
որով պայմանավորված՝ ներկայումս տնտեսագիտական գրականության մեջ առկա են 
ներդրումների էության բազմաթիվ մեկնաբանություններ: Ուստի «ներդրում» հասկացու-
թյունն ունի բավական լայն իմաստ, այդ իսկ պատճառով վերջինիս համար հնարավոր չէ 
տալ սպառիչ բնորոշում: 

Ներդրումների տեսության հիմնադիր պետք է համարել Քեյնսին, ով, ուսումնասիրե-
լով մակրոտնտեսական հավասարակշռության խնդիրները, հատուկ կերպով գնահատեց 
ներդրումների դերը համախառն ազգային արդյունքի շարժընթացի վրա: Համաձայն 
Քեյնսի՝ ներդրումները կապիտալի արժեքի ընթացիկ աճ են տվյալ ժամանակահատվածի 
արտադրական գործունեության արդյունքում: Դասական տեսության ներկայացուցիչները 
(Ա. Սմիթը, Դ. Ռիկարդոն) ներդրումները բնորոշելիս ելնում են Սեյի օրենքից, ըստ որի՝ 
արտադրության գործընթացում ստեղծվում է ճիշտ այնքան եկամուտ, որքան կատարվել 
են արտադրական ծախսեր, իսկ ինչ վերաբերում է խնայողությունների առաջացմանը, 
ապա եթե նույնիսկ դրանք կան, խնայված յուրաքանչյուր դրամը ներդրումերի տեսքով 

                                                            
1 www.fin4you.net/content/ներդրում-հասկացությունը 
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վերադառնում է տնտեսություն՝ որպես եկամուտների ծախսերի հոսք: Սակայն 1930-
ականներին առաջացած Մեծ ճգնաժամի հետևանքները ցույց տվեցին, որ դասական 
դպրոցի մի շարք հիմնադրույթներ ուղղակիորեն չեն համապատասխանում տնտեսական 
իրողությանը1: Տնտեսական տատանումների բացատրությունը հիմնավորվեց քեյնսյական 
դպրոցի հիմնադիր Ջ. Մ. Քեյնսը: Մասնավորապես՝ նա կարծում էր, որ ներդրում և խնա-
յողություն կատարողներն ընդգրկվում են տարբեր խմբերում և, բնական է, յուրաքանչյուր 
խումբ ունի իր շահերը, որոնք, բնականաբար, տարբեր են, քանի որ խնայողությունները 
կատարվում են տարբեր նպատակներով, իսկ ներդրման հիմնական շարժիչ ուժը շահույ-
թի ստացումն է: 

Ի տարբերություն քեյնսականների, նորդասականների ներդրումը դիտվում է որպես 
կապիտալի կուտակման և բնակչության աճի հավասարակշռության գործոն: Այդ տեսու-
թյունում կենտրոնական տեղ են գրավում ձեռնարկատիրոջ դերի ու նշանակության գոր-
ծոնները, ինչպես նաև նախաձեռնողականությունը և հիմնական շարժառիթը՝ շահույթ 
ստանալու ձգտումը: Այսինքն՝ եթե քեյնսականները ներդրումը դիտարկում էին մակրոմա-
կարդակում, ապա նորդասականները՝ միկրոմակարդակում: Միաժամանակ, նորդասա-
կան տնտեսագիտության ներկայացուցիչ Լյուիսը կարծում էր, որ տնտեսական զարգաց-
ման հասնելու համար ագրարային հատվածից ռեսուրսները պետք է ուղղվեն արդյունա-
բերություն, որովհետև ձեռնարկատերերը ներդրումներ կատարելիս ելնում են շահույթ 
ստանալու ակնկալիքից, որի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը համախառն խնայո-
ղություններն են: Միկրոհարթությունից տեղափոխվելով մակրոհարթություն՝ ձեռնարկա-
տիրոջ նախաձեռնությամբ և շահույթ ստանալու ձգտումով լուծվում են մակրոմակարդա-
կի խնդիրներ՝ զբաղվածության ապահովում, նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների՝ 
ավելցուկ ունեցող ճյուղերից վերաբաշխում պահանջարկ ներկայացնող ճյուղերում: Հե-
տևաբար՝ ըստ նորդասականների՝ տնտեսական զարգացման կարելի է հասնել արտա-
դրական հատվածի ընդլայնման եղանակով2: 

Ըստ Լ. Ջ. Գիտմանի և Մ. Դ. Ջոնկի՝ «ներդրում» եզրույթն ունի մի քանի իմաստներ: 
Այն նշանակում է ձեռք բերել արժեթղթեր և պարտատոմսեր՝ որոշ ֆինանսական ար-
դյունքներ ստանալու հաշվարկով3: Ամենալայն իմաստով, ներդրումներն ապահովում են 
որոշակի մեխանիզմ, որն անհրաժեշտ է երկրի տնտեսության զարգացման ֆինանսա-
վորման համար: Այլ կերպ ասած՝ ներդրումը ցանկացած գործիք է, որտեղ կարելի է տե-
ղակայել գումար՝ հույս ունենալով պահպանելու կամ ավելացնելու նրա արժեքը կամ 
ապահովելու եկամտի դրական մեծություն:  

Ազատ դրամական միջոցները ներդրում չեն, քանի որ կանխիկ գումարի արժեքը 
կարող է վերանալ սղաճի պատճառով, և դրանք չեն կարող ապահովել եկամուտ: Եթե 
նույն գումարի դրամական միջոցները տեղադրվեն բանկի խնայողական հաշվում, ապա 

                                                            
1 А. С. Булатов, Экономика, М: Бек, 2000, с. 21-25. 
2 Е. Р. Орлова, Инвестиции, Курс лекции, изд. ''Омега-л'', М., 2003, с. 112. 
3 Մ. Մելքումյան, Վ. Հակոբյան, Փեռնարկատիությունը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 2008, էջ 6: 
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դրանք կարելի է անվանել ներդրում, քանի որ այդ դեպքում երաշխավորվում է որոշակի 
եկամուտ: 

Այսպես՝ Հեյնեի կարծիքով «ներդնել նշանակում է գնել որոշակի բարիք այն եկա-
մտի համար, որ մենք դրանից կստանանք ապագայում»: Ըստ Նոբելյան մրցանակակիր 
Ու. Շարփի՝ ներդրումներ կատարել նշանակում է. «Փողից բաժանվել այսօր՝ ապագայում 
ավելի մեծ գումար ստանալու համար»1: Ամերիկացի տնտեսագետ Լ. Գիտմանը տվել է 
ներդրման հետևյալ սահամանումը. «Ներդրում համարվում է փողի տեղաբաշխման գործ-
ընթացը հատուկ ընտրված ֆինանսական գործիքներում՝ դրանց արժեքի ավելացման 
կամ եկամուտ ստանալու նպատակով»2: Տնտեսագիտության ժամանակակից տեսության 
կողմնակիցները (Գոռթնի, Ստրոուպ) կարծում են. «Ներդրումը կապիտալ ռեսուրսների 
ձեռքբերումն ու զարգացումն է: Հետևաբար՝ ներդրումն ընդլայնում է կապիտալ ռեսուրս-
ների ծավալը»3: 

Ներդրում ասելով նաև կարելի է հասկանալ պետության, իրավաբանական ան-
ձանց, անհատների դրամական միջոցներ, ունեցվածք, մտավոր արժեքներ, որոնք 
ուղղվում են նոր ձեռնարկությունների ստեղծմանը, գործողների ընդլայնմանը, վերակա-
ռուցմանը, տեխնիկական վերազինմանը, անշարժ գույքի ձեռքբերմանը, ինչն ապագա-
յում ներդրողի համար կստեղծի եկամուտ (շահույթ) կամ այլ տեսակի դրամական ար-
դյունք: 

Այսպիսով՝ ներդրումները շահույթի ստացման նպատակով տնտեսական գործու-
նեության զանազան օբյեկտներում և գործիքներում տարբեր ձևերով կապիտալի ներ-
դրումն է, որը կապված է ժամանակային, ռիսկային և իրացվելիության գործոնների հետ: 

Ներդրումների արդյունավետ և նպատակաուղղված կառավարման համար նախև-
առաջ անհրաժեշտ է դրանք դասակարգել: Տնտեսագիտական գրականության մեջ բեր-
վում են ներդրումների դասակարգման տարբեր չափանիշներ: Դրանք կարող են լինել եր-
կարաժամկետ և կարճաժամկետ, ռիսկային և ոչ ռիսկային, ուղղակի և պորտֆելային և 
այլն: Տարբերվում են նաև ներդրումները տնտեսության իրական, ֆինանսական հատ-
վածներում և ոչ նյութական ակտիվներում: 

Տվյալ երկրի տնտեսության ներսում իրականացվող ներդրումները կոչվում են հա-
մախառն ներքին ներդրումներ, որոնք բաժանվում են երկու խմբի՝ ազգային և օտար-
երկրյա: Այս դասակարգումը պայմանավորված է նրանով, որ ներքին տնտեսությունը 
ներառում է երկրի ռեզիդենտների և ոչ ռեզիդենտների տնտեսական գործունեությունը, և 
ներքին համախառն ներդրումներն իրականացվում են այդ երկրի ռեզիդենտների և ոչ ռե-
զիդենտների կողմից: Երկրի ռեզիդենտների կողմից իրականացվող ներդրումներն ազ-
գային ներդրումներն են, իսկ ոչ ռեզիդենտների կողմից իրականացվողները՝ օտարերկ-
րյա: Այսինքն՝ երբ որևէ երկրի ինստիտուցիոնալ միավոր ներդրում է կատարում մեկ այլ 
                                                            
1 У. Шарп, Г. Александр, Д. Беили, Инвестиции, М., ''ИНФА-1'', 1997, с. 9-10. 
2 Дж. Гитман, М. Н. Джонк, Основы инвестирования, М., 1999, с. 18. 
3  Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն: Մասնավոր և հասարակական ընտրություն, Երևան, 1999, 

էջ 744-745: 
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տնտեսության որևէ հատվածում, դրանով իսկ նա ձեռք է բերում տնտեսական շահերի 
կենտրոն այդ երկրի տնտեսական տարածքում: 

Ընդհանրապես, ներքին իրական ներդրումները դրսևորվում են հետևյալ ձևերով. 
 Ազգային իրական ներդրումներ՝ որպես տվյալ երկրի ռեզիդենտների կողմից 

իրական ակտիվների ստեղծման, ավելացման ու նորացման նպատակով իրակա-
նացվող գործունեությունն եկամուտ ստանալու սկզբունքով: 

 Օտարերկրյա իրական ներդրումներ՝ որպես տվյալ երկրի ոչ ռեզիդենտների կող-
մից իրական ակտիվների ստեղծման, ավելացման ու նորացման նպատակով 
իրականացվող գործունեություն եկամուտ ստանալու սկզբունքով: Օտարերկրյա 
իրական ներդրումները տնտեսության իրական հատված ներգրավման գործըն-
թացում ենթարկվում են որոշակի ձևափոխման: 

Արտաքին ներդրումները երկրի ռեզիդենտների կողմից այլ երկրի տնտեսությունում 
իրականացված ներդրումներն են: Սովորաբար արտաքին ներդրումներ իրականացնում 
են տնտեսության զարգացման բարձր մակարդակ ունեցող երկրները, մասնավորապես՝ 
այն դեպքում, երբ դրանց զուտ արտահանումը դրական է, և այդ «ավելցուկը» ներդրվում 
է արտասահմանում (զուտ արտաքին ներդրումներ): Եթե արտաքին ներդրումներին ավե-
լացնենք ներքին հիմնական միջոցների գոյացումը (ազգային ներդրումներ), կստանանք 
ներդրումների այն ամբողջական ծավալը, որը երկիրը տնտեսում է ապագայի համար, 
այսինքն՝ ամբողջական ազգային ներդրումները: 

Ուղղակի ներդրումները ներդողին թույլ են տալիս մասնակցել ներդրման օբյեկտի 
կառավարչական վերահսկմանը: Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները ենթադրում են 
երկարատև կապեր, իսկ նման ներդրում կատարողին հաճախ անվանում են ռազմավա-
րական ներդրող (եթե նույնիսկ նա չի տիրապետում ֆիրմայի կապիտալի մեծ մասին): 
Ուղղակի ներդրումների բնութագրիչ գծերից են1. 

Պորտֆելայինը արժեթղթերում կատարվող այն ներդրումներն են, որոնք ներդրո-
ղին իրավունք չեն տալիս մասնակցելու ներդրման օբյեկտի կառավարմանը: Գործնակա-
նում դրանք առանձին բաժնետոմսեր են կամ դրանց ոչ մեծ փաթեթները: Դրանք նաև 
մասնավոր, պետական կամ այլ տիպի պարտատոմսեր են: Պորտֆելային ներդրումների 
նպատակը եկամտի ստացումն է՝ շահութաբաժինների տեսքով: Ուղղակի ներդրումների 
նկատմամբ պորտֆելայինի առավելությունն այն է, որ վերջիններս առավել իրացվելի են, 
այսինքն՝ կարող են արագ վերածվել արժույթի: 

Պետական (պաշտոնական) ներդրումները ներկայացնում են պետբյուջեի միջոցնե-
րի տրամադրումը մի երկրի կողմից մյուսին միջկառավարական համաձայնագրերի հի-
ման վրա: Դրանք հանդես են գալիս փոխառությունների, վարկերի, երաշխիքների, օգնու-
թյունների ձևով:  

                                                            
1  Ա. Մարկոսյան, Գ. Նազարյան, Դ. Հախվերդյան, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Երևան, 

2012, մաս 2 , էջ 19: 
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Մասնավոր ներդրումները ներկայացնում են մասնավոր ֆիրմաների, առևտրային 
բանկերի և այլ ոչ պետական կազմակերպությունների միջոցների տեղաբաշխումը: Այդ-
պիսի միջոցների աղբյուր են մասնավոր ընկերությունների սեփական կամ փոխառու մի-
ջոցները: 

Օտարերկրյա են համարվում արտասահմանյան պետությունների, ընկերություննե-
րի և ֆիզիկական անձանց կողմից որևէ այլ երկրում իրականացված ներդրումները: 
Օտարերկրյա ներդրումներն իրավաբանական տեսանկյունից արտասահմանյան կապի-
տալն է (սեփականություն) իր բոլոր տեսակներով և ձևերով, որն արտահանվել է մեկ երկ-
րից և ներդրվել մեկ այլ երկրի տարածքում գտնվող ընկերությունում (կամ բիզնեսում): 

Համատեղ են այն ներդրումները, որոնք օտարերկրյա և տեղական ներդրողները 
(թե՛ պետական, թե՛ մասնավոր) իրականացնում են միասին: 

 
АЗАТ ГРИГОРЯН 

 

СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ИНВЕСТИЦИЙ 
 

Ключевые слова: инвестиции, сбережения, экономический 
рост, стимулирование инвестиций, инвести-
ционная привлекательность, классификация 
инвестиций 

 

В современной экономической науке придается важное значение изучению проблемы ин-
вестиций, поскольку инвестиции являются одной из материальных предпосылок и важных 
факторов экономики. Сущность инвестиций находится в центре внимания многих направле-
ний экономической науки и многих исследователей, которые трактуют инвестиции по-разно-
му. В статье мы ставим целью рассмотрение и сопоставление разных трактовок экономичес-
кого содержания инвестиций. В связи с этим в статье также представлены разные подходы к 
классификации инвестиций.  

 
AZAT GRIGORYAN 

 

INVESTMENTS ESSENCE AND CLASSIFICATION 
 

Key Words:  investments, savings, economic growth, stimulation 
of investments, investment attractiveness, 
classification of investments  

 

In the modern economic science it is considered as important to study the problems of 
investments, because investments are one of the material prerequisites and major factors of the 
economy. The essence of investments is in the center of attention of many directions of economics and 
many researchers, who treat investments differently. In this article our purpose is to review and 
compare the different interpretations of the economic content of investments. In this regard, the article 
also presents various approaches to the classification of investments. 
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ՍԱՄՍՈՆ ԴԱՎՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 
 

ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Լաբորանտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 
 

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
ՀԱՄԱԹՎԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հիմնաբառեր.  իրավունքի գերակայություն, կշռային գոր-
ծակից, նորմավորում, գործոնային վերլուծու-
թյուն, իրավական պետություն, մեթոդ 

 

Իրավունքի գերակայության սկզբունքը իրավական պետության ժամանակակից 
հիմնադրույթի հիմքն է` ենթադրելով պետության կողմից, երկրի սահմանադրականությու-
նից բխող, մարդու կենսական պահանջմունքներին համապատասխան նորմատիվ-իրա-
վական համակարգի ընդունման և գործնական կիրառման անհրաժեշտություն: Իրա-
վունքի գերակայության` նման կարևորության ձեռքբերմամբ պայմանավորված` բազմա-
թիվ ազգային և միջազգային կազմակերպություններ, անհատ հետազոտողներ և հետա-
զոտական կենտրոններ իրականացնում են ուսումնասիրություններ, որոնց հիմնական 
նպատակն է վեր հանել իրավունքի գերակայության ապահովման համար հիմք հանդի-
սացող կամ այդ հիմքերը սասանող գործոնները և դրանք կիրառել պետական սոցիալ-
տնտեսական քաղաքականության մեջ:  

 
 «Իրական ազատությունը պահանջում է իրավունքի գե-

րակայություն և արդարադատություն, որտեղ մի քանիսի իրա-
վունքների պաշտպանությունը չի ենթադրում մյուսների իրա-
վունքների սահմանափակում...» 

Ջոնաթան Սաքս 
 

Իրավունքի գերակայության մակարդակի գնահատման նպատակով կիրառվել է 
ընդհանրական համաթվի կառուցման մեթոդաբանությունը: Որպես համաթվի բաղա-
դրիչներ են դիտարկվել տարբեր հեղինակավոր կազմակերպությունների կողմից հաշ-
վարկվող և հասարակության կենսագործունեության առանձին ուղղություններում առկա 
իրավիճակը բնութագրող համաթվերի առանձին տարրերը՝ որպես իրավունքի գերակա-
յության մակարդակի գնահատականներ: Իբրև իրավունքի գերակայության ընդհանրա-
կան համաթվի ձևավորման հիմք են ընդունվել Վենետիկի հանձնաժողովի հսկիչ ցան-
կում, ինչպես նաև Համաշխարհային բանկի կառավարման ցուցանիշներում ներառված 
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իրավունքի գերակայության ցուցանիշները1: Ըստ այդմ, իրավունքի գերակայության ընդ-
հանրական համաթվի կառուցման ժամանակ օգտագործվել են 8 տարբեր հենասյուները 
(pillars). հենասյուներն ու դրանց կազմում ներառված ցուցանիշները ներկայացված են 
աղյուսակ 1-ում: 

 

Աղյուսակ 1  
Իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվի հենասյուները և  

դրանց ցուցանիշները2 
 

# Ելակետային համաթվի 
(հենասյան) անվանումը Հենասյան ցուցանիշները 

Բռնություններով ուղեկցվող հանցագործություններ 
Կազմակերպված հանցագործություններ 
Դատական գործընթացի անաչառություն 
Պայմանագրերի ստիպողական կնքում 
Դատական գործընթացի տևողություն 
Բռնագանձում/ փոխհատուցում 
Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանություն 

1 

Տնտեսական 
հետազոտությունների 

կենտրոն 
Economist Intelligence Unit 

(EIU) 

Սեփականության իրավունքների պաշտպանություն 
Հանցագործությունների և բռնությունների գործարար ծախսեր 
Կազմակերպված հանցագործությունների ծախսեր 
Ոստիկանական ծառայությունների վստահելիություն 
Դատական համակարգի անկախություն 
Իրավական համակարգի արդյունավետությունը 
խնդրահարույց հարցերում 
Մտավոր սեփականության իրավունքների պաշտպանություն 
Սեփականության իրավունքներ 

2 

Համաշխարհային 
մրցունակության համաթիվ 

Global Competitiveness 
Report (GCS) 

Ոչ ձևական հատված / Վարչական բնույթի 
կամայականություններ 
Ոստիկանական ուժերի վստահելիություն 
Դատական համակարգի վստահելիություն 
Ձեզ հետ պատահե՞լ է, որ ընտանիքի անդամը կամ դուք 
գողություն իրականացնեք 

3 
«Գելափի» համաշխարհային 

հարցում 
Gallup World Poll (GWP) 

Դուք երբևէ հարձակման կամ կողոպուտի ենթարկվե՞լ եք: 

4 

«Ժառանգություն» 
հիմնադրամի տնտեսական 

ազատության համաթիվ 
Heritage Foundation Index of 

Economic Freedom (HER) 

Սեփականության իրավունքներ 

                                                            
1 http://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-AD(2016)007-e, p. 35.  
Rule of Law Indicators, World Bank’s World Governance Indicators.  
2 Առանձին հենասյուներում ներառված ցուցանիշները, չնայած իրենց անվանումների նմանությանը, 

բնութագրում են միևնույն երևույթի տարբեր կողմերը միանգամայն տարբեր մեթոդաբանությամբ: 
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# Ելակետային համաթվի 
(հենասյան) անվանումը Հենասյան ցուցանիշները 

Մարդկանց և բարիքների` հանցավոր 
կազմակերպություններից անվտանգության մակարդակը 
(թմրադեղերի վաճառք, թրաֆիկինգ և այլն) 
Դատական համակարգի անկախության աստիճանը 
Դատական որոշումների կատարման մակարդակը 
Դատական որոշումների ընդունման տևողությունը 
Օրենքի առաջ հավասարություն 
Հարկերի հավաքման գործում վարչական գործառույթները 
Սեփականության իրավունքների պաշտպանության գործում 
իրավական համակարգի արդյունավետությունը 
Պետության կամայականություններ` մասնավոր 
սեփականատերերի նկատմամբ 
Արդյո՞ք պետությունը փոխհատուցում է հողի սեփականատե-
րերի վնասները, և արդյո՞ք այդ փոխհատուցումն 
իրականացվում է կրած վնասներին համամասն: 
Արդյո՞ք պետությունը փոխհատուցում է արտադրական 
գործունեության ընթացքում առաջացած վնասները, և արդյո՞ք 
այդ փոխհատուցումն իրականացվում է կրած վնասներին 
համամասն: 
Բաժնետերերի շահերի պաշտպանություն (ազգային) 
Ազգային և օտարերկրացի բաժնետերերի շահերի 
պաշտպանություն 
Վերջին 3 տարիների ընթացքում արդյո՞ք պետության կողմից 
պայմանագրային պայմանների խախտում է եղել` առանց 
հավասար փոխհատուցման (ազգային բաժնետերեր): 
Վերջին 3 տարիների ընթացքում արդյոք պետության կողմից 
պայմանագրային պայմանների խախտում է եղել` առանց 
հավասար փոխհատուցման (օտարերկրյա բաժնետերեր): 
Մտավոր սեփականության իրավունքների հարգում 
(առևտրային գաղտնիքների և արդյունաբերական նմուշների 
վերաբերյալ) 

5 

Ինստիտուցիոնալ 
ցուցանիշների բազա 
Institutional Profiles 

Database (IPD) 

Արդյո՞ք պետությունը պաշտոնապես ճանաչել է 
հողօգտագործման համակարգի բազմազանությունը: 

6 

Քաղաքական ռիսկ, երկրի 
ռիսկի գնահատման 

համաշխարհային ուղեցույց 
Political Risk Services 

International Country Risk 
Guide (PRS) 

Օրենք և կարգապահություն 

 ԱՄՆ-ի 
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# Ելակետային համաթվի 
(հենասյան) անվանումը Հենասյան ցուցանիշները 

 
 
 
7 

պետքարտուղարության 
մարդկանց թրաֆիկինգի 

զեկույց 
US State Department 

Trafficking in People report 
(TPR) 

Թրաֆիկինգ (թրաֆիկինգի դեմ պայքար) 

Դատական համակարգի անկախություն 
Հանցավորություն 
Բռնագրավում 
Պայմանագրային պայմանների փոփոխում 

8 

Global Insight-ի բիզնեսի 
պայմանների և ռիսկի 

ցուցանիշներ 
Global Insight Business 

Condition and Risk Indicators 
(WMO) Պայմանագրերի ստիպողական կնքում 

 
Վիճակագրական տվյալների բազան ընդգրկում է 141 երկրի գնահատականներն 

ըստ վերը նկարագրված 8 հենասյան, 2011-2015 թթ. ժամանակահատվածի համար: 
Իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվում դիտարկվող հենասյունե-

րից յուրաքանչյուրն ընդգրկվել է իր հարաբերական կարևորությունն արտացոլող կշռա-
յին գործակցով1: Կշռային գործակիցների դուրսբերման համար օգտագործվել է գործոնա-
յին վերլուծության գործիքակազմը: Իրավունքի գերակայության համաթվի յուրաքանչյուր 
տարվա արժեքը հաշվարկվել է ըստ տվյալ տարվա կշռային գործակցի: Այսինքն՝ տար-
բեր տարիներին համաթվերի հենասյուները ստացել են տարբեր կշռային գործակիցներ: 

 
Աղյուսակ 2 

Համաթվի 8 հենասյան կշռային գործակիցներն ըստ տարիների 
 

Հենասյունը 2011 2012 2013 2014 2015 
EIU 0,154 0,156 0,144 0,145 0,145 
GCR 0,142 0,138 0,132 0,128 0,126 
GWP 0,185 0,175 0,173 0,174 0,158 
HER 0,080 0,079 0,071 0,070 0,074 
IPD 0,064 0,078 0,115 0,132 0,134 
PRS 0,136 0,136 0,129 0,124 0,120 
TPR 0,087 0,082 0,088 0,080 0,111 
WMO 0,152 0,156 0,148 0,147 0,132 

 

                                                            
1 Կշռային գործակիցները հաշվարկվել են` կիրառելով գործոնային վերլուծության գործիքակազմը: 
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Համաթիվը հաշվարկվել է 141 երկրի համար, որոնց վարկանշային միավորները 
նորմավորվել են (0-1) միջակայքում, ընդ որում, 1-ը վկայում է տվյալ երկրում իրավունքի 
գերակայության բարձր, իսկ 0-ն` ցածր մակարդակի մասին:  

 
Աղյուսակ 3 

Իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվով առաջատար տասը երկրները՝  
ըստ տարիների (զբաղեցրած տեղ` 141 երկրի շարքում,  

վարկանշային միավոր` 0-1 միջակայքում)1 
 

Երկիրը   2011   2012   2013   2014   2015 

  Զբ.  
տեղ 

Վարկ. 
միավ. 

Զբ.  
տեղ 

Վարկ. 
միավ. 

Զբ.  
տեղ 

Վարկ. 
միավ. 

Զբ.  
տեղ 

Վարկ. 
միավ. 

Զբ.  
տեղ 

Վարկ.
միավ. 

Դանիա 7 0,872 3 0,881 7 0,858 4 0,873 1 0,94 
Ֆինլանդիա 6 0,885 4 0,876 3 0,869 3 0,89 2 0,932 
Շվեդիա 1 0,934 1 0,926 1 0,926 1 0,913 3 0,909 
Ավստրիա 2 0,911 2 0,903 2 0,898 2 0,894 4 0,908 
Միացյալ 
Թագավորություն 3 0,9 9 0,861 4 0,868 5 0,871 5 0,887 

Կանադա 5 0,885 6 0,872 9 0,855 10 0,85 6 0,885 
Իսլանդիա 10 0,866 8 0,869 8 0,857 8 0,855 7 0,881 
Գերմանիա 11 0,865 12 0,847 10 0,852 11 0,849 8 0,874 
Նորվեգիա 18 0,814 17 0,825 17 0,814 18 0,817 9 0,87 
Իռլանդիա 4 0,89 7 0,871 5 0,863 6 0,857 10 0,869 

 
Հետազոտական աշխատանքի շրջանակներում իրականացվել է համեմատական 

վերլուծություն՝ Անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների՝ Հայաստանի, Վրաստանի 
և Ադրբեջանի արդյունքների հիման վրա: Այդ նպատակով դիտարկվել են 2011-2015 թթ. 
Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում իրավունքի գերակայության մակարդակի 
վրա ազդող ցուցանիշները:  

                                                            
1  Առաջատար տասնյակն ընտրվել է ըստ 2015 թ. արդյունքների, և դիտարկվել է նշված երկրների շարժ-

ընթացը 2011-2015 թթ.: 
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Գծապատկեր 1.  Իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվով Հայաստանի 

Վրաստանի և Ադրբեջանի զբաղեցրած տեղերը  
(141 երկրի շարքում) 2011-2015 թթ. 

 
Իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվի 2011-2015 թթ. արդյունքների 

ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների 
շարքում առաջատարը Վրաստանն է, որը բնորոշվում է իրավունքի գերակայության 
բարձր մակարդակով, իսկ վերջին տեղում Ադրբեջանն է: Հայաստանը համարվում է իրա-
վունքի գերակայության միջին մակարդակ ունեցող երկիր: 

Այսպիսով 2011-2015 թթ. ընթացքում Անդրկովկասյան երեք հանրապետություննե-
րում իրավունքի գերակայության վրա ազդող ցուցանիշների ազդեցության ուղղություննե-
րը հիմնականում պահպանվել են, պարզապես փոփոխությունների են ենթարկվել դրանց 
ազդեցությունների չափերը:  

2011-2015 թթ. իրականացված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դի-
տարկված ժամանակահատվածում Հայաստանում իրավունքի գերակայության մակար-
դակի վրա դրական ազդեցություն ունեցող գործոններից առավել նշանակալի աճ արձա-
նագրել են իրավական համակարգի արդյունավետության, անձնական անվտանգության, 
օրենքի առաջ հավասարության, օրենքի և կարգապահության, սեփականության իրա-
վունքների պաշտպանության ցուցանիշները:  

Ադրբեջանում իրավունքի գերակայության մակարդակի վրա դրական ազդեցություն 
են ունեցել հարկային վարչարարության (իրականացված բարեփոխումների արդյունքում 
գործընթացի պարզեցում), բաժնետերերի շահերի պաշտպանության, դատական գործըն-
թացի տևողության ցուցանիշները: 

Անդրկովկասյան երեք հանրապետությունների շարքում իրավունքի գերակայության 
առաջատարի` Վրաստանի դիրքը պահպանվել է դիտարկված ողջ ժամանակահատվա-
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ծում, ինչին էապես նպաստել են օրենքի և կարգապահության, դատական համակարգի 
արդյունավետության, սեփականության իրավունքների պաշտպանության և այլ ցուցանիշ-
ները:  

Ստորև ներկայացված են 2011-2015 թթ. Անդրկովկասյան երեք հանրապետություն-
ների արդյունքներն ըստ իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվի, ինչպես 
ըստ միջինների, այնպես էլ ըստ համաթվի 8 հենասյան1:  
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Տնտ.  հետազոտությունների  կենտրոնի 
ցուցանիշներ

Համաշխարհային  մրցունակության  համաթիվ

«Գելափի»  հարցումներ

Տնտեսական  ազատության  համաթիվ

Ինստիտուցիոնալ  ցուցանիշներ

Քաղաքական  ռիսկի  ցուցանիշներ

Թրաֆիկինգի  դեմ  պայքար

Բիզնեսի  պայմաններ  և  ռիսկի  ցուցանիշներ

Հայաստան Վրաստան Ադրբեջան
 

Գծապատկեր 2. Հայաստանի, Վրաստանի և Ադրբեջանի արդյունքներն ըստ իրավունքի 
գերակայության ընդհանրական համաթվի 8 հենասյան, 2015 թ. 

 
Ինչպես երևում է գծապատկեր 9-ից, իրավունքի գերակայության ընդհանրական 

համաթվի 2015 թ. արդյունքների համաձայն, հենասյուների մեծամասնության վարկա-
նշային միավորներով առաջատարի դիրքում Վրաստանն է: Ադրբեջանը բոլոր հենասյու-
ներով զիջում է Հայաստանին և Վրաստանին, իսկ Հայաստանն առաջատարի դիրքում է 
Գելափի հարցումների հենասյան վարկանշային միավորով, որում ներառված ցուցանիշ-
ներից են ոստիկանական ուժերի վստահելիությունը, հարձակումների և գողությունների 
ենթարկվելը և այլն: Հայաստանը դիտարկված մյուս երկրներին գերազանցում է նաև 

                                                            
1  Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ համաթիվը ձևավորվել է ըստ Համաշխարհային բանկի մեթոդաբա-

նության, պահպանել ենք համաթվի հենասյուների ելակետային անվանումներն ըստ սկզբնաղբյուրների: 
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թրաֆիկինգի դեմ պայքարի ցուցանշով (ոչ միայն 2015 թ., այլև 2011-2015 թթ. բոլոր տա-
րիներին): 

Այսպիսով՝ իրավունքի գերակայության ընդհանրական համաթվի գաղափարախո-
սությունը հիմնականում վկայում է այն մասին, որ ոչ ոք չի կարող խուսափել օրենքներից. 
ոչ ոք, անկախ ունեցած իշխանությունից, օրենքներից վեր չէ, իսկ իրավունքի գերակայու-
թյան մակարդակի պահպանման, երկրում իրավունքի գերակայության բարձր մակարդա-
կի ապահովման կարևորագույն նախադրյալներ են1. 

 մարդու արժանապատվության ճանաչումը և հարգումը,  
 մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների երաշխավորումը, 
 իշխանությունների տարանջատումը, 
 կամայականությունների վերացումը, 
 իրավահավասարության երաշխավորումը, 
 քաղաքական, տնտեսական և վարչական ուժի ապակենտրոնացումը, 
 իշխանությունների վերահսկելիությունը, 
 անկախ դատական համակարգի առկայությունը,  
 սահմանադրության գերակայության և կայունության երաշխավորումը և այլն: 

 
САМСОН ДАВОЯН 
АРПИНЕ САРГСЯН 
 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ВЕРХОВЕНСТВА ЗАКОНА С ПОМОЩЬЮ ИНДЕКСА 
 

Ключевые слова: верховенство права, весовой коэффициент, 
нормирование, факторный анализ, правовое го-
сударство, метод 

 

Принцип верховенства закона считается одной из основ современного правового государ-
ства, принимая во внимание важность принятия и практической реализации жизненно важных 
потребностей человека, на основе соответствующей нормативно-правовой системы госу-
дарства, которая, в свою очередь, связана с уровнем конституционности. В связи с приобре-
тением такой важности верховенства права, различные национальные и международные орга-
низации, отдельные исследователи, научно-исследовательские центры, анализируют принцип 
верновенства закона, его основы, с целью выявления положительно влияющих на его уровень, а 
также, чтобы выявить все факторы, которые могут подорвать ее основы и применять их в 
социально-экономической политике государства. 

 

                                                            
1  Գ. Հարությունյան, «Սահմանադրությունից` Սահմանադրականություն», էջ 21: 
Գ. Հարությունյան, «Սահմանադրական մշակույթ, պատմության դասերը և ժամանակի մարտահրավերները», 

էջ 226: 
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ARPINE SARGSYAN 
 

THE ASSESSMENT OF THE LEVEL OF THE RULE OF LAW WITH  
THE HELP OF AN INDEX 

 

Key Words:  rule of Law, Weighting coefficient, norming, factor 
analysis, legal state, method 

 

The principle of Rule of law is considered to be one of the fundamentals of a modern legal state, 
considering the importance of the adoption and practical implementation of vital human needs by the 
relevant normative-legal system of the state, which, in turn, is due to the level of the constitutionality. 
Due to the acquisition of this importance of the rule of law, various national and international 
organizations, individual researchers an research centers are analyzing rule of law and its basis, in 
order to reveal positively influencing factors on ehe basis of the rule of law, or to identify all the factors 
which can undermine its basis and to apply them in the social and economic policy of the state. 

 
 
 
ԼԵՎՈՆ ԽՉԵՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  
  

ՇԱՀԵՐԻ ԵՎ ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր.  շահեր, գաղափարներ, պահանջմունքներ, 
տնտեսական մտածելակերպ, քաղաքակա-
նություն, պետություն, հասարակություն, ան-
հատ, գաղափարախոսություն 

 

Զեկույցում քննարկվում է շահերի և գաղափարների` որպես մարդկանց գործունեու-
թյան շարժիչ ուժերի փոխհարաբերությունը: Ցույց են տրվել մասնավոր և հասարակա-
կան պահանջմունքների ու շահերի տեղը և դերը գոյություն ունեցող շուկայական տնտե-
սական համակարգում, ինչպես նաև տնտեսական մասնավոր հատվածի սուբյեկտների 
շահերի ու մտածելակերպի և պետական գաղափարախոսության տարբերությունները: 
Պետության տնտեսական քաղաքականությունը դիտարկվում է որպես մասնավոր տնտե-
սական գործունեությունը հասարակական շահերի իրացմանն ուղղորդելու գործուն միջոց: 
Շահերի և գաղափարների հակասական միասնության մեջ առաջատար դերը պատկա-
նում է գաղափարներին, որոնց իրականացումը պետությունը պետք է ապահովի իր 
տնտեսական քաղաքականությամբ: 

 

Մարդկանց շահերն ու գաղափարները որոշում են նրանց գործունեության բովան-
դակությունը հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտներում, սակայն տնտեսական շահերի 
վերաբերյալ հետազոտություններում, որպես կանոն, աչքաթող են արվում այդ գործու-
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նեության մեջ գաղափարների դերն ու նշանակությունը ոչ միայն անհատական ու խմբա-
յին մասնավոր շահերը քննարկելիս, այլև հասարակական շահերի դեպքում, որի անմի-
ջական սուբյեկտը պետությունն է: Տնտեսության մասնավոր հատվածում գործող սուբ-
յեկտների շահերի մեջ հասարակական ընդհանուր շահերի ընկալումն ուղղակի չէ և, 
առաջին հերթին, կախված է տվյալ սուբյեկտի կրթական մակարդակից ու սեփական 
մտածելակերպից: Իհարկե, եթե մասնավոր տնտեսական սուբյեկտը օրինական և ար-
դյունավետ գործունեություն է իրականացնում, ապա նա նպաստում է հասարակական 
շահերի իրացմանը՝ անկախ այս վերջինների գիտակցման աստիճանից, քանի որ նման 
գործունեությունը, վերջին հաշվով, արտահայտվում է թե՛ բարիքների արտադրության 
ավելացման, թե՛ երկրի տնտեսական զարգացման մյուս ցուցանիշների մեջ: 

Շուկայական տնտեսական համակարգի պայմաններում մարդկանց գործունեության 
անմիջական շարժառիթը նրանց շահերն են, որոնք ընկած են նրանց նպատակների հիմ-
քում և մղում են նրանց համապատասխան գործողությունների, իսկ այդ շահերն, իրենց 
հերթին, ձևավորվում են տնտեսական զարգացման օբյեկտիվ օրենքների և օրինաչափու-
թյունների ազդեցությամբ և ուղղված են մարդկանց` պատմականորեն զարգացած պա-
հանջմունքների բավարարմանը: Եթե պահանջմունքների բավարարումը ցույց է տալիս 
սուբյեկտների շահերի ուղղվածությունը, ապա գոյություն ունեցող հասարակական հա-
րաբերություններն ու դրանց զարգացման օրենքները մարդկանց պրակտիկ գործունեու-
թյան մեջ դրսևորվում են շահերի ձևով և որոշում ոչ միայն այդ շահերի իրացման կամ 
պահանջմունքների բավարարման օբյեկտի պայմանները, այլև դրանց զարգացման պայ-
մանները: Հետևապես` յուրաքանչյուր տնտեսական սուբյեկտ՝ տնային տնտեսություն, 
ձեռնարկատեր և պետություն, իր գործունեության մեջ ձգտում է իրականացնել այնպիսի 
հարաբերություններ կամ դրանց այն կողմերը, որոնք արտահայտված են նրա շահերի 
մեջ, որոնք էլ նրա նպատակների ու գործունեության անմիջական շարժառիթն են: Ակն-
հայտ է նաև, որ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում տնտեսության մաս-
նավոր հատվածում գործող յուրաքանչյուր սուբյեկտ, որն օժտված է որոշակի առանձ-
նացվածությամբ և ինքնուրույնությամբ, մյուսների հետ ունեցած հարաբերություններում 
հակված է իրացնելու սեփական շահերը կամ բավարարելու իր պահանջմունքները, 
որոնք յուրահատուկ են և տարբերվում են մյուսներից թե΄ իրենց կառուցվածքով և թե΄ 
բավարարման հնարավորություններով, որը շուկայական մեխանիզմի գործողության 
անխուսափելի հետևանք է: 

Շուկայական համակարգում իրական կամ իրականության վերածվող /բավարար-
վող/ պահանջմունքները վերածվում են շուկայական պահանջարկ, ուստի պահանջմունք-
ների բավարարման աստիճանը և դրանց հետագա զարգացման հնարավորությունները, 
մյուս հավասար պայմաններում, որոշվում են առանձին սուբյեկտների եկամուտների մե-
ծությամբ, հետևաբար թե΄ ներճյուղային և թե΄ միջճյուղային մրցակցության ոլորտներում 
ավելի մեծ եկամուտ ունեցող սուբյեկտներն առավելություն ունեն: Պետությունը սահմա-
նում է շուկայական մրցակցության որոշակի կանոններ և ձգտում է հավասար պայման-
ներ ապահովել մրցակցության մեջ գտնվող տնտեսական սուբյեկտների միջև, բայց չի 
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կարող սահմանափակել օրինականության շրջանակներում գործող տնտեսական սուբ-
յեկտների եկամուտների մեծությունը, որն արդյունք է շուկայական օբյեկտիվ օրենքների 
շրջանակներում առանձին սուբյեկտների արդյունավետ գործունեության: Փոխարենը ժա-
մանակակից զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող պետությունները օրենս-
դրական կարգով որոշակի կանոններ են սահմանում` ուղղված շուկայում գործող մե-
նաշնորհների կողմից այնպիսի գործարքների կատարման դեմ /գների միտումնավոր 
փոփոխություն, ձեռնարկությունների անօրինական, չհիմնավորված միաձուլում և այլն/, 
որի նպատակը մենաշնորհների կողմից նրանց լիակատար տիրապետության հաստա-
տումն ու մոնոպոլ շահույթի յուրացումն է: Ինչ վերաբերում է եկամուտների բաշխման 
ոլորտին, ապա պետությունը, նկատի ունենալով տնտեսական սուբյեկտների արդյու-
նավետ գործունեության խթանման անհրաժեշտությունը, ձգտում է ապահովել սուբյեկտ-
ների շահագրգռվածությունը արտադրության արդյունավետության բարձրացման մեջ. 
հատկապես ակտիվ միջամտություն է ցուցաբերում աշխատանքի շուկայի և աշխատա-
վարձի մակարդակի կարգավորման խնդիրների լուծման գործընթացներում, որովհետև 
անմիջական արտադրողների պահանջմունքների բավարարումը կամ շահերի իրացումը 
առաջնահերթ նշանակություն ունի: Ազգային եկամտի վերաբաշխման և պետական բյու-
ջեի ձևավորման ու օգտագործման գործընթացներում պետությունը որոշակի նյութական 
պայմաններ է ստեղծում մակրոտնտեսական՝ զբաղվածություն, կայուն տնտեսական աճ, 
տնտեսության առաջատար ճյուղերում գիտատեխնիկական առաջադիմության նվաճում-
ների ներդրման արագացում և այլն, ինչպես նաև հասարակության սոցիալական և հո-
գևոր ոլորտների զարգացման խնդիրները լուծելու համար: Մարդկանց գործունեության 
բոլոր բնագավառներում ձևավորվում են համապատասխան՝ տվյալ գործունեությանը հա-
տուկ պահանջմունքներ ու շահեր, սակայն որոշիչ դեր ունեն նյութական ու տնտեսական 
շահերը, քանի որ դրանք ուղղված են, առաջին հերթին, մարդու կենսական պահանջ-
մունքների բավարարմանը, որն անհրաժեշտ պայման է նրա հասարակական ակտի-
վության ապահովման, հետևապես` գործունեության բոլոր ոլորտներում իր ունակություն-
ները դրսևորելու համար: 

Տնտեսական սուբյեկտների գործունեությունը միշտ էլ գիտակցված և նպատակա-
մղված է սեփական պահանջմունքների բավարարմանը կամ շահերի իրացմանը: Սակայն 
այս վերջինների հիմքում ընկած են կյանքի օբյեկտիվ պայմանները՝ տնտեսական օրենք-
ներն ու օրինաչափությունները, գործունեության իրավական կանոնները, ազգային ա-
վանդույթները և այլն: Այս պարագայում կարևոր նշանակություն են ստանում տվյալ սուբ-
յեկտի կողմից սեփական շահերի ճանաչողության աստիճանը, շուկայական տեղեկա-
տվության իմացությունն ու դրա վերլուծության կարողությունը, որոնցով էլ պայմանա-
վորված են սուբյեկտի նպատակի և դրա իրականացման համար առաջադրված խնդիր-
ների լուծման իրական հնարավորությունները: Այստեղ արդեն կարևոր է տնտեսական 
սուբյեկտի արդյունավետ գործունեության անձնական հատկանիշների՝ սեփական փորձի, 
մասնագիտական և ընդհանուր կրթական մակարդակի, հնարամտության, հաստատա-
կամության և այլ հատկանիշների դերը՝ իր նպատակներն իրականացնելու գործում: Այդ-
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պիսով` տնտեսական սուբյեկտի կողմից իրականացվող ցանկացած գործողություն օբյեկ-
տիվի և սուբյեկտիվի միասնություն է: 

Կյանքի օբյեկտիվ իրականության պայմանները չեն կարող անտեսվել որևէ տնտե-
սական սուբյեկտի, այդ թվում նաև պետության կողմից, սակայն, դրա հետ միասին, պե-
տության գործունեության շրջանակները անհամեմատ ավելի լայն ու բազմաբնույթ են և, 
առաջին հերթին, առնչվում են հասարակական պահանջմունքների ու շահերի հետ: Եթե 
մասնավոր, այդ թվում նաև խմբային սեփականության վրա հիմնված ձեռնարկություն-
ների նպատակներն ու խնդիրները հանգում են սեփական գործունեության արդյունավե-
տության մակարդակի բարձրացմանն ու գործարարության զարգացմանը՝ իրենց մտածե-
լակերպի և հնարավորությունների սահմաններում, ապա պետությունը ոչ միայն պետք է 
հավասար պայմաններ ապահովի միմյանց հետ մրցակցող մասնավոր ձեռնարկություն-
ների գործունեության համար, այլև, ելնելով հասարակական պահանջմունքների և շահե-
րի բովանդակությունից, կարողանա լուծումներ գտնել մակրոտնտեսական այնպիսի կա-
րևորագույն նպատակների իրականացման համար, ինչպիսիք են՝ կայուն տնտեսական 
աճն ու զարգացումը, սոցիալական և հոգևոր ոլորտների, միջազգային տնտեսական ու 
քաղաքական հարաբերությունների, ինչպես նաև ազգային անվտանգության խնդիրների 
լուծումտ: Դրա համար անհրաժեշտ է մշակել և իրականացնել երկրի սոցիալ-տնտեսա-
կան զարգացման ծրագրեր, կանխատեսել դրանց իրականացման հնարավոր հետևանք-
ները՝ առաջնորդվելով հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտների զարգացման վերաբեր-
յալ պետական ամբողջական գաղափարախոսությամբ, քանի որ պետությունը, ի տարբե-
րություն շուկայական մասնավոր սուբյեկտների, չի կարող անտարբեր լինել հասարա-
կության զարգացման խնդիրների, դրանց լուծման արդյունքների նկատմամբ: 

Պետությունը, որպես հասարակության ընդհանուր շահերի անմիջական կրող, ի 
տարբերություն մասնավոր սուբյեկտների, պետք է իր գործունեության մեջ ուղղորդվի ոչ 
միայն հասարակական ընթացիկ պահանջմունքների բավարարման կամ շահերի իրաց-
ման խնդիրներով, այլև հասարակական հարաբերությունների մոտակա և ապագա հե-
տևանքների կանխատեսման և դրա հիման վրա հասարակության բարեկեցությանն ու 
գոյություն ունեցող հարաբերությունների առաջընթաց զարգացմանն ուղղված գիտակա-
նորեն հիմնավորված գաղափարախոսությամբ: Այստեղ արդեն վճռական նշանակություն 
են ստանում պետության տնտեսական քաղաքականության հիմքում առկա գաղափար-
ները, որոնք սահմանափակված չեն տնտեսական գործնական մտածողության շրջանակ-
ներով և արտահայտում են նաև տնտեսական զարգացման հեռանկարային նպատակն ու 
խնդիրները, որոնց լուծումը պայմաններ է ստեղծում նաև սոցիալական և հոգևոր ոլորտ-
ների առաջընթացի համար: Սակայն դրա համար պետությունը պետք է ոչ միայն ձևա-
վորվի ժողովրդավարական սկզբունքներով, այլև իր գործունեությամբ ամբողջովին նվիր-
վի հասարակական պահանջմունքների բավարարմանն ու շահերի իրացմանը: Ինչպես 
նշում էր գերմանացի մեծ փիլիսոփան՝ Հեգելը, եթե պետությունը վատն է, ուրեմն վատն է 
նաև ժողովուրդը, որովհետև պետությունը ժողովրդի ոգու արտահայտությունն է: 
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Ժամանակակից զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների պետու-
թյունների տնտեսական գործունեության պարզաբանման համար անհրաժեշտ է անդրա-
դառնալ այդ գործունեության ձևավորման ոչ հեռու անցյալին: Մինչև անցյալ դարի  
30-ական թվականները պետության միջամտությունը տնտեսական խնդիրների լուծմանը 
նվազագույնի էր հասցված և սահմանափակվում էր պետության կողմից շուկայի իրա-
վական դաշտի ստեղծման և համապատասխան օրենքների ու իրավական ակտերի կա-
տարումն ապահովող խնդիրներով: Դա պայմանավորված էր մի քանի տասնամյակ 
առաջ ձևավորված նորդասական տնտեսագիտության այն դրույթի բովանդակությամբ, 
ըստ որի տնտեսության կարգավորմանը պետական միջամտությունը ոչ միայն չի նպաս-
տում, այլև խոչընդոտում է շուկայական մեխանիզմի լիակատար գործողությանը, որն 
ընդունակ է ապահովել տնտեսության անխափան զարգացումը՝ այն էլ ներուժային մա-
կարդակով, իսկ առանձին անհամամասնություններն ու ցնցումները պատահական են և 
կարճաժամկետ: 1929-1933 թվականների մեծ լճացումը, որը նախորդ համաշխարհա-
յին տնտեսական ճգնաժամերի համեմատությամբ ավելի խորն էր և ավելի ծանր` իր 
հետևանքներով, ցույց տվեց շուկայական տնտեսության տարերային զարգացման իրա-
կան բնույթն ու ցիկլային զարգացման օրինաչափությունը, որին էլ նվիրված է Ջոն 
Մեյնարդ Քեյնսի հանրահայտ Զբաղվածության տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն 
/1936 թ./ աշխատությունը: Ջ. Քեյնսը հիմնավորեց տնտեսությանը պետական միջամտու-
թյան անհրաժեշտությունը, ցույց տվեց, որ լճացման կամ ճգնաժամի փուլերում պետու-
թյունը կարող է մեծացնել ամբողջական պահանջարկը՝ ավելացնելով պետական ծախ-
սերը հատկապես հասարակական աշխատանքների ոլորտում /կամուրջների, ճանա-
պարհների, ջրանցքների կառուցում և այլն/, այլ ոչ թե սպառման առարկաների արտադ-
րության ճյուղերում, որը կարող է ավելի սրել իրավիճակը, իսկ նշված ոլորտում ներդրում-
ները լրացուցիչ արդյունավետ պահանջարկ են առաջ բերում, քանի որ այդ աշխատանք-
ները կատարողները իրենց ստացած եկամուտները հիմնականում ծախսում են սպառման 
առարկաներ ձեռք բերելու նպատակով, որը շարունակական բնույթ ունի և, ի վերջո, 
նպաստում է ածանցյալ պահանջմունքների մեծացմանը, տնտեսական ակտիվության 
աճին: Ջ. Քեյնսը հիմնավորեց նաև պետության հարկաբյուջետային քաղաքականության 
դերը տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորման գործընթացում` զուգակցելով 
այն դրամավարկային քաղաքականության հետ: Դրանով իսկ նա հիմք դրեց նաև պետու-
թյան մակրոտնտեսական արդյունավետ գործունեության իրականացման նոր մոտեցում-
ների և գաղափարների, որոնք ուղղված են արտադրության արդյունավետության բարձ-
րացման և տնտեսական կայուն աճի ապահովմանը, հետևապես նաև հասարակական 
շահերի իրացմանը, եթե, իրոք, պետության և հասարակության ընդհանուր շահերը համ-
ընկնում են: Այս հարցը հետագայում` 60-ական թվականներին, հասարակական ընտրու-
թյան տեսության քննարկման հետ կապված, ամբողջական տեսք է ստացել Նոբելյան 
մրցանակի դափնեկիր ամերիկացի տնտեսագետ Ջեյմս Բյուքենենի մի շարք աշխատու-
թյուններում: 
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Ջ. Բյուքենենը ցույց տվեց, որ տնտեսության շուկայական համակարգին հատուկ 
հարաբերություններն իրենց արտահայտությունն են գտնում նաև հասարակական կյանքի 
մյուս բնագավառներում և, առաջին հերթին, քաղաքական ոլորտում, որտեղ ձևավորվում 
է հասարակական ընտրության «քաղաքական շուկան»: Ընտրողները իրենց ձայնն են 
տալիս ընտրվող թեկնածուին, իսկ վերջինս` նախընտրական խոստումներ ապագա ժո-
ղովրդանպաստ գործունեություն ծավալելու վերաբերյալ: Սակայն, որպես կանոն, հետա-
գայում պետության օրենսդիր և գործադիր մարմինների պաշտոնյաները, որպես անհատ-
ներ, հաճախ էլ լոբբիստական խմբի անդամներ, առաջնահերթ են համարում և պայքա-
րում են իրենց մասնավոր շահերն իրացնելու, ինչպես նաև տվյալ պետության վերար-
տադրության համար: Այսպիսով` հակասություն է առաջ գալիս հասարակության ընդհա-
նուր շահերի և նեղ պետական շահերի միջև, որն արդյունք է պետության գործունեության 
մեջ անհատական և խմբային մասնավոր շահերի ներթափանցման, որն էլ պետության 
ձախողումների պատճառներից մեկն է: Այդ հակասության լուծման գլխավոր պայմանը 
այնպիսի ընտրությունն է, երբ պետական կառավարման մարմինների առանցքային պաշ-
տոնները զբաղեցնում են հասարակության առաջավոր խավի այն անհատները, ովքեր 
գիտակցում և պայքարում են համաժողովրդական շահերի առաջնահերթ իրացման հա-
մար և կարող են նաև նպաստել անհատական ու խմբային շահերի իրացմանը` պետու-
թյան տնտեսական քաղաքականության միջոցով` ուղղորդելով դրանք ընդհանուր հասա-
րակական շահերի իրացմանը, օգտագործելով գիտականորեն հիմնավորված տնտե-
սական խթանման արդյունավետ համակարգ: Դրանով, իհարկե, չեն վերանում մասնա-
վոր և հասարակական շահերի միջև գոյություն ունեցող հակասությունները, բայց պետու-
թյունն իր  տնտեսական քաղաքականությամբ կարող է որոշակիորեն ազդել մասնավոր 
գործունեության պայմանների վրա` նպատակ ունենալով այդ գործունեությունը ծառայեց-
նել հասարակական շահերին: Պետությունը պետք է նպաստի նաև անհատների կողմից 
ընդհանուր շահերի գիտակցման աստիճանի բարձրացմանը: Թեև անհատների շահերի 
մեջ այս կամ այն չափով արտացոլված և գիտակցված են հասարակական շահերի որոշ 
տարրեր, բայց նրանց ամբողջ գործունեությունը վերցրած ծառայում է իրենց մասնավոր 
շահերին` շուկայական հարաբերությունների պայմաններում: Պետությունը կարող է ազ-
դել անհատների մտածելակերպի ու գործունեության վրա մարդկանց կրթական մակար-
դակի բարձրացման և, ընդհանրապես, կյանքի սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների 
շնորհիվ, քանի որ պետական գաղափարախոսությունն ու քաղաքականությունը պետք է 
հենվեն համամարդկային առաջավոր գաղափարների` ազատության, արդարության և 
ժողովրդավարության վրա:    

 



  94

ЛЕВОН ХЧЕЯН 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЕ ИНТЕРЕСОВ И ИДЕЙ 
 

Ключевые слова:  интересы, идеи, потребности, экономиче-
ское мышление, политика, государствo, обще-
ство, личность, идеология 

 

В докладе рассматривается место и роль частных и общественных интересов в усло-
виях рыночной экономики, а также существенные различия и противоречивость интересов и 
целей субъектов частного сектора экономики, с одной стороны, и экономической политики го-
сударства с другой. При этом, по мнению автора, экономическая политика, основанная на об-
щегосударственной идеологии, выступает в качестве решающего фактора во взаимоотноше-
нии частных и общественных интересов. Более того, помимо наличия общих идей в общест-
венных интересах, в процессе дальнейшего развития и особенно с формированием международ-
ных экономических отношений, эти общие идеи приобретают относительную самостоятель-
ность и проявляются как необходимость развития и утверждения общечеловеческих ценно-
стей, какими являются свобода, справедливость и демократия. 

Таким образом, в частном секторе экономики, где, как правило, доминируют частные 
интересы, экономическая политика должна одновременно и стимулировать эффективную дея-
тельность частных субъектов и сочетать ее с требованиями общественных интересов, а 
при решении общегосударственных и международных проблем - считать приоритетными об-
щечеловеческие ценности и идеи. 

 
 

LEVON KHCHEYAN   
 

RELATIONSHIP OF INTERESTS AND IDEAS 
     

Key Words:  interests, ideas, dimands, economic way of thinhing, 
policy, state, society, individual, idealogy 

 
The paper addresses the relationships between interests and ideas as powerful forces of human 

activity. The place and the role of private and public demands in existing market economy system as 
well as the differences between the interests and mentality of private sector subjects and state ideology 
are discussed. State economic policy is viewed as an effective means to fulfill public interests through 
private economic activity. In the controversial unity of interests and ideas the main role is attached to 
ideas, the realization of which should be provided by the government through economic policy. 
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ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՀՀ ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՆՈՐԱՐԱՐԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հիմնաբառեր.  նորարարական ներուժ, ազգային նորարա-
րական ինդեքս, գիտելիքահենք տնտեսու-
թյուն, նորարարական շարժիչներ, գիտելիքի 
ստեղծում, մտավոր սեփականություն  

 

Նորարարական ներուժի գնահատման միջազգայնորեն ընդունված ցուցանիշները 
ժամանակի պահանջներին համընթաց պարբերաբար փոփոխվում են: Ժամանակակից 
պայմաններում զարգացած երկրներում ինովացիոն ներուժը չափվում է բազմաթիվ ին-
դեքսների միջոցով, որոնք ընդգրկում են տվյալ երկրները բնութագրող զանազան ցուցա-
նիշներ: Հայաստանի նորարարական ներուժը գնահատելու նպատակով, հիմք ընդունե-
լով դրա գնահատման տարբեր մեթոդներ, հոդվածում փորձ է արվել հաշվարկելու ՀՀ 
ազգային նորարարական ինդեքսը, մատնանշելու հիմնական արդյունքները: 
 

Երկրների իրական ներուժը արտացոլող և առավել մշակված ու տարածված ին-
դեքսներն են ` 

 համաշխարհային նորարարական ինդեքս (Global Innovation Index, INSEAD), 
 նորարարությունների զարգացման ինդեքս (The summary Innovation Index, 

European Commission), 
 տեխնոլոոգիական զարգացման ինդեքս՝ (The Technology Readiness Index, World 

Economic Forum),  
 գիտելիքահենք տնտեսության պատրաստվածության ինդեքս (The Knowledge 

Index, World Bank): 
Նշված ամփոփ ինդեքսների հաշվարկման հիմքն են ինչպես պաշտոնական վիճա-

կագրական տվյալները, այնպես էլ փորձագիտական գնահատումները: Ինդեքսների 
մշակմանը մասնակցում են 30-140 երկրներ, որոնց շարքում, սակայն, ներառված չէ Հա-
յաստանը, քանի որ չունի բավականաչափ մեթոդաբանական փորձառություն: 

Ինովացիոն ներուժի գնահատման առավել համապարփակ գնահատական է համ-
աշխարհային նորարարական ինդեքսը (Global Innovation Index, INSEAD): Ինդեքսի նպա-
տակն է ինովացիոն ներուժի զարգացման բազմակողմանի վերլուծության իրականացումը:  

Ինդեքսը բաղկացած է 84 փոփոխականից և յոթ ենթաինդեքսից, վերջիններս միա-
վորված են երկու մեծ ենթախմբերում, որոնցից առաջինը ներկայացնում է ինովացիոն 
գործունեությանն անհրաժեշտ ռեսուրսները, երկրորդը` դրա արդյունքները: Ինդեքսը 
հաշվարկելու համար նախ՝ հաշվարկվում են ենթաինդեքսների արժեքները, այնուհետև 
վերջնական գնահատականը, որը ստացված արդյունքների միջին կշռված արժեքն է: 
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Ըստ 2015 թ. հրապարակված ցուցանիշների՝ Հայաստանը 141 երկրների մեջ 61-րդն է՝ 
37.31 միավորով, ինչը կարող ենք առաջընթաց համարել, քանի որ 2010 թ. նույն ցուցա-
նշով 85-րդ էր: 

Համեմատության համար նշենք, որ առաջին տեղում, ըստ այս ցուցանշի, Շվեյցարի-
ան է՝ 68.30 միավորով, ինչպես նաև Հայաստանի տնտեսության ինովացիոն ներուժը գե-
րազանցում է Ադրբեջանի (93-րդ տեղում է՝ 30,10 միավորով) և Վրաստանի (73-րդ տե-
ղում է՝ 33,83 միավորով) ինովացիոն ներուժը: Թվերը խոսում են այն մասին, որ Հայաս-
տանն ունի չբացահայտված ինովացիոն ներուժ, որը հարկ ենք համարում ուսումնասիրել՝ 
առավել մանրամասնորեն օգտագործելով Եվրամիության հետազոտությունների միացյալ 
կենտրոնի մշակած Ազգային նորարարական ինդեքսը1: 

Ազգային նորարարական ինդեքսը հնարավորություն է տալիս գնահատելու տնտե-
սության նորարարական միջավայրը, մասնավորապես՝ նորարարական շարժիչների, նո-
րարարությամբ զբաղվող ընկերությունների վիճակը, մտավոր սեփականության օբյեկտ-
ների և նրանց պաշտպանության հետ կապված հիմնախնդիրները: Ազգային նորարարա-
կան ինդեքսը կազմված է երկու հիմնական բաժիններից` մուտք և ելք: Մուտքն իր հերթին 
բաղկացած է` նորարարության շարժիչներ, գիտելիքի ստեղծում, նորարարություն և ձեռ-
նարկատիրություն ենթաբաժիններից: 

Ելքը բաղկացած է գործակիցների երկու ենթախմբից` օգտագործում և մտավոր սե-
փականություն: 

Ինդեքսի առանձնահատկությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս Հայաստա-
նի ինովացիոն քաղաքականությունը բնութագրող տվյալները համեմատելու այլ երկրների 
համապատասխան տվյալների հետ: Հիմք ընդունելով Եվրամիության հետազոտություն-
ների միացյալ կենտրոնի՝ Ազգային նորարարական ինդեքսի հաշվարկման բանաձևը՝ 
ՀՀ-ի համար դա կարող ենք հաշվարկել հետևյալ կերպ` 

, (1)    , (2)  

որտեղ. 
- ՀՀ ի համար t ժամանակահատվածում j-րդ գործակցի արժեքն է, 

- ԵՄ-ի համար t ժամանակահատվածում j-րդ գործակցի արժեքն է. 
- ազգային ինովացիոն ինդեքսում j-րդ գործակցի կշիռն է՝ , 

- ՀՀ-ի համար t ժամանակահատվածում գործակիցների կշռված արժեքն է: 

 
Հաշվի առնելով վիճակագրական տվյալների հասանելիությունը՝ Հայաստանի 2015 

թ. ինովացիոն ներուժը գնահատելու համար ազգային նորարարական ինդեքսի մուտքի և 
ելքի գործակիցներից նպատակահարմար ենք համարում առանձնացնել յոթ հիմնական 
գործակիցներ (տե՛ս աղյուսակ 1): 

 

                                                            
1  Methodology Report on European Innovation Scoreboard 2011, European Commission, p. 71.  
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Աղյուսակ 1 
Ազգային նորարարական ինդեքսի գործակիցներ1 

 

 Ինդեքսում՝ գործակցի արժեքը և կշիռը Գործակցի անվանումը 
Կշիռը ԵՄ25 ԵՄ15 ՀՀ 

Գիտության և տեխնիկայի ոլորտում շրջանավարտների 
թվի հարաբերությունը 20-29 տ. բնակչության թվին՝ 
արտահայտված %-ով 

1 18.8 22.6 1.79 

Միջին բարձրագույն ուսումնական հաստատություն 
ավարտած շրջանավարտների թվի հարաբերությունը 
20-24 տ. բնակչության թվին՝ արտահայտված %-ով 

1 75.5 77.4 2.85 

ԳՀՓԿԱ-ի նկատմամբ կատարված պետական ծախ-
սերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին՝ արտահայտված %-ով 1 1.65 1.0 0.3 

Մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսավորվող 
գիտահետազոտական ինստիտուտների և համալսա-
րանների ԳՀՓԿԱ-ի նկատմամբ կատարած ծախսերի 
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին՝ արտահայտված %-ով 

1 7.9 5.6 0.7 

Բարձր տեխնոլոգիաների արտադրության ոլորտում 
զբաղվածների թվի հարաբերությունը ողջ աշխատուժի 
թվին՝ արտահայտված %-ով 

1 5.14 2.18 0.21 

Արտահանվող բարձր տեխնոլոգիաների քանակի 
հարաբերությունը լրիվ արտահանման քանակին՝ 
արտահայտված %-ով 

1 21.6 19.1 6.5 

Մեկ միլիոն բնակչին բաժին ընկնող պատենտների 
քանակը՝ արտահայտված %-ով 0.5 7827.6 7225.2 658 

 
Ցուցանիշները տեղադրելով (1) և (2) բանաձևերի մեջ կստանաք հետևյալ արդյունք-

ները` ՀՀ-ի համար ազգային ինովացիոն ինդեքսը 2015 թ. 0.11 է, երբ ԵՄ-15-ն ընդունվել 
է հավասար 1-ի և 0.21-ի, իսկ ԵՄ-25-ի համար՝ 1-ի:  

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, ըստ Ազգային ինովացիոն ինդեքսի՝ առաջա-
տար են այն երկրները, որոնց համապատասխան ինդեքսը 0.5 և ավելի է, մասնավորա-
պես, Շվեյցարիան, Շվեդիան, Մեծ Բրիտանիան, Նիդեռլանդները, Ֆինլանդիան, Դանի-
ան, ԱՄՆ-ն, Չինաստանը և Լյուքսեմբուրգը: Հայաստանի ցուցանիշը մոտ է Ռումինիայի 
և բարձր է Թուրքիայի ցուցանշից: Այստեղից պարզ է դառնում, որ ՀՀ-ի ազգային ինովա-
ցիոն ինդեքսը 5 անգամ փոքր է առաջատար պետությունների համապատասխան ինդեք-
սից: 

 

                                                            
1  ԵՄ-15-ի, ԵՄ-25-ի տվյալները վերցվել են European Innovation Scoreboard 2015 վիճակագրական տեղեկա-

տուից, իսկ Հայաստանի տվյալները՝ ՀՀ ԱՎԾ տարեգիրք-2015-ից: 
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Ազգային նորարարական ինդեքս
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Գծապատկեր 11. Ազգային նորարարական ինդեքս ԵՄ 25, 2014 թ. 
 
Ազգային ինովացիոն ինդեքսի մնացած ենթացուցանիշների վերլուծության արդյուն-

քում ՀՀ-ի համար կունենանք հետևյալ պատկերը ` (գծապատկեր 2). 
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Գծապատկեր 22.  ՀՀ ազգային ինովացիոն համակարգի 2014 թ. ենթացուցանիշների 

վերլուծություն 
 

Այս ամենից կարելի է փաստել, որ նորարարական շարժիչների ցուցանշով Հայաս-
տանը գրեթե 9 անգամ, իսկ գիտելիքի ստեղծման ցուցանշով 5.5 անգամ զիջում է առա-
ջատար երկրներին: Նորարարություն և ձեռնարկատիրություն ցուցանիշի գծով Հայաս-
տանը ևս վատ վիճակում է, և գրեթե չեն հրապարակվում պաշտոնական տվյալներ: Ի 
հավելումն նշվածի, կարելի է նկատել, որ Հայաստանում 2014-2015 թթ. ընթացում նվազել 
է մտավոր սեփականության գործակալության կողմից ռեզիդենտներին տրվող արտոնա-
                                                            
1  Գծապատկեր 1-ը կազմվել է ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների հաշվարկման: 
2  Գծապատկեր 2-ը կազմվել է ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների հաշվարկման: 
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գրերի քանակը, ինչը ևս խոչընդոտում է նորարարական ձեռնարկատիրության զարգաց-
մանը: Մտավոր սեփականության ՀՀ ցուցանիշը չափազանց ցածր է, իսկ առաջատար 
երկրների համեմատ՝ գրեթե 15 անգամ փոքր: Սակայն, ըստ Համաշխարհային ֆորումի 
գնահատումների, Հայաստանը վերջին մի քանի տարիների կտրվածքով համարվում է 
զարգացում ապահոված երկիր` տեխնոլոգիական պատրաստվածության (112-րդ հորիզո-
նականից հասնելով 72-ի), բիզնեսում տեխնոլոգիաների ներդրման (120-րդ հորիզոնակա-
նից հասնելով 87-ի) և ինովացիաների ոլորտներում (106-րդ հորիզոնականից հասնելով 
103-ի), ինչը հիմնականում պայմանավորված է մեթոդաբանության փոփոխությամբ և 
առավել թարմ տվյալների օգտագործմամբ, քան կտրուկ քայլերի իրականացմամբ կամ 
Հայաստանի տնտեսության մեջ դրական զարգացումներով: 

Համաձայն Համաշխարհային նորարարական ինդեքսի՝ Հայաստանը նորարարու-
թյունների ոլորտում առաջընթաց ունի ինչպես ելքային, այնպես էլ մուտքային ցուցանիշ-
ների գծով, սակայն դրանց հարաբերակցությունը հետ է մնում մյուս երկրներից, ինչը 
նշանակում է, որ նորարարական ներուժն արդյունավետ կերպով չի օգտագործվում, և 
արդյունքում երկիրը շեղվում է ինովացիոն տնտեսության կառուցման՝ միջազգայնորեն 
ընդունված եղանակից: Այսպիսով՝ կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ-ն, այնուամենայնիվ, ունի 
նորարարական որոշակի ներուժ, որը եթե հստակ ուղղվի դեպի համապատասխան, ել-
քային և մուտքային ցուցանիշների զարգացմանը, կմեծանա նորարարական դաշտը` 
տնտեսությունը մղելով որակական փոփոխությունների: 

 
АРМИНЕ АРУТЮНЯН 

 

ОЦЕНКА ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА АРМЕНИИ С ПОМОЩЬЮ 
НАЦИОНАЛЬНОГО ИННОВАЦИОННОГО ИНДЕКСА 

 

Ключевые слова: инновационный потенциал, национальный ин-
новационный индекс, экономика основанная на 
знаниях, инновационные двигатели, создание 
знаний, интеллектуальная собственность 

 

Международные показатели для оценки инновационного потенциала по требования вре-
мени регулярно меняются. Сегодня во многих развитых странах инновационный потенциал из-
меряется с помощью различных индексов, которые включают в себе различные показатели, 
характеризующие страны. Для того, чтобы оценить инновационный потенциал Армении в 
статье мы попытались вычислить национальный инновационный индекс, указывая основные 
результаты.  
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ARMINE HARUTYUNYAN 
 

ASSESSMENT OF ARMENIAN INNOVATION POTENTIAL  
WITH THE HELP OF THE NATIONAL INNOVATION INDEX 

 

Key Words:  innovation potential, national innovation index, 
knowledge-based econom, innovative engines, 
knowledge creation, intellectual property  

 

International indicators for the assessment of innovative potential are regularly changing. Today, 
in many developed countries, innovation potential is measured using different indexes which include 
various indicators characterizing the countries. In order to assess the innovative potential of Armenia 
we have tried to calculate the national innovation index, pointing out the main results. 

 
  
 
 
ԳՈՀԱՐ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ԶԱՐԳԱՑՈՂ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  հակացիկլիկ/պրոցիկլիկ հարկաբյուջետային 
քաղաքականություն, դիսկրեցիոն (հայեցո-
ղական) քաղաքականություն, բազմարկիչ, 
տնտեսական պարբերաշրջան, զարգացող 
երկրներ, ավտոմատ կայունարարներ  

 

Հոդվածի ուսումնասիրության առարկան հետճգնաժամային ժամանակաշրջանում, 
որպես պոտենցիալ հակացիկլիկ գործիք, հարկաբյուջետային քաղաքականության դերի 
վերհանումն է՝ հատկապես շեշտադրում կատարելով զարգացող երկրներում տնտե-
սական կայունության ապահովման հարցում դրա արդյունավետության և կարևորության 
վրա: Քննարկվել են զարգացող երկրներում դիսկրեցիոն ֆիսկալ քաղաքականության 
պրոցիկլիկության, տնտեսական պարբերաշրջանի անկման փուլում ավտոմատ կայունա-
րարների վարքագծի և հակացիկլիկ ֆիսկալ քաղաքականություն իրականացնելու ան-
հրաժեշտության վերաբերյալ մի շարք հարցեր՝ համադրելով տեսական գիտելիքները, էմ-
պիրիկ հետազոտությունները, պատմական փորձը: 

 
2007-2008 թթ. ֆինանսական ճգնաժամը, զարգացած երկրների հետագա մեծ ռե-

ցեսիան և դրա խորացումը զարգացող երկրներում քաղաքականություն մշակողների և 



  101

հետազոտողների շրջանակներում սկիզբ դրեցին մի նոր հետաքրքրության հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության հանդեպ՝ որպես պոտենցիալ հակացիկլիկ գործիք: Տեսու-
թյան մեջ մշակվեցին նոր մոտեցումներ, որոնք առաջին հերթին վերանայեցին դիսկրեցի-
ոն (հայեցողական) հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունավետության էմպի-
րիկ մոտեցումները` հատկապես շեշտադրում կատարելով զարգացող երկրների հարկա-
բյուջետային քաղաքականությունների արդյունավետության և էվոլյուցիայի վրա: Այսպի-
սով՝ առանձնահատուկ կարևորություն ստացան հարկաբյուջետային քաղաքականության` 
որպես տնտեսական պարբերաշրջանի տատանումներին հակազդող գործիքի նպատա-
կային և ճիշտ կիրառման ուսումնասիրությունները:  

Տեսական գրականության մեջ ընդունված է այն մոտեցումը, որ հարկաբյուջետային 
քաղաքականությունը զարգացող երկրներում պրոցիկլիկ է: Հարկաբյուջետային էքսպան-
սիաները հակված են տեղի ունենալու լավ ժամանակներում, այլ ոչ թե վատ, երբ դրանք 
կարող են որոշակի դեր ունենալ արտադրության կրճատումը մեղմելու հարցում:  

Հարկաբյուջետային պրոցիկլիկությունը զարգացող երկրներում ծագում է դիսկրե-
ցիոն քաղաքականության պրոցիկլիկ հակումներից և ավտոմատ կայունարարների թույլ 
կողմերից: Բազմաթիվ զարգացող երկրներում հարկաբյուջետային ավտոմատ կայունա-
րարները, ինչպիսիք են հարկային եկամուտները և տրանսֆերտները, չափազանց փոքր 
ազդեցություն ունեն, որպեսզի էականորեն համահարթեցնեն տնտեսական ընդհանուր 
տատանումները1: Ի հակադրություն դրա` տնտեսական պարբերաշրջանի անկման փուլում 
արդյունաբերական երկրներում ավտոմատ կայունարարներն ունեն էական դեր պետա-
կան ծախսերի աճ գեներացնելու և հարկային եկամուտները կրճատելու տեսանկյունից: 

Հարկաբյուջետային քաղաքականության պրոցիկլիկ հակումներն արտացոլում են 
զարգացող երկրներում առաջ եկող հիմնական մարտահրավերների հիմքում ընկած 
խնդիրները: Դիսկրեցիոն հարկաբյուջետային քաղաքականության պրոցիկլիկության 
հիմքում գործոնների երկու հիմնական խումբ է.  

1. զարգացող երկրների` արտաքին ֆինանսական միջոցներին հասանելիությանան 
կարողությունը` անկման ժամանակ հարկաբյուջետային էքսպանսիաների դիմաց 
վճարելու համար,  

2. տնտեսության քաղաքական խնդիրները, որոնք նպաստում են հասարակական 
եկամտի գերածախսին:  

Այսպիսի հիմնական գործոնները դժվար է հաղթահարել կարճաժամկետ հատվա-
ծում, ինչը ենթադրում է դրանց հիմքում ընկած խորքային սահմանափակումների առկա-
յություն շատ երկրներում` ընթացիկ ճգնաժամին հաջող հարկաբյուջետային պատասխան 
միջոցառումներ գեներացնելու կարողության տեսանկյունից: Մի շարք հեղինակներ (Ֆա-
տաս, Միհով) կարծում են, որ հարկաբյուջետային քաղաքականության անկայունություն-
ներն էական են թույլ զարգացած ինստիտուտներ ունեցող երկրներում2: Կալդեռոն և 
                                                            
1  Suescun (2007) հիմնավորում է, որ հարկերը, որպես ավտոմատ կայունարարներ, ավելի թույլ են Լատինա-

կան Ամերիկայի, քան արդյունաբերական երկրներում: 
2  Fatas and Mihov (2003). 
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Սմիթ-Հեբելը, հիմնվելով էմպիրիկ հետազոտությունների վրա, հիմնավորում են, որ թե՛ 
ինստիտուցիոնալ ձախողումները, թե՛ վարկավորման խոչընդոտները հակացիկլիկ հար-
կաբյուջետային քաղաքականության որոշիչ գործոններն են զարգացող երկրներում: 

Հարկաբյուջետային էքսպանսիաները բարդ է հետ շրջել, բեկանել: Եթե կառավա-
րությունը հանձն է առնում անկայուն մեծ ծախսային ծրագրեր լճացման փուլում` որպես 
հակացիկլիկ մեխանիզմ, սա շատ բարդ կլինի հետ շրջել այն ժամանակ, երբ իրավիճակը 
լավանում է` վտանգելով հարկաբյուջետային քաղաքականության կայունությունը երկա-
րաժամկետում: Այս պատճառով լճացման ժամանակ ավտոմատ կայունարարների այպի-
սի վարքագիծը՝ ցածր հարկագանձումը և բարձր տրանսֆերտները որպես հակացիկլիկ 
հարկաբյուջետային քաղաքականություն են դիտվում արդյունաբերական երկրների հա-
մար: Զարգացող երկրների համար դժվարությունն այն է, որ դրանցից շատերը հիմնա-
կանում ունեն թույլ հարկային և տրանսֆերտային սխեմաներ, հետևաբար՝ ավտոմատ 
կայունարարների արդյունավետությունը սահմանափակ է: 

Ըստ տեսական նոր մոտեցման՝ համաձայն որի վերջին ճգնաժամի ընթացքում 
զարգացող երկրների հարկաբյուջետային արձագանքները հեռու էին վերը նշված օրինա-
կից և ավելի հակացիկլիկ էին: Ի տարբերություն նախկինում տեղի ունեցած շատ ճգնա-
ժամերի, բազմաթիվ զարգացող երկրներ աչքի ընկան խելամիտ կայուն մակրոտնտեսա-
կան հիմնարարներով և հարկաբյուջետային միջավայրով 2000-ականների ընթացքում: 
Դիդիերը, Հեվիան և Շմուկլերը պնդում են, որ ճգնաժամը զարգացող երկրների համար 
ապահովում է մեծ ճկունություն՝ իրականացնելու հակացիկլիկ հարկաբյուջետային միջո-
ցառումներ: Սա հակադրվում է նախկին ճգնաժամերին ուղեկցող խիստ հարկաբյուջետա-
յին միջոցառումներին: Այնուամենայնիվ, չափազանց վաղ է ասել, որ այս վերջին փորձը 
նշանակում է անցյալի հետագծից անդառնալի շեղում, դրանից հրաժարում: 

Վերը քննարկված պրոցիկլիկ հարկաբյուջետային քաղաքականությանը վերաբերող 
մոտեցումն ուղղակիորեն հիմված է գործարար պարբերաշրջանի ողջ ընթացքում հարկա-
բյուջետային փոփոխականների և արտադրության միջև առկա դրական կոռելյացիաների 
վրա: Չնայած այս կոռելյացիաները օգտակար փաստեր են, դրանք չեն առանձնացնում 
այնպիսի հարկաբյուջետային փոփոխականների փոփոխության պատճառահետևանքա-
յին ազդեցությունները, ինչպիսիք են պետական ծախսերը կամ հարկային եկամուտները 
տնտեսական ակտիվության մեջ, այսինքն` հարկաբյուջետային բազմարկիչների հարցը: 
Այս բազմարկիչների չափերը հասկանալը չափազանց կարևոր է քաղաքականություն 
մշակողների համար՝ տնտեսական անկումների ժամանակ խորհելու հակացիկլիկ փոփո-
խությունների մասին՝ դիսկրեցիոն հարկաբյուջետային քաղաքականության պատասխան 
միջոցառումներ իրականացնելու տեսանկյունից: 

Զարգացող երկրներում պետական ծախսերի բազմարկիչների չափերի վերաբերյալ 
Էմպիրիկ հետազոտությունները սակավաթիվ են, սակայն հետազոտողները պնդում են, 
որ պետական ծախսերի խթանող ազդեցությունները այս երկրներում հակված են շատ 
փոքր լինելու: Իլզեցկին, Մենդոզան և Վողը կատարել են բավական արժեքավոր հետա-
զոտություն. իրականացնելով ընտրանք 27 զարգացող երկրների համար՝ նրանք միավո-
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րել են հարկաբյուջետային և ազգային հաշիվների եռամսյակային տվյալները և կիրառել 
VaR-ի վրա հիմնված իդենտիֆիկացման սխեմաներ՝ գնահատելու տարեկան պետական 
ծախսերի բազմարկիչը, որը մոտավորապես հավասար է 0.3-ի, և եկել են այն եզրակա-
ցության, որ գոյություն ունի էական լագ ֆինանսական աջակցությամբ զարգացման ծրա-
գրերի ընդունման և իրականացման միջև: Կիրառելով այս դիտարկումը՝ հնարավոր է 
առանձնացնել հաշվետու տարվա պետական ծախսումների տատանումների բաղադրիչը, 
որը վերագրվում է ֆինանսական աջակցության ծրագրի ընդունման որոշմանը՝ նախորդ 
տարվա համեմատ: Համաձայն այս ուսումնասիրության՝ պետական ծախսերի բազմար-
կիչը մոտավորապես գտնվում է միջինում 0.4-0.5-ի միջակայքում՝ զարգացող երկրների 
մեծ ընտրանքի համար: Ուսումնասիրությունները նաև առաջ են քաշում այն գաղափարը, 
որ, IS-LM վերլուծություններին համահունչ, պետական ծախսերի խթանող ազդեցություն-
ները մեծ են այն տնտեսություններում, որոնք ավելի քիչ են «հայտնի» միջազգային 
առևտրում:  

Պետական ծախսերի բազմարկիչների նույնիսկ այս համեստ գնահատումների պա-
րագայում կարևոր է երեք մտավախություն. 

1. Ֆիսկալ էքսպանսիաները զարգացող երկրներում նույնպես հակված են տեղի 
ունենալու լավ ժամանակներում, հետևաբար՝ դիսկրեցիոն ֆիսկալ ինտերվենցիաներն 
ավելի շատ հակված են ավելացնելու արտադրության տատանողականությունը, քան թե 
կրճատել այն: Համաձայն այս տեսակետի՝ ֆիսկալ քաղաքականությունը զարգացող 
երկրներում, որպես կայունացնող գործիք, ավելի շուտ, եղել է անհաջող: Կան փաստեր, 
որ լրացուցիչ տատանողականությունը, որը պրոցիկլիկ ֆիսկալ քաղաքականության հե-
տևանք է, խաթարում է նաև երկարաժամկետ աճը:  

2. Բազմաթիվ տեսական մոդելներից արված բացահայտումները փաստում են այն 
մասին, որ պետական ծախսերի աճի երկարաժամկետ բացասական ազդեցություններից 
շատերը տեղի են ունենում, երբ ապագա հարկերը, վերջ ի վերջո, ֆինանսավորում են 
նախորդ ժամանակաշրջանների կատարած ծախսերը: Այս երկարաժամկետ էֆեկտներն 
անխուսափելիորեն բացասական են և արտացոլում են ապագա հարկման դիսկրեցիոն 
ազդեցությունները ապագա տնտեսական ակտիվության վրա1:  

3. Նույնիսկ այս բոլոր տեսական դատողություններն ու էմպիրիկ արդյունքներն 
ունենալով՝ շատ բարդ է «էքս անտե» կանխատեսել տվյալ ֆիսկալ էքսպանսիայի էֆեկտն 
ապագա արտադրության ծավալի վրա: 

Համաձայն վերջին 30 տարիների էմպիրիկ մոտեցումների` զարգացող երկրները, 
ընդհանուր առմամբ, ամբողջությամբ չեն հաջողել կիրառելով դիսկրեցիոն ֆիսկալ քա-
ղաքականություն, կայունացնելու արտադրության տատանումները՝ չնայած որ որոշ հա-
ջողված դեպքեր եղել են:  

Նախորդող հետազոտությունները և անցյալի փորձը առաջարկում են, որ հետևյալ 
խնդիրները պետք է ուշադիր կերպով քննարկվել զարգացող երկրների կողմից մակրո- 
տնտեսական ճգնաժամերին պոտենցիալ ֆիսկալ պատասխաններ ձևավորելիս.  
                                                            
1 Տե՛ս Leeper (2010), Cogan (2010) և Draustburg and Uhlig (2011): 
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 Պետք է հաշվի առնել մոնետար և ֆիսկալ քաղաքականությունների պատաս-
խան միջոցառումների շրջանակը, քանի որ երկուսն էլ հանգեցնում են ռիսկերի: 
Քաղաքականություն մշակողները պետք է քննարկեն մոնետար և ֆիսկալ քաղա-
քականությունների միջամտությունների համակարգման շրջանակը և դրանցից 
եկող անորոշության հետագա ազդեցությունները:  

 Ֆիսկալ էքսպանսիաները պետք է լինեն վստահելի և կայուն կերպով ֆինանսա-
վորվող: Ինչպես նշվեց վերևում, արտաքին ֆինանսներին հասանելիության պա-
կասը զարգացող երկրների համար կարևոր խոչընդոտ է ընդլայնող ֆիսկալ քա-
ղաքականություն իրականացնելիս անկման ընթացքում: Այս խնդիրը հակված է 
հատկապես սրվելու ճգնաժամի ժամանակ, ինչն ուղեկցվում է միջազգային վար-
կային շուկաների կաթվածահարությամբ: Մյուս կողմից, շատ զարգացող 
երկրներ ունեն ներքին պարտք վերցնելու սահմանափակ հնարավորություն, որ-
պեսզի ֆինանսավորեն աճող ծախսերը, բացի այդ, ֆիսկալ դեֆիցիտը մոնետա-
րացնելը խիստ ռիսկային է: Միայն ուժեղ ֆիսկալ դիրքով և մեծ պահուստներով 
զարգացող երկրները կարող են իրենց թույլ տալ ֆինանսավորել ֆիսկալ էքս-
պանսիան: Սա առաջնահերթ կարևոր կետերից է ֆիսկալ բուֆերներ կառուցելու 
լավ ժամանակներում, որոնք հասանելի կլինեն վատ ժամանակներում: 

 Ֆիսկալ էքսպանսիաները պետք է լինեն ժամանակին և ոչ շտապողական: Կա 
ընդունված կարծիք, որ ֆիսկալ ինտերվենցիաները պետք է լինեն ժամանակին, 
որպեսզի լինեն արդյունավետ: Սա մարտահրավեր է զարգացող երկրների հա-
մար, և հատկապես այն երկրներում, որտեղ անկումների և վերականգնման 
իրական ժամանակը որոշելու տեղեկատվական խնդիրներ կան, հարկաբյուջե-
տային ինստիտուտները թույլ են զարգացած ցանկացած նպատակային ծախսա-
յին ավելացումներ ձևավորելու և կիրառելու տեսանկյունից:  

Այսպիսով՝ հանրային ֆինանսների արժեզրկումը կանխելու համար ծախսերի աճը 
պետք է կենտրոնացնել այն ոլորտներում, որտեղ ծախսումներն անդառնալի չեն լինի կամ 
հակված կլինեն ավելացնելու աճն ապագայում: Չափազանց կարևոր է ապահովել, որ եր-
կարաժամկետ ֆիսկալ և պարտքային կայունությունը չվտանգվի հակացիկլիկ ծախսերի 
աճով: Ավելի կոնկրետ, դա կարող է տեղի ունենալ՝ կենտրոնացնելով ծախսերն այն նա-
խագծերի վրա, որոնք գործում են ավտոմատ կայունարարների միջոցով՝ որպես հակա-
ցիկլիկ հարկաբյուջետային քաղաքականության առավել արդյունավետ գործիքներ: 

Տեսությունը և համաշխարհային փորձը փաստում են, որ տնտեսության անկման 
փուլում դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունները պետք է լինեն 
հակացիկլիկ-ընդլայնող, այսինքն՝ մասնավոր հատվածի ծախսերի կրճատման դեպքում 
պետական հատվածը պետք է լինի ծախսողական, որպեսզի ապահովի պահանջարկի 
անհրաժեշտ աճի տեմպը և հակազդի ֆինանսական ներհոսքի կրճատման ազդեցությանը: 

Ամբողջ աշխարհում համախառն պահանջարկի կտրուկ անկման պարագայում 
առաջ է գալիս ինչպես դրամավարկային, այնպես էլ հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյան միջազգային համակարգման անհրաժեշտություն։ Հարկաբյուջետային քաղաքակա-
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նության տեսանկյունից, բաց տնտեսությունների համար անհրաժեշտ է, որ բոլոր երկրնե-
րը միաժամանակ իրականացնեն խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականություն։ Մի-
այն մեկ երկրի խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ուղեկցվելու է այդ երկ-
րի ներմուծման աճով՝ թուլացնելով տնտեսական ակտիվության վերականգնման գործըն-
թացը։  

 
ГОАР МАТЕВОСЯН 

 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ В РАЗВИВАЮЩИХСЯ СТРАНАХ 
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Предметом исследования статьи является определение роли фискальной политики в ка-
честве потенциального антициклического инструмента в посткризисный период, акцентируя 
важность в деле обеспечения экономической стабильности в развивающих странах. Обсуж-
дена процикличность дискреционной фискальной политики в развивающих странах, поведение 
автоматических стабилизаторов в период спада, а также необходимые мероприятия для про-
ведения процикличной фискальной политики в сравнении с теоретическими знаниями, эмпири-
ческими исследованиями и историческим опытом.  
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The article discusses the renewed interest in the role of the fiscal policy as a potential 
countercyclical tool at the post crisis period, emphasizing its importance and efficiency in ensuring 
economic stability in developing countries. The article reviews discretion fiscal policy procyclicality, 
behavior of automatic stabilizers during economic downturn and some issues concerning the 
importance of countercyclical fiscal policy implementation. 
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ՎԱԼԵՐԻ ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
Փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  գործարար հաղորդակցում, խոսքային հա-
ղորդակցում, հանդուրժողական խոսք, երկ-
խոսություն, փաստարկում  

 

Հոդվածում քննարկվում է գործարար փոխհարաբերությունների կարգավորման մի-
ջոցներից մեկը՝ միջանձնային խոսքային հաղորդակցումը: Ի՞նչն է խոչընդոտում հան-
դուրժողական, համբերատար, բարյացակամ երկխոսության արմատավորմանը ժամա-
նակակից հայաստանյան գործարար կյանքում: Հնարավո՞ր է արդյոք խոսքային հաղոր-
դակցման մակարդակի բարձրացմամբ ապահովել գործարար հաղորդակցման և գործա-
րարության ամբողջ մթնոլորտի ընդհանուր բարելավում: Արդ, հարկ է պարզել, թե որ 
փաստարկներն են ծնում անհանդուրժողականություն, և, ընդհակառակը, որոնք են հան-
դուրժողական խոսքի ապահովման հիմնական պայմանները: 

 
Գործարար հաղորդակցումը միջանձնային հաղորդակցման այն տեսակն է, որտեղ 

քննարկվում և լուծվում է գործարար բնույթի որոշակի խնդիր: Գործարար զրույցի, 
խորհրդակցության, բանակցության, հաղորդակցման մյուս ձևերի արդյունավետությունը 
պայմանավորված է կողմերի պատրաստակամությամբ, փոխադարձ վերաբերմունքով, 
հաղորդունակությամբ, խառնվածքով, տրամադրությամբ, խնդրի էության իմացությամբ, 
նյութական առկա միջոցներով, ժամանակային հանգամանքներով և առարկայական ու 
ենթակայական բնույթի բազմաթիվ այլ գործոններով: Այս ամենի մեջ բացառիկ է խոսքի 
դերը. գործարար հաղորդակցման բոլոր գործոնները և հանգամանքները արտահայտ-
վում և ընկալվում են խոսքային հաղորդակցման ընթացքում: Վերջինիս բնույթը վճռորոշ 
է հաղորդակցման կողմերի նպատակների իրականացման համար. մի բան է փոխադար-
ձաբար հանդուրժող, բարյացակամ, հարգալից մթնոլորտում զրույցը, մեկ այլ բան՝ ան-
հանդուրժող անհամբեր, լարված, անհարգալից խոսքը: 

Հանդուրժող խոսքը միջանձնային խոսքային հաղորդակցման այն տեսակն է, երբ 
կողմերը պատրաստակամ են հարգանքով, համբերությամբ և ուշադրությամբ ունկնդրե-
լու դիմացինի՝ սեփականից տարբերվող, անգամ սեփականին արմատապես հակասող 
դատողությունները: Նման խոսքային վարքագիծը միանգամից ձեռք չի բերվում: Իհարկե, 
ամեն ոք կյանքի առաջին մեկուկես-երկու տարում, առաջնային սոցիալականացման ըն-
թացքում ձեռք է բերում խոսելու կարողություն (ավելի ստույգ ձևակերպմամբ՝ «գործար-
կում է» բնատուր կարողությունը որպես Homo sapiens տեսակին պատկանող առանձ-
նյակ), դառնում է ունակ սեփական մտքերը խոսքի միջոցով փոխանցելու այլոց և նաև 
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ունկնդրելու իրեն ասվող խոսքը։ Այդուհանդերձ, դիմացինին համբերատար և առանց 
ընդհատելու լսելու կարողությունը երկարատև դաստիարակության և ինքնադաստիարա-
կության արգասիք է: Կա հինավուրց մի ձևակերպում, թե մարդուն երկու տարի է պետք 
խոսել սովորելու համար, իսկ լռել և լսել սովորելու համար՝ ամբողջ կյանքը: Իսկ սա 
առավել ևս կարևոր է գործարար հաղորդակցման արդյունավետ կարգավորման համար: 

Եթե հանդուրժող խոսքն ունակ է համախմբելու, միաբանելու հաղորդակցվողներին, 
իսկ նրանց միջև անխուսափելի տարբերությունները և հնարավոր տարաձայնությունները 
անհիվանդագին կերպով շրջանցելու կամ անտեսելու, ապա անհանդուրժող խոսքն ինք-
նին մարդկանց ամենամեծ պառակտիչն է՝ նույնիսկ հաղորդակցվողների միջև սկզբուն-
քային բնույթի չնչին տարբերությունների առկայության և էական տարաձայնությունների 
բացակայության պայմաններում։ Այսպես ահա, թե՛ դրական և թե՛ բացասական առումով 
անզուգական է խոսքի հանրային դերակատարումն ինչպես կյանքի այլ ասպարեզներում, 
այնպես էլ գործարարության մեջ (թեպետ ոչ միշտ է տվյալ իրողությունը համարժեքորեն 
ըմբռնվում և գնահատվում, իսկ երբեմն ուղղակի հակադրվում է «խոսքը» «գործին»):  

Որո՞նք այն պատճառները, որ գործարար հաղորդակցման մեջ ծնում են խոսքային 
անհանդուրժողականություն. 

 շտապողականությունը  
 վատ ունկնդրումը (որպես հաղորդակցման արմատավորված կերպ) 
 զրուցակցին ընդհատելու սովորությունը 
 դիմացինի հանդեպ կանխակալ վերաբերմունքը 
 սեփական (դիրքի, հեղինակության և այլն) գերազանցության զգացողությունը  
 բարձր ինքնագնահատականը պահպանելու դիրքորոշումը 
 մեծամտությունը (որպես բնավորության գիծ)  
 քննադատության հիվանդագին ընկալումը 
 զրուցակցի խոսքում ակամա սպրդած որևէ հեգնական արտահայտություն  
 լեզվական տարատեսակ թյուրիմացությունները 
 զրույցի, քննարկման, բանավեճի չճշտված խնդրակը (ելակետը) 
 ներկաների հավանությանն արժանանալու ձգտումը (ամբոխահաճություն) 
 զրուցակիցների (կամ նրանցից մեկի) հուզախռիվ վիճակը 
 դատողության միակողմանիությունը 
 չափազանց համառությունը: 

Գործարար հաղորդակցման կարգավորման մասին թեև գիտական ծավալուն գրա-
կանություն կա, բայց նպատակահարմար գտանք օգտվելու գեղարվեստական գրակա-
նությունից՝ որպես մարդկանց համակեցությունն արտացոլող հայելուց: Այսպես՝ սեփա-
կան գերադաս դիրքից ստորադասների հանդեպ անհանդուրժող վարմունքը հատկապես 
ցայտուն է այլոց լսելու կարողության, ավելի ստույգ՝ դրա իսպառ բացակայության մեջ: 
Այդպիսիք հակված չեն ենթականերին լսելու, առավելապես մենախոսում են՝ հրամայում, 
հրահանգավորում, կշտամբում, նաև հիանում սեփական խոսքով, սակայն ի վիճակի չեն 
համբերությամբ ունկնդրելու ուրիշներին (եթե, իհարկե, սեփական վերադասը չէ զրուցա-
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կիցը): Մինչդեռ ենթակաները դա հրաշալի հասկանում են. «Կարևորն իր ասելիքն է ու իր 
ասածը լսելով հիանալը: Նա այնքան իշխանություն ունի, որ ուրիշին լսելն ավելորդ է հա-
մարում: Իր խոսքը, եթե լսելի է իրեն, նշանակում է ճիշտ է ու տեղին. ինչպե՞ս կարող է 
որևէ մեկը ականջի կողքով բաց թողնել»1: Բայց անգամ հավասար կարգավիճակ ունե-
ցողների դեպքում էլ զրուցակիցը չի հանդուրժում ցուցադրական գերազանցությունը (մա-
նավանդ եթե դրա համար որևէ հիմք չկա). «Ափսոս այդ ձայնը, որ սխալմամբ նրան էր 
շնորհված: Բայց մարդկանց հետ խոսելու ճիշտ ձևը չգիտեր. խոսում էր առավելություն 
ունեցող մարդու երանգով ու կեցվածքով: Իսկ ես այնպես էի խոսում, ինչպես եթե նրան-
ցից մեկը լինեի, այո, ես նրանցից մեկն էի....»2:  

Զրույցի ընթացքում հատկապես գերադաս կողմը մշտապես փորձում է վերահսկել 
խոսքային հաղորդակցումը և դրա համար գործածում է համապատասխան լեզվակաղա-
պարներ կամ էլ ուղղակի հիշեցնում համարձակ խոսող ենթակային իր գերազանցությու-
նը. «Խելացի ես խոսում, բայց մի մոռանա՝ ում հետ ես խոսում»3: 

Գործարար հաղորդակցման արդյունավետությանը շատ է վնասում գերադաս դիրք 
ունեցողի գործադրած ճնշումը, ենթակայի կարծիքի հանդեպ քամահրական վերաբեր-
մունքը. «Դատողություններ մի արա,– սաստեց Պերճ Լևոնովիչը, չհասկանալով, որ, եթե 
մեկը մյուսին արգելում է մտածել, նշանակում է ինքն ավելի խելոք չէ, քան կատարյալ հի-
մարությունը.... Մարդասիրությունս ինձ կարկամեցրեց, և ես չկարողացա ենթակայի աս-
պետության խորհուրդ տալ նրան, թե կարող ես չհավանել ուրիշի դատողությունը, բայց 
պարտավոր ես հարգել»4: 

Միջանձնային անհանդուրժողականության պատճառներից է զրուցակիցների 
ձգտումը՝ պահպանելու բարձր ինքնագնահատականը. 

«– Ես ձեզ կծանոթացնեմ, ապագայում գուցե քեզ որևէ բանում օգնի: 
– Ինձ թվում է ես եմ օգնելու նրան որևէ բանում: 
– Կարող է պատահել,– ասաց նա,– կարող է պատահել: 
–   Չգիտեմ, Եվա, երբ որևէ մեկի օգնությամբ որևէ բան եմ անում՝ տհաճությունն 

ինձ թունավորում է»5: 
Անհանդուրժողական է լինում նաև անպատշաճ, անկոչ խրատտվությունը.  
«Նորից լցրեց իր բաժակը և, տեսնելով որ իմը դեռ լիքը դրված է առջևս, բացա-

գանչեց. 
– Տո՛, խմի, է˜: Չլինի՞ դու էլ իմ ասած վախկոտներից ես. վախենում ես հարբես և 

վաղն անպետք դառնաս գործի համար: 
– Շատ ճիշտ գուշակեցիր,– նկատեցի ես ժպտալով: 
– Բաժակը, որ արդեն մոտեցրել էր շրթունքներին, նորից դրեց սեղանին և դար-

ձավ ինձ շատ լուրջ տոնով. 
                                                            
1  Գ. Արշակյան, Դաղձի բույրը // Արշակյան Գ., Թրաշուշաններ, Եր., 1978, էջ 525: 
2  Գ. Խանջյան, Հիստերիաներ // Խանջյան Գ., Սպանել փրկչին, Եր., 2001, էջ 92: 
3  Կ. Խոդիկյան, Խաղի ժամանակը, Եր., 2004, էջ 117:  
4  Գ. Արշակյան, Գնացքներ, Եր., 1977, էջ 30: 
5  Հր. Մաթևոսյան, Խումհար // Մաթևոսյան Հր., Վիպակներ, Եր., 1990, էջ 360: 
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– Լսիր, Մարգարյան: Թեև ինձնից քեզ խրատ չի հասնի, բայց և այնպես խորհուրդ 
կտամ. երբեք չմտածես վաղվան մասին: Այլապես ամբողջ կյանքդ կթունավո-
րես»1:  

Խոսքային հաղորդակցման հիմքում՝ փաստարկման գործադրվող եղանակի առու-
մով անհանդուրժողական խոսքին հիմնականում բնորոշ են. 

 ուժի փաստարկը (մի կողմը, իր գերադաս դիրքի շնորհիվ, պարտադրում է սե-
փական ճշմարտությունը՝ անտեսելով կամ մերժելով զրուցակցինը), 

 հեղինակության փաստարկը (պարտադրվում է մի հեղինակություն, որը դիմացի-
նի համար այդպիսին չէ և չի ընդունվում որպես ապացույց), 

 հանրահայտության փաստարկը (բարոյախոսական դրույթներ, օրինակ՝ զավակը 
միշտ պետք ենթարկվի ծնողի կամքին, եթե անգամ ծնողը անարդարացի է), 

 ցինիզմը (բացարձակ արհամարհանք, անսքող ծաղր դիմացինի դիրքորոշման, 
հատկապես նրա արժեքների հանդեպ), 

 միակողմանի օգուտի տրամադրվածությունը, 
 իմաստակությունը (քննարկման հիմնարար հասկացությունների իմաստի նեն-

գափոխում, զրուցակցի միտումնավոր մոլորեցում), 
 թյուրըմբռնումը (որպես անխուսափելի հետևանք այն բանի, որ զրուցակիցները 

նախապես չեն հստակեցնում քննարկման բուն առարկան՝ խնդրակը), 
 փոխադարձ վստահության պակասը (մի կողմը չի հավատում մյուսի անկեղծու-

թյանը՝ ի հեճուկս հավաստիացումների), 
 անցյալի անհարկի թարմացումը (երբ կողմերն անտեղի մեջբերում են տվյալ պա-

հին և խնդրին չառնչվող դեպքերի հիշատակումներ, ինչի հետևանքով ամենա-
հանդարտ սկիզբը, փոխադարձ հարգանքով ընթացող բանավեճը վերածվում են 
ինքնանպատակ վիճաբանության, ապա և փոխադարձաբար անհանդուրժող, 
անզիջում վեճի), 

 խնդրո առարկայի այլափոխումը՝ քննարկման անցումը նյութից խոսողների անձ-
նային բնութագրերին (զրուցակիցները շեղվում են թեմայից և միմյանց հասցեին 
տեղին կամ անտեղի մեղադրանքներ հնչեցնում), 

 խոսակիցների միջև առկա՝ սկզբունքորեն անլուծելի հակասությունները (աշխար-
հայացքային, գաղափարական, կուսակցական, արժեհամակարգային), 

 մարդկային բնավորության որոշ հոռի գծերը (կռվազան բնավորություն, կույր 
համառություն, կամակորություն), 

 անհաջող կատակը, անպարկեշտ սրախոսությունը (զուր չի զգուշացնում ասաց-
վածքը «Հանաքը դանակ կդառնա»), 

 վիրավորական խոսելակերպը (զրուցակցի անպատշաճ ոճը, բառապաշարը, 
հնչերանգը), 

 պահի ազդեցությունը (ներկաների հեգնանքը, վատ տրամադրությունը, հոգնա-
ծությունը, հուզախռիվ վիճակը, շտապողականությունը, լարվածությունը)։ 

                                                            
1  Նար-Դոս, Սպանված աղավնին // Երկերի ժողովածու երեք հատորով, հատ. երկրորդ, Եր., 1955, էջ 468: 
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Գործարար հաղորդակցման մեջ հանդուրժողական խոսքի ապահովման պայման-
ներն են՝ 

 Հարկավոր է լիովին գիտակցել մարդկային խոսքի հզորության և հանրության ու 
անհատի կյանքի վրա երկակի՝ բարերար և չարաղետ ազդեցության հանգամանքը։ Հա-
յոց առածանու բնութագրմամբ՝ «Խոսք կա՝ բան կը շինե, խոսք կա՝ բան կը քանդե»։ 

 Ձգտել խոսքի բարերար ազդեցության առավելագույնս մեծացմանը և բացասա-
կան ազդեցության հնարավորինս չեզոքացմանը. «Այնտեղ, ուր ուժը չի հաղթահարում, 
խոհեմությունը, լեզուն, անուշ խրատները կարող են հաղթել»1։ 

 Հաղորդակցումն սկսել ազնվության կանխավարկածով, այսինքն՝ դիմացինի մեջ 
տեսնել ազնիվ, փոխշահավետ համագործակցության ձգտող գործընկերոջ: Բացառված 
չէ հետագայում կարծիքի փոփոխությունը, անգամ՝ հիասթափությունը, գործարար և այլ 
տեսակի փոխհարաբերությունների ընդհատումը, սակայն միշտ էլ գերադասելի է սկսել 
դրական կանխատրամադրվածությամբ, քան անհիմն կասկածամտությամբ. «Արդար լի-
նելու համար՝ մարդկանց մեջ, թեկուզ թշնամիդ լինեն, փնտրի՛ր նախ նրանց լուսավոր 
կողմերը: Սկսեցի՞ր բացասականներից՝ պիտի չնկատես դրականները, վասնզի պիտի 
չուզենաս նկատել»2: 

 Տրամադրվել երկկողմանի օգուտի (այսինքն՝ «հաղթանակ – պարտություն» 
սկզբունքի փոխարեն՝ «հաղթանակ – հաղթանակ»3): Հիշենք առածանու խորհուրդը. 
«Առուտուր են ասել, ոչ թե առուկուլ»: 

  Ապահովել խոսքի զգուշավորություն՝ բառընտրության, ոճի, հնչերանգի, զրու-
ցակցի առանձնահատկությունների և հատկապես մեր ասածի հանդեպ հնարավոր ար-
ձագանքի ստույգ գնահատման հարցերում. «Սսս... Դու շատ քիչ բան գիտես, բայց լեզ-
վիդ տակ պահիր այդ քիչն էլ, որ էլի իմանաս»4: 

 Զգուշավորությունը հատկապես կարևոր է խրատտվության պարագայում. ինք-
նին խրատը չեզոք խորհուրդ է, ավելին՝ դա, ենթադրաբար, խրատատուի բարյացակա-
մության, զրուցակցին օգնելու պատրաստակամության ցուցադրումն է, սակայն վճռորոշը 
խրատառուի հնարավոր արձագանքի հաշվառումն է. մինչ խորհուրդ տալը մենք պետք է 
հասկանանք խրատառուի տրամադրվածությունը մեր ասածի և հենց մեր հանդեպ. չպա-
հանջված և անընդունելի խրատը կարող է շրջվել մեր իսկ դեմ։  

 Փոխադարձ հարգանքի դրսևորում։ Առհասարակ, մարդկային փոխհարաբերու-
թյուններում հարգանքը չի լինում միակողմանի. եթե որևէ մեկը հարգանք է ցուցադրում 
զրուցակցին, դիցուք՝ ենթական իր պետին, բայց նույնը չի ստանում ի տրիտուր, իսկ են-
թական շարունակում է հարգանք դրսևորել, ապա հարկ է մտածել՝ արդյոք դա իրակա-
նում շողոքորթություն չէ։ Մեկ բառը, մեկ հնչերանգն անգամ մեզ տեղեկություն է տալիս 

                                                            
1  Մուրացան, Գևորգ Մարզպետունի // Երկերի ժողովածու հինգ հատորով, հատ. երրորդ, Եր., 1952, էջ 238։ 
2  Գ. Նժդեհ, Բանտային գրառումներ // Երկեր, հատ. առաջին, Եր., 2002, էջ 268: 
3  Տե՛ս հանգամանորեն Վ. Միրզոյան, Կառավարման փիլիսոփայություն, Եր., 2015, էջ 441 – 451: 
4  Ա. Այվազյան, Գոմուլ // Այվազյան Ա., Թթի ամիսը: Պատմվածքներ և թատրոն, Եր., 1989, էջ 208: 
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դիմացինի իրական վերաբերմունքի մասին. հարկավոր է պարզապես ուշադիր լսել ոչ 
միայն այն, թե ինչ է ասում զրուցակիցը, այլև ինչպես է ասում։  

 Անկեղծությունը հանդուրժող խոսքի հիմնական բնութագրերից է, բայց դարձյալ՝ 
անկեղծությունը չի կարող լինել միակողմանի։ Զրուցակիցները կարող են անկեղծ լինել՝ 
անգամ առանց միմյանց անկեղծության հորդոր անելու։ Փոխադարձ վստահության դեպ-
քում տարօրինակ կլիներ միմյանց նման հորդոր անելը. ընդհակառակը, սեփական ասե-
լիքը որպես անկեղծ խոսք չափից դուրս բնութագրողին հիմք ունենք կասկածելու կեղծա-
վորության մեջ։  

 Միմյանց վստահող, միմյանց խոսքն ու վարքը լիովին հանդուրժող զրուցակիցնե-
րը, որպես կանոն, շատ ավելի համարձակորեն են միմյանց հետ կատակում։ Կատակը, 
զավեշտը, բառախաղը, տեղին գործածված առածն ու ասացվածքը դյուրին են դարձնում 
հաղորդակցումը, պարպում լարվածությունը, մարդկանց դարձնում ավելի ներողամիտ և 
բարյացակամ։ Ընդհակառակը, անհանդուրժող խոսքն անհամատեղելի է մեղմ կատակի 
հետ, քանի որ վերածվում է ծաղրալից վիրավորանքի։ Կարող ենք, թերևս, կատակի վե-
րածումը ծաղրի նույնպես դիտարկել որպես հանդուրժող խոսքից (բանավեճից, հան-
դարտ քննարկումից, սիրալիր զրույցից, բովանդակալից հարցազրույցից) անհանդուրժո-
ղին (վեճի, փոխադարձ վիրավորանքի, հայհոյանքի) անցման յուրատեսակ չափանիշ։ 
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В статье анализируются речевые средста улучшения делового общения. Что препят-
ствует формированию в сфере современного армянского бизнеса атмосферы доброжелатель-
ного общения? Возможно ли путём повышения уровня дискурса бизнес коммуникаций обеспе-
чить общее улучшение характера делового общения и, следовательно, всей бизнес среды? Како-
ва основная аргументация нетолерантных речевых актов и, наоборот, каковы основные усло-
вия для обеспечения толерантного речевого общения?  
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The article analyzes the speech means to improve business communications. What prevents the 
formation in contemporary Armenian friendly atmosphere of business communication? Is it possible to 
improve the way business communication discourse ensure overall improvement in the nature of 
business communication and, consequently, the entire business environment? What is the main 
argument of intolerant speech acts, and conversely, what are the main conditions for a tolerant of 
verbal communication? 
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ՍԻԼՎԱ ՍԱՀՐԱԴՅԱՆ 
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, 
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ԿԱՐԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ 
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, 
 «Ստանդարտ դիալոգ» լաբորատորիա 
 

ՀԱՍՄԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,  
ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության պետական 
ծառայություն 

 

ՀՀ-ՈՒՄ ԻՐԱՑՎՈՂ ՈՐՈՇ ՄՍԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՄԵՋ ԳԵՆԵՏԻԿՈՐԵՆ 
ՁԵՎԱՓՈԽՎԱԾ ՀԱՎԵԼՈՒՄՆԵՐԻ ԱՌԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր.  մսամթերք, գենետիկորեն ձևափոխված հա-

վելում, սննդամթերքի դեֆիցիտ, որակ, ան-
վտանգություն 

 

Հետազոտվել են տարբեր երկրների (Ավստրիա, Կանադա, Բրազիլիա, Գերմանիա, 
ԱՄՆ, ՌԴ, ՀՀ) արտադրության մսամթերքի 16 և սոյայի մեկուսանյութի նմուշների որակն 
ու անվտանգությունը: Պարզվել է, որ դրանք իրենց զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական և 
անվտանգության (թունավոր տարրեր) ցուցանիշներով համապատասխանում են նորմա-
տիվային փաստաթղթերում ներկայացված պահանջներին: Գնահատվել է ԳՁ հավելում-
ների առկայությունը և բացահայտվել, որ համապատասխան հավելում պարունակում են 
ԱՄՆ-ի, ՌԴ, Գերմանիայի մսամթերքի և սոյայի (Չինաստան) մեկուսանյութի նմուշները:  

 

Ներածություն 
Ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների` մարդկության առաջ ծառացած խնդիրներից առաջինը պա-

րենի խնդիրն է. նրանց միայն 30%-ն է, որ լիովին բավարարված է լիարժեք սննդով: Այս 
հարցերով զբաղվում են միջազգային ФАО/ВОЗ (միջազգային առողջապահական) կազ-
մակերպությունները: Ներկայումս աշխարհում 1 մլրդ մարդ քաղցած է, իսկ 50 մլնը օրա-
կան մահանում է քաղցից1: 2000 թ. աշխարհում սննդամթերքի դեֆիցիտը 60 մլն տ էր, 
չնայած որ սննդամթերքի քանակը աշխարհում ավելացել է 2,5 անգամ2: Գիտնականների 
կանխատեսումներով 2050 թ. կառաջանա պարենի դեֆիցիտ: Այդ հարցերով զբաղվող 
միջազգային մի շարք կազմակերպություններ և գիտնականներ ստեղծեցին արհեստա-
կան, սինթետիկ սննդամթերքներ և ԳՁՕ-ներ, որոնք կլրացնեն համաշխարհային պարե-
նային դեֆիցիտը: 
                                                            
1  Дубцов Г.Г., Товароведение пищевых продуктов, М., “Академия”, 2008, 263 с.  
2  Каленик Т.К., Федянина Л.Н., Танашкина Т.В., Товароведение и экспертиза пищевой продукции, 

полученной из генетически модифицированных источников, Ростов-на-Дону, “МарТ”, 2010, 213 с. 
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Նախկինում բույսի նոր սորտ ստանալու վրա ծախսվում էին տասնամյակներ, իսկ 
այժմ, գենային ինժեներիայով՝ մի քանի րոպե: Առաջին անգամ 1983 թ. տրանսգեն բույս 
ստացան Գերմանիայի Քյոլնի բուսաբուծության ինստիտուտում: 1992 թ. Չինաստանում 
աճեցրին տրանսգեն ծխախոտ, որը չէին փչացնում միջատները, 1995 թ. տրանսգեն բան-
ջարեղենի թիվը հասավ 60-ի, իսկ 2003 թ.՝ կրկնապատկվեց` հասնելով 120-ի: Այսօր գե-
նետիկորեն ձևափոխված (ԳՁ) բույսերի քանակը գերազանցում է 120-ը, որոնցից են սո-
յան, եգիպտացորենը, բրինձը, դդմիկը, վարունգը, լոլիկը, ցորենը, կարտոֆիլը, բամբա-
կը, շաքարի ճակնդեղը և այլն: Պաշտոնապես ԳՁ բույսեր աճեցվում են աշխարհի 22 երկ-
րում: ԳՁ բույսեր աճեցնում են ԱՄՆ-ում, Կանադայում, Արգենտինայում, Չինաստանում, 
Ավստրալիայում, Գերմանիայում, Իսպանիայում, Բուլղարիայում, Ռումինիայում, Մեքսի-
կայում, Կոլումբիայում, Բրազիլիայում և այլն: ԳՁ պարունակող արտադրանքի հիմնական 
արտադրողներն են ԱՄՆ-ը (66%), Արգենտինան (23%), Կանադան (6%), Չինաստանը 
(4%)1: 

Տրանսգեն բույսերի ցանքատարածություններն անընդհատ մեծանում են: 1996-
1999 թթ. դրանք կազմում էին 17 մլն հա, 2002 թ. այդ ցուցանիշը հասավ 52.6 մլն հեկտա-
րի (որից 35.7 մլն հա-ն՝ ԱՄՆ-ում), 2005 թ.՝ 91.2 մլն հա, 2006 թ.՝ 102 մլն հա: Տրանսգեն-
ների մեծ մասն արտադրվում է ԱՄՆ-ում և համարվում է անվտանգ, համարժեք բնակա-
նին՝ և ԳՁՕ պարունակող ապրանքների մակնշումը պարտադիր չէ: Նույնպիսի իրավի-
ճակ է Կանադայում: Ճապոնիայում ԳՁՕ պարունակող մթերքները ենթակա են պարտա-
դիր մակնշման, Չինաստանում դրանք արտադրվում են ոչ լեգալ կերպով և արտահան-
վում են այլ երկրներ: Եվրամիության երկրներում արգելվում են ԳՁՕ պարունակող ման-
կական սննդի արտադրությունը և ներկրումը, հակաբիոտիկների նկատմամբ դիմացկուն 
գեներով արտադրանքի վաճառքը: Եվրոպայում գործում է արտադրանքի մեջ ԳՁՕ-ի պա-
րունակության նորմ, որը չպետք է գերազանցի 0.9%-ը, Ճապոնիայում՝ 5%-ը, իսկ ԱՄՆ-
ում՝ 10%-ը: ԳՁՕ-ի միջոցով կարող են ստանալ կանխատեսվող հատկություններով բազ-
մաթիվ բույսեր2: 

ԳՁ օրգանիզմների ստացումը 20-րդ դարի նվաճումներից է, սակայն դրանց ան-
վտանգության հարցը մարդու համար մնում է դեռևս բաց, քանի որ դա պետք է ուսումնա-
սիրեն մի քանի սերունդներ3,4: 

ՌԴ СаН ПиН 2.3.2.1078-01-ի 2001 թ. 7-րդ հավելվածում ներկայացված է ԳՁ աղբ-
յուրներից ստացված մակնշման ենթակա և մակնշում պահանջող սննդամթերքի ցանկը1: 
                                                            
1  Генетически модифицированные источники пищи: оценка безопасности и контроль , под ред. В.А. 

Тутельяна, М., изд-во РАМН, 2007, 444 с.  
2  ГМИ пищи, выпускаемые в мире в промышленных обьемах/ список FDA/, Приложение 3, к постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ N 13 от 31.12.2004. 
3  Елисеева Л. Г., Ласькова Н. В., Анализ возможных рисков использования генетически модифицированных 

организмов в рационе питания населения /// Товаровед продовольственных товаров, 2010, N 12, с. 41-47. 
4  Кузнецов В.В., Куликов А.М., Цыденданбаев В.Д., Генетически модифицированные сельскохозяйственные 

культуры и полученные из них продукты.пищевые, экологические и агротехнические риски, “Известия 
аграрной науки”, 2010, том 8, ном. 3, с. 10-32. 
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Նյութը և մեթոդը 
ՀՀ-ում ԳՁՕ-ների ներկրումը սկսեց աճել 90-ական թվականներին, հատկապես՝ 

մարդասիրական օգնության խողովակով: Այդպիսի առաջին մթերքներից էին կարտոֆիլի 
սերմացուն, այնուհետև լոլիկը, արագ աճող ծառերի տնկիները (բարդի), պահածոյացված 
եգիպտացորենը, օսլան և այլն: Եփած երշիկեղենի արտադրության մեջ օգտագործվում 
են օսլա և ալյուր, սոյայի մեկուսանյութ: Մեզ խնդիր առաջադրվեց հետազոտելու ՀՀ 
ներկրված և տեղական արտադրության մսամթերքը՝ դրանցում ԳՁ հավելումների (ԳՁՀ) 
առկայության հայտնաբերման նպատակով: 

Փորձարկումներն իրականացվել են ՀՊՏՀ-ում և «Դիալոգ ստանդարտ» ՀՀ ԱՆ. 
Ավդալբեկյանի անվ. առողջապահության ազգային ինստիտուտի պարենային և ոչ պարե-
նային ապրանքների գ/հ կենտրոնի և ՀՀ սննդամթերքի անվտանգության ծառայության 
լաբորատորիաներում: Թունավոր տարրերի քանակները որոշվել են վոլտ ամպերի չա-
փական մեթոդով՝ “Экотест ВАА” մակնիշի պոլյարոգրաֆի օգնությամբ2:  

ԳՁ հավելումների առկայությունը որոշվել է АНК-32 մակնիշի անալիզատորի օգնու-
թյամբ՝ «Ստանդարտ դիալոգ» հավատարմագրված լաբորատորիայում: Հետազոտության 
ժամանակ որոշվել է 35S, Gus, nos, npt 11, ocst տրանսգենային հաջորդականությունների 
առկայությունը հետազոտվող նմուշում: 

Հետազոտման օբյեկտ են հանդիսացել տարբեր երկրներում արտադրված՝ աղյու-
սակ 1-ում և 2-ում ներկայացված մսամթերքները և սոյայի մեկուսանյութը, որոնց պիտակի 
վրա բացակայում էր տեղեկատվությունը ԳՁՀ-ի հավելման մասին: 

Հետազոտության արդյունքները 
ՀՀ-ում արտադրված և ՀՀ ներկրված երշիկների որակը գնահատվել է զգայորոշ-

ման և ֆիզիկաքիմիական եղանակներով: Մսամթերքի որակի զգայորոշման փորձա-
քննության ժամանակ կարևորվել են դրա արտաքին տեսքը, գույնը, նկարը՝ կտրվածքում, 
կազմությունը, հոտը և համը, իսկ ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներից` խոնավության, կե-
րակրի աղի և նիտրիտի պարունակությունը, անվտանգության ցուցանիշները (թունավոր 
տարրեր)՝ ըստ ՀՀ-ում գործող նորմատիվային փաստաթղթերի3,4: 

 

                                                                                                                                                                                          
1 Санитарные нормы и правила РФ Сан ПиН 2.3.2.1078-01 приложение VII, Постановление Правительства РФ 

N 120 от 16.02.2001 г. О государственной регистрации генноинженерно- модифицированных организмов. 
2  Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ, Կառավարության որոշում N1560-Նառ, 19.11.06 և 

փոփոխություն N933-Նառ, 16.11.08. 07: 
3  Մսի և մսամթերքի տեխնիկական կանոնակարգ, Կառավարության որոշում N1560-Նառ, 19.11.06 և 

փոփոխություն N933-Նառ 16.11.08. 07: 
4  Санитарные нормы и правила РФ Сан ПиН 2.3.2.1078-01. 
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Աղյուսակ 1  
Տարբեր երկրների և կազմակերպությունների արտադրած մսամթերքում թունավոր տարրերի 

փորձաքննության արդյունքները 
 

Թունավոր տարրերի պարունակությունը,  
մգ/կգ, ոչ ավելի  

Մսամթերքի տեսակը, երկիրը և  
արտադրող ընկերությունը 

 Կապար Արսեն Կադմիում Սնդիկ 

 Նորմը ՌԴ СаН ПиН 2.3.2.1078-01 1.0 0,1 0.1 0,03 

1. Ֆրանկֆուրտյան նրբերշիկ, Ավստրիա, 
«Գրայզինգեր» ընկերություն 0.08 չկա 0.02 չկա 

2. «Չակվագոն» հավի նրբերշիկ, ԱՄՆ 
 «Բարս ֆուշ» ընկերություն, 2013 թ. 0.12 չկա 0.06 չկա 

3. «Չակվագոն» հավի նրբերշիկ, ԱՄՆ, 
2015 թ., «Բարսֆուշ» ընկերություն 0.10 չկա 0.03 չկա 

4. 
«Չիկեն Վայըներս» հավի նրբերշիկ, 
Կանադա, «Մեյփլ Լաջ Ֆարմա» ընկե-
րություն 

0.09 չկա 0.01 չկա 

5. 
«Չիկեն Վայըներս» եփած երշիկ, 
Կանադա, «Մեյփլ Լաջ Ֆարմա» ընկերու-
թյուն 

0.09 չկա 0.08 չկա 

6. 
«Ռոյալ» հավի նրբերշիկ, Բրազիլիա, 
«Մաինուանո դե Ալիմենտոս» ընկերու-
թյուն, 2013 թ. 

0.01 չկա 0.08 չկա 

7. «Ռոյալ» հավի նրբերշիկ, Բրազիլիա, 
«Մաինուանո դե Ալիմենտոս», 2015 թ. 0.08 չկա 0.02 չկա 

8. Սուջուխ մսի, ՀՀ «Բեկոն» ՍՊԸ 0.02 չկա 0.05 չկա 
9. Հավի նրբերշիկ, ՀՀ «Արարատ» ՍՊԸ 0.07 չկա 0.01 չկա 

10. Նրբերշիկ «Դոկտորսկայա», ՌԴ 
«Միկոյանի» մսի կոմբինատ 0.06 չկա 0.02 չկա 

11. 
Նրբերշիկ պարմեզան պանրով՝ 
«Նոկտյուրն», ՌԴ «ԿամպոՄոսկ» մսի 
կոմբինատ 

0.01 չկա 0.05 չկա 

12. Եփած երշիկ «Դոկտորսկայա», ՌԴ 
«Ցարիցինո» մսի կոմբինատ 0.09 չկա 0.06 չկա 

13. Լյարդի պաշտետ, ՌԴ Օստանկինյան մսի 
կոմբինատ 0.08 չկա 0.03 չկա 

14. «Կրակովյան» կիսաապխտած երշիկ, ՀՀ 
«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ 0.02 չկա 0.06 չկա 

15. Հավի նրբերշիկ «Բարվերկուֆ», 
Գերմանիա 0.06 չկա 0.01 չկա 

16. Հավի նրբերշիկ, ՀՀ «Նատալի Ֆարմ» 
ՍՊԸ 0.01 չկա 0.08 չկա 

17. Սոյայի մեկուսանյութ, Չինաստան, 
«Արոմա-90,ԱՄ» 0.09 չկա 0.07 չկա 
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Փորձարկումներից ստացված տվյալների համաձայն՝ հետազոտված մսամթերքներն 
իրենց զգայորոշման և ֆիզիկաքիմիական ցուցանիշներով բավարարում են նորմատիվա-
յին փաստաթղթի պահանջները: Դրանց անվտանգության ցուցանիշներից թունավոր 
տարրերի պարունակության փորձարկման արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից երևում է, որ փորձարկված մսամթերքի բոլոր նմուշնե-
րում, ինչպես նաև սոյայի մեկուսանյութում (վերջինս հաճախ օգտագործվում է մսամթեր-
քի արտադրության մեջ) թունավոր տարրերի պարունակությունը շատ ցածր է նորմատի-
վային փաստաթղթում ներկայացված նորմերից, այսինքն՝ այդ տեսանկյունից այս արտա-
դրանքները լիովին անվտանգ են մարդու համար:  

Տարբեր երկրների և կազմակերպությունների՝ տարբեր ժամանակներում արտա-
դրած մսամթերքի նմուշներում ԳՁՀ առկայության փորձաքննության արդյունքները ներ-
կայացված են աղյուսակ 2-ում:  

 

Աղյուսակ 2 
Տարբեր երկրների և տարբեր կազմակերպությունների արտադրած մսամթերքում ԳՁ 

հավելումների փորձաքննության արդյունքները 
 

N Մսամթերքի 
տեսակը, երկիրը 

Բույս 
Ct(R6G) 

Հայտ-
նաբ.

П-35S 
Ct(ROX)

Հայտ-
նաբ.

T-NOS 
Ct(FAM)

Հայտ-
նաբ.

BПК 
Ct(Cy5) 

Հայտ-
նաբ. 

Եզրակացու-
թյուն 

ÏÊÎ-Ñ1* - 21.32 + 31.61 + 30.91 + 30.18 + ընդունվում է 
ÏÊÎ-Ñ1** 20.41 + 30.69 + 29.18 + 30.01 + ընդունվում է 
ÏÊÎ-Ñ1** 48.6 - >=50 - >=50 - 33.66 + ընդունվում է 

ÎÊÎ* 44.2 - >=50 - >=50 - 29.68 + ընդունվում է 

1. Ֆրանկֆուրտյան 
նրբերշիկ, Ավստրիա 20.45 + >=50 - >=50 - >=50 - Չ/պ 

2. «Չակվագոն» հավի 
նրբերշիկ, ԱՄՆ, 2013 թ. 18.69 + 22.51 + 29.31 + 27.69 + Պար-մ է  

ԳՁ բույս 

3. «Չակվագոն» հավի 
նրբերշիկ, ԱՄՆ, 2015 թ. 20.36 + 29.63 + 28.47 + 25.58 + 0.9%-ից ավել 

4. «Չիկեն Վայըներս» հավի 
նրբերշիկ, Կանադա 21.6 + >=50 - >=50 - >=50 - 0.9%-ից ավել 

5. «Չիկեն Վայըներս» եփած 
երշիկ, Կանադա, 2013 թ. 14.67 + 13.4 + >=50 - 14.65 + Չ/պ ԳՁ բույս* 

6. 
«Ռոյալ» հավի նրբերշիկ, 
Բրազիլիա, «Մաինուանո 
դե Ալիմենտոս», 2015 թ. 

20.97 + >=50 - >=50 - >=50 - Պար-մ է  
ԳՁ բույս 

7. 
«Ռոյալ» հավի նրբերշիկ, 
Բրազիլիա,«Մարինուանո
դե Ալիմենտոս», 2015 թ. 

21.6 + >=50 - >=50 - >=50 - Չ/պ ԳՁ բույս 

8. Սուջուխ մսի,  
ՀՀ «Բեկոն» ՍՊԸ 35.6 - 25.6 - >=50 - 34.5 + Չ/պ ԳՁ բույս 

9. Հավի նրբերշիկ, 
 ՀՀ «Արարատ» ՍՊԸ 20.67 + >=50 - >=50 - >=50 - Չկա բուսական 

ԴՆԹ 

10. 
Նրբերշիկ 

«Դոկտորսկայա», ՌԴ, 
«Միկոյան» 

16.32 + >=50 - 21.6 + >=50 - Չ/պ ԳՁ բույս 



  117

11. 

Նրբերշիկ պարմեզան 
պանրով «Նոկտյուրն», 
ՌԴ «ԿամպոՄոսկ» մսի 

կոմբինատ 

13.17 + >=50 - 11.16 + 33.78 + Պար-մ է  
ԳՁ բույս 

12. 

Եփած երշիկ 
«Դոկտորսկայա», 

 ՌԴ «Ցարիցինո» մսի 
կոմբինատ 

19.68 + >=50 - 21.7 + 34.51 + Պար-մ է  
ԳՁ բույս 

13. 
Լյարդի պաշտետ,  

ՌԴ Օստանկինյան մսի 
կոմբինատ 

18.05 + >=50 - 18.61 + 34.28 + Պար-մ է  
ԳՁ բույս 

14. 
«Կրակովյան» կիսաա-

պխտած երշիկ, ՀՀ 
«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ 

21.9 + >=50 - >=50 - >=50 - Չ/պ ԳՁ բույս 

15. 
Հավի նրբերշիկ, 

Բարվերկուֆ, 
Գերմանիա 

16.32 + 12.6 + >=50 - 13.8 + Պար-մ է  
ԳՁ բույս 

16. Հավի նրբերշիկ, ՀՀ 
«Նատալի Ֆարմ» ՍՊԸ 21.1 + >=50 - >=50 - >=50 - Չ/պ ԳՁ բույս 

17. 
Սոյայի մեկուսանյութ, 

Չինաստան, 
 «Արոմա-90,ԱՄ» 

18.49 + 11.9 + >=50 - 31.67 + ԳՁ բույս 

Չ/պ ԳՁ բույս* - Չի պարունակում ԳՁ բույս 
 
Այսպիսով՝ փորձարկման են ենթարկվել ինն երկրների տարբեր կազմակերպու-

թյունների տարբեր ժամանակներում արտադրած մսամթերքի 16 և սոյայի մեկուսանյութի 
նմուշներ (աղ. 2): Հետազոտման արդյունքներից պարզվում է, որ նշված մսամթերքներից 
ԳՁ բուսական հավելում պարունակում են ԱՄՆ-ի «Բարսֆուշ» ընկերության՝ տարբեր 
տարիների արտադրած «Չակվագոն» նրբերշիկը, ՌԴ Օստանկինյան մսի վերամշակման 
կոմբինատի լյարդի պաշտետը, ՌԴ Ցարիցինո մսի կոմբինատի «Դոկտորսկայա» եփած 

երշիկը, ՌԴ «Միկոյան» մսի կոմբինատի «Դոկտորսկայա» նրբերշիկը, ՌԴ «ԿամպոՄոսկի» 
պարմեզան պանրով «Նոկտյուրն» նրբերշիկը, Կանադայի «Չիկեն Վայըներսի» եփած եր-
շիկը, Գերմանիայի «Բարվերկուֆի» արտադրած հավի նրբերշիկը: 

Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ-ի «Բարսֆուշ» ընկերության «Չակվագոն» հավի նրբերշիկի 
արտադրության պիտակի վրա նշված չէ ԳՁ հավելման մասին, մինչդեռ դրանում նույնա-
կանացվել է ԳՁ 0,9%-ից բարձր քանակություն: 

Փորձարկման արդյունքներից պարզվեց նաև, որ Ավստրիայի «Ֆրանկֆուրտյան» 
նրբերշիկը, Բրազիլիայի «Մաինուանոդե Ալիմենտոս»-ի՝ տարբեր տարիներին արտա-
դրած «Ռոյալ» հավի նրբերշիկը, ՀՀ «Նատալի ֆարմ»-ի արտադրած Կրակովյան կիսա-
ապխտած, «Բեկոն պրոդուկտ» ՍՊԸ «Պիկանտնայա» հում ապխտած երշիկի նմուշները, 
ՀՀ «Բեկոն» ՍՊԸ-ի արտադրած մսի սուջուխը չեն պարունակում ԳՁ հավելումներ: ՀՀ 
«Բեկոն» ՍՊԸ-ի արտադրած մսի սուջուխը չեն պարունակում ԳՁԴՆԹ: Չինաստանի սո-
յայի մեկուսանյութը ԳՁ բույսից է պատրաստված: 
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Հաճախ ԳՁ-ները կարող են թաքնվել E ինդեքսների տակ` E153, E160 d, E308-9, 
E471, E472a, E473, E475, E476b, E477, E479a, E570, E572, E573, E620, E621, E622, E623, 
E633, E624, E625, E 951, E101, E101A: ԳՁ բաղադրիչներ կարող են պարունակել ոչ միայն 
մսամթերքները, այլև օրինակ՝ թխվածքաբլիթները: Այսպես` շոկոլադը կարող է պարունա-
կել սոյայի լեցիտին՝ E322, կամ նրբերշիկները՝ համի ուժեղացուցիչ՝ Е 621 և այլն: Իհարկե, 
սա չի նշանակում, որ բոլոր E ինդեքսները պարունակում են ԳՁՕ: 

Եզրակացություն 
1. Պարզվել է, որ տարբեր երկրների (Ավտրիա,Կանադա, Գերմանիա, Բրազիլիա, 

ԱՄՆ, ՌԴ, Չինաստան, ՀՀ) արտադրած մսամթերքի 16 և սոյայի մեկուսանյութի 
բոլոր նմուշներն իրենց զգայորոշման, ֆիզիկաքիմիական, անվտանգության 
(թունավոր տարրեր) ցուցանիշներով բավարարում են նորմատիվային փաստա-
թղթերում ներկայացված պահանջները: 

2. Պարզվել է, որ ԳՁ բուսական հավելում պարունակում են ԱՄՆ-ի, ՌԴ, Գերմա-
նիայի մսամթերքը և սոյայի մեկուսանյութը (Չինաստան) 

3. Սպառողը պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի պիտակի տեղեկատվությանը, բա-
ղադրագրի անվանացանկին և Եվրամիության հաստատած՝ E-երի առկայությանը: 

 
СИЛВА САГРАДЯН 
КАРЕН ДАРБИНЯН 
АСМИК САРКИСЯН 

 

ОЦЕНКА НАЛИЧИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫХ ДОБАВОК В 
НЕКОТОРЫХ МЯСОПРОДУКТАХ РЕАЛИЗИРУЕМЫХ В РА 

 

Ключевые слова: мясопродукты, генетически измененные до-
бавки, дефицит продуктов питания, качество, 
безопасность 

 

Изучены качество и безвредность 16 образцов мясопродуктов из разных стран (Австрия, 
Канада, Германия, Бразилия, США, РФ, РА) и соевого изолята (Китай).Выяснилось, что все об-
разцы как по сенсорным, так и пофизикохимическим, а также по показателям безопасности 
(токсичные металлы) соответствуют требованиям, представленным в нормативнных доку-
ментах.Определено наличие ГМ добавок и выяснено, что ГМ растительные добавки содержат 
мясопродукты из США, РФ, Германии и соевой изолят из Китая.  

 



  119

SILVA SAHRADIAN 
KAREN DARBINYAN 
HASMIK SARGSYAN 

 

EVALUATION OF THE EXISTENCE OF GENETICALLY MODIFIED ADDITIVES IN 
SOME MEAT PRODUCTS IN ARMENIAN MARKET 

 

Key Words:  meat product, genetically modified additives, food 
deficit, quality, safety 

 

The quality and harmlessness of 16 samples of meat from different countries (Austria, Canada, 
Germany, Brazil, USA, Russia, RA) and soy isolate (China) have been studied. It was found out that all 
the samples comply with the requirements of normative documentsfrom the point of view of both sensor 
and physicochemical, as well as safety(toxic metals) indicators. The existence of GM additives is defined 
and it was revealedthatmeat products from the United States, Russian Federation, Germany and soy 
isolate from China contain GM herbal supplements. 
  

 
 
ԱՆԴՐԱՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 
 

ԱՐՄԱՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 
Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կորպո-

րատիվ տեղեկատվական համակարգ, ներ-
դրում, արդյունավետության ցուցանիշ, 
տնտեսական արդյունավետություն, կիրա-
ռական տեղեկատվական տնտեսագիտու-
թյուն  

 

Ժամանակակից ԿՏՀ-երը թույլ են տալիս կանոնակարգված կերպով կառավարել 
ձեռնարկության պաշարները: Այս համակարգերի ներդրումը թույլ է տալիս բարձրացնել 
արտադրական ձեռնարկության արդյունավետությունը 10–15%-ով: Բարձրանում է արտա-
դրական ձեռնարկության իրացվելիության մակարդակը՝ շնորհիվ իր ակտիվների կառուց-
վածքում փոփոխությունների և դեբիտորական պարտքի կրճատման: 
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ԿՏՀ նախագծերի արդյունավետության գնահատման մեթոդների ընտրությունը և 
հիմնավորումը կախված են միջոցների ներդրման ուղղվածությունից, ծավալներից, ժա-
մանակահատվածից և կատարման նպատակահարմարությունից:  

Արդյունավետությունը անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ միայն ԿՏՀ նոր նախագծերի հա-
մար, այլ նաև շահագործման ընթացքում: Արդյունավետության ցուցանիշների փոխհարա-
բերությունների ուսումնասիրությունը բացահայտում է ազդող գործոնները և դոմինանտ 
ցուցանիշները: Այդուհանդերձ, ԿՏՀ շահագործման ընթացքում արդյունավետության 
գնահատման խնդիրը դեռևս մնում է չլուծված: 

 
«… թույլ են զարգացած գնահատման մեր մեթոդները: Ըստ 
էության, դրանք արտացոլում են լուռ և լիովին կեղծ ենթադրու-
թյուն, որ ամեն ինչ լավ կընթանա»: 

Ֆրեդերիկ Բրուկս 
 
ՏՏ նախագծերի գնահատման հիմնական մեթոդները: Այսօր բիզնեսի արդյունա-

վետ կառավարումն անհնար է պատկերացնել առանց անընդհատ, օբյեկտիվ և բազմա-
կողմանի տեղեկատվության առկայության: Արդյունավետության բարձրացման և կառա-
վարման ծախսերի նվազեցման նպատակով մշակվում և ներդրվում են կորպորատիվ տե-
ղեկատվական համակարգեր (ԿՏՀ), որոնք օգնում են իրականացնել բյուջետային գործ-
ընթացների, աշխատակիցների աշխատաժամանակի, նրանց կողմից կատարվող աշխա-
տանքների, նախագծի իրականացման ընթացքի, փաստաթղթաշրջանառության և այլ 
կառավարչական գործառույթների վերահսկում: 

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները (ՏՏ) օրեցօր առավել սերտորեն են ինտեգրվում 
արտադրական և կառավարման գործընթացներին: Նպատակաուղղված ներդրումային 
ռազմավարության մշակումն ու արդյունավետ իրականացումը, գործարար և բարե-
նպաստ միջավայրի ձևավորման ապահովումը արտադրական ձեռնարկության ընդհա-
նուր տնտեսական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից են:  

Ժամանակակից արտադրատնտեսական գործունեության արդյունավետությունը 
ուղիղ կախվածության մեջ է տեղեկատվական պաշարների օգտագործումից և կառավար-
ման գործընթացների տեղեկատվայնացման որակից:  

Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգերը (ԿՏՀ) ՏՏ ենթակառուցվածքի հիմ-
նական մասն են, որոնք նախատեսված են արտադրական ձեռնարկությունների տնտե-
սական գործունեության համալիր ավտոմատացման և միասնական կառավարման հա-
մար: Ժամանակակից ԿՏՀ հիմնական խնդիրն է ձեռնարկության նյութատեխնիկական, 
ֆինանսական, տեխնոլոգիական և ինտելեկտուալ ռեսուրսների արդյունավետ կառավա-
րումը: Ըստ վիճակագրական տվյալների1՝ ԿՏՀ (MRPII, manufacturing resource planning) 
ներդրման արդյունավետությունը նկարագրվում է հետևյալ ցուցանիշներով. 
                                                            
1  Питеркин С. В., Оладов Н. А., Исаев Д. В., «Точно вовремя» для России. Практика применения ERP-систем. 

– М.:Альпина Паблишер, 2003, с. 368.  
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 արտադրատրանսպորտային ծախսերի իջեցում 60%ով, 
 արտադրական ցիկլի կրճատում 50%-ով, 
 պատրաստի արտադրանքի բացթողման ուշացումների կրճատում 45%-ով, 
 պահեստներում մնացորդների նվազագույն մակարդակի նվազեցում 40%-ով, 
 արտադրական խոտանի նվազեցում 35%-ով, 
 վարչական-կառավարչական ծախսերի նվազեցում 30%-ով, 
 բազային արտադրանքի գծով արտադրական պարբերաշրջանի կրճատում 30%-ով, 
 պահեստային տարածքների կրճատում 25%-ով, 
 նյութական միջոցների շրջանառության մեծացում 30%-ով, 
 ապրանքանյութական արժեքների շրջանառության մեծացում 65%-ով, 
 ճիշտ ժամանակին կատարված պատվերների քանակի ավելացում 80%-ով։ 

ԿՏՀ նախագծերում լայնածավալ ներդրումների աճը միաժամանակ պահանջում է 
ծախսերի արդյունավետության գնահատում, ինչը կարելի է բաժանել երեք հիմնական 
խմբերի՝ ֆինանսական (քանակական), որակական, հավանակային մեթոդների (գծ.1)1:  

Վերջին ժամանակաշրջանում ՏՏ նախագծային արդյունավետության գնահատման 
համար կիրառվում է նոր մոտեցում՝ գնահատել ոչ թե անհատական նախագիծը կամ տե-
ղեկատվական համակարգը, այլ տալ ձեռնարկության կառավարման և տեղեկատվական 
ապահովման ընդհանուր գնահատականը: Այս մոտեցումները հստակ չեն որոշում 
կոնկրետ համակարգի արդյունավետության, տնտեսական շահութաբերության գնահա-
տականը և շահագործման նպատակահարմարությունը: 

Ֆինանսական մեթոդների հիմքում ներդրումների տնտեսական արդյունավետու-
թյան գնահատման դասական տեսությունն է: Այդ մեթոդներն օգտագործում են ֆինան-
սական ոլորտին բնորոշ ընդհանուր չափանիշները, սակայն ունեն կիրառման սահմանա-
փակում՝ պայմանավորված դրամական ներհոսքերի և արտահոսքերի յուրահատկություն-
ներով: Դրամական արտահոսքերը կարող են որոշվել պայմանագրերում նշված գումար-
ներով: Խնդիրներ առաջանում են, երբ փորձում են պարզել դրամական միջոցների ներ-
հոսքերը: ՏՏ նորամուծությունները, սովորաբար, չեն ապահովում ուղղակի ֆինանսական 
հոսքեր և անուղղակիորեն են ազդում ձեռնարկության վերջնական ֆինանսական ցուցա-
նիշների վրա: 

Հավանակային մեթոդները կարող են օգտագործվել ռիսկերի հավանականությունը 
և վիճակագրական և մաթեմատիկական մոդելների օգնությամբ նոր հնարավորություն-
ները գնահատելու (օրինակ՝ մրցունակության բարձրացումը, նախագծի ժամանակին 
ավարտելու ռիսկերի նվազելը) նպատակով: 
 
 
 

                                                            
1  Анисифоров А.Б., Анисифорова Л.О., Методики оценки эффективности информационных систем и 

информационных технологий в бизнесе: Санкт-Петербург, 2014. 
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ԿՏՀ ազդեցությունը կարող է արտահայտվել տարբեր ձևերով, որոնց քանակական 

և որակական գնահատման համար օգտագործվում են տարբեր մեթոդներ և մոտեցում-
ներ1: Որպեսզի պատկերացում կազմվի ամբողջական ծախսերի մասին, օգտագործվում 
են ծախսային մեթոդները, որոնցից են սեփականության ամբողջական արժեքի որոշումը 
(TCO, total cost of ownership), սեփականության իրական արժեքի որոշումը (RCO, real cost 
of ownership) և հավելվածների սեփականության ամբողջական արժեքը (TCA, total cost of 
application ownership): ԿՏՀ նախագծի իրականացման ամբողջական արժեքի գնահատու-
մը հնարավոր է կատարել ''Gartner Group''2 ընկերության առաջարկած TCO (Total Cost of 
Ownership) ցուցանշի օգնությամբ. 

                                                            
1 Барышникова M.Ю., Инженерный менеджмент и информационные технологии/ M.Ю. Барышникова. – М.: 

Издательство: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2010. с. 233.  
2 http://www.gartner.com/search/site/freecontent/simple?typeaheadTermType=&typeaheadTermId=&keywords=TCO 

Գծապատկեր 1. ՏՏ ներդրման արդյունավետության գնահատման մեթոդները 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ

ՏՏ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

ՀԱՎԱՆԱԿԱՆԱՅԻՆՈՐԱԿԱԿԱՆ

Տնտեսական արագ
հիմնավորումը (Rapid 
Economic Impact) 

Համապարփակ 
տնտեսական 
ազդեցությունը (Total 
Economic Impact) 

Սեփականության 
ընդհանուր արժեքը 
(Total Cost of Ownerdhip) 

Տնտեսական 
ավելացված արժեքը 
(Economic Value Added) 

Ակտիվների 
կառավարման պորտֆել 
(Portfolio Management) 

Տեղեկատվական
էկոնոմիկա (Information 
Economics) 

Հավասարակշռված 
ցուցանիշների 
համակարգ (Balanced 
Scorecard)

Կիրառական 
տեղեկատվական 
էկոնոմիկա (Applied 
Information Economics) 

Օպցիոնների իրական 
արժեք (Real Options 
Valuation) 
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,   (1) 
որտեղ -ն ուղղակի ծախսերն են, -ը անուղղակի ծախսերն են, որոնք կապված են 
առաջին խմբի՝ լոգիստիկ տեղեկատվական համակարգի նախագծման և անկանխատե-
սելի պրոբլեմների հետ, P2-ը անուղղակի ծախսերն են, որոնք պայմանավորված են աշ-
խատակիցների ոչ համարժեք գործողությունների, ինչպես նաև նրանց ուսուցման և վե-
րապատրաստման հետ: 

Որոշ գիտական հետազոտություններում հիմնավորված է, որ ՏՏ ներդրումները 
չունեն ակնհայտ դրական փոխհատուցում1,2: Իսկ որոշ հետազոտողներ նշում են փոխհա-
տուցման սպառողական, որակական, կառավարչական, կարգավորող և ֆինանսական 
ձևերի մասին3, որոնք դասակարգված են օպերացիոն, տակտիկական և ռազմավարա-
կան խմբերում: Այս խմբերից յուրաքանչյուրին բնորոշ են արդյունավետության տարբեր 
ցուցանիշներ4,5:  

ԿՏՀ արդյունավետության գնահատման համար կիրառելի են 3 մեթոդ` ներդրումնե-
րի կառավարման, տնտեսական վերլուծության և կապիտալ ներդրումների: 

Ներդրումների կառավարման մեթոդները դիտարկում են ԿՏՀ նախագծերում ներ-
դրումների ազդեցությունը: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս գնահատել ակնկալվող տնտե-
սական ազդեցությունը, բայց կանխատեսվող ազդեցության հաշվարկային բնութագրերը 
ունեն բարձր սխալանք, քանի որ համակարգում շահագործվող ծրագրային համակարգե-
րի առանձնահատկությունները անտեսված են: Ավելին, որոշ դեպքերում պահանջվող 
տվյալների կանխատեսումներն անհնար են: 

Տնտեսական վերլուծության վրա հիմնված՝ տնտեսական ազդեցության գնահատ-
ման մեթոդները թույլ են տալիս գնահատել որակական փոփոխությունները: Որակական 
ցուցանիշներից անցումը քանակականին այս դեպքում հնարավոր չէ:  

Կապիտալ ներդրումների արդյունավետության գնահատման մեթոդները մշակվել 
են պլանային տնտեսության պայմաններում և ունեն լուրջ սահմանափակումներ շուկայա-
կան տնտեսության պայմաններում, մասնավորապես՝ գործնականում կիրառելի չեն գնա-
հատման համար6:  

                                                            
1  Carr N. IT Doesn't Matter / N. Carr – Harvard Business Review, 2003, pp. 5-12. 
2  Roach S. S., America's Technology Dilemma: A Profile of the Information Economy / S. S. Roach – New York: 

Morgan Stanley, 1987. 29 p. 
3  Love P.E.D., Themistocleous M. An exploratory study of indirect ICT costs using the structured case method /P. E. 

D. Love, Z. Irani, A. Ghoneim // International Journal of Information Management. 2005. Vol. 26(2). pp. 167-177. 
4  Gibson M., Evaluating the Intangible Benefits of Business Intelligence:Review & Research Agenda / M. Gibson, D. 

Arnott, I. Jagielska // Proceedings of the 2004 IFIP International Conference on Decision Support Systems 
(DSS2004): Decision Support in an Uncertain and Complex World. – Melbourne, 2004. – pp. 295-305. 

5 Деверадж С., Тайны ИТ: Измерение отдачи от инвестиций в информационные технологии. С. Деверадж, Р. 
Кохли, М., Букпресс, 2006, с. 192.  

6  Методика определения экономической эффективности автоматизированных систем управления предприя-
тиями и производственными объединениями / ГКНТ СССР. Госплан СССР. АН СССР, М., Статистика, 1979. 
с. 62.  
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ԿՏՀ ներդրման տնտեսական արդյունավետության գնահատման համար կիրառելի 
են NPV (Net Present Value), WACC (Weight average cost of capital), IRR(Internal Rate of 
Return) դինամիկ ցուցանիշները, որոնք թույլ են տալիս կատարել տարբեր նախագծերի 
համեմատությունները և գնահատել ժամանակի ընթացքում վերջիններիս արդյունավե-
տության փոփոխությունը: Բացի այդ, դրանք արտացոլում են շուկայի զարգացման դինա-
միկան: Փաստացի՝ NPV և WACC ցուցանիշները թույլ են տալիս գնահատել ինչպես ար-
տադրական ձեռնարկության ներքին ստորաբաժանումների և նախագծերի արդյունավե-
տությունը, այնպես էլ վերջինիս մրցունակությունը1: 

AIE2 մեթոդը հիմնված է ՏՏ ներդրման արդյունավետության հաջորդական կրկնվող 
գնահատման վրա, որտեղ, նախագծի արժևորումից բացի, առաջարկվում է նաև որոշա-
կի գործիքակազմ՝ կոնկրետ խնդիրների մշակման համար3: Գնահատման գործընթացը 
բաղկացած է հետևյալ հաջորդական քայլերից. 

 բիզնես քեյսի կառուցում՝ ընդունվող որոշման մոդելի հստակ սահմանումը (ըն-
դունվող որոշման վրա ազդող բնութագրիչների կազմի առանձնացումը), 

 գնահատվող բնութագրերի ընթացիկ անորոշության և ակնկալվող արդյունքների 
գնահատումը,  

 անորոշության նվազեցման և առավել ճշգրիտ չափագրման համար լրացուցիչ 
տեղեկատվության հավաքագրման արժեքի հաշվարկը, 

 վիճակագրական մեթոդների կիրառումը, 
 ստացված ցուցանիշների հիման վրա որոշման ընդունումը: 

Որոշումների ընդունման ժամանակ ֆինանսական կամ որևէ այլ քանակական բնու-
թագրերի գնահատման մեթոդաբանությունը ներառում է փորձագիտական և վիճակա-
գրական ցուցանիշների համադրությունը: Մեթոդաբանությունը պարզ և կիրառելի է ցան-
կացած նախագծի համար: Սակայն, այս մոտեցման նպատակն է նախագծի ոչ այնքան 
ճշգրիտ, օբյեկտիվ բնութագրերի որոշումը, որքան կառավարչական որոշումների ընդուն-
ման գնահատականների հիմնավորումը: Այստեղ չեն առաջարկվում ՏՏ շահագործման 
ազդեցությունը կամ ծախսերը գնահատելու հատուկ մեթոդներ: 

ԿՏՀ նախագծերի ռիսկերը: Գործնականում ԿՏՀ նախագծի իրականացման գործ-
ընթացը միշտ ուղեկցվում է ռիսկերով, որոնք կանոնակարգող գործոն են համակարգի 
գնահատման ցուցանիշների համար: Վերջիններս կարող են հանգեցնել ինչպես բացա-
սական, այնպես էլ դրական արդյունքների: Ելնելով նախագծի գնահատման չափանիշնե-
րից՝ առաջին հերթին անհրաժեշտ է նույնականացնել բոլոր ռիսկերը, որոնք ունակ են 
նշանակալի չափով ազդելու նպատակին և հաջողության հասնելու վրա: Գործնականում 

                                                            
1  Виленский П. Л., Лившиц В. Н., Смоляк С. А., Оценка эффективности инвестиционных проектов. Теория и 

практика, М.: Дело, 2008, с. 1104.  
2  http://www.howtomeasureanything.com/wp-content/uploads/2014/02/IT-White-Paper-2014.pdf 
3 Hubbard D. W., How to Measure Anything Finding the Value of “Intangibles” in Business / D.W. Hubbard – John 

Wiley & Sons, 2007, p. 320.  
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ԿՏՀ նախագծերի իրականացման ժամանակ գործում է չորս ռիսկ՝ արդյունքների ցածր 
մակարդակը, ժամկետների ձախողումը, ծախսերի մեծացումը և դադարեցումը:  

Անհրաժեշտ է ճշգրտել ռիսկի գործոնները: Ռիսկի գործոնը նախագծի բնութագրիչն 
է, որն ազդում է ինչպես նրա, այնպես էլ արդյունքի որակի վրա: 

Անհրաժեշտ է նշել, որ ոչ էական նշանակության ռիսկերը միասին կարող են առա-
ջացնել վճռորոշ զանգված, որը լուրջ վտանգ կներկայացնի նախագծին: ԿՏՀ ներդրման 
ավարտից և շահագործումը սկսելուց հետո առաջանում են արտաքին և ներքին փոփո-
խություններ, որոնց ոչ համարժեք արձագանքման արդյունքում առաջանում են երկարա-
ժամկետ ռիսկեր: 

Համակարգի շահագործման և զարգացման հետագա փուլի ռիսկերի երկարաժամ-
կետ գործոններն են. 

 ձեռնարկության բիզնես նպատակների և կառուցվածքի փոփոխությունը, 
 պետական մարմինների հետ փոխհարաբերությունների և օրենսդրական դաշտի 

փոփոխությունը, 
 կազմակերպության սեփականատերերի փոփոխումը, 
 համակարգի շահագործման դժվարությունը, 
 մատակարարների, սպառողների և այլ առևտրային կողմերի հետ հարաբերու-

թյունների փոփոխումը, 
 բիզնես գործընթացների ճկունության կորուստը, 
 տեղեկատվական անվտանգության նվազումը, 
 նոր տեխնոլոգիաների զարգացումը, ներդրված համակարգի բարոյական մաշ-

վածքը: 
Ռիսկերի գնահատման նպատակն է բազմակողմանիորեն վերլուծել յուրաքանչյուր 

ռիսկի հավանականությունը և ազդեցությունը նախագծի իրականացման արդյունքի վրա: 
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КОРПОРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

 

Ключевые слова: информационные технологии, корпоративная 
информационная система, инвестиции, эффек-
тивность, экономическая эффективность, 
прикладная информационная экономика 

 

Масштабный рост инвестиций в KИC-решения ставит задачу оценки их экономической 
эффективности, т.к. затраты на внедрение и эксплуатацию подобных решений, как правило, 
весьма высоки, при этом отдача не столько очевидна и не всегда проявляется в улучшении 
классических показателей деятельности предприятия.  
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ECONOMIC EFFICIENCY ASSESSMENT OF  
MODERN CORPORATE INFORMATION SYSTEM 

 

Key Words:  information technology, corporate information 
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applied information economics  

 

Large-scale growth of investment in CIS solutions sets the task to assess their economic efficiency 
because the cost of implementation and operation of such decisions is usually very high, whereas the 
output is not so tangible and is not always evident in the improvement of the enterprise activity classic 
indicators. 

 
 

 
ՆՈՐԱՅՐ ՍԱՖԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

 

ՀՀ ԴՐԱՄԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՍԱԲՈՏԱԺԸ1 
 

Հիմնաբառեր.  ՀՀ արժույթ, ՀՀ դրամի գործառույթներ, ար-
ժեքի չափ, վճարամիջոց, կուտակման մի-
ջոց, դոլարայնացում  

 
Յուրաքանչյուր երկրի մակրոտնտեսական և, մասնավորապես, ֆինանսական կա-

յունության տեսանկյունից կարևորվում է արժույթի առանցքային գործառույթների լիար-
ժեք իրականացումը: Տնտեսության դոլարայնացումը ՀՀ տնտեսության ժամանակակից և 
ամենահրատապ լուծում պահանջող մարտահրավերից մեկն է: Այն փոխպայմանավոր-
ված է բազմաթիվ մակրոտնտեսական գործառույթներով և հետևաբար՝ տնտեսական բո-
լոր իրավասու կառույցների արդյունավետ գործունեությամբ: 

 

ՀՀ տնտեսության զարգացման ժամանակակից ամենահրատապ խնդիրներից մեկը 
ՀՀ կենտրոնական բանկի առանցքային և բացառիկ խնդիրներից մեկի իրականացումն է, 
այն է` ՀՀ արժույթի թողարկում, դրամաշրջանառության կազմակերպում և կարգավորում, 
որն ամրագրված է Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին ՀՀ 
օրենքով: ՀՀ կենտրոնական բանկի մյուս բոլոր խնդիրների հետ միասին ՀՀ դրամի դա-

                                                            
1  Հաշվարկների համար որպես հիմք են ընդունվել ՀՀ կենտրոնական բանկի տարեկան վիճակագրական 

տեղեկագրերի ֆինանսական ցուցանիշները, որոնց հաշվարկման մեթոդաբանությունը ներկայացված է 
մեթոդաբանական ծանոթություններում, www.cba.am 
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սական գործառույթների կազմակերպումը նպատակաուղղված է ՀՀ կենտրոնական բան-
կի հիմնական խնդրի իրականացմանը` ՀՀ-ում գների կայունության ապահովմանը: Ըստ 
էության, ՀՀ դրամի գործառույթների լիարժեք իրականացման մակարդակից է կախված 
ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության և բնականոն գործունեության ապահովու-
մը, այդ թվում՝ ՀՀ բանկային համակարգի կայունության, իրացվելիության, վճարունակու-
թյան և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովումը, ինչ-
պես նաև գործուն վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծումն ու ապահովումը:  

Գործնականում կարելի է առանձնացնել ՀՀ դրամի բազմաթիվ գործառույթներ: 
Այդուհանդերձ, դասական իմաստով երեք հիմնական գործառույթների վերլուծությունը 
բավարար է ՀՀ դրամի վարկանշի վերաբերյալ իրական պատկերացում կազմելու, ինչ-
պես նաև տնտեսության դոլարայնացման ծավալները գնահատելու համար: Ընդգծված 
կոռելյացիոն կապ գոյություն ունի մակրոտնտեսական, այդ թվում՝ ֆինանսական կայու-
նության, տնտեսական հզորության և արժույթի կայունության ու գործառույթների լիրա-
ժեք իրականացման միջև: Այս տրամաբանությունն է ընկած նաև ՀՀ կենտրոնական 
բանկի կողմից արժույթների` I (ազատ փոխարկելի) և II (սահմանափակ փոխարկելի) 
խմբերի դասակարգման հիմքում:  

Հայաստանի պարագայում ժամանակակից մակրոտնտեսական հիմնախնդիր է ՀՀ 
դրամի` որպես արժեքի չափի, վճարամիջոցի, և խնայողությունների միջոցի գործառույթ-
ների գիտագործնական ուսումնասիրությունը: 

Արժույթի գործառույթների իրականացումը պայմանավորված է մակրոտնտեսական 
բազմաթիվ գործոններով: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից դրամավարկային քաղաքա-
կանության մշակման և իրականացման ժամանակ միշտ էլ առանձնահատուկ ուշադրու-
թյուն է դարձվել ՀՀ արժույթի կայունության և գործառույթների լիարժեք իրականացման 
ապահովման գործիքակազմին և դրա կատարելագործմանը: Տնտեսագիտական գրակա-
նության մեջ դոլարայնացում եզրույթն օգտագործվում է այն դեպքում, երբ ազգային 
արժույթի հետ հավասարապես կամ ավելի մեծ ծավալներով դրամի գործառույթներ է 
իրականացնում այլ երկրի, որպես կանոն, ազատ փոխարկելի որևէ արժույթ: Տնտեսա-
կան առումով, դոլարայնացումը չափազանց վտանգավոր երևույթ է, քանի որ ուժեղ ար-
ժույթն աստիճանաբար թուլացնում է ազգային արժույթի դիրքերը և աստիճանաբար 
կրճատում վերջինիս շրջանառությունը: 

Դրամի թվարկված գործառույթները միմյանց հետ փոխշաղկապված են, և գործնա-
կանում մի գործառույթի ոչ լիարժեք իրագործումը հաճախ պայմանավորված է մյուս գոր-
ծառույթի թույլ իրականացմամբ: Այսպես՝ եթե ՀՀ դրամը թույլ է իրականացնում իր արժե-
քի չափի գործառույթը, տրամաբանորեն լիարժեք չի իրականացնի նաև վճարամիջոցի և 
խնայողությունների միջոցի գործառույթները:  

ՀՀ վերջին տարիների տնտեսական իրողությունն այնպիսին է, որ ապրանքների և 
մատուցվող ծառայությունների արժեքի չափի գործառույթը, ՀՀ դրամի հետ մեկտեղ, 
իրականացնում է ԱՄՆ դոլարը, երբեմն` եվրոն: Անշարժ գույքի` բնակարանների, դրանց 
վերանորոգման և շարժական գույքի` ավտոմեքենաների առք ու վաճառքի գործարքնե-
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րում որպես արժեքի չափ գերիշխում է արտարժույթը: Խնդրի բարդությունն այն է, որ 
եթե անգամ ձևականորեն այդ ապրանքների գնանշումը կատարվում է ՀՀ դրամով, այդ-
ուհանդերձ, գործարքի կողմերի միջև պայմանավորվածությունները ձեռք են բերվում գե-
րազանցապես արտարժույթով՝ դառնալով արտարժութային ռիսկի հիմք: Վերջին տարի-
ներին ՀՀ ֆինանսական շուկայի ամենաընդգծված ռիսկերի շարքում առաջնային դիրքեր 
է զբաղեցնում արտարժութային ռիսկը: Էական նշանակություն ունի այն հանգամանքը, 
որ Հայաստանը տրանսֆերտներ ստացող երկիր է, իսկ դրանք հիմնականում արտար-
ժույթով են: Մյուս կողմից, արտարժութային շոկերն առաջացնում են աժիոտաժի ռիսկ, 
ՀՀ բանկային համակարգից դրամային ավանդների արտահոսք, նվազում է ՀՀ դրամի 
նկատմամբ վստահությունը, աճում է արտարժութային ավանդների և արտարժութային 
վարկերի առաջարկների թիվը: Պարբերաբար նկատվում է արտարժույթի պակաս, իսկ 
որոշ դեպքերում բանկերն արտարժույթի վաճառքի քվոտաներ են սահմանում: Որպես 
այս ամենի հետևանք՝ խախտվում է հավասարակշռությունը ՀՀ արտարժութային շուկայում: 

Ապրանքների և մատուցված ծառայությունների դիմաց օրինական վճարամիջոցի 
գործառույթը կապվում է արժույթի` արժեքի չափման գործառույթի հետ: ՀՀ տարածքում 
հիմնականում այն ապրանքների ու ծառայությունների դեպքում, որոնց արժեքը ձևակա-
նորեն կամ ոչ ձևականորեն չափվում է արտարժույթով, վերջինս հանդես է գալիս վճա-
րամիջոցի դերում: Նույն տրամաբանությամբ, ՀՀ-ում ավտոմեքենաների, բնակարաննե-
րի առք ու վաճառքի, ինչպես նաև որոշ ծառայությունների (օրինակ՝ բնակարանների վե-
րանորոգում և այլն) մատուցման ժամանակ որպես փաստացի և պահանջված վճարամի-
ջոց հանդես է գալիս արտարժույթը: 

Արժույթի երրորդ գործառույթը (խնայողությունների միջոց), ՀՀ դրամին հավասա-
րազոր, իսկ երբեմն ավելի մեծ ծավալներով իրականացնում է արտարժույթը: Արտարժույ-
թի՝ որպես կուտակման միջոցի գործառույթը ստանձնելու երևույթը տեսանելի է ՀՀ բան-
կային համակարգի ընդհանուր պարտավորությունների մեջ՝ արտարժութային պարտա-
վորությունների տեսակարար կշռի աճով: 2005 թ. արտարժութային պարտավորություն-
ների տեսակարար կշիռը կազմել է ընդհանուր պարտավորությունների շուրջ 67.0%-ը, 
2014 թ. շուրջ 66.0%-ը: Առավել ընդգծված է դոլարայնացման երևույթը ՀՀ բանկային հա-
մակարգի կողմից ներգրավված ավանդների մասով: 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ բանկային համակարգի ավանդային բազայի արտարժութային կազմը 2005-2014 թթ. 

Հազար ՀՀ դրամ 
Ավանդներ 2005 2007  2009 2010  2011  2012  2013  2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Ավանդներ 261338527 366590809 626792307 673061861 934220419 1132446752 1521250553 1604247334
ՀՀ դրամ 84108806 230654263 164017081 204295632 292436091 336765513 441478718 439053949 
Տես.կշիռ  

(%) 
32.2 62.9 26.2 30.4 31.3 29.7 29.0 27.4 

Արտարժույթ 177229721 135936546 462775226 468766229 641784328 795681239 1079771835 1165193385 
Տես.կշիռ (%) 67.8 37.1 73.8 69.6 68.7 70.3 71.0 72.6 
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Ինչպես վկայում են աղյուսակ 1-ի տվյալները, վերջին տարիների ընթացքում ՀՀ 
բանկային համակարգի արտարժույթային ավանդների մեծությունը դրսևորել է կայունու-
թյան միտում, այսինքն՝ ՀՀ դրամ/արտարժույթ հարաբերակցությունը պահպանվել է մի-
ջին հաշվով 30/70 միջակայքում: Հատկանշական է այն փաստը, որ նույն հարաբերակ-
ցությունն է եղել 2005 թ., իսկ 2007 թ. կտրուկ նվազել է՝ կազմելով 63/37, որը, թերևս, 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դոլարայնացման դեմ պայքարի շրջանակնե-
րում 2005 թ. ՀՀ կենտրոնական բանկի նախաձեռնությամբ օրենսդրական փոփոխու-
թյուններ տեղի ունեցան Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության 
մասին ՀՀ օրենքում, համաձայն որի` ՀՀ տարածքում ֆինանսական գործառնություննե-
րի դիմաց տոկոսավճարներն իրականացվում են ՀՀ դրամով: 

Որոշակի ազդեցություն ունեցավ նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի՝ Բանկերի գործու-
նեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմա-
տիվները կանոնակարգ 2-ում կատարված փոփոխությունները՝ արտարժույթով ներ-
գրավված միջոցների դիմաց ՀՀ կենտրոնական բանկում պարտադիր պահուստավորու-
մը ՀՀ դրամով կատարելու մասին: Միաժամանակ, կարևորվում է այն մոտեցումը, որ հա-
մաձայն, ըստ Ֆիզիկական անձանց բանկային ավանդների հատուցումը երաշխավորե-
լու մասին ՀՀ օրենքի, ՀՀ դրամով ավանդների երաշխավորումը կրկնակի գերազանցել 
է արտարժույթային ավանդները: Այդուհանդերձ, ինչպես վկայում են վիճակագրական 
տվյալները, նշված օրենսդրական և ենթաօրենսդրական փոփոխությունները չափազանց 
կարճաժամկետ արդյունք ապահովեցին միայն 2007 և մասամբ 2008 թվականներին, քա-
նի որ, 2009-ից սկսած, ավանդների կազմում արտարժույթային ավանդների տեսակա-
րար կշիռը հասավ շուրջ 74%-ի: Միջազգային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հե-
տևանքով ՀՀ դրամը արժեզրկվեց, և դրամային ավանդները վերածվեցին արտարժույ-
թայինի: Դոլարայնացման հիմքում ազգային արժույթի նկատմամբ անվստահությունն է, 
որն իր հերթին պայմանավորված է մի շարք գործոններով և առաջին հերթին արժե-
զրկման մակարդակով:  

Դոլարայնացման հետազոտության ժամանակ կարևորվում է ավանդների կառուց-
վածքի վերլուծությունն ըստ ժամկետայնության: ՀՀ բանկային համակարգի ավանդային 
բազայի ժամկետայնության միտումները վերջին տարիներին բնութագրվում են հետևյալ 
կերպ.  

Աղյուսակ 2 
ՀՀ բանկային համակարգի ավանդների արտարժութային կազմն ըստ ժամկետայնության 

Հազար ՀՀ դրամ 
Ավանդներ 2005  2007  2009  2010 2011  2012  2013  2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Ցպահանջ 145115161 209812970 252479714 264144863 375760389 355598865 522132746 472561478 

ՀՀ դրամ 60654252 132737252 103193421 125658116 162093834 161352979 129316934 181117102 

Տես. կշիռ (%) 41.8 63.3 40.9 47.6 43.1 45.4 24.8 38.3 

Արտարժույթ 84460909 77075718 149286293 138486747 213666555 194245886 324082653 291444376 

Տես. կշիռ (%) 58.2 36.7 59.1 52.4 56.9 54.6 62.1 61.7 
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ժամկետային 116223366 188700839 374312593 408016998 558460030 776847887 999117807 1131685876 

ՀՀ դրամ 23454554 97917011 60823660 78637516 130342257 175412534 243428625 257936867 

Տես. կշիռ (%) 20.2 51.9 16.2 19.3 23.3 22.6 24.4 22.8 

Արտարժույթ 92768812 90783828 313488933 329379482 428117773 601435353 755689182 873749009 

Տես. կշիռ (%) 79.8 48.1 83.8 80.7 76.7 77.4 75.6 77.2 

 
Աղյուսակ 2-ի տվյալները ցույց են տալիս, որ և՛ ցպահանջ, և՛ ժամկետային ավանդ-

ների մեջ գերակշռում են արտարժույթայինները: Եթե ցպահանջ ավանդների պարագա-
յում ՀՀ դրամ/արտարժույթ հարաբերակցությունը միջինում 40/60 է, ապա ժամկետային 
ավանդների պարագայում՝ շուրջ 20/80: Այսպիսով՝ բնակչությունը ոչ միայն երկարաժամ-
կետում, այլև կարճաժամկետում չի վստահում ՀՀ դրամին1: 

ՀՀ բանկային համակարգի ներգրաված միջոցների դոլարայնացման անմիջական 
հետևանք է ակտիվների, մասնավորապես՝ վարկերի դոլարայնացումը, որի մասին վկա-
յում են աղյուսակ 3-ի տվյալները: 

Աղյուսակ 3 
ՀՀ բանկային համակարգի վարկերի արտարժութային կազմը 2005-2014 թթ. 

Հազար ՀՀ դրամ 
Ավանդներ 2005  2007  2009  2010 2011  2012  2013  2014  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Վարկեր 184023080 408731509 703365811 888611962 1210494595 1535189725 1708880652 2073427276

ՀՀ դրամ 66983737 242570652 331279769 368411752 451180364 527299071 621155802 676747006 

Տես. կշիռ (%) 36.4 59.3 47.1 41.5 37.3 34.3 36.3 32.6 

Արտարժույթ 117039343 166160857 372086042 520200210 759314231 1007890654 1087724850 1396680270

Տես. կշիռ (%) 63.6 40.7 52.9 58.5 62.7 65.7 63.7 67.4 

 
Այսպիսով՝ վերջին տարիների ընթացքում ՀՀ բանկային համակարգի վարկային 

պորտֆելի ՀՀ դրամ/արտարժույթ հարաբերակցությունը միջին հաշվով 38/62 է: Սա 
վտանգավոր ցուցանիշ է այն առումով, որ գնալով աճում են նաև ռեզիդենտներին տրա-
մադրված արտարժութային վարկերը: 2014 թ. ՀՀ ռեզիդենտներին տրամադրվել են 
2091377 մլն ՀՀ դրամի վարկեր, որոնցից 1376528 մլն դրամը (կամ 66.0%-ը)` արտարժույ-
թով: Այս հանգամանքը կրկնակի արտարժութային ռիսկ է պարունակում, քանի որ ռեզի-
դենտների եկամուտները գերազանցապես դրամային են:  

Դոլարայնացումը լուրջ մարտահրավերներ է պարունակում. երկրում արժույթի գոր-
ծառույթների իրականացումը ստանձնում է օտարերկրյա պետության արժույթ` լուրջ հիմ-
նախնդիրներ առաջացնելով կենտրոնական բանկի դրամավարկային քաղաքականու-
թյան արդյունավետության բարձրացման բնագավառում: Օտարերկրյա արժույթի ազատ 

                                                            
1  finance.am կայքի հարցման արդյունքները վկայում են այն մասին, որ մարդկանց միայն 25 տոկոսն է 

վստահում ՀՀ դրամին, իսկ 75 տոկոսը՝ արտարժույթին (ԱՄՆ դոլար` 35.%, անգլիական ֆունտ ստեռլինգ` 
16.9%, եվրո` 15.0%, ռուսական ռուբլի` 6.8%): 
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շրջանառությունը արտարժութային ռիսկեր է առաջացնում ինչպես բիզնեսի, այնպես էլ 
բնակչության համար: 

Նշենք, որ համաձայն ՀՀ առևտրային բանկերի 2016-2018 թթ. կանխատեսումների` 
տնտեսությունում առաջիկա տարիներին կպահպանվի դոլարայնացման բարձր մակար-
դակը: Ավանդատուները կշարունակեն նախընտրել իրենց խնայողությունները պահել 
արտարժույթով1: 

Միայն ՀՀ կենտրոնական բանկի գործիքակազմով հնարավոր չէ լուծել ՀՀ-ում դո-
լարայնացման հիմնախնդիրը: Դա բազմագործոն և բազմակողմանի տնտեսական 
երևույթ է, որն արմատախիլ անելու համար պահանջվում է բոլոր տնտեսական կառույց-
ների համատեղ ջանքերը:  

 
НОРАЙР САФАРЯН 

 

"САБОТАЖ" ФУНКЦИЙ ДРАМА РА  
 

Ключевые слова: валюта РА, функции драма РА, мера стои-
мости, платежные средства, средство накоп-
ления, долларизация  

 

С точки зрения макроэкономической и, в частности, финансовой стабильности каждой 
страны большое знаение придается полноценной реализации основных функций валюты. Дол-
ларизация экономики является одним из современных, требующих немедленного решения вызо-
вов экономики РА.Последнее взаимообусловлено различными макроэкономическими функциями, и 
следовательно, эффективностью деятельности всех экономических уполномоченных струк-
тур.  

 

NORAYR SAFARYAN 
 

"SABOTAGE"OF RA DRAM`S FUNCTIONS 
 

Key Words:  RA currency, RA dram functions, measure of value, 
payment methods, means of accumulations, 
dollarization  

 

From macroeconomic point of view of each country, particularly, financial stability, great 
attention is paid to the fulfillment of currency’s main functions. Economic dollarization is one of the 
contemporary, requiring quick solution challenges of RA economy. The latter is interrelated with 
different macroeconomic functions, therefore, with the performance efficiency of all responsible 
economic structures. 

 
 
 

                                                            
1  ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2016-2018 թթ., էջ 7: 
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ԱՂԱՎՆԻ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ  
ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  էլեկտրոնային բիզնես, բիզնես գործընթաց-
ներ, տեղեկատվական հասարակություն, 
ցանցային տեխնոլոգիաներ, տեղեկատվա-
կան համակարգեր, վիրտուալ կազմակեր-
պություն, համացանց  

 

Էլեկտրոնային բիզնեսը դիտարկվում է որպես բիզնես գործունեություն, որի առանց-
քային գործընթացները, ներքին ու արտաքին փոխհարաբերություններն իրականացվում 
են էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների միջոցով: Դրա առավելությունների շարքում վերլուծ-
վել են տրանսակցիոն ծախսերի էական կրճատումը, մատակարարների ու սպառողների 
հետ ուղղակի և ճկուն փոխհարաբերությունների կառուցումը, գլոբալ շուկաներ արագ 
դուրս գալու հնարավորությունը, ապրանքների ու ծառայությունների տեսականու ընդ-
լայնման և բիզնես գործընթացների ավտոմատացման մեխանիզմների բազմազանությու-
նը: Նշված առավելություններն անգնահատելի են դարձնում էլեկտրոնային բիզնեսի դերը 
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման գործում: 

 

«Էլեկտրոնային բիզնես» եզրույթն առաջին անգամ օգտագործել է IBM ընկերությու-
նը՝ բնութագրելու համար համացանցային տեխնոլոգիաների միջոցով հիմնական բիզնես 
գործընթացների վերափոխման երևույթը1: 

Մեկ այլ բնորոշմամբ, որի հեղինակներն են Gartner Group հետազոտական կազ-
մակերպության մասնագետները, էլեկտրոնային բիզնեսը դիտարկվում է որպես թվային 
տեխնոլոգիաների միջոցով ֆիրմայի տնտեսական գործունեության անընդհատ օպտիմա-
լացման միջոց2: 

PriceWaterhouseCoopers խորհրդատվական ընկերության բնորոշմամբ, էլեկտրո-
նային բիզնեսը համացանցը և դրա հետ կապված տեխնոլոգիաներն ու հայեցակարգերը 
օգտագործող, ավելացված արժեք և շուկաներ ստեղծող համակարգերի, գործընթացնե-
րի, կազմակերպությունների, շղթաների միասնացում է3: 

Կ. Ֆելենշթեյնի և Ռ. Վուդի կարծիքով, էլեկտրոնային բիզնեսն առաջին հերթին 
պետք է դիտարկել որպես էլեկտրոնային հաղորդակցային ցանցերի օգտագործում, ինչն 

                                                            
1  http://www-03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/ebusiness/transform/ 
2  Strauss J., Frost R. E-marketing.- Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2001, p. 6: 
3  PriceWaterhouseCoopers, 1999, E-Business made in Switzerland, Zurich, p.5. 
http://www.pwcglobal.com/ch/ger/ins-sol/publ/ebiz/ebizmadeinch.pdf 
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առևտրային կազմակերպություններին թույլ է տալիս տեղեկատվություն հաղորդել և 
ստանալ1: 

Մարքեթինգի ամերիկյան ասոցիացիան էլեկտրոնային բիզնեսը բնորոշում է որպես 
համացանցի սկզբունքների վրա հիմնված մեծ թվով բիզնես մոդելների համախմբություն2: 

Դ. Ստրաուսի և Ռ. Ֆրոսթի բնորոշմամբ, էլեկտրոնային բիզնեսը համալիր երևույթ 
է, որի բաղադրիչներն են3` 

 էլեկտրոնային կոմերցիան (E-Commerce), 
 կազմակերպության առևտրային տեղեկացվածությունը, բիզնես վերլուծությունը, 
 սպառողների հետ փոխհարաբերությունների կառավարումը, 
 բաշխման և մատակարարման կապուղիների կառավարումը, 
 կազմակերպության ռեսուրսների պլանավորումը: 

Էլեկտրոնային բիզնեսի բնորոշումների խնդրահարույց կետերից մեկը համացան-
ցային ենթակառուցվածքներին դրա պատկանելության հանգամանքի բացարձակացումն 
է: Այն, մի կողմից, գործնականում լիովին արդարացված է, քանի որ էլեկտրոնային բիզ-
նեսի առանցքային բաղկացուցիչները գործարկվում են հենց համացանցում և համացան-
ցի միջոցով: Ցանցերի այլ տեսակները չունեն նույն տնտեսական գրավչությունը, քանի որ 
մատչելիության, տվյալների փոխանակման տեխնոլոգիաների ստանդարտացման, տնտե-
սապես ակտիվ օգտագործողների և սոցիալ-տնտեսական նշանակություն ունեցող տեղե-
կատվական ռեսուրսների հատվածավորման գործոններով համացանցի հետ որևէ կերպ 
մրցակցել չեն կարող: Մյուս կողմից, մեծ թվով հետազոտողներ, էլեկտրոնային բիզնեսի 
համացանցային պատկանելությունը որպես սկզբունքային պահ դիտարկելով, այդկերպ ի 
ցույց են դնում տեղեկատվական, այդ թվում` ցանցային տեխնոլոգիաների զարգացման 
տեսլականի և սեփական պատկերացումների սահմանափակությունը: Չի բացառվում, որ 
շուկայում ի հայտ կգան արմատական ՏՀՏ նորարարություններ, որոնք հնարավորություն 
կընձեռեն փոխելու գոյություն ունեցող ցանցային հաղորդակցային սկզբունքը և խթա-
նելու համացանցի ապամենաշնորհացման գործընթացները: Այդ պարագայում էլեկտրո-
նային բիզնեսի և դրա բաղկացուցիչ գործընթացների էությունը լրջորեն չի փոխվի, այլ 
կփոխվի միայն դրանց ապահովման գործիքակազմը: 

Այս համատեքստում հիշատակության է արժանի Բ. Քլեյնդլի բնորոշումը, որի հա-
մաձայն՝ էլեկտրոնային բիզնեսը համակարգչային տեխնոլոգիաների օգտագործմամբ 
բիզնեսի վարման գործընթաց է: Ընդ որում, այն ենթադրում է ոչ միայն համացանցի, այլև 
մարքեթինգային փորձը փոփոխող այլ տեխնոլոգիաների օգտագործում: Ըստ այդմ, 

                                                            
1  Fellenshtein C., Wood R., Exploring E-commerce, Global E-business and E-societies.- Upper Saddle River: 
Prentice-Hall, 2000, p. 33. 
2  Dictionary of Marketing Terms // American Marketing Association [Electronic Resource]: Comprehensive 
resource covering day-to-day marketing terminology. Electronic data – Chicago: American Marketing Association, 
2004. http://www.marketingpower.com/live/mg-dictionary.php. 
3  Strauss J., Frost R., E-marketing.- Upper Saddle River: Prentice-Hall, 2001, p. 7-9. 
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էլեկտրոնային բիզնեսը բիզնես գործընթացների առավել ամբողջական աջակցության 
նպատակով տեղեկատվական տեխնոլոգիաների օգտագործման գործընթաց է1: 

Ընդհանրացնելով էլեկտրոնային բիզնեսի ամենատարբեր բնորոշումները՝ հարկ է 
այն դիտարկել որպես անհատի կամ կազմակերպության գործունեություն, որն ուղղված է 
շահույթի ստացմանը, և որի առանցքային բիզնես գործընթացները, ներքին համակար-
գային կապերն ու արտաքին միջավայրի հետ փոխհարաբերություններն իրականացվում 
ու ապահովվում են գլխավորապես էլեկտրոնային տեխնոլոգիաների միջոցով: Այլ ձևա-
կերպմամբ, էլեկտրոնային բիզնեսը բիզնես գործունեության ձև է, որն ամբողջությամբ 
կամ մասնակիորեն իրականացվում է վիրտուալ էլեկտրոնային միջավայրում, որտեղ տե-
ղեկատվական և գործառնական փոխգործակցությունը հիմնված է տեղեկատվական-հա-
ղորդակցային տեխնոլոգիաների կիրառման վրա: Ըստ որում, «վիրտուալ» բնութագրիչը 
պետք է հասկանալ՝ որպես ծրագրի միջոցով իրականացված, համակարգչային տեխնոլո-
գիաների օգնությամբ իմիտացված: 

Ներկայումս գոյություն ունեն էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման տարբեր ուղղու-
թյուններ, որոնք բնութագրվում են տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակով, քաղա-
քական ուղղվածությամբ, իրավական նորմերով, ինչպես նաև` ազգային ու աշխարհա-
գրական առանձնահատկություններով: Առավել հաճախ հետազոտողները առանձնաց-
նում են էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման ամերիկյան, եվրոպական և ասիական ուղ-
ղությունները: 

Էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման նախաշարժիչ համացանցն է, որն ամերիկյան 
հայտնագործություն է: Առաջին համակարգչային ցանցը (ARPANET) ստեղծվել է 1969 թ., 
որը միավորում էր չորս ամերիկյան համալսարաններ: Ավելի ուշ ձևավորվեցին ևս մի քա-
նի նմանատիպ ցանցեր, որոնք միավորվեցին ինտերնետի միասնական գլոբալ ցանցում: 
Ըստ այդմ, էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման ամերիկյան ուղղությունը յուրատեսակ 
նորաձևության օրենսդիր է համարվում բոլոր հետևորդների համար, ինչը պայմանավոր-
ված է տեղեկատվական-համակարգչային տեխնոլոգիաների և կապի համակարգերի 
ոլորտում ԱՄՆ-ի առաջատար դիրքով: Բացի այդ, այստեղ ոչ պակաս կարևոր դերակա-
տարում է ունեցել նաև քաղաքական գործոնը. մասնավորապես՝ նախագահի մակարդա-
կով որոշում է կայացվել համացանցի ստեղծման և բոլոր երկրներն այդ նախագծում ներ-
առելու մասին, ինչը որակապես փոխում է էլեկտրոնային բիզնեսի ապագան 21-րդ դարի 
նախաշեմին: Ներկայումս ողջ աշխարհը շարունակում է օգտագործել ԱՄՆ-ի կողմից 
առաջարկվող տեխնոլոգիաները և ստանում ծրագրային-գործիքային աջակցությունը: 

Էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման եվրոպական ուղղությունը ձևավորում են Եվ-
րոպայի խոշորագույն տնտեսությունները` Գերմանիայի, Միացյալ Թագավորության և 
Ֆրանսիայի առաջնորդությամբ, որոնք զարգացնում են իրենց սեփական տեխնոլոգիա-
ներն ու նոու-հաուները: Ըստ որում, եվրոպական պետությունները մեծապես շահա-
գրգռված են էլեկտրոնային բիզնեսի տեխնոլոգիաների ստեղծման և զարգացման իրա-

                                                            
1  Kleindl B. Strategic Electronic Marketing: Managing E-Business.-Mason: Thomson, 2002, p. 2-6. 
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վական շրջանակների սահմանման մեջ, ինչը ներառում է համապատասխան տեխնիկա-
կան լուծումների, մտավոր սեփականությունը պաշտպանող և տեղեկատվական հասա-
րակության հետագա զարգացման հիմքերն ապահովող օրենսդրական ակտերի և նոր-
մատիվ փաստաթղթերի ամբողջությունը: 

Ամերիկյան և եվրոպական ընկերությունների ու մասնագետների համատեղ ջանքե-
րի շնորհիվ ձևավորվել, առանձնացվել են տեղեկատվական համակարգերի մի քանի դա-
սեր, որոնք 1980-ականներից ի վեր լայնորեն կիրառվում են խոշոր կորպորացիաների 
բիզնես գործընթացների ավտոմատացման նպատակով: Դրանցից են, մասնավորապես, 
հետևյալ տեղեկատվական համակարգերը. 

 ընկերության ռեսուրսների կառավարման տեղեկատվական համակարգ (ERP – 
Enterprise Resource Planning), 

 հաճախորդների հետ փոխհարաբերության կառավարման տեղեկատվական հա-
մակարգ (CRM – Customer Relationship Management), 

 բիզնես տեղեկատվության հավաքման, վերլուծության և տրամադրման տեղե-
կատվական համակարգ (BI – Business Intelligence), 

 կազմակերպությունում տեղեկատվության և փաստաթղթաշրջանառության կա-
ռավարման տեղեկատվական համակարգ (ECM–Enterprise Content Management), 

 անձնակազմի կառավարման տեղեկատվական համակարգ (HRM – Human 
Resource Management), 

 մատակարարումների շղթաների կառավարման տեղեկատվական համակարգ 
(SCM – Supply Chain Management): 

Յուրաքանչյուր տիպի բիզնեսի կառուցվածքային-գործառութային վերլուծության տե-
ղեկատվական հարթության դիտարկման ժամանակ առանձնացվում է երկու բաղադրիչ. 
ձեռնարկատիրական գործընթացի միջուկը, որը ներառում է ընկերության ողջ ներքին 
բիզնես տրամաբանությունը, և արտաքին միջավայրի հետ հաղորդակցվող թաղանթը, 
որն ընդգրկում է մարկետինգի համակարգերը, սպասարկման ծառայությունները, իրաց-
ման և մատակարարման համակարգերը և այլն: Արտաքին թաղանթի փոփոխություննե-
րի միջոցով տեղի է ունենում բիզնեսի հարմարեցումը արտաքին միջավայրի փոփոխու-
թյուններին: 

Էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման ասիական ուղղությունը ձևավորում են գլխա-
վորապես Ճապոնիան, Թաիլանդը և Չինաստանը: Ըստ որում, Ճապոնիան և Թաիլան-
դը, որպես ընդգծված ազգային առանձնահատկություններով երկրներ, իրենց ջանքերն 
ուղղում են էլեկտրոնային բիզնեսի կազմակերպման և կառուցման, գործարար շփման 
խնդիրների կարգավորման, անձնակազմի կառավարման տեսական մոդելների մշակմանը: 

Գոյություն ունեն էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման փուլերի տարբեր դասակար-
գումներ, որոնց շարքում առավել լայն ճանաչում ունի Գ. Բենեսկոյի մոտեցումը: Ըստ 
այդմ, էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացումը տեղի է ունենում հետևյալ հինգ փուլով` 

1. կորպորացիաներ, 
2. ընկերակցություններ, 
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3. էլեկտրոնային կեյրեցուներ1, 
4. ցանցային տնտեսական համակարգեր, 
5. գլոբալ էլեկտրոնային շուկա2: 
Այս հայեցակարգը հիմնվում է Դ. Բելի տեսության առանցքային դրույթների վրա3: Ի 

հայտ են գալիս հետաքրքրությունների վրա հիմնված էլեկտրոնային ընկերակցություն-
ներ, որոնց նպատակը հարակից ճյուղերին կամ ձեռնարկատիրական կառույցներին 
աջակցությունն է: Ընկերակցությունների աճին ու հասունացմանը համընթաց, ընդլայն-
վում է դրանց գործունեության ոլորտը և մեծանում են ազդեցություն գործելու հնարավո-
րությունները: Բենեսկոյի մոդելը ցույց է տալիս, որ էլեկտրոնային բիզնեսի միջոցով ձեռ-
նարկատիրական միջավայրն աստիճանաբար զարգանում է գլոբալացման ու տեղեկատ-
վական հասարակության զարգացման ուղղությամբ: 

Ընդհանուր առմամբ, էլեկտրոնային բիզնեսի առանձնահատկություններից բխում 
են դրա մեծ թվով նշանակալի առավելությունները, որոնք խտացնելով կարելի է հանգեց-
նել հետևյալ հիմնականներին. 

 էլեկտրոնային բիզնեսը ընկերությունների համար գլոբալ ներկայության հնարա-
վորություններ է ապահովում` նույնիսկ ամենափոքր ընկերություններին թույլ տա-
լով դուրս գալ ամենատարբեր շուկաներ` անկախ իրենց աշխարհագրական տե-
ղադիրքից, 

 նպաստում է ընկերությունների մրցունակության բարձրացմանը` ապահովելով 
հաճախորդների հետ ինչպես մինչգործարքային, այնպես էլ հետգործարքային 
աշխատանքի ճկուն մեխանիզմների կիրառման հնարավորություններ, հաճա-
խորդների պահանջներին արագ արձագանքման մեխանիզմներ, 

 բարձրացնում է բիզնեսի վարման ճկունությունը և օպերատիվ արձագանքում է 
արտաքին միջավայրի փոփոխություններին, 

 պարզեցնում է մատակարարների հետ փոխգործակցությունը, էականորեն նվա-
զեցնում է գործառնական ծախսերը: 

Էլեկտրոնային բիզնեսի թվարկված առավելությունները, ըստ էության, սերտորեն 
փոխկապված են: Այսպես՝ էլեկտրոնային բիզնեսի ընկերությունների մրցունակության 
բարձրացումը մեծապես պայմանավորված է տեղեկատվության փոխանակման հեշտու-
թյամբ ու արագությամբ, մատչելի տեղեկատվության ծավալի ավելացմամբ, հաճախոր-
դամետ սպասարկման մեխանիզմների կիրառման հնարավորությունների ընդլայնմամբ, 
գործառնական և այլ բնույթի ծախսերի նվազեցմամբ, ժամանակի տնտեսմամբ, գլոբալ 
ներկայությամբ, առաջարկվող ապրանքների ու ծառայությունների տեսականու ընդլայն-

                                                            
1  Կեյրեցու (keiretsu)՝ ճապոնական արդյունաբերական կոնգլոմերատների անվանումն է: Դրանք, ձևային 

առումով, գլխադասային ընկերություն չունեն, միմյանց հետ կապված են բաժնեմասերի փոխադարձ տիրա-
պետմամբ և օգտագործում են մատակարարումների աստիճանակարգային համակարգ: 

2  Бенеско Г., С электронным бизнесом в третье тысячелетие. Commerce World, 2004, с. 73. 
3  Bell D., The Social Framework of the Information Society/ Daniel Bell, Joel Moses. - Der-touzous. 1997, p. 163-211.  
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ման և բիզնես գործընթացների ավտոմատացման` գործնականում անսահմանափակ 
հնարավորություններով: 

Էլեկտրոնային բիզնեսն արդեն իսկ դարձել է համաշխարհային տնտեսության կա-
րևորագույն բաղկացուցիչը: Ձևավորվել է համաշխարհային կիբերտարածություն, որը 
թույլ է տալիս մշակել և կենսագործել տնտեսական գործունեության այնպիսի մոդելներ, 
որոնք հնարավոր չէ պատկերացնել այլ պայմաններում: Սպառողների ու մատակարար-
ների հետ աշխատանքը կատարվում է ուղղակիորեն, առանց միջնորդների, ինչը գոր-
ծառնական ծախքերի կրճատման վճռական հանգամանք է: Էլեկտրոնային բիզնեսի կազ-
մակերպման գործող մոդելներն ու մեխանիզմները բիզնես սուբյեկտների փոխգործակ-
ցության հավասար պայմաններ են ապահովում, ինչի շնորհիվ նորահայտ, ոչ մեծ կազմա-
կերպությունները կարող են հավասարապես մրցակցել խոշոր, հանրահռչակ ընկերու-
թյունների հետ: 

Ընդհանրացնելով հարկ է կատարել հետևյալ շեշտադրումը. էլեկտրոնային բիզնեսի 
զարգացումը հայաստանյան տնտեսության մրցունակության բարձրացման վճռական 
գործոն կարող է դառնալ: Այն, մի կողմից, հնարավորություն կտա հաղթահարելու ՀՀ 
տնտեսության զարգացման օբյեկտիվ խոչընդոտներն ու արդեն ավանդական դարձած 
սահմանափակումները, որոնք, մասնավորապես, պայմանավորված են արտաքին տնտե-
սական գործունեության համակարգում գործառնական ծախքերի նշանակալի դերակա-
տարությամբ, տրանսպորտային ենթակառույցների թերզարգացմամբ, աշխարհագրա-
կան անբարենպաստ դիրքով, ներքին մրցակցային միջավայրում առկա ինստիտուցիոնալ 
խնդիրներով և այլն: Մյուս կողմից, հայաստանյան տնտեսության զարգացման ներքին 
ներուժային հնարավորությունները և մասնավորապես` համեմատաբար որակյալ մարդ-
կային կապիտալի առկայությունը էլեկտրոնային բիզնեսի առավելությունները լիարժեքո-
րեն օգտագործելու, գլոբալ բիզնես գործընթացներում հարմար կերպով դիրքավորվելու 
լրջագույն նախադրյալներ են: Այս համատեքստում կարևորվում են ՀՀ-ում էլեկտրոնային 
բիզնեսի զարգացման ինստիտուցիոնալ և ենթակառուցվածքային խնդիրների համակող-
մանի հետազոտումն ու դրանց լուծումների առաջադրումը, այս ոլորտում վարվող պետա-
կան քաղաքականության առավել ակտիվացումն ու առկա մարտահրավերներին համա-
հունչ կերպափոխումը: 
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АГАВНИ ВАРДАНЯН 
 

СУЩНОСТЬ, ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА 
 

Ключевые слова: электронный бизнес, бизнес-процессы, ин-
формационное общество, сетевые технологии, 
информационные системы, виртуальная орга-
низация, интернет 

 

В статье электронный бизнес рассматривается в качестве бизнес-деятельности, клю-
чевые процессы, внутренние и внешние взаимодействия которого осушествляются с помощью 
электронных технологий. Среди преимуществ электронного бизнеса выделены минимизация 
трансакционных издержек, построение прямых и гибких взаимоотношений с поставшиками и 
потребительями, сравнительно легкий доступ в глобальные рынки, разнообразие механизмов 
расширения ассортимента продукции и автоматизации бизнес-процессов. Указанные преиму-
щества делают неоценимой роль электронного бизнеса в повышении конкурентоспособности 
экономики РА.  

 
AGHAVNI VARDANYAN 

 

ESSENCE, STAGES OF DEVELOPMENT AND FEATURE OF E-BUSINESS 
 

Key Words:  e-business, business processes, information society, 
network technologies, information systems, virtual 
organization, internet  

 

In article E-business is considered as business activity, which key processes, internal and external 
interactions are performed with the help the E-technologies. Minimization of transactional expenses, 
creation of direct and flexible relations with suppliers and consumers, easy access to the global 
markets, a variety of mechanisms of expansion of the range of products and automation of business 
processes are distinguished as key benefits of E-business. The specified benefits make invaluable the role 
of E-business in increase in competitiveness of economy of RA. 
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ԼԵՎՈՆ ԱԼԻԽԱՆՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 
Հիմնաբառեր.  վարկային կազմակերպություն, նորմատիվ-

ներ, ակտիվների կանխատեսվող մեծություն, 
կայունություն, չաշխատող վարկերի դինա-
միկա  

 

ՀՀ-ում գործող վարկային կազմակերպությունները զգալի դեր են կատարել գործա-
րար միջավայրի բարելավման շրջանակներում: Նրանց ցուցանիշների և հաշվեկշռային 
մեծությունների` վերջին տասնմեկ տարվա ընթացքում արձանագրած շարժը հստակորեն 
վկայում է այդ մասին: Այս հոդվածում նպատակ է դրվել ուսումնասիրելու այդ ցուցանիշ-
ները և մեծությունները, այդ թվում` դրանց դինամիկան, ինչպես նաև կանխատեսելու 
վարկային կազմակերպությունների ապագա զարգացման միտումները: 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում վարկային կազմակերպություններ են առաջա-
ցել դեռևս 20-րդ դարի 90-ական թվականներին, և միայն 2003 թվականի մայիսի 29-ին 
ընդունվել է ՀՀ օրենքը «Վարկային կազմակերպությունների մասին»` կարգավորելով ար-
դեն իսկ գոյություն ունեցող ոլորտը: Օրենքի ընդունումից հետո մինչ օրս վարկային կազ-
մակերպությունները բուռն զարգացում են ապրում` ֆինանսավորելով տնտեսության 
տարբեր հատվածներ. հիմնականներն են գյուղատնտեսությունը և սպառողական վար-
կավորումը: Վարկային կազմակերպություններն այլընտրանք են բանկերին, որոնք իրենց 
ձեռքում են կենտրոնացրել ՀՀ ֆինանսական համակարգի ակտիվների 89,2%-ը և ավե-
լին` վարկային կազմակերպություններին բաժին տալով 8%-ը1: Վարկային կազմակերպու-
թյունների թիրախային հաճախորդների խումբը, որպես կանոն, այն վարկառուներն են, 
ովքեր չեն սպասարկվում բանկերի կողմից: Բանկերի կողմից մերժվելու պատճառը 
նրանց բարձր ռիսկայնությունն է: Մյուս կողմից, վարկային կազմակերպությունները 
պատրաստ են դիմելու ռիսկի, իհարկե, սահմանելով ավելի բարձր տոկոսադրույքներ 
իրենց ֆինանսական ծառայությունների համար: 

Վարկային կազմակերպությունները միատարր չեն և կարող են էականորեն տար-
բերվել միմյանցից գործունեության բնույթով, մատուցվող ծառայությունների յուրօրինա-
կությամբ, նպատակներով և այլն: Պատահական չէ, որ «Վարկային կազմակերպություն-
ների մասին» ՀՀ օրենքում առանձնացվում են դրանց 6 տեսակ: Անշուշտ, հետագայում 
կարիք կլինի ընդունելու օրենքներ որոշ տեսակների համար առանձին` դրանց զարգաց-
մամբ թելադրված: 
                                                            
1 «Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն», 2015 թ. առաջին կիսամյակ, ՀՀ կենտրոնական բանկ: 
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Ամեն դեպքում, վարկային կազմակերպությունների վերաբերյալ առկա վիճակա-
գրությունը վկայում է դրանց թվի անընդհատ աճի մասին: 2004-2015 թթ. վարկային կազ-
մակերպությունների ակտիվներն աճել են շուրջ 54,7 անգամ: Նման վիճակագրությունից 
կարելի է կանխատեսել ծավալների աճ նաև հետագայում: 

Վարկային կազմակերպությունների աճի դինամիկան հասկանալու համար հարկ է 
ուշադրություն դարձնել դրանց գործունեությունը բնութագրող հիմնական ցուցանիշների 
և ՀՆԱ հարաբերակցությանը: Ստորև բերված գծապատկերում ներկայացված են վար-
կեր-ՀՆԱ և ընդհանուր ակտիվներ-ՀՆԱ հարաբերակցությունները 11 տարվա համար: Այդ 
հարաբերակցությունների կորերից պարզ է դառնում, որ վարկային կազմակերպություն-
ների ակտիվների և վարկերի աճի տեմպը գերազանցել է ՀՆԱ աճի տեմպը: 31.12.2015 
թվականի դրությամբ վարկային կազմակերպությունների ակտիվները ՀՆԱ 6%-ն են: 

 

 
 

Գծապատկեր 1.  ՀՀ վարկային կազմակերպությունների ընդհանուր վարկերի ու 
ակտիվների և ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան (2004-2005)1 

 
Գծապատկեր 2-ում պատկերված սյուներում ներառված են վարկային կազմակեր-

պությունների պարտավորությունների և կապիտալի մեծությունները (որոնց գումարը հա-
վասարվում է ընդհանուր ակտիվներին): 11 տարվա ընթացքում` 2004-2015 թթ., վարկա-
յին կազմակերպությունների ակտիվներն աճել են շուրջ 54 անգամ, այսինքն` տարեկան 
43,88%-ով: Նման աճի տեմպի պահպանման դեպքում 2016 թվականի վերջին դրանք 
կկազմեն 444 մլրդ ՀՀ դրամ: 2016 թվականի հունվարից հուլիս ընկած ժամանակահատ-
վածում վարկային կազմակերպությունների ակտիվներն աճել են ամսական 0.58% տեմ-

                                                            
1 Գծապատկերների տվյալները և դրանց հաշվարկի համար հիմք ծառայող վիճակագրությունը վերցվել են 

2004- 2016 թթ. Կենտրոնական բանկի տարեկան և ամսական «Վիճակագրական տեղեկագրերից», բացի 
ՀՆԱ-ին վերաբերող տվյալներից, որոնք ԱՎԾ-ի կայքից են, 
www.armstat.amamnid=126&id=01001&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC 
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պով` 308 մլրդ ՀՀ դրամից դառնալով 335 մլրդ. այս տեմպի պահպանման դեպքում տար-
վա վերջում դրանք կկազմեն 345 մլրդ ՀՀ դրամ: Կապիտալի և պարտավորությունների 
հարաբերակցությունը վերջին 7 տարվա ընթացքում տատանվել է 50 և 75 տոկոսների 
միջև և 31.07.2016-ին եղել է 88,9 տոկոս: 

 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների կապիտալի և 

պարտավորությունների հարաբերակցությունները (2004-2015) 
 

2007-2015 թթ. շահութաբերության ցուցանիշն ըստ ակտիվների միջինում եղել է 
3,73%, իսկ 2009-2015 թթ. շահութաբերությունն ըստ կապիտալի՝ 9,39% (գծապատկեր 
3): 2007 թվականին կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշի բարձր աճը պայմանա-
վորված է եղել պարտավորությունների ծավալի զգալի մեծացմամբ: 

 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների` ըստ ակտիվների և ըստ 

կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշների դինամիկան (2004-2015) 
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Հարկ է նշել, որ վարկային կազմակերպությունները միասին վերցրած երբեք չեն 
խախտել սահմանված տնտեսական նորմատիվները1: Քանի որ տարբեր վարկային կազ-
մակերպություններ նույն նորմատիվի համար սահմանում են տարբեր նորմատիվային մե-
ծություններ, ելնելով գործունեության բնույթից, փաստացի և նորմատիվային մեծություն-
ները համեմատելիս որպես նորմատիվային մեծություն ընդունվել է 25.09.2016 թ. դրու-
թյամբ սահմանված ամենախիստ նորմատիվային մեծությունը: 

Գծապատկեր 4-ում պատկերված է Ն1 նորմատիվի շարժը՝ սկսած 2008 թվականի 
մարտի 31-ից: Ն1-ը ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների հարաբերակ-
ցությունն է: Գծապատկերը ցույց է տալիս, որ ընդհանրական Ն1 նորմատիվը զգալիորեն 
(շուրջ 30%-ով) գերազանցել է 10%-ի շեմը: 

 

 

 
 

Գծապատկեր 4. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների Ն1 նորմատիվի դինամիկան 
(31.03.2008 – 31.12.2015) 

 
Գծապատկեր 5-ում պատկերված է Ն3 նորմատիվի շարժը նույն ժամանակաշրջանի 

համար: Ն3-ը նորմատիվի մի փոխառուի գծով առավելագույն ռիսկի չափն է: Սա նույնն է 
բոլոր վարկային կազմակերպությունների համար և սահմանված է 25%: Գծապատկերում 
կարող ենք տեսնել, որ այն վերջին 7 տարում չի գերազանցվել:  

                                                            
1  Տնտեսական նորմատիվները սահմանված են ըստ «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության 

կարգավորումը, վարկային կազմակերպությունների գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանո-
նակարգ 14-ի: 



  145

 
Գծապատկեր 5. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների Ն3 նորմատիվի դինամիկան 

(31.03.2008 – 31.12.2015) 
 
Չաշխատող և ընդհանուր վարկերի հարաբերակցության կորը պատկերված է գծա-

պատկեր 6-ում: 2007 թվականից սկսած՝ այս ցուցանիշի մեծությունների միջինը 4,24%-ն 
է: Սկզբնական շրջանում տրամադրված վարկերի փոքր մեծությամբ և չաշխատող վար-
կերի համեմատական թվի մեծ լինելով է պայմանավորված ցուցանշի բարձր լինելը: 2009 
թվականի շեղումը նշված միջին մեծությունից կարող է լինել ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի հետևանք: 

 

 
Գծապատկեր 6. ՀՀ վարկային կազմակերպությունների չաշխատող և ընդհանուր 

վարկերի հարաբերակցությունը (31.03.2004 – 31.12.2015) 
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Գծապատկեր 7-ը վկայում է այն մասին, որ վարկային կազմակերպությունների կող-
մից տրվող վարկերի մեծամասնությունը արտահայտված են դրամով: Տարիներ շարու-
նակ դրամական վարկերի տեսակարար կշիռն ընդհանուր վարկերի մեջ տատանվել է 
70%-ի շուրջ: 

 

 
Գծապատկեր 7. Դրամային և դոլարային վարկերի կառուցվածքը ՀՀ վարկային 

կազմակերպությունների պորտֆելում (31.03.2012 – 31.12.2015) 
 
Գործարար միջավայրի զարգացման տեսանկյունից, հատկանշական է վարկային 

միությունների աճի միտումների ուսումնասիրությունը: Վարկային կազմակերպություննե-
րը ոչ միայն բուռն զարգացում են ապրել վերջին տասնամյակում, այլև դրսևորվել են որ-
պես կայուն կառույցներ: Կայունության մասին կարող ենք եզրակացնել՝ նորմատիվային ցու-
ցանիշների դինամիկան ուսումնասիրելով: Նորմատիվային ցուցանիշները չեն խախտվել 
դիտարկված ողջ ժամանակաշրջանում: Վարկային կազմակերպությունների ակտիվները 
2004-2015 թթ. աճել են շուրջ 54 անգամ: Չաշխատող և ընդհանուր վարկերի հարաբե-
րակցությունը բավական կայուն է՝ 4,24%: 

31.12.2016 թ. դրությամբ ակտիվների ծավալը կհավասարվի 345 մլրդ ՀՀ դրամի, 
եթե դրանք շարունակեն աճել ամսական 0,58% տեմպով, ինչպես 2016 թ. հունվարից հու-
լիսն ընկած ժամանակահատվածում է: Նման տեմպի պահպանմամբ մինչև 2017 թվակա-
նի վերջը ակտիվների մեծությունը կհասնի 370 մլրդ ՀՀ դրամի: 

Այսպիսով, ի մի բերելով վերը շարադրվածը, կարելի է հիմնական եզրահանգում-
ներն ամփոփել հետևյալ կետերով. 

 Վարկային կազմակերպությունները կայուն կերպով զարգացել են վերջին 11 
տարվա ընթացքում. մասնավորապես՝ ակտիվներն աճել են տարեկան միջինում 
43,88% տեմպով: 

 Հիմք ընդունելով 2016 թվականի հունվարից մինչև հուլիս ընկած ժամանակա-
հատվածում վարկային կազմակերպությունների ակտիվների ամսական մեծու-
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թյունները` կանխատեսվում է աճ մինչև 345 մլրդ ՀՀ դրամ՝ 31.12.2016-ի և մինչև 
370 մլրդ ՀՀ դրամ՝ 31.12.2017 դրությամբ: 

 Վարկային կազմակերպությունները կայուն կառույցներ են` ելնելով նրանց՝ կենտ-
րոնական բանկի նորմատիվները 11 տարվա ընթացքում չխախտելու փաստից: 

Այսպիսով՝ կարելի է եզրակացնել, որ վարկային կազմակերպությունները դեռևս չեն 
հասել իրենց զարգացման գագաթնակետին և ունեն ընդլայնման հեռանկարներ: 

 
ЛЕВОН АЛИХАНЯН 
 

АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КРЕДИТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

 

Ключевые слова: кредитная организация, нормативы, предви-
димые величины активов, стабильность, дина-
мика просроченных кредитов 

 

Кредитные организации, действующие в Республике Армения, играют существенную 
роль в реформировании деловой среды. Динамика их балансовых показателей наблюдаемая в 
течении последних одиннадцати лет четко свидетельствует об этом. В этой статье пос-
тавлена цель исследовать эти показатели – в том числе их динамику и нормативные величи-
ны, а также предсказать будущее развитие кредитных организаций. 

 
LEVON ALIKHANYAN 
 

ANALYSIS OF THE FUNDAMENTAL FINANCIAL INDICATORS OF CREDIT 
ORGANIZATIONS IN REPUBLIC OF ARMENIA 

 

Key Words:  credit organization, standards, predicted size of 
assets, stability, dynamics of non-performing loans 

 

Credit organizations operating in the Republic of Armenia have played a significant role in 
reformation of business environment. The dynamics of their indicators and balances observed during 
last eleven years prove that. The purpose of this article is to study those indicators and balances 
including their dynamics as well as to predict future development of credit organizations. 
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ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր,  
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  փոխառու միջոցներ, կրթական ոլորտ, վար-

կային գործընթաց, ոչ բանկային վարկային 
կազմակերպություն, դրամական հոսքեր  

 
Փոխառու միջոցները ցանկացած ոլորտի գործունեության արդյունավետության 

բարձրացման և զարգացման ապահովման կարևոր ֆինանսական լծակ են, այդ թվում՝ 
կրթական ոլորտի: Վարկային գործընթացի կարևորագույն փուլը դրա կազմակերպումն է, 
որը պետք է իրականացվի՝ ելնելով կրթական վարկերին ներկայացվող պահանջներից: 
ՀՀ-ում այս ոլորտում գործում է հատուկ ծրագիր պետության մասնակցությամբ: Այստեղ, 
որպես սուբսիդավորման հիմնական չափանիշ, պետք է հանդես գա ուսանողի սոցիալա-
կան վիճակը, ինչի հիման վրա էլ պետք է իրականացվի խիստ շերտավորված մոտեցում: 
Հիմնավորվել է, որ այս նպատակով առավել նպատակահարմար է հատուկ կարգավիճակ 
ունեցող ոչ բանկային վարկային կազմակերպության ստեղծումը: Կատարվել է կազմա-
կերպության դրամական հոսքերի հաշվարկ: 

 
Տնտեսական զարգացումը ուղղակիորեն կախված է ներդրումային գործունեության 

ծավալներից, այն էլ, իր հերթին, պայմանավորված է ֆինանսական միջնորդների գործու-
նեության արդյունավետությամբ: Ֆինանսական ռեսուրսների հավաքագրումն ու տեղա-
բաշխումն իրականացվում են ֆինանսական շուկաների և ֆինանսական ինստիտուտնե-
րի միջոցով: Ընդ որում, եթե ֆինանսական ինստիտուտների խնդիրը միջոցների տեղա-
շարժի առավել արդյունավետ ապահովումն է սեփականատերերից դեպի փոխառուները, 
ապա ֆինանսական շուկաներինը՝ ֆինանսական ակտիվների և պարտավորությունների 
առք ու վաճառքի կազմակերպումը ֆինանսական ռեսուրսներ վաճառողների և գնորդնե-
րի միջև: 

Տնտեսական հարաբերություններն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն են դարձնում ֆի-
նանսական միջնորդութունը և վարկային մեխանիզմների կիրառումը: Փոխառու միջոցնե-
րը՝ ցանկացած ոլորտի գործունեության արդյունավետության բարձրացման և զարգաց-
ման ապահովման կարևոր ֆինանսական լծակ են, որի կիրառումը պետք է իրականաց-
վի՝ ելնելով դրա առանձնահատկություններից: Այստեղ շուկայական հարաբերությունների 
ձևավորման և զարգացման պայմաններից մեկը՝ դրամավարկային լծակների, հատկա-
պես վարկային հարաբերությունների հնարավորությունների առավել լիարժեք օգտագոր-
ծումն է:  
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Ներկայումս շուկայական հարաբերությունները ներթափանցում են գործունեության 
գրեթե բոլոր ոլորտներ և, ելնելով ոլորտի առանձնահատկություններից, դրանք ունեն 
իրենց արտահայտման ձևերը: Նման պրոցեսներ տեղի են ունենում նաև կրթական ոլոր-
տում: Բարձրագույն կրթության ոլորտի գործունեության արդյունավետության բարելավ-
ման, բնակչության վճարունակության բարձրացման, լրացուցիչ միջոցների ներգրավման 
կարևոր աղբյուր են փոխառու միջոցները, որոնք համապատասխան պայմանների առկա-
յության դեպքում թույլ կտան հնարավորինս մատչելի դարձնել բարձրագույն կրթությունը:  

Բարձրագույն կրթության վարկավորման համակարգեր գոյություն ունեն աշխարհի 
շատ երկրներում, սակայն գործնականում դրանք հիմնականում կիրառվում են առավելա-
պես զարգացած երկրներում: Ընդհանուր առմամբ, վարկավորման պայմանները և չա-
փանիշները տարբեր երկրներում տարբեր են՝ կախված դրանց սոցիալ-տնտեսական վի-
ճակից, ֆինանսական, իրավական համակարգի զարգացման աստիճանից և այլն, սա-
կայն բոլոր համակարգերին բնորոշ է պետական աջակցությունը, խիստ արտոնյալ բնույ-
թը, մասնավորապես` վարկավորման երկարաժամկետ բնույթը, վարկի դիմաց գանձվող 
ցածր տոկոսադրույքները, մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը: Միաժամանակ, 
կրթական վարկավորման համակարգերը շերտավորված և անհատականացված են: Ել-
նելով ոլորտի սոցիալական նշանակությունից և պետության գործառույթներից՝ այստեղ 
կարևորվում է պետության դերը: Պետության գործունեությունն այս ոլորտում պետք է 
ուղղված լինի ուսանողներին ուսման դիմաց վճարումների կատարման համար գործնա-
կան ֆինանսական աջակցությանը: Այս նպատակով մշակվում և իրականացվում են ֆի-
նանսական աջակցության ծրագրեր, որոնք ունեն տարբերակված բնույթ: 

Միջոցների հատկացումը պետք է իրականացվի առավելապես արտոնյալ կրթական 
վարկավորման համակարգի կիրառման միջոցով: Դրանից ելնելով՝ կրթական վարկա-
վորման համակարգը կարելի է որակել որպես սուբսիդիար բնույթի վարկային համա-
կարգ: 

Վարկային հարաբերությունները, միաժամանակ, պետական կարգավորման օբ-
յեկտ են: Նպատակները, որոնք պետությունն ունի վարկային կարգավորման դեպքում, 
կարող են լինել տարբեր: Հետևաբար՝ պետությունը պետք է մշակի կրթական ոլորտում 
իրականացվող այնպիսի վարկային քաղաքականություն, որն արտահայտի այն սոցիա-
լական և ռազմավարական նշանակությունը, որն ունի այս ոլորտը երկրի համար: Փոխա-
ռու միջոցների կիրառումը որպես ֆինանսական լծակի պետք է իրականացվի ելնելով 
ոլորտի առանձնահատկություններից: Վարկային գործընթացի կարևորագույն փուլը` դրա 
կազմակերպումն է, որն իր հերթին պետք է իրականացվի՝ ելնելով կրթական վարկերին 
ներկայացվող պահանջներից, հատկապես՝ երկարաժամկետ բնույթից, մարման արտոն-
յալ ժամանակահատվածի անհրաժեշտությունից, ապահովվածության բացակայության 
պայմանից, արտոնյալ տոկոսադրույքներից: Վարկի ժամկետը պետք է բաղկացած լինի 
երկու հատվածներից՝ արտոնյալ և մարման ժամանակահատվածներից: Արտոնյալ ժա-
մանակահատվածի համար պետք է տրվի հիմնական պարտքի մարման հետաձգման 
իրավունք, միաժամանակ, հնարավոր է նաև, որ այդ ընթացքում կատարվի տոկոսների 
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վճարում, իսկ մարման ժամանակահատվածում՝ վարկային պարտավորությունների վերջ-
նական կատարում: Այսպիսով, կրթական վարկավորման առանձնահատկությունները 
պահանջում են վարկային գործընթացի կազմակերպման հատուկ մեխանիզմներ և մոտե-
ցումներ, իսկ այն իրականացնող սուբյեկտներին անհրաժեշտ է ցուցաբերել հատուկ 
աջակցություն: Սակայն, քանի որ տեղի է ունենում վարկային բնույթի գործարք, ուստիև 
չնայած դրա արտոնյալ բնույթին, պետք է պահպանվեն վարկավորման սկզբունքները: 
Դրա հետ կապված, առավել կարևորվում է վարկառուի վարկունակության ճիշտ գնահա-
տումը: Հիմնական պարտքի մարման, տոկոսների վճարման ճիշտ ժամանակացույցի 
մշակումը, ինչը կարող է իրականացվել տարբեր պարբերականությամբ և տարբեր չափե-
րով` ելնելով կողմերի համաձայնությունից: Այս ամենը կարող է իրականացվել հատուկ 
կառույցի միջոցով: 

ՀՀ-ում այժմ գործում է Ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական վարկերի (վար-
կերի տոկոսադրույքի սուբսիդավորման) ծրագիր1՝ ուղղված ուսանողական վարկերի 
տրամադրմանը, կրթության մատչելիության ապահովմանը: Ծրագիրն իրականացվում է 
պետության մասնակցությամբ: Ծրագրի համաձայն՝ ուսանողը կարող է ստանալ ուսանո-
ղական վարկ ուսման վարձի վճարման նպատակով, առավել բարենպաստ պայմաննե-
րով: Ծրագիրն առաջարկում է հատուկ պայմաններ, տոկոսադրույք և մարման գրաֆիկ-
ներ, այդ թվում՝ պետությունն իրականացնելու է այս ծրագրի շրջանակներում տրամա-
դրվող վարկերի տոկոսադրույքի մասնակի սուբսիդավորում: Վարկի առավելագույն գու-
մարը կազմում է 1 800 000 ՀՀ դրամ, ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, առավելա-
գույնը 4 անընդմեջ մասնաբաժնով, ընդ որում, յուրաքանչյուր մասնաբաժնի գումարը` ոչ 
ավելի, քան 450 հազ. դրամ` կախված յուրաքանչյուր մասնագիտության համար սահման-
ված ուսման վարձավճարի չափից: Վարկերը տրվում են 10 տարի մարման ժամկետով` 
սահմանելով արտոնյալ ժամկետ՝ ուսումնառության ընթացքում առավելագույնը 4 տարվա 
համար (կմարվեն միայն տոկոսագումարները): Վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդա-
վորման պայմաններն են՝ 
 ա. ուսումնական վարկերը տրամադրվում են 12 տոկոս տարեկան դրույքաչափով, 
 բ. 12 տոկոս տարեկան դրույքաչափով տրամադրված ուսումնական վարկերից պե-

տության կողմից սուբսիդավորվելու է տոկոսադրույքի 2 տոկոսային կետին համ-
արժեք մասը, 

 գ. 12 տոկոս տարեկան դրույքաչափով տրամադրված ուսումնական վարկերից մեկ 
ուսումնական տարվա արդյունքում առավել բարձր առաջադիմություն ցուցաբե-
րած բոլոր ուսանողների համար պետության կողմից սուբսիդավորվելու է տոկո-
սադրույքի 3 տոկոսային կետին համարժեք մասը: 

Վարկերը տրամադրվում են անկանխիկ. վարկի գումարը փոխանցվում է անմիջա-
պես ուսումնական հաստատություններին: Ուսանողներին տրամադրվող ուսումնական 

                                                            
1  http://www.hfyouth.am/files/Voroshum_usanoghnerin.pdf 
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վարկերի ապահովությունն ուսանողների ծնողների կամ խնամակալների երաշխավորու-
թյունն է: 

Մեր կարծիքով, այս ծրագրում որպես սուբսիդավորման հիմնական չափանիշ 
պետք է հանդես գա ուսանողի սոցիալական վիճակը, այսինքն՝ իրականացվի խիստ շեր-
տավորված մոտեցում՝ ելնելով վարկառուի սոցիալական վիճակից: 

Փոխառու միջոցների օգտագործումը կրթական ոլորտում լայն կիրառություն ունի 
աշխարհի շատ երկրներում: Ընդհանուր առմամբ, վարկավորման պայմանները և չափա-
նիշները տարբեր երկրներում տարբեր են, սակայն բոլոր համակարգերին բնորոշ է պե-
տական աջակցությունը, վարկավորման խիստ արտոնյալ բնույթը: Միաժամանակ, պետք 
է նշել, որ հատկապես վարկավորման տոկոսադրույքներն ամենուրեք շատ ավելի արտո-
նյալ են, այսպես, դրանք կազմում են ըստ երկրների հիմնականում 3-6 տոկոս1:  

Այսպիսով, կրթական վարկավորման առանձնահատկությունները պահանջում են 
վարկային գործընթացի կազմակերպման հատուկ մեխանիզմներ և մոտեցումներ, իսկ 
այն իրականացնող սուբյեկտներին անհրաժեշտ է տրամադրել հատուկ աջակցություն: 
Միաժամանակ, կրթական վարկավորման գործընթացը պետք է իրականացվի՝ ելնելով 
վարկավորման ընդհանուր սկզբունքներից, սակայն դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է կի-
րառվի յուրովի՝ ելնելով այս վարկավորման առանձնահատկություններից: Դրա համար 
անհրաժեշտ է մշակել այդ համակարգի գործելու ընթացակարգը: Այստեղ կարևորվում է 
այդ գործունեությունն իրականացնող իրավաբանական անձի կազմակերպաիրավական 
ձևի ճիշտ ընտրությունը: Մեր կարծիքով, առավել նպատակահարմար է հատուկ կարգա-
վիճակ ունեցող վարկային ոչ բանկային մասնագիտացված կազմակերպության ստեղծու-
մը և դրա գործունեության կարգի մշակումը: Կազմակերպության հիմնական նպատակը 
պետք է լինի մասնագիտացված գործունեության համար անհրաժեշտ մեխանիզմների և 
ուղիների մշակումը, որոնցից առանցքայինը` ֆինանսավորման միջոցների ներգրավումը, 
բաշխումն ու օգտագործումն է: Այս կառույցը պետք է ձևավորվի բոլոր շահագրգիռ կող-
մերի մասնակցությամբ` պետության, բուհերի, գործատուների, տարբեր հիմնադրամների 
և այլ կազմակերպությունների, ընդ որում, պետության մասնակցությունը, հատկապես 
սկզբնական շրջանում, պետք է լինի հիմնականը: 

Կրթական վարկավորման իրականացման համար առաջարկվող ոչ բանկային վար-
կային կազմակերպության դրամական հոսքերի հաշվարկներն իրականացվել են փորձա-
գիտական գնահատումների և կազմակերպության վարկային հնարավորությունների հի-
ման վրա: Ըստ դրա, վարկավորման արտոնյալ ժամանակահատվածի ընթացքում պետք 
է կատարվի միայն տոկոսավճարների գանձում (ենթադրվում է, որ դրա հաշվին կազմա-
կերպությունը ապահովում է իր գործունեության կազմակերպման հետ կապված ծախսե-
րը), տոկոսը սահմանվել է ծրագրավորված սղաճի չափով՝ 3-4%, իսկ այնուհետև, երբ 
ուսանողը սկսում է աշխատել, ընդունվում է, որ այն կարող է բարձրացվել և կազմել 6% 
(միջազգային պրակտիկայում կիրառվող առավելագույն չափի): Տարեկան բոլոր մուտ-

                                                            
1 Гурьянов А.П., Международные системы образовательного кредитования, Вестник ОГУ№3 (109), 2010, 30-33. 
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քերն ուղղվում են կազմակերպության ֆինանսական ապահովմանը կամ վարկային ռե-
սուրսների համալրմանը, հետևաբար՝ այդքանով պակասում է պարտքի ընդհանուր գու-
մարը վարկատուին և 11-րդ տարվանից սկսած կազմակերպության մոտ առաջանում է 
վարկային միջոցների ավելցուկ: Այսպիսով՝ տվյալ նախապայմանների դեպքում կազմա-
կերպությունը գործունեության 11-րդ տարվանից սկսած չի ունենա միջոցների ներգրավ-
ման անհրաժեշտություն: Ընդ որում, կարևորն այստեղ այն է, որ հիմնադիրներից գործու-
նեության իրականացման սկզբից չեն պահանջվում միանվագ խոշոր ներդրումներ և, ինչ-
պես ցույց են տալիս հաշվարկները, դրանց չափն աճում է աստիճանաբար, հասնելով 
առավելագույնի գործունեության 10-րդ տարում, և արդեն 11-րդ տարվանից կազմակեր-
պությունը կարող է սկսել մարել պարտքը հիմնադիրներին: 

 
АННА АСЛАНЯН 

 

ПУТИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТОВАНИЯ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: ссудные средства, сфера образования, кре-
дитный процесс, небанковская кредитная орга-
низация, денежные потоки 

 

Ссудные средства-важный финансовый рычаг повышения эффективности деятельнос-
ти и обеспечения развития любой сферы деятельности, в том числе образования. Важнейший 
этап кредитования-его организация, который должен осуществляться исходя из требований к 
образовательным кредитам. В РА в данной сфере действует специальная программа с участи-
ем государства. Однако, здесь основным критерием субсидирования должно являться социаль-
ное положение студента, на основе чего осуществляеться дифференцированный подход. Обос-
новано, что с этой целью наиболее целесообразно создание не банковской кредитной орга-
низации. Также выполнен расчет денежных потоков организации. 

 
ANNA ASLANYAN 

 

WAYS OF CREDITING DEVELOPMENT IN EDUCATION 
 

Key Words:  loan funds, education area, credit process, non-
bank credit organization, financial flow 

 

Loan funds represent important financial instrument which increase efficiency of activity and 
provision in any area including education.One of the most important parts of loans is the organizing, 
which should be done based on requirements for educational loans. Currently in RA for educational 
credits a special program exists, which includes goverment participation. In this program the main loan 
criteria is social status of the student, based on which differential approach is implemented. In this 
article we describe that a non-bank credit organization should support these types of loans. Calculation 
of financial flow of such organization is also presented. 
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ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԼՈՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ  

 

ՀԱՍՈՒՅԹԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  հասույթ, ՖՀՄՍ, ՀՀՄՍ, հարկային օրենս-
գիրք, հաճախորդների հետ պայմանագրերի 
գծով հասույթ, ֆինանսական հաշվառում, 
ճանաչում, չափում, ապրանք, ծառայություն, 
արտադրանք, գին, պարտավորություն, վա-
ճառք 

 

Հոդվածում, հիմնականում, անդրադարձ է կատարվել հասույթի հաշվապահական 
հաշվառման` ճանաչման, չափման ժամանակակից մոտեցումների նկարագրությանը, ՀՀ 
ֆինանսական և հարկային հաշվառումներում դրանց տարբերություններին՝ պայմանա-
վորված ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ (IFRS) Հաճա-
խորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ թիվ 15 ստանդարտի և ՀՀ Հարկային 
օրենսգրքի՝ մոտակա ժամանակներում կիրառմամբ և ուժի մեջ մտնելով: Ներկայացվել 
են մի շարք դեպքեր և օրինակներ, երբ հասույթի ճանաչման, չափման մոտեցումներն էա-
կանորեն տարբերվում են ինչպես ներկայում գործող համապատասխան մոտեցումներից, 
այնպես էլ ֆինանսական և հարկային հաշվառումների տեսանկյունից: 

 
Ներկայումս հասույթի հաշվապահական հաշվառման, հասույթի ճանաչման, չափ-

ման, մոտեցումների ուսումնասիրությունը միջազգային մասշտաբի խնդիր է` ֆինանսա-
կան հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ Հաճախորդների հետ պայմանա-
գրերի գծով հասույթ թիվ 15 ստանդարտի թողարկման և ուժի մեջ մտնելու հետ կապ-
ված: Ի սկզբանե, ստանդարտի համընդհանուր կիրառման սկիզբ էր սահմանվել 2017 թ. 
հունվարի 1-ը, սակայն ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների 
խորհրդի կողմից վերջերս ընդունվեց պարզաբանում, որի համաձայն՝ այդ ժամկետը տե-
ղափոխվեց 2018 թ. հունվարի 1-ը, չնայած այն հանգամանքին, որ թիվ 15 Հաճախորդ-
ների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ ստանդարտը կարող էր կիրառվել նաև վա-
ղաժամկետ՝ ՖՀՄՍ խորհրդի կողմից պաշտոնապես թողարկվելու պահից՝ 2014 թ. մա-
յիսից սկսած: 

Եթե միջազգային փորձում հասույթի հաշվառման հիմնախնդիրների ուսումնասի-
րության հրատապությունը, հիմնականում, պայմանավորված է վերը նշված հանգաման-
քով, ապա մեր իրականությունում, ինչպես գիտենք, առկա է ևս մեկ շատ կարևոր գոր-
ծոն՝ ՀՀ-ում հարկային օրենսդրության բնագավառում իրականացված լայնածավալ ու 
հիմնավոր փոփոխությունները և արդյունքում ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ՀՀ Հարկա-
յին օրենսգրքի ընդունումը և վավերացումը ՀՀ նախագահի կողմից: Այն պետք է ուժի 
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մեջ մտնի 2018 թ., մինչդեռ, կան որոշ հոդվածներ, որոնք ուժի մեջ են մտնելու արդեն 
2017 թ. հունվարի 1-ից: Եվ նշված հոդվածներում ներառվում են նաև այնպիսի դրույթներ, 
որոնք վերաբերում են հասույթներին (եկամուտներին), մասնավորապես՝ ոչ ռեզիդենտնե-
րի ստացած շահաբաժինների հարկային հաշվառմանը: 

Հրատապ է դառնում այն սկզբունքների, մոտեցումների մշակումը և ուսումնասիրու-
թյունը, որոնք պետք է կիրառվեն կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվու-
թյուններում, հարկային հաշվարկներում հասույթի և դրամական հոսքերի մեծության, 
բնույթի, տարբեր ժամանակաշրջանների բաշխման, վերագրման վերաբերյալ օգտագոր-
ծողների համար օգտակար տեղեկատվության արտացոլման ժամանակ: 

Ի տարբերություն գործող ՀՀՄՍ Հասույթ թիվ 18-ի և Կառուցման պայմանա-
գրեր թիվ 11-ի, նոր՝ թիվ 15 ՖՀՄՍ Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հա-
սույթ ստանդարտը ձևավորում է տարբեր տիպի պայմանագրերից հասույթի հաշվառ-
ման մեկ միասնական մոտեցում: 

Նոր ստանդարտն առաջարկում է կոնկրետ պայմանագրի հասույթի ճանաչման հա-
մար որոշակի հիմունքներով որոշված հետևյալ հինգ հիմնական հաջորդական քայլերի 
իրականացում կամ, այլ կերպ ասած, առաջարկում է այնպիսի մի մոդել, որը բաղկացած 
է հինգ հիմնական քայլերից, ընդ որում, կիրառելի հաճախորդների հետ ունեցած բոլոր 
պայմանագրերի գծով հասույթների ճանաչման համար: Այժմ նկարագրենք այդ հաջոր-
դական քայլերից յուրաքանչյուրն առանձին-առանձին. 

6. Հաճախորդի հետ ունեցած պայմանագրի սահմանում. 
Նախ և առաջ անհրաժեշտ է հասկանալ՝ ապահովված են արդյո՞ք պայմանագրի 

ճանաչման համար բոլոր չափանիշները. 
 պայմանագիրը գրավո՞ր, թե՞ բանավոր ձևով պետք է վավերացված լինի բոլոր 

կողմերի կողմից, 
 պայմանագրում պետք է որոշվի կողմերի իրավունքները փոխանցվող ապրանք-

ների, աշխատանքների, ծառայությունների նկատմամբ և դրանց վճարման պայ-
մանները, 

 վճարումը պետք է համարվի արժանահավատ: 
Կարելի է նկատել, որ այս փուլում ստանդարտների գործող և նոր մոտեցումների 

միջև, ըստ էության, էական տարբերություններ չեն առաջանում: Ուղղակի, հաշվի առնե-
լով, որ ՖՀՄՍ 15-ը պահանջում է ուշադրություն դարձնել վճարման ժամկետի պահին հա-
ճախորդի կողմից փոխհատուցվող գումարի վճարման հնարավորության և մտադրության 
հանգամանքին, կազմակերպությանն անհրաժեշտ է վերլուծել այնպիսի չափանիշներ, 
ինչպիսիք են հաճախորդի վճարունակությունը և նրա հետաքրքրվածությունն աշխատան-
քի արդյունքում: 

7. Պայմանագրի կատարման պարտավորությունների տարբերակում.  
Ի՞նչ է վաճառում կազմակերպությունը: Որպես կանոն, դա մյուսներից տարբերակ-

վող ապրանք է, աշխատանք կամ ծառայություն: Հենց այդ տարբերակվող օբյեկտի վա-
ճառքն էլ կարող է համարվել հասույթի հաշվառման միավոր: Կատարման պարտավորու-
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թյունը, որպես ապրանքի կամ ծառայության փոխանցման խոստում, տարբերակվող է, 
եթե.  

 հաճախորդը օգուտ է ստանում հենց առանձին ապրանքից, ծառայությունից կամ 
շուկայում առկա այլ ռեսուրսների հետ միասին դրա օգտագործումից, 

 ապրանքը կամ ծառայությունը պայմանագրում ներկայացված այլ խոստումներից 
առանձին է: 

Գործառնությունների մեծամասնության դեպքում հասույթի հաշվառումը գործող և 
նոր ստանդարտներով, ըստ իրացվող արտադրանքի կառուցվածքի, չի տարբերվում: 
Մինչդեռ, հնարավոր են դեպքեր, երբ մեկ պայմանագրի շրջանակում իրականացվի հա-
մակցված արտադրանքների վաճառք, օրինակ՝ ծառայությունների մատուցում, միաժա-
մանակ տրամադրելով սարքավորում այդ ծառայություններից օգտվելու համար, մեկ ապ-
րանքի համար զեղչի տրամադրում` մեկ այլ ապրանք ևս ձեռք բերելու պայմանով, ապ-
րանքի վաճառքի լիցենզավորված համաձայնագիր` շուկայում դրա առաջխաղացման ծա-
ռայությունների միաժամանակյա տրամադրմամբ կամ սարքավորումների վաճառք՝ լրա-
ցուցիչ ծառայությունների մատուցմամբ, հետերաշխիքային սպասարկմամբ: Նման դեպ-
քում հնարավոր է առաջանան տարբերություններ, որոնք էականորեն կփոխեն հաշվետ-
վությունների ցուցանիշները: 

8. Գործարքի գնի որոշում.  
Պայմանագրի կատարման պարտավորությունների սահմանումից հետո անհրա-

ժեշտ է որոշել պայմանագրի ընդհանուր գումարը, այսինքն` գնահատել հասույթի մեծու-
թյունը պայմանագրի կնքումից: Այս քայլի շրջանակում կազմակերպությունը պետք է հաշ-
վի առնի հետևյալ առանձնահատկությունները. 

 պայմանագրի արժեքի փոփոխուն բաղադրիչը, 
 ֆինանսավորման էական բաղադրիչը, 
 ոչ դրամային փոխհատուցում: 

Պայմանագրի արժեքի փոփոխուն բաղադրիչին կարելի է վերագրել զեղչերը, վար-
կերը, ապրանքների վերադարձը, լրացուցիչ պարգևավճարները և այլն: Հասույթի ճա-
նաչման առումով, գործող թիվ 18 ՀՀՄՍ-ն սահմանում է, որ ապրանքների վաճառքից 
հասույթը պետք է ճանաչվի, երբ բավարարված են հետևյալ բոլոր պայմանները՝ 

 կազմակերպությունը հաճախորդին է փոխանցում ապրանքների սեփականու-
թյան հետ կապված ռիսկերի և հատույցների նշանակալի մասը, 

 կազմակերպությունը չի պահպանում ոչ կառավարման շարունակական մասնակ-
ցություն, որը, սովորաբար, բխում է սեփականության իրավունքից և ոչ էլ վա-
ճառված ապրանքների նկատմամբ արդյունավետ վերահսկողություն, 

 հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը, 
 հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

կազմակերպություն, 
 գործարքի հետ կապված կատարված կամ կատարվելիք ծախսումները հնարա-

վոր է արժանահավատորեն չափել1: 
                                                            
1 Թիվ 18 Հասույթ ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 14: 
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Մինչդեռ, Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ ՖՀՄՍ 15 ստան-
դարտում ավելի առաջնային է համարվում վերահսկողության փոխանցում հասկացու-
թյունը, քան ռիսկերի և հատույցների փոխանցումը և մանրամասնորեն նկարագրվում 
են չափանիշներ, որոնք պետք են գնահատելու համար այն դեպքերի առաջանալու հա-
վանականությունը, որոնք հնարավորություն են տալիս ճանաչելու հասույթը: Կազմակեր-
պությունը պետք է ճանաչի հասույթն այն ժամանակ կամ ըստ այն բանի, թե կազմակեր-
պությունն ինչպես է կատարում պարտավորությունը՝ խոստացված ապրանքը կամ ծառա-
յությունը, այսինքն` ակտիվը հաճախորդին փոխանցելու միջոցով: Ակտիվը փոխանցվում 
է այն ժամանակ կամ ըստ այն բանի, թե երբ հաճախորդը կստանա նման ակտիվների 
նկատմամբ վերահսկողությունը1: Արդյունքում՝ որոշ դեպքերում հասույթի ճանաչումն 
իրականացվում է ավելի շուտ, քան դա սահմանվում է գործող՝ ՀՀՄՍ թիվ 18 Հասույթ 
ստանդարտով: 

Ֆինանսավորման էական բաղադրիչի առումով, հարկ է նշել, որ թիվ 18 Հասույթ 
ստանդարտն անդրադառնում է, այսպես կոչված, ապրանքային վարկին միայն հաճա-
խորդի տեսանկյունից. օրինակ՝ կազմակերպությունը կարող է ապրանքների վաճառքից 
ստացվելիք գումարները, որպես անտոկոս վարկ, տրամադրել հաճախորդին կամ հաճա-
խորդից որպես ապրանքների վաճառքի դիմաց հատուցում ընդունել մուրհակ, որն ունի 
շուկայականից ցածր տոկոսադրույք: Երբ պայմանավորվածության արդյունքում դա վե-
րածվում է ֆինանսավորման գործարքի, հատուցման իրական արժեքը որոշվում է բոլոր 
ապագա վճարումների զեղչման հիման վրա՝ կիրառելով պայմանական տոկոսադրույքը2: 
Մինչդեռ, հակառակ իրավիճակին, երբ հաճախորդն է ֆինանսավորում վաճառողին, չի 
անդրադառնում, քանի որ, համաձայն ՀՀՄՍ 18-ի, հասույթը պետք է չափվի ստացված 
կամ ստացվելիք հատուցման իրական արժեքով3: ՖՀՄՍ 15-ի՝ համաձայն էականորեն 
փոխվել է ֆինանսավորման բաղադրիչի արտացոլման մոտեցումը: Փոխհատուցման 
խոստացված գումարի ճշգրտման նպատակը, հաշվի առնելով ֆինանսավորման էական 
բաղադրիչը, համարվում է կազմակերպության կողմից հասույթի ճանաչումն այն գումա-
րով, որն արտացոլում է այն գինը, որը հաճախորդը կվճարեր խոստացված ապրանքների 
կամ ծառայությունների համար դրամական միջոցներով, այն ժամանակ կամ ըստ այն 
բանի, որ դրանք կփոխանցվեին հաճախորդին, այսինքն` վաճառքի դրամական գինը4: 
Հետևաբար՝ առաջանում է նոր եզրույթ` վաճառքի դրամական գին: Ասվածը ներկայաց-
նենք հետևյալ օրինակով. 

Ենթադրենք՝ կազմակերպությունը վճարման հետաձգումով իրացնում է սարքավո-
րումներ 2,519,424.00 դրամով, երեք տարի վճարման ժամկետով, ապա գործող Հա-
սույթ թիվ 18 ստանդարտի պարագայում հասույթի գումարը պետք է զեղչվի 3 տարվա 
համար, զեղչման տոկոսադրույքը, ենթադրենք, հավասար է 8%: 

                                                            
1 Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, абзац 31. 
2 Թիվ 18 Հասույթ ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 11: 
3 Թիվ 18 Հասույթ ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 9: 
4  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, абзац 61. 
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Կազմակերպությունը կարող է որպես իրացումից հասույթ ճանաչել 2,000,000.00 
դրամը (2,519,424.00 x 1/(1+0.08)3), իսկ հետագա 3 տարիներին՝ որպես եկամուտ ձևա-
կերպել 519,424.00 դրամ ամբողջ ժամանակաշրջանի համար: Այն դեպքում, երբ հաճա-
խորդը վճարում է կանխավճար 2,000,000.00 դրամի չափով, իսկ սարքավորումները 
նրան պետք է մատակարարվեն 3 տարի հետո, սկզբում վաճառողը ճանաչում է որպես 
կրեդիտորական պարտք ստացված կանխավճարի, այնուհետև, երեք տարի հետո՝ հա-
սույթը նույն գումարի չափով: Հաճախորդի՝ ապրանքային վարկավորման տեսանկյունից 
ՖՀՄՍ 15-ի շրջանակներում գործառնությունը պետք է արտացոլվի նույն ձևով, ինչ գոր-
ծող ստանդարտի պարագայում է: Սակայն, կանխավճարային վճարումով մատակարար-
ման դեպքում, եթե հաճախորդը վճարել է կանխավճար 3 տարի շուտ, քան` ապրանքի 
ստացումը, ապա սկզբում պետք է ճանաչվի պայմանագրային պարտավորություն (կրեդի-
տորական պարտավորություններ ստացված կանխավճարի գծով) 2,000,000.00 դրամի 
չափով, իսկ հետագա երեք տարիներին՝ տոկոսային ծախսեր, որոնք կմեծացնեն այդ 
պայմանագրային պարտավորությունըմինչև 2,519,424.00 դրամ (զեղչման տոկոսադրույ-
քը, ենթադրենք, նույնն է՝ 8%): Երեք տարին ավարտվելուց հետո ճանաչվում է հասույթը` 
ձևավորված պարտավորության չափով (արդյունքում կճանաչվի հասույթ՝ 2,519,424.00 և 
տոկոսային ծախսեր՝ 519,424.00 դրամի չափով): Այստեղ հարկ է նշել, որ նոր ստանդար-
տը սահմանում է այնպիսի նոր հասկացություններ, ինչպիսիք են պայմանագրային պար-
տավորությունը և պայմանագրային ակտիվը: 

Պայմանագրային ակտիվը կազմակերպության՝ հաճախորդին ապրանքների և ծա-
ռայությունների փոխանցման դիմաց փոխհատուցման ստացման իրավունքն է, երբ նման 
իրավունքը կախված է ինչ-որ տարբերվող, որոշակի ժամանակահատվածի լրանալուց 
(օրինակ՝ կազմակերպության կողմից որոշակի պարտավորությունների կատարումն 
ապագայում), իսկ պայմանագրայինը կազմակերպության՝ հաճախորդին ապրանքների և 
ծառայությունների փոխանցման պարտավորությունն է, որի դեպքում կազմակերպությու-
նը ստացել է փոխհատուցում հաճախորդից (կամ փոխհատուցման ենթակա գումարը, 
որը ենթակա է վճարման)1: 

Անհրաժեշտ է նաև նշել, որ պայմանագրի դրամական գնից գումարների տարբերու-
թյունները կարող են համարվել ոչ թե ֆինանսավորման արդյունք, այլ պայմանավորված 
լինել այլ գործոններով, օրինակ՝ պայմանագրի կողմերից մեկն ու մեկի պարտավորու-
թյունների չկատարման ռիսկերի արտացոլմամբ: Նման դեպքերում ֆինանսավորման 
արդյունքը չպետք է արտացոլվի: Այսպես՝ կամ հաճախորդը վճարում է ապրանքների 
կամ ծառայությունների համար նախօրոք, և դրանց փոխանցման ժամկետները որոշում է 
ինքը, կամ հաճախորդին խոստացված փոխհատուցման զգալի մասը համարվում է փո-
փոխուն բաղադրիչ, գումարը կամ փոխհատուցման վճարման ժամկետները տատանվում 
են և կապված են հետագա դեպքի առաջանալու կամ չառաջանալու հետ, որը, ըստ էու-

                                                            
1  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, 

приложение А, определение терминов. 
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թյան, չի վերահսկվում հաճախորդ կազմակերպության կողմից (օրինակ՝ եթե փոխհատու-
ցումը ներկայացնում է ռոյալթի` պայմանավորված վաճառքներով1): 

Ինչ վերաբերում է ոչ դրամական փոխհատուցմանը, ապա պետք է նշել, որ գործող 
և նոր ստանդարտներով այստեղ գրեթե տարբերություններ չկան, քանի որ եթե ապ-
րանքների և ծառայությունների դիմաց, ըստ պայմանագրի, վճարումն իրականացվում է 
ոչ դրամական միջոցներով, ապա հասույթը պետք է չափվի ստացված ապրանքների կամ 
ծառայությունների իրական արժեքով, ինչպես նշված է թիվ 18 Հասույթ ստանդարտի 12 
և թիվ 15 Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ ստանդարտի 66 պարա-
գրաֆներում: 

9. Գործարքի գնի բաշխում պայմանագրի կատարման պարտավորությունների 
նկատմամբ. 

Ինչպես արդեն դիտարկեցինք, հնարավոր են դեպքեր, երբ մեկ պայմանագրի 
շրջանակներում նախատեսվում է իրարից տարբերվող ապրանքների և ծառայություննե-
րի մատակարարում: Հասույթի ճանաչման պահն այդ տարբեր բաղադրիչների համար 
կարող է լինել տարբեր: Այս խնդրի կարգավորման նպատակով նոր ստանդարտն առա-
ջացնում է հասույթի ճանաչման նոր փուլ` գնի բաշխումն ըստ հասույթի հաշվառման միա-
վորների: Միաժամանակ, դա սահմանում է, թե ինչ ձևով պետք է բաշխվեն պայմանագրի 
ընդհանուր զեղչերն ըստ յուրաքանչյուր բաղադրիչի: Ինչպես գիտենք, գործող ստանդար-
տը չի ներկայացնում զեղչերի բաշխման կարգ: Ստանդարտի միակ պահանջը, որով 
պետք է առաջնորդվել բաշխման դեպքում, հասույթի չափումն է ստացման ենթակա հա-
տուցման իրական արժեքով: Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում պետք է վերլու-
ծել վաճառքի գործառնությունը և մանրամասնորեն նկարագրել դա հաշվային քաղաքա-
կանությունում: Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ թիվ 15 ստանդար-
տը հստակ սահմանում է, որ վաճառքի գինը պետք է բաշխվի ըստ կատարման ենթակա 
յուրաքանչյուր պարտավորության, այսինքն` ըստ յուրաքանչյուր տարբերակվող արտա-
դրանքի համամասնորեն առանձնացված վաճառքի գնի: Վաճառքի առանձնացված գինն 
այն է, որով կազմակերպությունը պետք է իրացնի հաճախորդին խոստացված ապրանքը 
կամ ծառայությունը: Ներկայացնենք հետևյալ օրինակը. դիտարկենք բջջային կապի օպե-
րատորի կողմից փաթեթային արտադրանքի (ծառայություն + ապրանք)՝ շարժական 
հեռախոսակապի (երեք տարի ժամկետով) և սմարթֆոնի վաճառք: Փաթեթի վաճառքի 
գինն առանց ԱԱՀ-ի 215,000.00 դրամ է: Սմարթֆոնի վաճառքի գինը, դրա առանձին 
ձեռքբերման դեպքում, 60,000.00 դրամ է առանց ԱԱՀ-ի, իսկ հեռախոսակապի ծառա-
յության ամսական բաժանորդավճարը երեք տարին ավարտվելուց հետո՝ 5,200.00 դրամ 
ամսական՝ առանց ԱԱՀ-ի: Այսպիսով՝ փաթեթի գնման դեպքում զեղչի գումարը կկազմի. 
  60,000.00 դր. + 5,200.00 դր. x 36 ամիս – 215,000.00 դ. = 32,200.00 դր. 

Անհրաժեշտ է 32,200.00 դրամ զեղչի գումարը բաշխել՝ ըստ երկու բաղադրիչի: 
Սմարթֆոնի համար դա կազմում է. 

                                                            
1  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, абзац 62. 
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  60,000.00 / (60,000.00 դր. + 5,200.00 դր. x 36 ամիս) x 100% = 24% 
3 տարվա շարժական կապի ծառայությունների համար դա կազմում է. 
  (5,200.00 դր. x 36 ամիս) / 247,200 դր. x 100% = 76% 
Այսպիսով՝ կազմակերպությունը պետք է տվյալ պահին ճանաչի սմարթֆոնի վա-
ճառքից հասույթ հետևյալ չափով. 
  215,000.00 x 24% = 51600 դր., 
ինչպես նաև շարժական կապի ծառայությունների մատուցումից հասույթ՝ ամսական 
հետևյալ չափով. 
  (215,000.00 դր. – 51,600.00 դր.) / 36 ամիս = 4538.89 դր. 
Եվս մեկ հետաքրքիր իրավիճակ, երբ կազմակերպությունը մատուցում է ծառայու-

թյուն և առանց վճարի տրամադրում դրանից օգտվելու համար սարքավորում, օրինակ` 
մոդեմ՝ ինտերնետ հասանելիության ծառայությունների մատուցման պարագայում: Հա-
սույթ թիվ 18 ստանդարտի պարագայում նման բաղադրիչը չի նկատվում, դրա վաճառ-
քից հասույթը զրոյական է, պետք է ճանաչվի միայն ինտերնետ-հասանելիության ծառա-
յությունների գծով հասույթը, սակայն, Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հա-
սույթ թիվ 15 ստանդարտի համաձայն, հասույթը պետք է բաշխվի համամասնորեն՝ ըստ 
առանձնացված վաճառքի գնի: 

10. Հասույթի ճանաչում.  
Վերջին՝ 5-րդ փուլում անհրաժեշտ է որոշել հասույթի ճանաչման պահը, այսինքն` 

կազմակերպությունը այս փուլում պետք է որոշի հասույթը ճանաչել կամ տվյալ պահին, 
կամ որոշակի ժամանակահատվածի ընթացքում: 

Ինչպես նշեցինք, Հասույթ ՀՀՄՍ 18-ի սահմանված մոտեցման համաձայն, հա-
սույթը պետք է ճանաչվի այն ժամանակ, երբ կազմակերպությունը հաճախորդին է փոխ-
անցում ապրանքների սեփականության հետ կապված ռիսկերի և հատույցների նշանա-
կալի մասը կամ, ըստ այն բանի, որ կազմակերպությունը չի պահպանում ոչ կառավար-
ման շարունակական մասնակցություն և ոչ էլ վաճառված ապրանքների նկատմամբ ար-
դյունավետ վերահսկողություն, այլ կերպ ասած` կազմակերպությունը կատարում է հաճա-
խորդի նկատմամբ իր պայմանագրային պարտավորությունները խոստացված ապրանք-
ները կամ ծառայությունները նրան փոխանցելու ճանապարհով: Նոր ստանդարտի հա-
մաձայն՝ ապրանքների և ծառայությունների փոխանցումը կատարվում է այն ժամանակ 
կամ ըստ այն բանի, թե երբ է հաճախորդը ձեռք բերում դրանց նկատմամբ վերահսկողու-
թյուն: Ըստ այդմ՝ որոշ դեպքերում հասույթը պետք է ճանաչվի որոշակի ժամանակա-
շրջանի ընթացքում: Այսպես՝ 

 հաճախորդը միաժամանակ ստանում և սպառում է օգուտները` պայմանավոր-
ված կազմակերպության նշված պարտավորությունների կատարմամբ, ըստ կազ-
մակերպության կողմից դրանց կատարման աստիճանի. օրինակ` պարբերաբար 
կրկնվող ծառայությունների մատուցումը, 

 վաճառողի պարտավորությունների կատարման գործընթացում ձևավորվում կամ 
բարելավվում է ակտիվը, և հաճախորդը դրա նկատմամբ վերահսկողությունը 
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ձեռք է բերում, երբ ձևավորվում կամ բարելավվում է ակտիվը. օրինակ` կառույցի 
շինարարությունը, 

 կազմակերպության կողմից իր պարտավորությունների կատարումը չի հանգեց-
նում ակտիվի ձևավորման, որը կազմակերպությունը կարող է օգտագործել այլ-
ընտրանքային նպատակների համար. ըստ այդմ՝ կազմակերպությունը տիրապե-
տում է իրավական պաշտպանությամբ ապահովված իրավունքի` ներկա պահին 
պայմանագրային աշխատանքների մի մասի կատարման դիմաց վճարի ստաց-
ման համար. օրինակ` կազմակերպությունը ստեղծում է բացառիկ ծրագրային 
իրավական ապահովվածություն հաճախորդի կարիքների համար1:  

Կազմակերպության կողմից կատարման ենթակա պարտավորությունների կատար-
ման աստիճանը գնահատելու համար կարող է կիրառվել հետևյալ երկու մեթոդը. 

 արդյունքների, 
 ռեսուրսների2: 

Մնացած բոլոր դեպքերում հասույթը ճանաչվում է տվյալ պահին: 
Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ թիվ 15 ՖՀՄՍ-ն հստակեց-

նում է տարբեր իրավիճակներում հասույթի ճանաչման հնարավորություններն ու առանձ-
նահատկությունները, մասնավորապես՝ վերադարձման իրավունքով ապրանքների վա-
ճառքի դեպքում վաճառողը պետք է ճանաչի. 

 հասույթ այն փոխանցված արտադրանքի հատուցման չափով, որի իրավունքը 
նա ակնկալում է ստանալ, այսպիսով՝ հասույթը չի ճանաչվի այն արտադրանքի 
չափով, որը ակնկալում է, որ կվերադարձվի, 

 պարտավորություն` միջոցների վերադարձով պայմանավորված, 
 ակտիվ (և վաճառքի ինքնարժեքի համապատասխան ճշգրտում) հաճախորդից 

արտադրանքի ստացման իրավունքի դիմաց միջոցների հետվերադարձի հան-
դեպ պարտավորությունների կատարման ժամանակ: 

Նոր ստանդարտը մանրամասնորեն ներկայացնում է հաշվառման մոտեցումները 
նաև այնպիսի բնագավառների համար, ինչպիսիք են երաշխիքային և լիցենզավորման 
պայմանագրերի ծախսերը, այդ թվում, օրինակ, պայմանագրի կնքման: Դժվար չէ նկա-
տել, որ այս նոր մոտեցումների պարագայում հնարավոր են մի շարք դեպքեր, երբ կարող 
են առաջանալ տարբերություններ հասույթի ֆինանսական և հարկային հաշվառումների 
միջև` պայմանավորված դրանց ճանաչման, չափման և բացահայտման տարբեր 
սկզբունքների, մոտեցումների, եղանակների և այլնի կիրառմամբ: 

Հարկ է նշել, որ ՀՀ Հարկային օրենսգրքի համաձայն, հաշվառման հաշվեգրման 
մեթոդը նշանակում է, որ հարկ վճարողը եկամուտների և ծախսերի հաշվառումն իրակա-
նացնում է՝ ելնելով իր կողմից այդ եկամուտների ստացման իրավունքը ձեռք բերելու պա-
հից` անկախ հատուցումների ստացման պահից3:  

                                                            
1  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, абзац 35. 
2  Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 15 Выручка по договорам с покупателями, абзац B14. 
3 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 15, 1-ին կետ, ա) ենթակետ: 
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Հոդվածի շրջանակներում մենք օբյեկտիվ պատճառներով չենք անդրադառնում բո-
լոր դեպքերի քննարկմանը, քանի որ դա հնարավոր չէ: Ուղղակի, ելնելով հարցի հրատա-
պությունից (դրույթը ուժի մեջ է մտնելու 2017 թ. հունվարի 1-ից), կքննարկենք միայն ոչ 
ռեզիդենտների շահաբաժինների հարկային հաշվառման մոտեցումը: Ֆինանսական և 
հարկային հաշվառումների միջև տարբերություններ, նոր մոտեցումների պարագայում, 
առաջանում են ընդհանրապես շահաբաժինների գծով եկամուտների ճանաչման ար-
դյունքում, անկախ այն հանգամանքից, թե շահաբաժին ստացողը ռեզիդենտ, թե ոչ ռեզի-
դենտ անձ է, քանի որ, ՀՀ Հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 3-րդ կետի 5) ենթա-
կետի համաձայն, շահաբաժինների տեսքով եկամտի ստացման իրավունքը համարվում է 
ձեռքբերված բաժնետերերի (փայատերերի) ժողովի կողմից հաշվետու տարվա գործու-
նեության արդյունքներով ստացված շահույթից շահաբաժինների բաշխման մասին որոշ-
ման ընդունման օրը, բայց ոչ ուշ, քան հաշվետու տարվան հաջորդող հարկային տարվա 
հունիսի 30-ը ներառյալ: Պարզ է, որ այս դրույթի վերջին մասն արդեն իսկ տարակարծու-
թյունների տեղիք է տալիս: Ինչ վերաբերում է ոչ ռեզիդենտներին, ապա, նույն օրենսգրքի 
համաձայն, չնայած այն հանգամանքին, որ այս դեպքում շահութահարկով հարկման օբ-
յեկտի հաշվառումն իրականացվում է (հարկի հաշվարկը կատարվում է) ըստ հաշվառման 
դրամարկղային մեթոդի, մասնավորապես՝ հարկի հաշվարկման համար հիմք հանդիսա-
ցող եկամտի վճարում է համարվում 109-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 5-րդ կետով սահման-
ված՝ շահաբաժինների բաշխման մասին որոշման ընդունումը կամ նույն կետով սահման-
ված ժամկետի լրանալը1:  

Ըստ վերը նշվածի՝ կարելի է կատարել հետևյալ եզրահանգումները. 
1. Թիվ 15 ՖՀՄՍ կիրառության պարագայում հակասություններ են առաջանում 

ինչպես հասույթի ֆինանսական հաշվառման, ճանաչման, չափման գործող և 
նոր ստանդարտների, այնպես էլ ֆինանսական ու հարկային հաշվառումների 
միջև: 

2. Չնայած այն հանգամանքին, որ թիվ 15 ՖՀՄՍ-ն կիրառվելու արդեն 2018 թ. 
հունվարի 1-ից, այդուհանդերձ, պետական կառավարման համապատասխան 
մարմնի կողմից ստանդարտը ՀՀ-ում տեղայնացնելու առումով որևէ տեղաշարժ 
չկա. խոսքը, մասնավորապես, ՀՀ Կառավարության Ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների միջազգային ստանդարտները և միջազգային ստանդարտների ուղե-
ցույցները հրապարակելու մասին 2010 թ. մարտի 11-ի թիվ 235-Ն որոշման մեջ 
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին է: 

3. Նոր՝ թիվ 15 ՖՀՄՍ պահանջների կիրառումից խուսափելը բացառվում է գոնե 
այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են հեռահաղորդակցությունը, տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաները, շինարարությունը և այլն: Այսինքն` չի կարող լինել այն-
պես, ինչպես հեջավորման կամ հեջի հաշվառման, աշխատակիցների հետաշ-
խատանքային հատուցումների պլանների կամ համախմբման դեպքում է: 

                                                            
1 ՀՀ Հարկային օրենսգիրք, հոդված 132, 2-րդ կետ, 7) ենթակետ: 
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Եվ, վերջապես, թիվ 15 ՖՀՄՍ հիմնական մոտեցումն այն է, որ ճանաչված հասույթը 
պետք է արտացոլի այն հատուցումը, որը ստանալու իրավունքն ակնկալվում է ունենալ 
փոխանցված ապրանքների և ծառայությունների դիմաց: 

Այսպիսով՝ մոտակա ժամանակաշրջանում՝ 2017-2018 թթ. մենք բավականաչափ 
լուրջ անելիքներ ունենք հասույթի ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ հարկային հաշվառ-
ման առնչությամբ՝ ՖՀՄՍ Հաճախորդների հետ պայմանագրերի գծով հասույթ թիվ 15 
ստանդարտի կիրառման և Հարկային օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելու հետ կապված: 

 
АРТУР ГАЛОЯН 

 

“СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ВЫРУЧКИ” 
 

Ключевые слова: выручка, международный стандарт финансо-
вых отчетностей, международный стандарт 
бухгалтерского учета, налоговый кодекс, вы-
ручка по договорам с покупателями, финансо-
вый учет, признание, измерение, продукт, то-
вар, услуга, цена, обязательство, продажа 

 

В статье в основном было затронуто описание современных подходов измерения и при-
знания выручки в бухгалтерском учете, их различия в финансовом и налоговом учетах в РА, 
что обусловлено и связано с применением и вступлением в силу в ближайшее время стандарта 
15 “Выручка по договорам с покупателями” международного стандарта финансовых отчетнос-
тей (IFRS) и “Налогового кодекса” РА. В частности, были представлены ряд конкретных случа-
ев и примеров, когда подходы измерения и признания выручки существенно различаются как 
от соответствующих подходов, существующих в настоящее время, так и с точки зрения фи-
нансового и налогового учета. 

 

ARTHUR GALOYAN 
 

«CONTEMPORARY ISSUES WITH REVENUE ACCOUNTING» 
 

Key Words:  revenue, International Financial Reports Standards 
(IFRS), International Accounting Standard, Tax 
Code, Revenue from Contracts with Customers, 
financial Accounting, recognition, measurement, 
product, service, price, commitment, sale 

 

At the article called a key reference was made to the description of modern approach to the 
accounting of revenue, its recognition, measurement and to differences between that approach in 
financial and tax reporting in the Republic of Armenia, which is due to the execution and enforcement 
of Standard number 15 «Revenue from Contracts with Customers», International Financial Reports 
Standards (IFRS) and the new Tax Code of the Republic of Armenia in nearest future. Particularly, a 
series of cases studies and examples have been presented, where revenue recognition and measurement 
principles essentially differ from approaches applicable currently, and also in financial and taxing 
perspective. 
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ԼՈՒՍՅԱ ԳԱԼՈՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  պետական պարտք, համախառն ներքին 
արդյունք, տնտեսական աճ, ռեգրեսիոն վեր-
լուծություն, պետական պարտքի բեռ  

 

Պետական պարտքի արդյունավետ կառավարման տեսանկյունից, կարևոր նշանա-
կություն ունի պետական պարտքի և տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատումը: 
Հոդվածում ներկայացվել են պետական պարտքի և նրա առանձին բաղադրիչների ու 
տնտեսական աճի փոխազդեցության գնահատման տարբեր մոդելներ, որոնց նպատակն 
է բացահայտել այդ փոխազդեցության բնույթը, ուժգնությունը և ուղղվածությունը: Գնա-
հատման արդյունքները կարևոր նշանակություն ունեն պետական պարտքի կառավար-
ման քաղաքականությունն առավել արդյունավետ կազմակերպելու գործում: 

 

Տնտեսագիտական մտքի վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ տնտեսագիտա-
կան տեսության մինչդասական շրջանի երկու հիմնական համակարգերը` մերկանտիլիզ-
մը և ֆիզիոկրատները, պետական պարտքի հետ կապված հարցերում հանդես էին գալիս 
տրամագծորեն հակառակ դիրքերից: Վերջիններս պետական պարտքի տեսական հիմ-
նադրույթների վերաբերյալ լայն բանավեճի նախադրյալ հանդիսացան, որը ներկայաց-
վեց դասական քաղաքատնտեսության շրջանակներում: 

Դասական տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչները, ֆիզիոկրատների 
նման, քննադատաբար էին վերաբերվում պետական պարտքի վերաբերյալ մերկանտի-
լիզմի հայացքներին: Դասական քաղաքատնտեսության ներկայացուցիչները (Դ. Հյումը, 
Ա. Սմիթը, Դ. Ռիկարդոն և այլք), դասական շուկայական համակարգը դիտարկում էին 
որպես ինքնակարգավորվող համակարգ, և այդ պատճառով պետական միջամտությունը 
տնտեսական գործընթացներում ավելորդ էր1: 

Սույն դպրոցի ականավոր ներկայացուցիչներից մեկը` Դ. Հյումը, ակտիվորեն հան-
դես էր գալիս մերկանտիլիզմի դատողությունների դեմ: Նա ծաղրում էր պետական 
պարտքի` սահմաններ չունենալու մասին գաղափարը: Ըստ նրա` պարտքի սահմանները 
որոշվում են տոկոսային վճարումների ֆինանսավորման համար հարկային եկամուտների 
ապահովման` հասարակության ունակությամբ: 

Պետական պարտավորության խնդիրներին լուրջ ուշադրություն էր դարձնում դա-
սական դպրոցի մեկ այլ ականավոր ներկայացուցիչ Ա. Սմիթը: Նա համարում էր, որ հան-
                                                            
1  Хайхадаева О., Государственный долг в воззрениях классической экономической школы. Вестник 

СПбГУЭФ. №3. 2000, с. 94-95. 
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րային փոխառությունները հանգեցնում են կապիտալի նվազմանը, իսկ հարկերը` սպառ-
ման կրճատմանը: Ըստ որում, փոխառությունների` կապիտալի վրա ունեցած բացասա-
կան ներգործությունը մասամբ փոխհատուցվում է նրանով, որ փոխառությունների իրա-
կանացման ժամանակ հարկային բեռը չի ավելանում և հետևաբար` թուլանում է խնա-
յողությունների վրա հնարավոր բացասական ազդեցությունը1: 

Տնտեսական գործընթացներին պետության միջամտության քաղաքականության վե-
րաբերյալ էլ ավելի ծայրահեղ են համարվում Դ. Ռիկարդոյի մոտեցումները2: Նրա կարծի-
քով, տնտեսության ոլորտում պետության միակ խնդիրը էմիսիոն բանկի միջոցով փողի 
թողարկումն է: 

Համեմատելով պետական ծախսերի ֆինանսավորման հարկային և պարտքային 
մեթոդները` Ռիկարդոն պնդում էր, որ եթե կառավարության ծախսերը ֆինանսավորվում 
են հարկերով, ապա սպառումը կնվազի համապատասխան գումարի չափով, սակայն եթե 
պետությունը փոխառություններ իրականացնի, ապա դա կհանգեցնի ոչ միայն սպառ-
ման, այլ նաև ներդրումների կրճատման: Ընդ որում, սպառումը կնվազի պարտքի գծով 
տոկոսային վճարումների չափով, իսկ ներդրումները` հիմնական փոխառության գումարի 
մեծությամբ: 

Պետական պարտքի մասին դատողություններ կարելի է գտնել նաև Ջ. Ս. Միլի աշ-
խատություններում: Նրա կողմից մշակվեց մինչ այդ չշրջանառված փաստարկ, ըստ որի` 
պարտքային ֆինանսավորումը, ի տարբերություն հարկման, իրականացվում է ամբողջու-
թյամբ ի հաշիվ աշխատանքի3: 

Ա. Պիգուն, ուսումնասիրելով պետական ֆինանսների և պետական պարտքի հար-
ցերը, նշում էր, որ եթե ինքնաֆինանսավորվող չհանդիսացող ծախսերի իրականացման 
ժամանակ միջոցները դուրս են բերվում ավելցուկային սպառումից կամ ավելցուկային 
նոր ռեսուրսներից, ապա երկրի ազգային եկամուտն ապագայում չի վնասվի: Իսկ եթե 
միջոցները դուրս են բերվում կամայական այլ աղբյուրից, ապա երկրի եկամուտը վնաս-
վում է և տեղի է ունենում կապիտալի նվազում4: 

1929-1933 թթ. համաշխարհային ճգնաժամը ցույց տվեց, որ շուկայական տնտեսու-
թյան ինքնակարգավորման մասին դասականների պատկերացումները կիրառելի էին 
առանձնահատուկ դեպքի համար և ընդհանուր կանոն չէին հանդիսանում: Անտեսանելի 
ձեռքի մեխանիզմը ի վիճակի չէր ամբողջությամբ վերացնել տնտեսական համակարգում 
առկա խախտումները: 

Ջ. Քեյնսի տեսությունը հասարակական վերարտադրությունում պետության տեղի և 
դերի վերաբերյալ հարցի շուրջ նոր մոտեցում ազդարարեց: Մասնավորապես, քեյնսյան 
                                                            
1  История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О.Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. пособие. М., 

ИНФРА-М, 2002, с. 75-80. 
2  Рикардо Д., Начала политической экономии и налогового обложения. Антология экономической классики. 

В 2-х т., М., Эконов, 1993, Т. II., с. 397-460.  
3  Соколов Р.Е., История экономических учений: учеб. пособие, Р.Е. Соколов, Н.Ю. Зинькович. 2-е изд., 

перераб. и доп., М., Market DS, 2008, с. 34-36. 
4  История экономических учений. Под ред. В. Автономова, О. Ананьина, Н. Макашевой: Учеб. пособие. М., 

ИНФРА-М, 2002, с. 242-254. 
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տեսությունում տնտեսության կարգավորման տեսական և գործնական խնդիրների լուծ-
ման հարթությունում պետական ֆինանսների նշանակությանը հատկացվեց կարևորա-
գույն տեղերից մեկը: Ընդ որում, պետական պարտքի խնդիրների քննարկումներում նոր 
կետեր ներմուծվեցին: 

Ջ. Քեյնսի Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսությունը հիմնարար 
աշխատության նորույթն այն է, որ շուկայական հարաբերությունների համակարգը բոլո-
րովին կատարյալ ու ինքնակարգավորվող չէ, և որ առավելագույն հնարավոր զբաղվածու-
թյուն ու տնտեսական աճ կարող է ապահովել միայն տնտեսական գործընթացներին պե-
տության ակտիվ միջամտությունը1: Քեյնսը համարում էր, որ պետական ծախսերի ավելա-
ցումն ավելի նախընտրելի է իրականացնել վարկային ֆինանսավորման հաշվին: Տնտե-
սությանը պետության միջամտության այս ձևը ենթադրում է պետական պարտավորու-
թյան աճ: Այդպիսով, պետական պարտքը դարձավ իրավիճակային պետական քաղաքա-
կանության անքակտելի մասը: 

Այսպիսով, եթե դասական դպրոցի ներկայացուցիչները բավական քննադատաբար 
էին վերաբերվում բյուջետային պակասուրդին և պետական պարտքին, ապա Քեյնսը օրի-
նականացրեց այս երևույթները և դրանք անխուսափելի համարեց անկման ու ճգնաժամի 
ժամանակահատվածներում:  

Այնուհանդերձ, քեյնսյան հեղափոխությունը, անկասկած, նշանակալի ներգործու-
թյուն թողեց պետական պարտքի տեսության հետագա զարգացման վրա և պայմանավո-
րեց այս ոլորտում նոր մշակումների իրականացումը: 

Հետագայում Ջ. Քեյնսի հայացքները զարգացվեցին նորքեյնսական դպրոցի ներ-
կայացուցիչների` Ա. Ա. Գոթեսմանի, Պ. Սամուելսոնի, Ջ. Գելբրեյթի, Լ. Թեյլորի, Ջ. Ի. 
Քինգի և այլ հեղինակների կողմից: 

Նորքեյնսականները դրական էին գնահատում նաև զարգացող երկրներին տրամա-
դրվող վարկերի նշանակությունը: Նրանք համարում էին, որ արտաքին փոխառություննե-
րը նպաստում են վարկատու երկրներից ապրանքների և ծառայությունների արտահան-
ման ընդլայնմանը, ինչը խթանում է ստացող երկրների զարգացումը, նպաստում է նոր 
շուկաների կայացմանը և այլն: Պետական պարտքի և արտաքին փոխառությունների դե-
րի վերաբերյալ նորքեյնսական հայացքները լայն տարածում ունեին մինչև 20-րդ դարի 
70-ական թվականները, երբ սկսեց ընդլայնվել զարգացող երկրների արտաքին պարտ-
քը, ինչպես նաև` ավելի սուր դրսևորումներ ստացավ Արևմուտքի զարգացած երկրներում 
բյուջետային պակասուրսների աճը և ուրվագծվեց պետական կարգավորման ճգնաժամը: 
Պետական պարտքի գնահատման փոքր-ինչ այլ մոտեցում էր առաջադրում մոնետար 
ուղղությունը` ի դեմս դրա հետևորդներ Ա. Բերների, Մ. Ֆրիդմանի, Օ. Ֆայթի: Վերջին-
ներիս մոտեցման համաձայն, տնտեսության վրա պետական պարտքի ազդեցությունը 
միանշանակ չէ: Եթե պետությունն օգտագործում է էմիսիոն փոխառություններ, ապա 
դրանք խթանում են գնաճային գործընթացները: 

                                                            
1  Бартенев С.А., История экономических учений Учебник. С. А. Бартенев. М., Экономистъ, 2005, с. 168-173. 
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Փոխառություններ իրականացնելով ֆինանսական շուկաներում` պետությունը դուրս 
է մղում ներքին մասնավոր ներդրումները, ինչը նպաստում է պետական և մասնավոր ար-
ժեթղթերի տոկոսադրույքների աճին և խթանում է արտաքին ներդրողների շրջանում 
դրանց նկատմամբ պահանջարկը: Արտաքին ներդրողների կապիտալի լրացուցիչ ներ-
հոսքը բերում է ազգային արժույթի ամրապնդման և դրա հետ կապված արտաքին 
առևտրային հաշվեկշռի վատթարացման (արտահանման կրճատման և ներմուծման ավե-
լացման): Ինչպես տեսնում ենք, մոնետարիստական հայեցակարգը, առաջին հերթին, դի-
տարկում է պետական պարտքի ներգործությունը տնտեսական աճի մոնետար բաղա-
դրիչների` գնաճի, տոկոսների, մասնավոր ներդրումների վրա: Դրամական զանգվածի և 
տոկոսադրույքների կառավարման միջոցով կարելի է հերթափոխել դրամական ընդլայ-
նումն ու կրճատումը: Ամբողջական ծախսերի վրա բյուջետային պակասուրդի ներգործու-
թյան վերջնական արդյունքը դառնում է անկանխատեսելի կամ, լավագույն դեպքում` ոչ 
էական: 

Տեսամեթոդական և գիտագործնական կարևոր նշանակություն ունեն անմիջակա-
նորեն արտաքին պետական փոխառությունների խնդրին առնչվող աշխատանքները: 

1970-ական թվականներից սկսած` հրապարակվել են բազմաթիվ ծանրակշիռ հե-
տազոտություններ: Դրանց թվում հարկ է հիշատակել Մ. Բուշեի, Ջ. Իտոնի, Պ. Քենենի, 
Պ. Կրուգմանի, Մ. Օբսթֆելդի, Ջ. Սաքսի, Ջ. Սորոսի, Ջ. Վիլյամսոնի աշխատությունները: 
Արտաքին պետական պարտավորությունների հարցերը հանգամանորեն լուսաբանվել են 
նաև ԱՄՀ և ՀԲ փորձագետների` վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում հրապա-
րակված բազմաթիվ աշխատանքներում: 

Հարկ է ընդգծել, որ հիշատակված հեղինակների հետազոտությունների մի նշանա-
կալի մասը կիրառական բնույթ ունի: Որոշ աշխատանքներում առաջարկվում են էկոնո-
մետրիկական մոդելներ, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել իրավիճակի առավել 
ճշգրիտ վերլուծություն և կատարել ապագայի կանխատեսումներ: Նշված մոդելներում 
հստակորեն գծագրվում են պետական պարտքի երկու հիմնական մոտեցումներ: 

Առաջին մոտեցումը (ավանդական, ֆունկցիոնալ և բանկային մոդելներ) պարտքը 
դիտարկում է որպես տնտեսական աճի բնական տարր և զարգացման երկարաժամկետ 
նպատակների իրագործման խթան: 

Երկրորդ մոտեցումը (նեոմարքսիստական և կախվածության մոդելներ) ելնում է այն 
պնդումից, որ պարտքը զարգացման ռազմավարությունում ձևախեղումներ է առաջ բերում: 

Չնայած բոլոր այս ուղղությունների վերլուծական եզրահանգումների տարբերու-
թյուններին` դրանց համար ընդհանուր է այն, որ արտաքին պարտքը դիտարկում են որ-
պես փոխառու երկրների զարգացման կառավարման առանձին, առավել կարևոր գործոն: 

Ուստի պետական պարտքի կառավարման քաղաքականության նպատակայնու-
թյան ապահովման տեսանկյունից կարևոր նշանակություն ունիպետական պարտքի ու 
տնտեսության զարգացման հիմնական բնութագրիչի` տնտեսական աճի փոխադարձ կա-
պի գնահատումը, պետական պարտքի կառավարման համարժեք թիրախների ընտրու-
թյունը: Վերջինիս հետազոտմանը նվիրված տարբեր աշխատությունների հիմնական ար-
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դյունքների վերլուծությունը ի ցույց է դնում այն հանգամանքը, որ տնտեսական աճի վրա 
պետական պարտքի ներգործության ուժգնությունը և ուղղվածությունը տարբեր երկրնե-
րում և տարբեր ժամանակահատվածներում տարբեր է` կախված նրանից, թե ինչ միջա-
կայքում են գտնվում պարտքի բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշերը: 

Այսպես, 93 զարգացող երկրների 1969-1998 թթ. պարտքի և ՀՆԱ վիճակագրական 
տվյալներն օգտագործելով, ԱՄՀ տնտեսագետներն իրականացրեցին ռեգրեսիոն վերլու-
ծություն, որի արդյունքում եկան այն եզրակացության, որ ՀՆԱ և արտահանման նկատ-
մամբ արտաքին պետական պարտքի համապատասխանաբար 35-40% և 160-170% հա-
րաբերակցության դեպքում պարտքի միջին ազդեցությունը ՀՆԱ դինամիկայի վրա դառ-
նում է բացասական, և բացի այդ, արտաքին պարտքը տնտեսական աճի վրա ներգոր-
ծում է առաջին հերթին ներդրումների որակի և հետո նոր` դրանց քանակի փոփոխության 
միջոցով1: 

Նույն հեղինակներն, իրենց ավելի ուշ աշխատանքներում սահմանեցին, որ արտա-
քին պարտքի բարձր մակարդակը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ դինամիկայի վրա բացասաբար 
է ազդում` 1/3-ի չափով կապիտալի կուտակման նվազեցման և 2/3-ի չափով` արտադրու-
թյան գործոնների ընդհանուր արտադրողականության նվազման միջոցով: Ըստ որում, 
արտաքին պարտքի կրկնապատկումը հանգեցնում է կապիտալի կուտակման և դրա ար-
տադրողականության նվազման` մոտավորապես 1%-ով:  

Անցումային տնտեսությունների օրինակով նմանատիպ հետազոտություն է արվել 
ռուս տնտեսագետների կողմից: Ստացված արդյունքները վկայում են, որ անցումային 
տնտեսությամբ երկրների համար արտաքին պարտքի և տնտեսական աճի փոխկապվա-
ծությունը ոչ գծային բնույթ ունի, ՀՆԱ դինամիկայի վրա արտաքին պարտքի ազդեցու-
թյունը դառնում է բացասական` արտաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության 20-25% 
դեպքում, արտաքին պարտքի և տնտեսական աճի էլաստիկությունը կազմում է 0.013%, 
անցումային տնտեսությամբ երկրներում տնտեսության վրա պարտքի բեռի սահմանային 
արժեքները զարգացող երկրների համեմատությամբ 645-ով ցածր են, ինչը պայմանա-
վորված է երկրի վարկանիշով և վարկային պատմությամբ2: 

Կ. Պատիլյոյի և համահեղինակների կողմից ստացված` վերը հիշատակված ար-
դյունքների համեմատ անցումային տնտեսությունների համար ստացված պարտքի բեռի 
կրիտիկական գործակիցների ավելի ցածր մակարդակը վկայում է զարգացող երկրների 
համեմատությամբ անցումային տնտեսությամբ երկրներում տնտեսական զարգացման 
վրա արտաքին պարտքի ավելի ինտենսիվ ներգործության մասին: 

Մեկ այլ հետազոտությունում, աճի գծային մոդելի հիման վրա դուրս է բերվել հետ-
սոցիալիստական երկրներում 1995-2007 թթ. ժամանակահատվածում արտաքին պարտ-
քի և տնտեսական աճի բացասական կախվածություն. արտաքին պարտք/ՀՆԱ հարաբե-
                                                            
1  Pattillo C., Poirson H. and Luca R, External Debt and Growth, IMF Working Paper, International Monetary Fund, 

January 2002. 
2  Солдатова Е. И., Воздействие внешнеэкономической задолженности на ВВП стран с переходной 

экономикой. Автореф. дис. канд. экон. наук, М., 2007. 
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րակցության աճը 1%-ով ՀՆԱ աճի տեմպերը նվազեցնում է 0.06%-ով: Բացի այդ, վիճա-
կագրորեն ցույց է տրվում, որ տնտեսական աճի դինամիկան, իր հերթին, կարող է հակա-
ռակ ներգործություն ունենալ արտաքին պարտքի մակարդակի վրա1:  

Տնտեսական աճի դինամիկայի վրա ներքին և արտաքին պարտքի ազդեցության 
համեմատական վերլուծություն են իրականացրել Կ.Ռեյնհարթը և Կ.Ռոգոֆը 20 զարգա-
ցած և 24 զարգացող երկրներից կազմված ընտրանքի օրինակով: Հետազոտության ար-
դյունքները ցույց են տալիս, որ զարգացող երկրների համար ՀՆԱ վրա ազդեցության 
տեսանկյունից դիտարկվող ներքին պարտքի սահմանային շեմը (այսինքն` պարտքի այն 
մակարդակը, որից սկսած այն տնտեսական աճի վրա ունենում է բացասական ներգոր-
ծություն) ավելի բարձր է` արտաքին պարտքի շեմի համեմատ: Այսպես, արտաքին 
պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության 60% շեմը գերազանցելու պարագայում ՀՆԱ աճի մի-
ջին տարեկան տեմպը նվազում է 2%-ով, իսկ 90% շեմը գերազանցելու դեպքում ՀՆԱ աճի 
տեմպը նվազում է երկու անգամ: Ներքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության դեպքում 
պարտքային բեռի 90% սահմանաչափի գերազանցումը հանգեցնում է ՀՆԱ աճի տեմպի 
1-2% կրճատման: 

Էնդոգեն աճի մոդելի հիման վրա տնտեսական աճի դինամիկայի վրա համախառն 
պետական պարտքի կառուցվածքի ազդեցությունը փորձել են պարզել Թ. Էֆթիմիադիսը 
և Փ. Թսինզոսը: Հետազոտության արդյունքում նրանք եկել են եզրակացության, որ պե-
տական պարտքի կառուցվածքում արտաքին փոխառությունների տեսակարար կշռի նվա-
զումը դրականորեն է ազդում երկարաժամկետ տնտեսական աճի վրա` գլխավորապես ի 
հաշիվ ներքին կապիտալի արտահոսքի կրճատման2: 

24 զարգացող երկրների արտաքին պարտքի 1976-2003 թթ. տվյալներն օգտագոր-
ծելով Ս. Շաբիրը գտավ, որ արտաքին պարտքը բացասաբար է կոռելացված ներդրումնե-
րի դինամիկայի հետ, ինչն, իր հերթին, բերում է տնտեսական աճի տեմպերի նվազմանը: 
Այսպես, արտքին պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցության աճը 10%-ով բերում է ներդրումների 
կրճատման 0.48%-ով, արտաքին պարտքի սպասարկում/արտահանում ցուցանիշի աճի` 
10%-ով: Նույն կերպ, նշված պարտքային ցուցանիշերի աճը 10%-ով բերում է ՀՆԱ հավել-
աճի տեմպի նվազմանը 0.34%-ով3: 

Ա. Շկլարեկը և Ֆ. Ռամոն-Բալեսթերը 20 լատինաամերիկյան երկրների 1970-2002 
թթ. տվյալների վերլուծության հիման վրա եկան այն եզրակացության, որ արտաքին 
պարտավորության և տնտեսական աճի փոխկապվածությունը գծային բնույթ ունի, հա-
մախառն պարտքը, նաև` արտաքին պետական պարտքը բացասաբար է կոռելացված 
ՀՆԱ դինամիկայի հետ; մասնավոր արտաքին պարտքը չի ազդում տնտեսական աճի դի-

                                                            
1  Шиманович Г., Внешний долг Беларуси: опыт постсоциалистических стран. Рабочий материал 

Исследовательского центра ИПМ, Минск, 2008. 
2  Tilemahos E., Tsintzos P. The Share of External Debt and Economic Growth, Centre of Planning and Economic 

Research (KEPE), Athens, March 2011. 
3  Shabbir S., Does External Debt Affect Economic Growth: Evidence from Developing Countrie», 

http:aysps.gsu.edu/ECON_MA_ShabbirS.pdf. 
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նամիկայի վրա; աճի դինամիկայի վրա պարտքի ազդեցության հիմնական ուղին կապի-
տալի կուտակման և ոչ թե դրա արտադրողականության մակարդակի փոփոխությունն է1: 

Դ. Ամասոման իրականացրել է տնտեսական աճի վրա ներքին և արտաքին պարտ-
քի ազդեցության վերլուծություն Նիգերիայի օրինակով, 1970-2009 թթ. ժամանակահատ-
վածն ընդգրկող տվյալների հիման վրա: Վերլուծության արդյունքում ցույց է տրվել, որ 
ՀՆԱ դինամիկայի կախվածությունը ներքին պարտքից դրական բնույթ ունի, իսկ արտաքի-
նից` բացասական: Ըստ որում, արտաքին պարտքի և տնտեսական աճի փոխազդեցությու-
նը միօրինակ ուղղվածություն ունի, որում կախյալ փոփոխական է հանդիսանում արտա-
քին պարտավորության մակարդակը, իսկ գործոնը տնտեսության աճի դինամիկան է2: 

Ա. Համիդը (և ուրիշները), վերլուծելով Պակիստանում 1970-2003 թթ. տնտեսական 
աճի վրա պարտքի ցուցանիշերի ազդեցությունը, հանգեցին եզրակացության, որ արտա-
քին պարտքի սպասարկումը բացասաբար է ազդում ՀՆԱ դինամիկայի վրա` աշխատան-
քի և կապիտալի արտադրողականության նվազման միջոցով3: Տնտեսական աճի բացա-
սական դինամիկան, իր հերթին, նպաստում է ապագայում արտաքին պարտքի սպա-
սարկման հետ կապված խնդիրների առաջացմանը: Սակայն, Ջ. Պատենիոն և Ա. Թան-
Քրուզը, հետազոտելով Ֆիլիպիններում տնտեսական աճի վրա արտաքին պարտավորու-
թյան ազդեցությունը, գտան, որ արտաքին պարտքի սպասարկումը չի ներգործում տնտե-
սական աճի դինամիկայի վրա4: 

Ներկայացված էմպիրիկ հետազոտությունների արդյունքները վկայում են, որ աճի 
դինամիկայի վրա պարտքի ներգործության աստիճանը, բնույթը և ուղղվածությունը 
երկրների տարբեր խմբերի համար տարբեր է: Տնտեսական աճի և պարտքի փոխկապ-
վածության խնդրի վերաբերյալ առկա տեսական մոտեցումները չեն կարող համարժեք 
կերպով բացատրել հակասական էմպիրիկ արդյունքների բազմազանությունը: Այս տա-
րակարծությունների պատճառը վերլուծվող երկրների տնտեսական համակարգերում առ-
կա յուրահատկությունների անտեսումն է: Ինչպես նկատեցինք, վերլուծությունների ար-
դյունքները տարբերվում են ըստ զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսությամբ 
երկրների: Այս իրավիճակում նպատակահարմար է դիտվում տարանջատել տնտեսական 
աճի վրա պարտքի ներգործությունը` 1. զարգացած շուկայական ինստիտուտներով և 
տնտեսության ինտենսիվ զարգացմամբ երկրների և 2. ոչ զարգացած շուկայական ինս-
տիտուտներով և տնտեսության էքստենսիվ զարգացմամբ երկրների համար: Սույն տար-
անջատումը պայմանավորված է շուկայական ինստիտուտների զարգացման աստիճանի 

                                                            
1  Schclarek A., Ramon-Ballester F. External Debt and Economic Growth in Latin America: 

http:www.cbaeconomia.com/Debt-latin.pdf, 
2  Amassoma D. External Debt, Internal Debt and Economic Growth Bound in Nigeria using a Causality Approach, 

Current Research Journal of Social Sciences 3(4), pp. 320-325, July 30, 2011. 
3  Hameed A., Hammad A., Chaudhary. External Debt and its Impact on Economic and Business Growth in 

Pakistan, International Research Journal of Finance and Economics, Is 20 (2008), pp. 132-140. 
4  Patenio J., Tan-Cruz A., Economic Growth and External Debt Servicing of the Philippines: 1981-2005, 10-th 

National Convention on Statistics (NCS), October 1-2, 2007. 
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և տնտեսության զարգացման միջոցի` պարտքի ու տնտեսական աճի փոխկապվածու-
թյուններում ունեցած առանցքային դերակատարությամբ: Առաջին խմբին կարելի է դասել 
զարգացած, իսկ երկրորդին` զարգացող և անցումային տնտեսությամբ երկրները: Ըստ 
այդմ, երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակից և ինստիտուցիոնալ առաջընթացի 
աստիճանից կախված պետական պարտքի և տնտեսական աճի փոխներգործության 
առանձնահատկությունների առկայությունը ի ցույց են դնում յուրաքանչյուր երկրի համար 
առանձին վերլուծության իրականացման անհրաժեշտությունը: 
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Эффективное управление государственным долгом имеет важное значение для оценки 
взаимодействия государственного долга и экономического роста. В статье представлены раз-
ные модели взаимодействия государственного долга, его различных компонентов и экономичес-
кого роста, которые призваны определить характер этого взаимодействия, его интенсивнос-
ти и направления. Полученные результаты имеют важное значение в области управления го-
сударственным долгом. 
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From the perspectives of the effective management of the public debt it is essential to assess the 
interaction of the public debt and the economic growth. In the article we represent different models of 
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role in implementing the public debt management more effectively. 
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ՎԱՆԻՆԵ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԱՎԱՆԴԱԴՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ԲԱՆԿԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
ԱԶԴՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր.  ավանդ, բանկային ծառայություններ, հիմնա-
կան բանկ, ռազմավարություն, հաճախորդ, 
գործոններ  

 

Կարևորելով բնակչության ավանդների ներգրավման գործընթացի ակտիվացման 
անհրաժեշտությունը` ներկայացվել են հաճախորդների կողմից հիմնական բանկի ընտ-
րության վրա ազդող գործոնները: Կատարվել է հարցումային հետազոտություն` ըստ այդ 
գործոնների կոռելյացիոն կապվածության վերլուծության և ստացված արդյունքների ամ-
փոփում: Եզրահանգվել է, որ բանկերի համար իռացիոնալ գործոնների կառավարման և 
հաշվառման, հաճախորդների որոշումների վրա դրանց միջոցով ազդելու հնարավորու-
թյունը մեծ առավելություն է. այն կարող է համարվել բնակչության ավանդները բանկային 
համակարգ ներգրավելու գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղի: 

 
Շուկայի ժամանակակից պայմաններում ավանդատուների հետ բանկերի աշխա-

տանքի կատարելագործումն անհրաժեշտություն է: Խնայողությունների խթանման պե-
տական քաղաքականության իրականացումը, երաշխիքային ինստիտուտների ներմուծու-
մը պետք է բարձրացնեն բանկային ավանդներում բնակչության միջոցների պահպան-
ման գրավչությունը: Ըստ որոշ բանկերի կանխատեսումների` ապագայի անորոշություն-
ները և բնակչության եկամուտների աճի տեմպի հնարավոր նվազումը կարող են հանգեց-
նել բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների աճի տեմպերի նվազման1: 

Անհրաժեշտ է մշակել և կենսագործել տնտեսական ցուցանիշների համալիր կառա-
վարման սոցիալական ուղղվածության միջոցառումների համար, որոնք պայմանավորում 
են բնակչության կենսապայմանները և կյանքի որակը2: Շուկայական տարաբնույթ ազ-
դակներին զուգընթաց, բանկի գործունեության արդյունավետությունը կախված է նաև 
բանկի շրջանակներում առկա տարբեր գործոններից, որոնք ուղղակի կամ անուղղակի 
կերպով ազդում են բնակչության միջոցների ներգրավման ծավալի վրա և հնարավորու-
թյուն են տալիս ամրապնդելու տվյալ բանկի մրցակցային առավելությունները:  

Ակնհայտ է, որ բանկային համակարգի ծառայություններից օգտվողների համար 
գոյություն ունեն մի քանի գործոններ, որոնք պայմանավորում են հիմնական բանկի ընտ-
րությունը: 

                                                            
1  ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները 2012-2014 թթ., ՀՀ կենտրոնական բանկ, Ֆինան-

սական համակարգի վերլուծությունների բաժին, Եր., 2012, էջ 12: 
2  Кремлев Н. Д., Народосбережение как основа стратегии развития региона. Вопросы статистики, 2005, №6, 

с. 25-31. 
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ՀՀ քաղաքային բնակչության շրջանում պատահական ընտրանքի միջոցով տնային 
տնտեսություններում կատարված ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ բանկային 
համակարգից օգտվողների համար հիմնական բանկի ընտրության կարևորագույն գոր-
ծոններից են որակյալ սպասարկումը, բանկի նկատմամբ վստահությունն ու կայունությու-
նը, բանիմաց ու արհեստավարժ անձնակազմը և առաջարկվող ծառայությունների ու ար-
տադրատեսակների հասկանալի պայմանները: Վերջինս մեծապես պայմանավորված է 
բնակչության ֆինանսական գրագիտության աստիճանով: Հաճախորդների 83%-ի հա-
մար առաջարկվող ծառայությունների հասկանալի պայմանները, բանկը` որպես հիմնա-
կան ընտրելու, կարևորագույն գործոն են: 

 

 
Գծապատկեր 1.  Հիմնական բանկի ընտրության վրա գործոնների  

ազդեցության աստիճանը1 
 
Բանկի զարգացման ռազմավարական ուղղությունների ընտրության համար հիմք 

պետք է հանդիսանան ներքոնշյալ գործոնները: Ելնելով դրանց կարևորության աստիճա-
նից, որը որոշվում է վիճակագրական հարցումների միջոցով, յուրաքանչյուր բանկի հա-
մար բանկի ղեկավարությունը պետք է որոշում կայացնի այդ տարրերից յուրաքանչյուրի 
ուղղությամբ բանկի հաճախորդների հետ աշխատանքների կատարելագործմանն 
ուղղված աշխատանքների ուղղությունների, քանակի ու որակի վերաբերյալ: 

                                                            
1  Կազմված է ըստ Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության և մարքեթինգի ինստիտուտ ՍՊԸ նյու-

թերի, Եր., 2015:  
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Ռացիոնալ և իռացիոնալ բնութագրիչների կարևորության աստիճանը` բանկը որ-
պես հիմնական դասելու հարցում, գնահատվում է 1-7 բալանոց սանդղակով, որտեղ 1 
նշանակում է, որը բնութագրիչն ընդհանրապես կարևոր չէ, իսկ 7` չափազանց կարևոր է: 
1200 հարցվողների առաջարկվել է 16 բնութագրիչներից յուրաքանչյուրի համար գնահա-
տել դրանց կարևորության աստիճանը հիմնական բանկի ընտրության ժամանակ: 
Կարևորության ամենաբարձր աստիճան ունեցող բնութագրիչներն են որակյալ սպասար-
կումը, բանիմաց և պրոֆեսիոնալ անձնակազմն ու բանկի վստահելիությունն ու կայունու-
թյունը: 

Ստացված արդյունքների հիման վրա մեր կողմից կատարվել է գործոնային վերլու-
ծություն, և միմյանց միջև ամենաբարձր կապվածություն ունեցող գործոնները խմբավոր-
վել են: 

Աղյուսակ 1  
Հիմնական բանկի ընտրության վրա ազդող գործոնների դասակարգումը1 

 

ԳՈՐԾՈՆ  ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅԱՆ 
ԱՍՏԻՃԱՆԸ 

Ռացիոնալ գործոններ 65.9% 
Որակ և պրոֆեսիոնալ սպասարկում, աշխատանք առանց 
տեխնիկական խոչընդոտների  16.2% 

Մասնաճյուղերի լայն ցանց ու հարմար տեղակայում, բանկոմատների 
մեծ քանակություն  14.6% 

Ծառայությունների ու արտադրատեսակների լայն շրջանակ ու 
հասկանալի պայմաններ  12.9% 

Վստահելիություն, կայունություն 11.4% 
Մրցակիցների ավելի լավ ֆինանսական պայմաններ 10.9% 
Իռացիոնալ գործոններ (հեղինակավոր, ժամանակակից, միջազ-
գային, բանկ ինձ նման մարդկանց համար, ռուսական, պետական) 34.1% 

 
Գործոնային վերլուծության արդյունքում մեր կողմից առանձնացվել են երկու խումբ 

գործոններ՝ ռացիոնալ և իռացիոնալ: Ընդ որում, ռացիոնալ գործոնների ազդեցության 
կարևորությունը գծային ու տրամաբանական վերլուծության արդյունքում կազմել է 65.9%, 
այն պայմաններում, երբ իռացիոնալ գործոններինը՝ 34.1%: 

Իրականացված վերլուծությունը վկայում է, որ բանկերի համար իռացիոնալ գործոն-
ների կառավարման և հաշվառման, հաճախորդների որոշումների վրա դրանց միջոցով 
ազդելու հնարավորությունը մեծ առավելություն է և բնակչության ավանդների բանկային 
համակարգ ներգրավման գործընթացի արդյունավետության բարձրացման ուղի: 

Ինչ վերաբերում է խնայողությունների խթանման ռազմավարական պլաններին, 
ապա, ըստ ՀՀ 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրի, 

                                                            
1  Կազմված է Հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության և մարքեթինգի ինստիտուտ ՍՊԸ նյութերի 

հիման վրա, Եր., 2015: 
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նախատեսվում է 2025 թ. ազգային խնայողությունների և ՀՆԱ հարաբերակցությունը 
հասցնել 23.2%-ի՝ 2014 թ. 16.1 %-ի փոխարեն1: 

Այսպիսով, բնակչության պահանջմունքների փոփոխություններին ճկուն արձագան-
քելը հնարավորություն է տալիս մեծացնելու ավանդների ծավալը բանկերում՝ ի հաշիվ ռե-
սուրսների, որոնք դեռևս չեն մասնակցել այդ գործընթացին և բավականաչափ մեծու-
թյուն են կազմում: 

 

ВАНИНЕ ЕРАНОСЯН 
 

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ВЫБОР БАНКА В ПРОЦЕССЕ ДЕПОНИРОВАНИЯ 
 

Ключевые слова: вклад, банковские услуги, основной банк, 
стратегия, клиент, факторы 

 

Представлены основные факторы, влияющие на выбор клиентами главного банка, обра-
щая особое внимание на необходимость активизации процесса привлечения депозитов. Было 
проведено исследование в форме опроса на основе анализа коррелации этих факторов, и ре-
зультаты были обобщены. Данные исследования привели к выводу, что возможность управле-
ния иррациональных факторов и ее влияние на выбор клиентов является большим преиму-
ществом для банка, и его можно рассматривать как способ повышения эффективности про-
цесса привлечения сбережений населения в банковскую систему. 

 

VANINE YERANOSYAN 
 

FACTORS IMPACTING BANK SELECTION IN DEPOSITION PROCESS 
 

Key Words:  deposit, banking services, main bank, strategy, 
client, factors 

 

Emphasizing the need to intensify the process of attracting deposits, the main factors influencing 
the choice of the main bank by customers are presented. A survey research based on the correlation of 
those factors was conducted and the results were summarized. The research arrived to the conclusion 
that the opportunity of management of irrational factors and its influence on the customer’s choice is a 
major prerogative for the bank and it can be considered as the way to raise the efficiency of the process 
of attraction of population savings into the banking system. 

 

                                                            
1 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր, 

հավելված ՀՀ Կառավարության 2014 թ. մարտի 27-ի N442 –Ն որոշման, 216 էջ, էջ 32: 
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ՄԱՐԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՌԵՎՏՐԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԵՎ 
ԿԱՐԵՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Հիմնաբառեր.  ներմուծում, արտահանում, առևտուր, տնտե-
սական աճ, ԵԱՏՄ  

 

Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել վերլուծելու ՀՀ արտահանման ու ներ-
մուծման դինամիկան ըստ տարիների, բացահայտելու դրանց ազդեցությունները տնտե-
սության զարգացման վրա, գտնել բացերն ու առաջարկել կարգավորման միջոցներ, 
որոնք կօգնեն բարելավել ՀՀ գործարար միջավայրը: 

 

Յուրաքանչյուր երկրի բարեկեցության և տնտեսության զարգացման համար նշա-
նակալի դերն ունի տվյալ երկրի կողմից իրականացվող արտաքին տնտեսական գործու-
նեությունը: Վերջինիս էլ հիմնականում արտահայտվում արտաքին առևտրաշրջանառու-
թյան միջոցով: 

ՀՀ-ի՝ որպես փոքր տնտեսությամբ երկրի համար առևտրատնտեսական կապերի 
խորացման առաջնայնությունը հիմնականում պայմանավորված է ներքին շուկայի սահ-
մանափակությամբ, ինչն ինքնին իրացման արտաքին շուկաներ ձեռք բերելու պահանջ է 
առաջ քաշում: Այդ իսկ պատճառով ՀՀ տնտեսական զարգացման ռազմավարությունը 
պետք է կողմնորոշվի դեպի արտաքին շուկաները` միաժամանակ իրագործելով հնարա-
վոր առավելագույնը` ներմուծվող բավական լայն անվանացանկի ապրանքները տեղա-
կան արտադրանքով փոխարինելու ուղղությամբ: 

Սակայն ներմուծման ծավալների կրճատումը ներքին արտադրության հաշվին հնա-
րավոր է իրականացնել միայն տնտեսության սահմանափակ թվով ճյուղերում, չնայած 
այն չի ապահովում տեղական տնտեսական աճի բարձր տեմպեր: Մեր երկրում առկա են 
որոշ հումքատեսակներ (օրինակ` պղինձ, մոլիբդեն, կապար, ցինկ և այլն), որոնց սակա-
վությունը, ինչպես նաև արդյունահանման դժվարությունները թույլ չեն տալիս դրանց ար-
տահանումը դիտել որպես արտաքին առևտրի գլխավոր ռազմավարական ուղղություն, 
ինչպես դա իրականացրել են ՌԴ-ն, Թուրքմենստանը1:  

Խոսելով ՀՀ արտաքին առևտրի մասին` պետք է նշել, որ ցուցանիշները այլ կլինե-
ին, եթե ՀՀ-ն չունենար տրանսպորտային հաղորդակցության խնդիրներ: Մասնավորա-
պես, ՀՀ տրանսպորտային ծառայությունների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ 
ամենաբարձրերից մեկն է աշխարհում և կազմում է շուրջ 70.2%2: 

                                                            
1  А. Киреев, Международная экономика, часть 1, М.,  2006. 
2  Հաշվարկվել է՝ ըստ http://www.customs.am/Shared/Documents/_CI/Customs_Statistics/General_Indicators/RA 

Foreign_Trade By_Types_Of_Transport/2016/vt_artar_transp_maqsarj_2015_2016_Ikis.xls և 
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Արտաքին առևտրի զարգացմանը խոչընդոտող գործոններից է այն, որ արտահա-
նումը հիմնականում տարբերակված չէ ըստ երկրների և ըստ ապրանքային խմբերի1: Եթե 
սկզբնական շրջանում ՀՀ առևտրային հարաբերություններն իրականացվում էին հիմ-
նականում ԱՊՀ տարածաշրջանի հետ, ապա հետագայում` ԵՄ երկրների, ինչպես նաև 
զարգացած երկրների (ԱՄՆ,Կանադա, Շվեյցարիա) հետ: Աղյուսակ 1-ում ցույց են տրված 
վերջին 5 տարիներին ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումն ըստ երկրների խմբերի: 

Աղյուսակ 1  
ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումն ըստ երկրների, մլն ԱՄՆ դոլար2 

 

2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. 
2016 թ.  

հունվար-
օգոստոս Երկիր 

Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. 
Ընդամ. 1380.1 4261.2 1478.8 4385.9 1547.2 4424.4 1485.4 3197.8 1129.7 1985.0 

ԱՊՀ 
երկրներ 336.6 334.5 400.2 1299.9 357.1 1363.1 267.0 1110.6 245.7 494.2 

ԵՄ 
երկրներ 512.5 1127.1 494.2 1159.1 465.2 1134.8 459.1 779.8 307.6 488.3 

Այլ 
երկրներ 531.1 1799.6 584.4 1926.8 725.0 1926.6 759.4 1307.4 576.4 1002.5 

 
Աղյուսակից նկատում ենք, որ մինչև 2014 թ. դեպի ԱՊՀ երկրներ արտահանումն 

ունի աճի միտում, իսկ 2014 թ. և 2015 թ. այն ունի նվազման միտում, ի տարբերություն 
ներմուծման, որն ավելի կայուն է բոլոր այս տարիներին: Դեպի ԵՄ երկրներ գնալով նվա-
զում են արտահանման ծավալները, իսկ ներմուծումը կտրուկ նվազում է 2015 թ., ինչը կա-
րող ենք պայմանավորել ՀՀ` ԵԱՏՄ անդամակցությունով: ԵՄ երկրներին նման է պատկե-
րը նաև այլ երկրների պարագայում, որտեղ արտահանումն ու ներմուծումը մինչև 2015 թ. 
ցուցաբերել են աճի միտում, 2015 թ. կտրուկ նվազել են, ինչը ևս կարող ենք կապել ԵԱՏՄ 
հետ: Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք փաստել, որ 2015 թ. տեղի է ունեցել ցուցանիշների 
կրճատում, ինչը մասնավորապես արտահանման դեպքում բացասաբար է անդրադառ-
նում տնտեսության վրա: Արտաքին ապրանքաշրջանառությունը 2016 թ. ութ ամիսների 
արդյունքներով կազմել է 3114.7 մլն ԱՄՆ դոլար` նախորդ տարվա համեմատ նվազելով 
շուրջ 33.5%-ով: Հաշվետու ժամանակահատվածում տեղի է ունեցել դոլարային արտա-
հայտությամբ արտահանման և ներմուծման ծավալների նվազում. արտահանումը նվազել 
է 24%-ով, իսկ ներմուծումը` 37.9%-ով: 

Ներմուծման ծավալները կտրուկ կրճատվել են, ընդ որում, ներմուծման անկում տե-
ղի է ունեցել բոլոր ապրանքախմբերում: Սա հիմնականում պայմանավորված է ներքին 

                                                                                                                                                                                          
https://www.google.am/url?sa=t&rc=j&q= 
&esrc=s&source=web&cd=0ahUKEwil2aOx08vPAhXhE5oKHSGaALcQFghmMAk&url տվյալների: 

1  Ա. Թավադյան, Մակրոտնտեսական վերլուծություն, մոդելավորում և կանխատեսում, Եր., 2014: 
2 http://armstat.am/am/?nid=126&id=10001 
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պահանջարկի կրճատմամբ, արտահանման խնդիրներով, ինչպես նաև երկողմանի 
(դրամ/դոլար) փոխարժեքի արժեզրկման հանգամանքներով:  

Հայրենական ապրանքների նկատմամբ արտաքին պահանջարկի նվազումը մա-
սամբ պայմանավորված է գործընկեր երկրների ազգային արժույթների՝ դոլարի նկատ-
մամբ ավելի խոր արժեզրկմամբ, ինչը հանգեցրել է ՀՀ դրամի իրական փոխարժեքի ար-
ժևորմանը և դրա հետևանքով՝ արտահանվող ապրանքների մրցունակության անկմանը1: 
Այս համատեքստում կարևորում ենք նաև ՀՀ` ԵԱՏՄ-ին անդամակցության հանգաման-
քը, որի արդյունքում ՀՀ տնտեսությունն իր վրա անմիջականորեն կրեց գործընկեր 
երկրներում տեղի ունեցող տնտեսական ու քաղաքական ազդեցությունները` մասնավո-
րապես, սանկցիաների կիրառումը ՌԴ նկատմամբ, ռուբլու կուրսի տատանումները, նավ-
թի գների անկումը: Կարող ենք փաստել նաև, որ ԵԱՏՄ-ին անդամակցելով՝ մենք բախ-
վեցինք մի շարք ռիսկերի, որոնք կապված են ՌԴ-ի հետ` ցածր են կարգավորման ինս-
տիտուտների զարգացման մակարդակը, ապրանքային շուկայի արդյունավետությունը, 
ընկերությունների գլոբալ մասշտաբներով մրցունակությունը, ֆինանսական շուկայի զար-
գացվածության մակարդակը, թույլ պաշտպանված են ներդրողների իրավունքները, առ-
կա է տեխնիկական հետամնացություն: Այս բոլորի հաղթահարումը կպահանջի դրամա-
կան ռեսուրսներ ու ժամանակ, նամանավանդ, որ ՌԴ-ն ունի ներդրումային ոչ այնքան 
բավարար միջավայր, որը պայմանավորված է ներկայումս ռուբլու արժեզրկմամբ:  

Միաժամանակ, 2015 թ. ՀՀ արտաքին առևտրաշրջանառության գլխավոր գործըն-
կերներն են եղել ՌԴ-ն, Գերմանիան, Չինաստանը, Թուրքիան և այլն2: Նշենք, որ ԵԱՏՄ 
անդամակցությունից հետո արտահանման ցուցանիշները հիմնականում կրճատվել են, 
արտահանման ծավալը մեծացել է դեպի Կանադա, Վրաստան, Իտալիա: Ներմուծման 
կառուցվածքում հիմնականում կատարվել են նվազեցումներ, բացառությամբ այն հանգա-
մանքի, որ ներմուծումը մեծացել է ԵԱՏՄ անդամ երկրներից, մասնավորապես՝ Բելառու-
սից: Այսինքն՝ սա նշանակում է, որ ՀՀ-ն կորցրել է իր ավանդական շուկաների մի մասը, 
և պետք է միջոցներ ձեռք առնել դրանք հնարավորինս վերականգնելու համար: Մյուս 
կողմից, նույն ժամանակաշրջանում դեպի հեռավոր արտասահմանյան երկրներ արտա-
հանման ծավալներում նկատվում է տոկոսային բաժնեմասի նվազման միտում, որը հատ-
կապես նկատելի է զարգացած երկրների դեպքում (ԱՄՆ, Մեծ Բրիտանիա, Ֆրանսիա):  

Թե՛ ներմուծման, թե՛ արտահանման ամենամեծ բաժինը պատկանում է Ռուսաս-
տանին: Ըստ ստորև ներկայացված աղյուսակի ցուցանիշների, կարելի է վերլուծության 
ենթարկել ՀՀ և ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների միջև արտաքին առևտրի շարժը մինչ 
ԵԱՏՄ անդամակցությունը և ԵԱՏՄ անդամակցությունից հետո: 

 

                                                            
1  www.mfe.am 
2  http://www.customs.am/Shared/Documents/_CI/Customs_Statistics/General_Indicators/RA_Foreign_Trade_By_-

Countries/2016/vt_a rtar_erk_cucanish_2015_2016_Ikis.xls 
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Աղյուսակ 2 
ՀՀ և ԵԱՏՄ անդամ մյուս երկրների միջև արտաքին առևտրի դինամիկան, մլն ԱՄՆ դոլար1 

 

2012 թ. 2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. Երկիր 
Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. Արտ. Ներմ. 

Ռուսաստան 279.1 1057.4 334.1 1025.2 308.3 1122.9 225.9 948.0 
Նախորդ տ. նկ. % 125.6 118.7 119.7 96.9 92.3 109.5 73.3 84.4 
Բելառուս 6.7 33.6 8.6 40.9 9.0 31.0 5.5 33.8 
Նախորդ տ. նկ. % 112.8 113.8 128 121.7 104.7 75.8 61 109 
Ղազախստան 3.9 8.9 7.3 0.7 6.9 0.6 4.9 0.3 
Նախորդ տ. նկ. % 90.1 35.1 187 7.87 94.5 85.7 71 50 
Ղրղզստան 0.2 0.06 1.0 0.007 0.4 0.09 0.3 0.08 
Նախորդ տ. նկ. % 52.9 25.3 500 11.7 40 1286 75 89 

 
Նկատում ենք, որ դեպի Ռուսաստան 2014 թ. նախորդ տարվա համեմատ արտա-

հանման ծավալները նվազել են 7.7%-ով: Ընդհանուր առմամբ, արտահանման նվազումը 
դեպի ՌԴ մեծ ծավալով տեղի է ունեցել 2015 թ.: Արտահանումը նվազել է 26.7%-ով: 
Նշենք, որ երրորդ երկրների հետ ԵԱՏՄ ապրանքների արտաքին առևտրի ծավալը  
2014 թ. կազմել է 877.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որը համաշխարհային արտահանման 3.7%-ն է 
և համաշխարհային ներմուծման 2.3%-ը2: ՀՀ-ից դեպի Բելառուս արտահանումը մինչ 
ԵԱՏՄ անդամակցությունն ընթացել է աճող տեմպերով, մինչդեռ 2015 թ.` ԵԱՏՄ անդա-
մակցությունից հետո արտահանման ծավալները կտրուկ նվազել են 39.6%-ով` հասնելով 
5461.8 մլն դոլարի: Ինչ վերաբերում է Ղազախստանին և Ղրղզստանին, ապա արտահա-
նումը 2012-2013 թթ. աճել է, ապա նվազել: 

Այս ամենից կարող ենք փաստել, որ արտաքին առևտրաշրջանառության կրճատու-
մը բացասաբար է ազդում ՀՀ տնտեսության վրա, քանի որ կրճատվում է տնտեսական 
ակտիվությունը, հետևաբար նաև կրճատվում է ներմուծվող և արտահանվող ապրանքնե-
րի ծավալը, որն էլ հանգեցնում է մաքսատուրքերի կրճատմանը: Իսկ մաքսատուրքերը 
պետական բյուջեի եկամուտների համալրման հիմնական աղբյուրն են: Արտաքին առևտ-
րաշրջանառության նվազումը, մեր կարծիքով, մասամբ պայմանավորված է տեղական 
ապրանքների` արտասահմանյան շուկայում ոչ մրցունակ լինելու հանգամանքով: Ապ-
րանքները որակապես չեն համապատասխանում արտասահմանյան շուկաներում առկա 
ստանդարտներին և, հետևաբար, դուրս են մնում մրցակցությունից: 

Արտահանման ապրանքային կառուցվածքի մեջ աչքի ընկնող բացասական փաս-
տերից է այն, որ արտահանման կառուցվածքում բավական ցածր է պատրաստի արդյու-
նաբերական արտադրանքի մասնաբաժինը: Բացի այդ, ապրանքային արտահանման 
պաշտոնական տվյալները, ըստ էության, գերագնահատում են արտահանման իրական 
պոտենցիալը: Այսինքն, մեր կարծիքով, հայաստանյան արտադրողների կողմից ստեղծ-

                                                            
1  http://www.armstat.am/am/?nid=380 
2  http://www.worldbank.org/en/publication/globaleconomicprospects/data?variable=NYGDPMKTPKDZ&region=ECA 
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ված արտադրանքի ծավալն էականորեն ավելի փոքր է, քան արտահանումների վերա-
բերյալ պաշտոնական տեղեկատվությունն է: Դրա հիմնական պատճառն այն է, որ ամ-
բողջական արտահանման մեծ մասը չի ներկայացնում ՀՀ արտադրողների կողմից 
ստեղծված արտադրանքը: Պատճառը, համաձայն մեր հետազոտությունների, այն է, որ 
թե արտահանման, թե ներմուծման մեջ գերակշռող տեսակարար կշիռ են կազմում հե-
տևյալ երկու խումբ ապրանքները. 

 Մետաղական արտադրանքը, որը ՀՀ ապրանքային արտահանման հիմնական 
բաղադրիչներից է, չի կարող համարվել աճի և զարգացման կայուն միջոց, քանի 
որ առկա պաշարներն ու այլ մետաղական արտադրանքները շուտով կվերջա-
նան, որի արդյունքում «հեշտ» արտահանման այդ աղբյուրը կսպառվի: 

 Ադամանդը նույնպես ՀՀ արտահանման գլխավոր միավորն է, բայց միևնույն ժա-
մանակ ներմուծման գերակա ուղղություն է: Ուրեմն, այս առումով, արտաքին 
առևտուրը, հետևաբար նաև տնտեսական աճը, բավական խոցելի է այս ոլորտի 
արտաքին մարտահրավերների նկատմամբ: 

Այստեղ մեր եզրակացությունն այն է, որ հայկական ընկերություններն արտադրում 
են արտահանվող ադամանդի ծավալների հարաբերականորեն փոքր մասը: Իսկ դա, իր 
հերթին, նշանակում է` այս ոլորտը նույնպես չի կարող արտահանման հիմքի զարգաց-
ման ռազմավարական ոլորտ լինել: ՀՀ արտահանման ներկայիս կառուցվածքի և առկա 
գործոնների միջև անհամապատասխանությունը մի կողմից կարող ենք կապել տնտեսու-
թյան մեջ կապիտալի ու աշխատուժի ոչ ռացիոնալ բաշխման հետ, ինչի հիմնավոր պատ-
ճառ են, թերևս, գործարար և մրցակցային անկատար միջավայրերը, մյուս կողմից` մի 
շարք արտաքին աննպաստ գործոնների հետ: Վերջիններս հիմնականում ներառում են 
տրանսպորտային բարձր ծախսեր ու փոխադրումների խիստ սահմանափակ այլընտ-
րանքների գոյություն (եթե ներկայումս Երևանից Մոսկվա մեկ տոննա բեռի փոխադրման 
արժեքը կազմում է շուրջ 80 ԱՄՆ դոլար, ապա երկաթգծի վերագործարկման դեպքում 
այն կկազմի 50-55 ԱՄՆ դոլար: Շրջափակման վերացումը կարող է կրկնապատկել ՀՀ 
արտահանման ծավալները և ավելացնել ՀՆԱ-ն ավելի քան 30%-ով1): Այս համատեքս-
տում տնտեսական ակտիվությունը և մրցակցությունը խթանելու համար կարող ենք առա-
ջարկել հետևյալը այն տնտեսավարող սուբյեկտներին, ովքեր արտադրում են ՀՀ-ն որ-
պես առանձնահատուկ երկիր ներկայացնելուն ուղղված ապրանքներ (օրինակ՝ հայկա-
կան թեյը կամ հայկական կոնյակը), մասամբ կամ ամբողջությամբ ազատել ներքին հար-
կերի վճարումից: Սա կնպաստի, որ ներքին արտադրողները բարելավեն արտադրանքի 
որակը, ինչպես նաև կարող է խթանվել արտահանման մեծացումը: 

Ինչ վերաբերում է ներմուծման կառուցվածքին, ապա այն նույնպես բարենպաստ չէ 
տնտեսական զարգացման տեսանկյունից: Խնդիրն այն է, որ սահմանափակ ներքին շու-
կա ունեցող երկրի պարագայում ներմուծումը պետք է իր վրա վերցնի արտահանմանն 
ուղղված ներքին արտադրությունը սպասարկող գործառույթը: Տվյալ դեպքում այն պետք 

                                                            
1 http://thelib.ru/books/elena_polyakova/finansy_i_kredit_uchebnoe_posobie-read.html 
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է ուղղորդվի դեպի առաջադեմ տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներմուծումը, ինչը ոչ միայն 
երկրի տեխնոլոգիական զարգացումը պետք է ապահովի, այլև արտահանմանն ուղղված 
ներքին արտադրության համար հիմք հանդիսանա:  

ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի կառուցվածքի բարելավման նպատակով անհրաժեշտ է 
հնարավորինս կրճատել օգտակար հանածոների արտահանման ծավալները` պատրաս-
տի իրերի արտահանման ընդլայնման հաշվին: Այդ նպատակով արտահանող ձեռնար-
կություններին պետք է տրամադրել նպատակային արտոնյալ վարկային ռեսուրսներ` հա-
նածոների վերամշակման հզորությունների ստեղծման ու արդիականացման նպատակով, 
ինչպես նաև աստիճանաբար անցում կատարել հանքաքարի արտահանումը կանխող ոչ 
արտոնյալ հարկային դաշտի ձևավորմանը:  

Տարբեր երկրների փորձը վկայում է այն մասին, որ տնտեսական աճի ապահովման 
խնդրի լուծումը կարևորվում է նաև ինտեգրացիոն գործընթացներին լիիրավ մասնակցու-
թյան իրավունքի նվաճման տեսանկյունից: Ի վերջո, տարբեր միջազգային կառույցներին 
անդամակցությունը պետք է նպաստի ՀՀ տնտեսական մրցունակության բարձրացմանը 
և ապրանքների ազատ տեղաշարժին: 

Կատարված հետազոտությունների և վերլուծության արդյունքում հանգել ենք հե-
տևյալ եզրակացություններին` 

1. ՀՀ տնտեսական աճի ապահովման, տնտեսական մրցունակության բարձրաց-
ման և ապրանքների ազատ տեղաշարժի ուղղությամբ պետք է իրականացնել մի 
շարք բարեփոխումներ՝ ուղղված ինտեգրացիոն գործընթացներին և միջազգային 
կազմակերպությունների հետ համագործակցությանը` լավագույնս ուսումնասիրե-
լով համաշխարհային փորձը, ինչպես նաև հաշվի առնելով համաշխարհային 
մաքսային և հարկային օրենսդրության առանձնահատկությունները և բազմա-
թիվ այլ գործոններ, ինչի արդյունքում գտնել դրանց տեղայնացման հնարավոր 
լավագույն մոտեցումները: 

2. ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության արդյունքում թե՛ ներմուծումը և թե՛ արտահանու-
մը, ըստ մեր հետազոտությունների, փաստացի կրճատվել են, հատկապես նվա-
զել է հայրենական ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը ԵՄ և այլ երկրների 
կողմից: 

3. Մեր կարծիքով, ավելի նպատակահարմար է, որ ներմուծումը սպասարկի արտա-
հանմանն ուղղված ներքին արտադրությունը, որը կարելի է իրագործել առաջա-
դեմ տեխնիկայի և տեխնոլոգիայի ներկրմամբ: 

4. Արտահանման կառուցվածքում բավական ցածր է պատրաստի արդյունաբերա-
կան արտադրանքի, ինչպես նաև աշխատատար ապրանքների մասնաբաժինը: 
Մեր կարծիքով, անհրաժեշտ է կրճատել օգտակար հանածոների արտահանման 
ծավալները` ի հաշիվ պատրաստի իրերի արտահանման ընդլայնման: 

5. Ամբողջական արտահանման հարաբերականորեն մեծ մասը չի ներկայացնում 
ՀՀ արտադրողների ստեղծած իրական պատրաստի արտադրանքը (մետաղա-
կան արտադրանք, ադամանդ), հետևաբար նաև չի խթանում տնտեսական աճը: 
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МАРЕ ХАЧАТРЯН 
 

СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РА 

 

Ключевые слова: импорт, экспорт, торговля, экономический 
рост, ЕАЭС 

 

В рамках данной статьи сделана попытка проанализировать динамику экспорта и им-
порта по годам, определить их влияние на развитие экономики, найти их недостатки и пред-
ложить меры по регулированию, которые и помогут улучшить бизнес-среду РА. 

 

MARE KHACHATRYAN 
 

THE WAYS TO INCREASE FOREIGN TRADE AND ITS IMPORTANCE ON  
ECONOMIC DEVELOPMENT OF RA 

 

Key Words:  import, export, trade, economic growth, Eurasian 
Economic Union 

 

Within this article we tried to analyze the dynamics of export and import by years, to identify 
their influence on development of economy, to find the gaps and propose regulatory measures, which 
will help to improve the business environment of RA. 

 
 
 
ԱՐՄԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀՄՍ 17-ԻՑ ՖՀՄՍ 16-ԻՆ  

ԱՆՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական վարձակալություն, գործառնա-
կան վարձակալություն, հաշվառումը վարձա-
տուի մոտ, հաշվառումը վարձակալի մոտ, 
վարձավճարներ, ֆինանսական հաշվետվու-
թյուն  

 

ՖՀՄՍ-ները մշտապես կատարելագործվում են, որի նպատակը կազմակերպու-
թյունների ֆինանսական հաշվետվությունների մոտեցումների սահմանումն է` ուղղված 
արտաքին օգտագործողներին ճշգրիտ և ամբողջական տեղեկատվության տրամադրմա-
նը: Ներկայումս արդիական է ՀՀՄՍ 32-ի, 39-ի, 18-ի և ՀՀՄՍ 17-ի փոխարինումը ՖՀՄՍ 
7-ով, 9-ով, 15-ով և ՖՀՄՍ 16-ով: Վերջինս ուղղված է ֆինանսական հաշվետվություննե-
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րում վարձակալության ճանաչման, չափման, ներկայացման և բացահայտումների կար-
գավորմանը: Ստանդարտը նոր պահանջներ է սահմանում վարձակալական պարտավո-
րությունների հաշվառման նկատմամբ: 
 

Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտները (ՖՀՄՍ) փաս-
տաթղթերի, ստանդարտների և դրանց մեկնաբանությունների ամբողջություն են, որով 
կարգավորվում են կազմակերպության կողմից արտաքին օգտագործողներին տրամա-
դրվող կամ հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման և ներկայաց-
ման կանոններն ու մոտեցումները: Դրանք մշտապես կատարելագործվում են: Ստան-
դարտներում կատարվում են փոփոխություններ, լրացումներ, ինչպես նաև մշակվում, ըն-
դունվում և գործողության մեջ են դրվում նոր ստանդարտներ, միաժամանակ, դադարում 
է հնացած ստանդարտների գործողությունը և այլն: Այսպես՝ Ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների միջազգային խորհրդի կողմից բոլորովին վերջերս մշակվել են ֆինանսական 
հաշվետվությունների մի շարք նոր ստանդարտներ, որոնք փոխարինելու են գործող հաշ-
վապահական հաշվառման ստանդարտներին: Մասնավորապես՝ ֆինանսական ակտիվ-
ների և պարտավորությունների հաշվառումը և հաշվետվություններում արտացոլումը 
կարգավորող ՀՀՄՍ 32-ին և ՀՀՄՍ 39-ին փոխարինելու են ՖՀՄՍ-7-ը և ՖՀՄՍ-91, hա-
ճախորդների հետ կնքված պայմանագրերի գծով հասույթների ճանաչման վերաբերյալ 
ՀՀՄՍ 18-ին՝ ՖՀՄՍ 15-ը2: Վարձակալության, որպես առանձնահատուկ տնտեսական հա-
րաբերությունների և տնտեսական գործառնությունների հաշվառման, դասակարգման, 
ճանաչման, չափման և հաշվետվություններում արտացոլման համար արդեն մոտ 30 տա-
րի գործում է ՀՀՄՍ 17 «Վարձակալություն» ստանդարտը3, որը Ֆինանսական հաշվետ-
վությունների միջազգային խորհրդի որոշմամբ փոխարինվելու է ՖՀՄՍ 16 «Վարձակալու-
թյուն» ստանդարտով4: Այն հրապարակվել է 2016 թ. հունվարի 13-ին և գործելու է 2019 թ. 
հունվարի 1-ից` տարածվելով դրանից հետո պատրաստվող տարեկան ֆինանսական 
հաշվետվությունների վրա: Գործնականում կարևոր է ՖՀՄՍ 16-ին անցման գործընթացի 
դյուրինացումը5: Չնայած այն հանգամանքին, որ ստանդարտի կիրառությունը պարտա-
դիր է 2019 թ., կազմակերպությունները կարող են դա կիրառել ավելի վաղ ժամանակա-
շրջաններում, սակայն այդ դեպքում անհրաժեշտ է զուգահեռաբար կիրառել նաև ՖՀՄՍ 
15 «Հասույթ» ստանդարտը:  

Վարձակալության նոր ստանդարտի կիրառումը բավական լուրջ ազդեցություն կա-
րող է ունենալ բազմաթիվ կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների 
ցուցանիշների վրա: Բացի դրանից, այն առնչություն կունենա վարձակալության պայմա-

                                                            
1  Տե՛ս http://www.ifrs.org/current-projects/iasb-projects/financial-instruments-a-replacement-of-ias-39-financial-

instruments-recognitio/Pages/Financial-Instruments-Replacement-of-IAS-39.aspx 
2 Տե՛ս http://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias18 
3 Տե՛ս ՀՀ ՄՍ 17 Վարձակալություն, ՀՀ ՊՏ 2010 N12 (746), 24.03.2010: 
4 Տե՛ս http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/IFRS.aspx 
5 Bill Kemp, Practical Expedients for Leases: Easing the Move to IFRS 16, p. 1, IASeninars, London, 2016.  
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նագրերի տարաբնույթ հարցերի հետ, այդ թվում` իրավական, հաշվառման, հարկման, 
վերլուծության և այլն:  

Ստանդարտի փոփոխությունը Խորհուրդը հիմնավորել է հետևյալ հանգամանքով. 
համաձայն ՀՀՄՍ 17-ի՝ վարձակալական պայմանագրերը բաժանվում են ֆինանսականի 
և գործառնականի, և վերջինիս գծով պարտավորությունները բացահայտվում և ներկա-
յացվում են միայն ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություններում և 
չեն արտացոլվում ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության կամ հաշվապահական 
հաշվեկշռի մեջ: Այդպիսով՝ գործող ստանդարտի պայմաններում վարձակալության գծով 
կազմակերպությունների մոտ առաջացող պարտավորությունների ավելի քան 85 տոկոսը 
չի արտացոլվում հաշվեկշռում, որը, բնականաբար, դժվարացնում է հրապարակվող հաշ-
վետվությունների հիման վրա արտաքին օգտագործողների և ներդրողների կողմից կա-
ռավարչական որոշումների կայացումը: Գործառնական վարձակալության պարտավորու-
թյունները հաշվեկշռում չարտացոլելով՝ ամբողջական պատկերացում չի ստեղծվում վար-
ձակալ կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի մասին: Վերլուծական նպատակ-
ներով օգտագործվում են ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրություննե-
րի տեղեկությունները` հետհաշվեկշռում հաշվառվող վարձակալական ակտիվներն ու 
պարտավորությունները գնահատելու հիման վրա: 

ՖՀՄՍ Խորհրդի նախագահ Հանս Հուգերվորսթը1, հիմնավորելով նոր ստանդար-
տի ընդունումը, նշում է, որ վարձակալության պայմանագրերի վերաբերյալ այդ նոր պա-
հանջներով հաշվետվությունները թևակոխում են 21-րդ դար, վերջ դնելով ենթադրություն-
ներին, որոնք գոյություն ունեին կազմակերպություններում վարձակալության գծով բավա-
կան էական պարտավորությունները հաշվարկելիս և գնահատելիս: Նոր ստանդարտը 
թափանցիկ է դարձնում գործառնական վարձակալության գծով կազմակերպությունների 
ակտիվների ու պարտավորությունների ներկայացումը, ինչը նշանակում է, որ հետհաշվե-
կշռային վարձակալական ֆինանսավորումը այլևս «չի թաքնվի ստվերում»: Դա, միաժա-
մանակ, վարձակալող կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների ցու-
ցանիշները դարձնում է առավել ամբողջական և համադրելի ակտիվները գնող կամ վար-
կեր ու այլ փոխառություններ ներգրավող կազմակերպությունների ցուցանիշների հետ2:  

Նոր ստանդարտը, փաստորեն, լուծում է մինչ այդ հետհաշվեկշռում հաշվառվող 
պարտավորությունների հետ կապված խնդիրը` սահմանելով նաև, որ բոլոր տեսակի 
վարձակալությունների գծով ակտիվներն ու պարտավորությունները պետք է արտացոլ-
վեն կազմակերպության հաշվապահական հաշվեկշռում3: Բնականաբար, դրանց ճանաչ-
ման և չափման նկատմամբ ստանդարտը մոտեցումներ է սահմանում:  

Առհասարակ, վարձակալությունը դասակարգվում է ըստ ֆինանսականի և գործառ-
նականի: Ֆինանսականի դեպքում վարձակալին են փոխանցվում սեփականության հետ 
                                                            
1 Տե՛ս http://www.ifrs.org/About-us/IASB/Members/Pages/IASB-Chairman.aspx 
2 Տե՛ս http://www.ifrs.org/Current-Projects/IASB-Projects/leases-implementation/Pages/IFRS-16-Leases-

Implementation.aspx 
3 Տե՛ս Е. Вакарюк, Новый стандарт по Аренде МСФО 16, http://www.hocktraining.com/teachers.htm  
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կապված, ըստ էության, բոլոր ռիսկերն ու հատույցները: Հակառակ դեպքում, վարձակա-
լությունը դասակարգվում է որպես գործառնական: Միաժամանակ, վարձակալությունը 
համարվում է ֆինանսական, եթե վարձակալված ակտիվի սեփականության իրավունքը 
վարձակալության ժամկետի ավարտին փոխանցվում է վարձակալին, և վարձակալը հնա-
րավորություն ունի տվյալ ակտիվը գնելու այն գնով, որ ենթադրվում է: Վարձակալության 
ժամկետի մեջ է ներառվում ակտիվի տնտեսական ծառայության մեծ մասը: Վարձակալու-
թյան սկզբում նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքը վարձակալված ակտիվի, 
ըստ էության, իրական արժեքն է: Վարձակալված ակտիվների յուրահատուկ բնույթի 
պատճառով միայն վարձակալն է ի վիճակի դրանք օգտագործելու առանց էական ձևա-
փոխությունների1: 

Գոյություն ունեն հստակ առանձնահատկություններ վարձակալի և վարձատուի 
հաշվառման և հաշվետվության մեջ՝ թե՛ ֆինանսական, թե՛ գործառնական վարձակալու-
թյան գործառնությունների ճանաչման, չափման և հաշվետվություններում արտացոլման 
հետ կապված: 

ՖՀՄՍ 16 նոր ստանդարտում կարևորագույն փոփոխությունները կարելի է բաժա-
նել երկու հիմնական խմբերի` 

 վարձակալների համար ներմուծվում է բոլոր տեսակի վարձակալությունների 
հաշվառման միասնական մոդել, 

 ներմուծվում է վարձակալական պայմանագրերի սպասարկման բաղադրիչի 
առանձնացված հաշվառման պահանջ: 

Վարձատուների մոտ փոփոխությունները գրեթե աննշան են՝ բացառությամբ որոշ 
նոր բացահայտումների ներկայացման պահանջների: Դա նշանակում է, որ, հաշվառման 
տեսակետից, վարձակալության դասակարգումն ըստ ֆինանսականի և գործառնականի 
պահպանվում է:  

Ի տարբերության դրա՝ վարձակալների մոտ առաջ են գալիս մի շարք փոփոխու-
թյուններ: 

Վարձակալները վարձակալության հետ կապված բոլոր ակտիվներն ու պարտավո-
րությունները պետք է արտացոլեն ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության մեջ` 
օգտագործելով միասնական մոտեցում բոլոր տեսակի վարձակալությունների համար, 
այսինքն՝ ՀՀՄՍ 17-ի սահմանումներով մինչ այդ որպես գործառնական դասակարգվող 
վարձակալությունը վարձակալների համար ՖՀՄՍ 16-ով այլևս գոյություն չի ունենալու: 
Ցանկացած տեսակի վարձակալություն վարձակալի մոտ համարվելու է ֆինանսավորման 
գործառնություն, որը սկզբնական ճանաչման ժամանակ ձևակերպվում է որպես ակտիվ 
կամ օգտագործման իրավունք և միաժամանակ` վարձակալության գծով պարտավորու-
թյուն: Փաստորեն, վարձակալների մոտ բոլոր տեսակի վարձակալությունները` ֆինան-
սականը և գործառնականը, պետք է արտացոլվեն այնպես, ինչպես այժմ ֆինանսականի 
դեպքում է, և գործառնական վարձակալությունը պետք է վերադասակարգվի: Դա ուղղա-

                                                            
1 Ա. Հակոբյան, Ֆինանսական վարձակալություն, էջ 128, հեղինակային հրատ., Եր., 2011:  
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կիորեն անդրադառնում է ֆինանսական բոլոր հաշվետվությունների ցուցանիշների վրա: 
Միաժամանակ, կարևոր է նշել, որ փոփոխություն են կրում միայն հաշվետվությունների 
ցուցանիշները, այլ ոչ թե վարձակալի իրական ֆինանսական վիճակը կամ փաստացի 
վճարվելիք գումարները1: ՖՀՄՍ 16-ի ազդեցությունը ֆինանսական հաշվետվությունների 
ցուցանիշների վրա կարելի է ցույց տալ հետևյալ աղյուսակի օգնությամբ. 

 

Աղյուսակ 1  
ՀՀՄՍ 17-ից ՖՀՄՍ 16-ին անցման ազդեցությունը վարձակալի ֆինանսական 

հաշվետվությունների ցուցանիշների վրա 
  

Ֆինանսական վիճակի մասին 
հաշվետվություն 

(հաշվապահական հաշվեկշիռ) 

Համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին 

հաշվետվություն 

Դրամական միջոցների 
հոսքերի մասին 
հաշվետվություն 

Վարձակալված ակտիվեր  
 Գործառնական 

ծախսեր   

Գործառնական 
գործունեության 
արտահոսք 

 

 Ֆինանսական
 

պարտավորություններ  

Կապիտալ 
 

Ֆինանսական 
ծախսեր  

Ֆինանսական 
գործունեության 
արտահոսք  

 
Աղյուսակից հասկանալի է դառնում, որ վարձակալների մոտ գործառնական վար-

ձակալության հաշվառման փոփոխությունն ազդում է ակտիվների, պարտավորություննե-
րի, կապիտալի, ծախսերի և դրամական հոսքերի ցուցանիշների վրա: Դա, իր հերթին, 
ազդեցություն է ունենալու նաև ֆինանսական գործակիցների հաշվարկի և ֆինանսական 
վիճակի գնահատման վրա: 

 
АРМЕН АКОПЯН 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ И УЧЕТ АРЕНДЫ  
В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА ОТ МСБУ 17 К МСФО 16 

 

Ключевые слова: финансовaя аренда, операционная аренда, 
учет аренды у арендодателя, учет аренды у 
арендатора, арендные платежи, финансовая 
отчетность 

 

Система МСФО, определяющая требования к финансовой отчетности, постоянно со-
вершенствуется. Цель стандартов - обеспечение пользователей полной и точной информаци-
ей о деятельности организаций. В настоящее время актуален переход от МСБУ 32, 39, 18 и 17 
к новым МСФО 7, 9, 15 и 16. Новый стандарт МСФО 16 устанавливает требования по учету 
и раскрытию информации об арендных обязательствах в финансовой отчетности. 

                                                            
1 K. Donkersley, R. Ravelli, P. Buchanan, IFRS 16 Leases, p. 5, IFRS Fondation, London, 2016. 
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ARMEN HAKOBYAN 
 

LEASES CLASSIFICATION AND ACCOUNTING ISSUES  
IN PROCESS OF REPLACEMENT IAS 17 TO IFRS 16 

 

Key Words:  finance lease, operating lease, accounting by 
lessors, accounting by lessees, lease payments, 
financial reports 

 

IFRS are constantly improving, and aimed at determining the approach to financial reporting for 
providing full and true information about activity of the companies. IFRS 7, 9, 15 and 16 will replaced 
IAS 32, 39, 18 and 17. Leases standard is sets requirements on accounting for lease liabilities and 
specifies how companies recognize, present and disclose lease operations in the financial reports. 

 
 
 
ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ՄԱՆԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ 
 

Հիմնաբառեր.  հարկային վճարումներ, հարկային բեռ, 
կազմակերպություն, շահույթ, կայունություն, 
գործակից, իրացումից հասույթ, մոտեցում, 
գնահատում, եկամուտներ, սեփական կա-
պիտալ  

 
Իրականացվող տնտեսական բարեփոխումներին համահունչ՝ արդյունավետ լուծում-

ներ պահանջող կարևոր հիմնախնդիրներից են արտադրական կազմակերպությունների 
ֆինանսական կայունացման ուղղությամբ նոր մոտեցումների մշակումը և դրանց գործնա-
կան կիրառումը:  

Այս առումով, սույն հոդվածի շրջանակներում էական է համարվել արտադրական 
կազմակերպության ֆինանսական կայունության վրա հարկային բեռի ազդեցության 
խնդրի պարզաբանումը: Քննարկելով հարկային բեռի գնահատման տարբեր մոտեցում-
ները՝ կատարվել են խմիչքներ արտադրող ՀՀ կազմակերպությունների տվյալներով վեր-
լուծություններ, որոնց հիման վրա էլ ներկայացվել են կազմակերպության ֆինանսական 
կայունության վերաբերյալ առաջարկություններ: 
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Տնտեսական բարեփոխումներին համահունչ, արտադրական կազմակերպություն-
ների ֆինանսական վիճակի վրա էական ազդեցություն են ունենում հարկային վճարում-
ները, որոնք ֆինանսական պլանավորման գործընթացում որոշիչ նշանակություն ունեն 
դրամական միջոցների ելքերը կանխատեսելու համար1։ 

Արտադրական կազմակերպությունների ֆինանսական հոսքերի արդյունավետ վե-
րահսկողության և հարկային բեռի կարգավորման խնդրի լուծման համար անհրաժեշտու-
թյուն է առաջանում իրականացնելու հիմնարար վերլուծություններ։ 

Կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վրա հարկային վճարումների 
ազդեցությունը հետազոտված է ոչ լիարժեք կերպով։  

ՌԴ ֆինանսների նախարարության մշակած մոտեցմամբ կարևորվում են հարկային 
վճարումները բյուջե և կազմակերպության տնտեսական գործունեության արդյունքում 
ստացվող՝ իրացումից հասույթի ցուցանիշը2. 

ՀԲ= ՀՎԳ/ ԻՀ*100,   (1) 
որտեղ՝ 

ՀԲ-ն կազմակերպության հարկային բեռն է, 
ՀՎԳ-ն բյուջե հարկային վճարումների գումարն է։ 
Ֆինանսական կայունության խնդրի տեսանկյունից, եթե հարկային բեռի հաշվարկ-

ված արժեքը չի գերազանցում 15 տոկոսը, ապա կազմակերպության ներքին միջավայրի 
վրա ազդեցության անհրաժեշտություն չի առաջանում։ Եթե հարկային բեռը 20 տոկոսից 
բարձր է, ապա կազմակերպության ֆինանսական կառավարման արդյունավետության 
բարձրացման առումով առաջանում է ընդհանուր վերահսկողության և կառավարման հա-
մակարգի շրջանակներում հարկային պլանավորման անհրաժեշտություն։ Այս մոտեցման 
կիրառմամբ խմիչքներ արտադրող ՀՀ կազմակերպություններում ստացվել են հետևյալ 
արդյունքները (գծապատկեր 1): 

 

 
Գծապատկեր 1. Խմիչքներ արտադրող ՀՀ կազմակերպություններում ֆինանսական 

կայունության վրա հարկային բեռի գնահատականը 

                                                            
1 Долгих И. Н., Налоговое планирование и оценка его эффективности. Международный бухгалтерский учет. 

2013, № 21, с. 41-47. 
2 Евстигнеев Е.Н., Налоги и налогообложение. СПб., Питер, 2005, с. 65-73. 
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Կատարված հաշվարկները ցույց են տալիս, որ խմիչքներ արտադրող հայրենական 
կազմակերպություններում կիրառված մոտեցմամբ առկա է հարկային պլանավորման ան-
հրաժեշտություն, քանի որ հարկային բեռի ցուցանիշը տատանվել է 29.37-35.72 տոկո-
սային միջակայքում: 

Տեսամեթոդական հարցերի շրջանակներում նշենք, որ հարկային բեռի վերաբերյալ 
առաջարկվել են մեծ թվով մոտեցումներ: Կազմակերպության ֆինանսական կայունու-
թյան վրա ազդեցության տեսանկյունից, կարևորում ենք, մասնավորապես, Ն. Մ. Կրեյնի-
նայի առաջարկած մոտեցումը, ըստ որի՝ հարկային բեռը գնահատվում է հետևյալ բանա-
ձևով1. 

ՀԲ= (ԻՀ- ԱևԻԾ - ԶՇ)/( ԻՀ- ԱևԻԾ)*100,   (2) 
որտեղ՝ 

ՀԲ-ն կազմակերպության հարկային բեռն է, 
ԻՀ-ն արտադրանքի իրացումից, ծառայությունների մատուցումից հասույթն է, 
Ա և ԻԾ-ն արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերն են՝ առանց անուղ-

ղակի հարկերը հաշվի առնելու, 
ԶՇ-ն զուտ շահույթն է, որը մնում է կազմակերպության տնօրինության տակ բյուջե 

հարկերը վճարելուց հետո։ 
Եթե անհրաժեշտություն է առաջանում գնահատելու հարկային բեռը հարկային 

վճարումների մեծության և կազմակերպության տնօրինության տակ մնացող զուտ շահույ-
թի փոխկապվածության տեսանկյունից, ապա գործնականում կարող ենք օգտվել հետև-
յալ բանաձևից. 

ՀԲ= (ԻՀ- Ա և ԻԾ - ԶՇ)/ԶՇ*100,  (3): 
Այս մոտեցման առանձնահատկությունը համարվում է այն, որ անուղղակի հարկերը 

հաշվարկներում չեն ներառվում և չեն դիտարկվում որպես կազմակերպության ֆինանսա-
կան դրության կայունության բնութագրիչներ։ 

Այս մոտեցման կիրառմամբ ստացված արդյունքները ներկայացվել են գծապատկեր 
2-ում: 

Ֆինանսական կայունության վրա հարկային բեռի ազդեցության գնահատման տես-
անկյունից, սույն հոդվածի շրջանակներում կարևորել ենք նաև Տ. Կ. Օստրովենկոյի մո-
տեցումը2, ըստ որի՝ հարկային բեռի ցուցանիշը տարբերակվել է որպես անհատական և 
ընդհանրացված։ Մասնավորապես՝ ընդհանրացված ցուցանիշներին վերագրվել են. 

 հարկային բեռը՝ կազմակերպության եկամուտների տեսանկյունից. 
ՀԲ= ՎՀԳ/ Ե,   (4) 

 հարկային բեռը՝ կազմակերպության սեփական կապիտալի տեսանկյունից. 

                                                            
1  Крейнина М.Н., Финансовый менеджмент: задачи, деловые ситуации и тесты. М., Дело и сервис, 2004, 

с. 111.  
2  Островенко Т. К., Налоговая нагрузка на предприятие: Обобщающие и частные показатели системы. 

Аудиторские ведомости, 2009, № 9, с. 3-5. 
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ՀԲ= ՎՀԳ/ ՍԿ,   (5) 
 հարկային բեռը՝ համախառն շահույթի տեսանկյունից.  

ՀԲ= ՎՀԳ/ ՀՇ,    (6) 
որտեղ՝ 

ՀԲ-ն հարկային բեռն է, 
ՎՀԳ-ն հարկային վճարումների գումարն է, 
Ե-ն կազմակերպության համախառն եկամուտներն են, 
ՍԿ-ն կազմակերպության սեփական կապիտալի միջին տարեկան մեծությունն է, 
ՀՇ-ն կազմակերպության համախառն շահույթն է։ 
 
 

 
 

Գծապատկեր 2. Խմիչքներ արտադրող ՀՀ կազմակերպություններում  
ֆինանսական կայունության վրա հարկային բեռի գնահատականն  
ըստ Ն. Մ. Կրեյնինայի մոտեցման 

 
Ինչ վերաբերում է անհատական ցուցանիշներին, ապա դրանք հաշվարկվում են՝ 

հարկային վճարումների գումարը հարաբերելով ինքնարժեքին, իրացումից հասույթին, 
զուտ շահույթին, ֆինանսական արդյունքների որոշակի բաղադրիչին։ Այս մոտեցման կի-
րառման դեպքում հնարավոր է մանրամասն կերպով հաշվարկել հարկային բեռը՝ ելնելով 
որոշակի կառավարչական խնդիրներից։ 

Տ. Կ. Օստրովենկոյի առաջարկած մոտեցմամբ կատարված հաշվարկները խմիչք-
ներ արտադրող ՀՀ կազմակերպությունների համար ներկայացվել են գծապատկեր 3-ում: 

Վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ֆինանսական կայունությունը բնութագրող կա-
րևոր բաղադրիչներից մեկի՝ սեփական կապիտալի և հարկային վճարումների փոխկապ-
վածության տեսանկյունից, բացասական գնահատականի են արժանացել Պլազա սիս-
տեմս ՓԲԸ-ն, Ունիվերսալ օրդեր ու Թամարա և Անի ՍՊԸ-ները: Մյուս հետազոտ-
ված կազմակերպություններում միտումը դրական է: 
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Գծապատկեր 3. Խմիչքներ արտադրող ՀՀ կազմակերպություններում ֆինանսական 
կայունության վրա հարկային բեռի գնահատականն ըստ Տ. Կ. 
Օստրովենկոյի մոտեցման 

 

Եզրափակելով սույն հոդվածը՝ ներկայացնենք նաև Մ. Լ. Վլասովայի տեսակետը1. 
նա առաջարկում է գնահատել կազմակերպության հարկագանձման կայունությունը սե-
փական ընթացիկ ակտիվների ձևավորման աղբյուրների կապի տեսանկյունից՝ կիրառե-
լով հետևյալ բանաձևը. 

ՀԳԿ= ՀՎՏ/ՍԸԱ,   (7) 
որտեղ՝ 

ՀԳԿ-ն հարկագանձման կայունությունն է, 
ՀՎՏ-ն տարվա ընթացքում հարկային վճարումների գումարն է, 
ՍԸԱ-ն կազմակերպության սեփական ընթացիկ ակտիվներն են։ 
Հարկագանձման կայունության գործակիցը հարկային բեռի ցուցանիշի նկատմամբ 

դրսևորում է առավելություն այն առումով, որ դրա միջոցով հնարավոր է վերահսկել ինչ-
պես կազմակերպության սեփական ընթացիկ ակտիվների, այնպես էլ դրամական հոսքե-
րի տեսանկյունից՝ բյուջե հարկային վճարումների մեծությունը։ Մեր կարծիքով, Մ. Լ. 
Վլասովայի առաջարկած այս ցուցանիշը, ֆինանսական կայունության վերահսկողության 
շրջանակներում փոխկապակցվելով ֆինանսական կայունության համալիր համակարգե-
րում ներառվող այլ գործակիցների հետ, հնարավորություն է ընձեռում արդյունավետ 
ձևով վերահսկելու կազմակերպության սեփական ընթացիկ ակտիվներով ապահովվա-
ծությունը2։ Այս ցուցանիշի միջոցով գնահատենք խմիչքներ արտադրող՝ հետազոտված 
                                                            
1  Власова М.С., Налоговое планирование - основной регулятор экономической деятельности предприятия // 

Экономика и финансы. 2003, № 6,7. 
2  Матевосян А.В., Матевосян М.Г., Прогнозирование обеспеченности собственными оборотными активами на 

предприятиях, выпускающих алкогольные напитки в РА. Перспективы науки, 2016: Сборник докладов III 
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ՀՀ կազմակերպություններում հարկագանձման կայունությունը: Արդյունքները ներկայաց-
վել են գծապատկեր 4-ում: 

 

 
Գծապատկեր 4. Հարկագանձման կայունության գնահատականը խմիչքներ արտադրող` 

հետազոտված ՀՀ կազմակերպություններում 
 
Ստացված արդյունքներից պարզվում է, որ հարկագանձման անկայուն վիճակ է 

եղել հետազոտված կազմակերպություններից Պլազա սիստեմս ՓԲԸ-ում, Ունիվերսալ 
օրդեր ու Թամարա և ԱՆի ՍՊԸ-ներում: Մյուս հետազոտված կազմակերպություննե-
րում արձանագրվել է հարկագանձման կայունություն: Սեփական ընթացիկ ակտիվների 
կառավարման արդյունավետությամբ պայմանավորված, մասնավորապես, առաջարկում 
ենք Մ. Լ. Վլասովայի բանաձևում սեփական ընթացիկ ակտիվների ցուցանիշի փոխարեն 
կիրառել սեփական ընթացիկ ակտիվներով ապահովվածության գործակիցը: Նպատակն 
է որոշել սեփական ընթացիկ ակտիվներով ապահովվածության խնդրի տեսանկյունից 
հարկագանձման կայունության սահմանային մեծությունը: Խմիչքներ արտադրող՝ հետա-
զոտված ՀՀ կազմակերպությունների համար առաջարկված մոդիֆիկացիայի դեպքում 
կունենանք հետևյալ արդյունքները (գծապատկեր 5): 

 

                                                                                                                                                                                          
Международного конкурса научно-исследовательских работ (29 апреля 2016 года). Научный ред. д.э.н, 
проф. А.В. Гумеров. Казань: ООО «Рóкета Союз», 2016. с. 229-234. 
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Գծապատկեր 5. Խմիչքներ արտադրող՝ հետազոտված ՀՀ կազմակերպություններում 
հարկագանձման կայունության սահմանային մեծության արդյունքները 

 
Հարկ ենք համարում նշել, որ այն կազմակերպությունները, որոնք ապահովված չեն 

սեփական ընթացիկ ակտիվներով, այսինքն՝ ցուցանիշի արժեքը բացասական է, դրսևո-
րում են հարկագանձման անկայուն վիճակ: Ֆինանսական կառավարման տեսանկյունից, 
նման կազմակերպությունները, որպես կանոն, ունենում են ցածր վճարունակություն և 
հաշվեկշռի իրացվելիության ոչ օպտիմալ կառուցվածք: Միաժամանակ, նմանատիպ կազ-
մակերպությունների հետ գործընկերային հարաբերություններ հաստատած տնտեսավա-
րող սուբյեկտները չվճարումների պատճառով ևս, անկախ իրենց կամքից, ներքաշվում են 
ֆինանսական ճգնաժամի մեջ: Ուստի, նկատի ունենալով խնդրի կարևորությունը, կար-
ծում ենք, որ վերը ներկայացված մոտեցումները հնարավորինս կլրացնեն արտադրական 
կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության կառավարման գործընթացում հար-
կագանձման ուղղությամբ առկա բացերը: 

 
АШОТ МАТЕВОСЯН 
МАНЕ МАТЕВОСЯН 

 

О ВОПРОСЕ ОЦЕНКИ ВЗАИМОСВЯЗИ НАЛОВОГО УЧЕТА И ФИНАНСОВОЙ 
УСТОЙЧИВОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Ключевые слова: налоговые платежи, налоговое бремя, пред-
приятие, прибыль, устойчивость, коэффи-
цент, выручка от реализации, подход, оценка, 
доходы, собственный капитал 

 

На ряду с происходящими экономическими преоброзованиями одним из важных проблем яв-
ляется обработка и практическое применение новых подходов финансовой устойчивости про-
мышленных предприятий. 
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С этой точки зрения в пределах данной статьи очень важно оценить задачу воздей-
ствия налогового учета на финансовую устойчивость предприятия. Нами были рассмотрены 
подходы оценки налогового бремени на основе анализа данных производства алкогольных на-
питков в РА. На основе анализа были представлены предложения направленные на улучшение 
финансовой устойчивости предприятия. 

 

ASHOT MATEVOSYAN 
MANE MATEVOSYAN 

 

MANUFACTURING COMPANIES’ FINANCIAL STABILITY AND THE IMPACT AND 
ASSESSMENT OF TAX BURDEN 

 

Key Words:  tax payments, tax burden, companies, profits, 
stability coefficient, sales revenue, approach, value, 
income, equity 

 

In line with ongoing economic reforms requiring effective solutions one of important issues is new 
approaches to financial sustainability of manufacturing companies and their practical use.  

In this regard, we considered essential to clarify the issue of the impact of the tax burden on the 
financial stability of the manufactureing organization within this report. Our approaches to the 
assessment of the tax burden are discussed in terms of financial stability and beverage industry were 
performed according to the data of RA organizations. Based on them, were presented proposals of the 
organization’s financial stability. 

 
 
 

ՌԻՄԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ 

ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  կենսաբանական ակտիվներ, սպառվող կեն-
սաբանական ակտիվներ, գյուղատնտեսա-
կան արտադրանք, կենսաբանական փոխա-
կերպում, բերքահավաք  

 

Կենսաբանական ակտիվներն իրենց ուրույն տեղն են զբաղեցնում ակտիվների շար-
քում: Հոդվածում ներկայացվել են կենսաբանական ակտիվների հաշվապահական հաշ-
վառման որոշակի բացահայտումներ: 

Այդ բացահայտումներն են. 
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 կենսաբանական ակտիվների տարանջատումը կատարվում է ի սկզբանե՝ դրանց 
ձեռքբերման, այլ կերպ ասած՝ ստացման (որպես շնորհ) պահից կամ էլ ծնաճից  

 կենսաբանական ակտիվների և սպառվող կենսաբանական ակտիվների պահ-
ման հետ կապված ծախսումների հաշվառման տարբերություններ  

 որոշ կենսաբանական ակտիվների արժեքի հետ գնման նպատակով կատարվում 
են մաշվածության հաշվարկում և ամորտիզացում, օրինակ` մրգատու ծառերը ծե-
րանում են, բերքատվությունը կորցնում, և անհրաժեշտություն է առաջանում 
հաշվելու մաշվածությունը, հազվադեպ՝ նաև ցեղային մթերատու և բանող կեն-
դանիների համար: 
 

Կենսաբանական ակտիվների հաշվառումը կատարվել է դեռևս վաղ նախնադա-
րում: Նախնադարից մինչև մեր օրերը հասած ժայռապատկերներն ապացույցն են այն 
բանի, որ տվյալ ժամանակահատվածում մարդիկ կարծես «հաշվառում» և «փաստա-
թղթավորում» են իրականացրել: Նրանց համար որպես «փաստաթուղթ» են ծառայել ժայ-
ռերը, իսկ «հաշվառման առարկա»՝ որսի կենդանիները: 

Այնուհետև, ժամանակին զուգընթաց, որսած կենդանիները սկսել են օգտագործվել 
որպես նախնադարյան ապրանքափոխանակման միջոց: Կարելի է ասել, որ առաջին 
բնաիրային չափիչներ համարվել են որսի կենդանիները: Ժամանակի ընթացքում, հաշ-
վապահական հաշվառման զարգացմանը զուգահեռ, կենդանիները, բույսերը սկսեցին 
դասակարգվել որպես կենսաբանական ակտիվներ և հաշվառվել առանձնացված կարգով: 

Համաձայն ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն» ստանդարտի՝ կենսաբանական ակ-
տիվը ներկայացնում է կենդանի բույս կամ կենդանի: 

Կենսաբանական փոխակերպումները աճի, դեգեներացիայի, արտադրանքի և 
բազմացման գործընթացներն են, որոնց արդյունքում կենսաբանական ակտիվում տեղի 
են ունենում որակական և քանակական փոփոխություններ1: 

Բերքահավաքը ներկայացնում է կենսաբանական ակտիվից արդյունքի առանձնա-
ցումը կամ կենսաբանական ակտիվի կենսական գործընթացների դադարեցումը: 

Գյուղատնտեսական գործունեությունը կազմակերպության կողմից կենսաբանա-
կան ակտիվների կենսաբանական փոխակերպման և արտադրանքի ստացման կառա-
վարումն է վաճառքի կամ գյուղատնտեսական արտադրանքի կամ լրացուցիչ կենսաբա-
նական ակտիվների փոխարկման նպատակով: 

Գյուղատնտեսական արտադրանքը բնութագրվում է որպես կենսաբանական ակ-
տիվներից ստացված արտադրանք բերքահավաքի պահին: 

Լրացուցիչ կենսաբանական են այն ակտիվները, որոնք ստացվել են կենսաբա-
նական ակտիվների փոխակերպումից: 

Գյուղատնտեսությունը տնտեսության բարդ և յուրահատուկ ճյուղ է, որը ներառում է 
հիմնականում երկու ոլորտ՝ բուսաբուծություն և անասնաբուծություն: Այս երկու ոլորտն 

                                                            
1 ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն» 
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էլ, իրենց հերթին, բաժանվում են մի քանի ճյուղի: Բուսաբուծությունը ներառում է դաշ-
տավարություն, այգեգործություն, խաղողագործություն, բանջարաբուծություն, անտառա-
յին տնտեսություն, իսկ անասնաբուծությունը՝ անասնապահություն, խոզաբուծություն, 
ոչխարաբուծություն, թռչնաբուծություն՝ ձվի և մսի ուղղություններով, ճագարաբուծություն, 
ձկնաբուծություն և այլն: 

Այս բազմազանության մեջ կան նաև ընդհանուր գծեր, որոնք ներկայացնում են՝ 
ա)  փոփոխվելու ունակությունը. այսինքն՝ կենդանիները և բույսերն ընդունակ են 

կենսաբանական փոխակերպման, 
բ)  փոփոխության կառավարումը. կառավարումը նպաստում է կենսաբանական 

փոխակերպմանը՝ գործընթացը տեղի ունենալու համար անհրաժեշտ պայման-
ների (օրինակ՝ ջերմաստիճան, խոնավություն, լուսավորություն) բարելավման 
կամ առնվազն կայունացման միջոցով, 

գ) փոփոխության չափումը. կենսաբանական փոխակերպման կամ բերքահավաքի 
արդյունքում առաջացող որակի (օրինակ՝ խտություն, հասունություն, ճարպային 
ծածկույթ, սպիտակուցների պարունակություն և մազաթելի ամրություն) կամ 
քանակի (սերունդ, կշիռ, բողբոջների թիվ) փոփոխությունը չափվում և վերա-
հսկվում է՝ որպես կառավարման սովորական գործառույթ: 

Կենսաբանական փոխակերպումը հանգեցնում է հետևյալ արդյունքների. 
ա) ակտիվների փոփոխման, որն իր հերթին բերում է աճի (կենդանու կամ բույսի 

քանակի աճի կամ որակի բարելավում (քաշաճ)), դեգեներացիայի (կենդանու 
կամ բույսի քանակի նվազում կամ որակի վատթարացում (քաշի նվազում)), 
բազմացման (լրացուցիչ կենդանիների (ծնաճ) կամ բույսերի ստեղծման (նոր ծիլ 
և հասկեր)), 

բ)  գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրության, ինչպիսին են լատեքսը, 
թեյի տերևները, բուրդը, կաթը, հավաքված միրգը, բանջարեղենը և այլն: 

ՀՀՄՍ 41 «Գյուղատնտեսություն» ստանդարտը սահմանում է նաև կենսաբանական 
ակտիվների ճանաչման և չափման կարգը, որը նույնպես որոշակիորեն տարբերվում է 
մնացած ակտիվների ճանաչման և չափման մոտեցումներից: 

Ճանաչման մասով կա որոշակի առանձնահատկություն մնացած հիմնական միջոց-
ների ճանաչման պայմանների հետ: Այս դեպքում կենսաբանական ակտիվը կամ գյուղա-
տնտեսական արտադրանքը պետք է բավարարի հետևյալ երեք պայմանները. 

1. ակտիվը վերահսկվում է կազմակերպության կողմից՝ որպես անցյալ դեպքերի 
արդյունք, 

2. հավանական է, որ ակտիվի հետ կապված ապագա տնտեսական օգուտները 
կհոսեն դեպի կազմակերպություն, 

3. ակտիվի իրական արժեքը հնարավոր է արժանահավատորեն չափել: 
Տարբերությունը վերաբերում է վերահսկմանը, ըստ որի՝ հասկացվում է, օրինակ, 

կենդանիների նկատմամբ սեփականության իրավունքը, դրոշմելը կամ այլ կերպ նշան 
անելը: 
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Որոշակի առանձնահատկություն կա նաև կենսաբանական ակտիվների չափման 
մասով: Եթե հիմնական միջոցները սկզբնապես չափվում են սկզբնական արժեքով, ապա 
կենսաբանական ակտիվների դեպքում՝ իրական արժեքով` հանած վաճառքի հետ կապ-
ված ծախսեր–ծախսումները: Նույն կարգով նաև չափվում են կենսաբանական ակտիվնե-
րից առաջացող գյուղատնտեսական ակտիվները: 

Իրական արժեքի չափումը կարելի է հեշտացնել կենսաբանական ակտիվների և 
գյուղատնտեսական արտադրանքի խմբավորման միջոցով` ըստ որևէ նշանակալի հատ-
կանիշի, օրինակ` տարիքի, սեռի, որակի (մսատու, կաթնատու, բրդատու, ձվատու): 

Գյուղատնտեսական գործունեությունը հաճախ ենթարկվում է կլիմայական, հիվան-
դության և այլ բնական ռիսկերի: Նմանօրինակ ռիսկերից են համաճարակների բռնկումը, 
տարերային աղետներից ջրհեղեղը, խիստ երաշտը, ցրտահարությունը, միջատների և 
վնասատուների գրոհները և այլն: 

Տարբեր հատկանիշներից ելնելով՝ կարելի է կատարել կենսաբանական ակտիվնե-
րի դասակարգում. 

 Ըստ իրադրության տարբերակման՝ բերքատու և սպառվող: 
Բերքատու են հիմնական հոտի կենդանիները և թռչունները, որոնցից ստացվում են 

մատղաշ անասուններ, ձկնկիթ, բուրդ, կաթ, ձու և այլն, խաղողի այգիները՝ խաղողի 
ստացման, պտղատու այգիները՝ բերքի հավաքման համար: Բերքատու կենսաբանական 
ակտիվները գյուղատնտեսական արտադրանք չեն, սակայն համարվում են ինքնավերա-
կանգնվող:  

Սպառվող են այն անասունները և թռչունները, որոնց բուծում են վաճառքի կամ 
մորթի համար, միամյա մշակաբույսերի ցանքերը (ցորեն, աշորա, սիսեռ, եգիպտացորեն, 
սիլոս, արևածաղիկ), ծառերը, որոնք աճեցվում են բնափայտի ստացման համար: Այս 
ակտիվներն ընդունակ են մեկ անգամ տալ գյուղատնտեսական արտադրանք, դրանից 
հետո նրանք դադարեցնում են իրենց գոյությունը: 

 Ըստ սեռահասակային կազմի՝ հասուն և մատղաշ կենսաբանական ակտիվներ: 
Բացի այդ, կենսաբանական ակտիվները կարող են դասակարգվել ըստ գյուղա-

տնտեսական գործունեության ճյուղերի՝ բուսաբուծական, անասնաբուծական, կենսաբա-
նական1: 

Կենսաբանական ակտիվները կարելի է նաև լրացուցիչ դասակարգման ենթարկել 
ըստ միատեսակ խմբերի՝ տեսակ, սեռահասակային խմբեր, կենդանիների ցեղատեսակ-
ներ, ձկնատեսակներ, մշակաբույսերի խմբեր, խաղողի այգիներ, կորիզավորներ, հուն-
դավորներ, ընկուզազգիներ: 

Անալիտիկ հաշվառման մեջ կենսաբանական ակտիվների չափման միավորները 
տարբեր են՝ հատ, գլխաքանակ, զույգ թևեր, բայց, օրինակ, խոշոր եղջերավոր անասուն-

                                                            
1  А.С. Хусанова, Бухгалтерский учет биологических активов и сельскохозяйственной продукции в соотвествии 

с международными стандартами. Вестник Алтайского государственного аграрного университета N3 (101), 
2013.  



  197

ների, խոզերի և այլնի համար նախատեսվում է լրացուցիչ բնութագրում՝ կենդանի զանգ-
ված: 

Հաշվապահական հաշվառման տեսակետից, կարևորվում է ըստ իրադրության 
տարբերակման դասակարգումը, որով կազմակերպությունը կենսաբանական ակտիվնե-
րի հաշվեկշռային արժեքները պետք է բաժանի ըստ բերքատու և սպառվող խմբերի: Այս 
դեպքում հիմք են ընդունվում նրանց օգտագործման, նրանցից օգտվելու ժամանակա-
հատվածը, ինչպես նաև ապագա տնտեսական օգուտների ներհոսքերը դրամական մի-
ջոցների և (կամ) այլ ակտիվների տեսքով: Կենսաբանական ակտիվների նման տարան-
ջատումը կատարվում է ի սկզբանե՝ դրանց ձեռքբերման, այլ կերպ ասած՝ ստացման (որ-
պես շնորհ) կամ էլ ծնաճի պահից:  

Այն կենսաբանական ակտիվները, որոնք ի սկզբանե նախատեսվում են պահել եր-
կարաժամկետ օգտագործման և եկամտի ստացման (բերքատվություն, մթերատվություն) 
նպատակով, ճանաչվում են կենսաբանական ակտիվներ և հաշվառվում ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի 2012 թվականի ապրիլի 17-ի թիվ 353 – Ն հրամանի հավելվածով ներկայաց-
ված հաշվապահական հաշվառման հաշիվների ցանկի 116 «Կենսաբանական ակտիվ-
ներ» հաշվում (անկախ տարիքից, սեռից և տեսակից): 

Այն կենսաբանական ակտիվները, որոնք դարձյալ ի սկզբանե պահվում են կարճա-
ժամկետ օգտագործման և դրանցից եկամուտների ստացման (վաճառքի, իրացման, այլ 
ակտիվներով փոխանակման) նպատակով, ճանաչվում են որպես սպառվող կենսաբանա-
կան ակտիվներ և հաշվառվում են որպես ընթացիկ ակտիվ` 212 «Սպառվող կենսաբանա-
կան ակտիվներ» հաշվով: 

Վերը նշված հաշվապահական մոտեցումներ են կենսաբանական ակտիվների հաշ-
վառման ընդգծված առանձնահատկությունները, քանի որ նախկինում դրանք ձեռքբեր-
ման կամ ծնաճի դեպքում նախ հաշվառվում էին 212 հաշվում (այժմ սպառվող կենսաբա-
նական ակտիվներ), որից հետո (որոշակի սեռահասակային տարիքի հասնելիս) ուղղվում 
էին հիմնական հոտի համալրմանը, ապա գլխաքանակի ինքնարժեքի գումարով վերա-
գրվում 1118 «Բանող և մթերատու անասուններ» հաշվին (իսկ հիմա 116): 

Սպառվող կենսաբանական ակտիվների օրինակներ են մսի ստացման համար 
պահվող (նախատեսված) ընտանի կենդանիները, բուծարանում աճեցվող ձուկը, հացա-
հատիկային մշակաբույսերի ցանքերը, անտառանյութի ստացման համար աճեցվող ծա-
ռերը: 

Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ չհանդիսացող ակտիվներ են բերքատու 
(մթերատու) կենսաբանական ակտիվները, օրինակ՝ կաթնատու կենդանիները, մրգատու 
ծառերը, խաղողի վազերը (որթը), այն ծառերը, որոնք վառելափայտ են տալիս, բայց չեն 
հատվում (դեկորատիվ ծառեր): 

Կենդանիների ձեռքբերման ժամանակ այն կենդանիները, որոնք պետք է պահվեն 
սպառման նպատակով, որպեսզի որոշ ժամանակ անց օգտագործվի նրանց մսեղիքը 
կամ նրանց վաճառեն, դասակարգվում են որպես սպառվող կենսաբանական ակտիվներ, 
իսկ, օրինակ, խոճկորները, որոնք հետագայում համալրելու են մայրական հոտը, սերունդ 
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212 

116 
Հիմնական 

հոտի 
համալրում

Հիմնական հոտից խոտան-
ված և որպես սպառվող 
կենսաբանական ակտիվ 

դասակարգված  

տալու համար, հորթերը, որոնք համալրելու են կաթնատու կենդանիների շարքը` կաթ 
տալու համար, դասակարգվում են որպես կենսաբանական ակտիվներ: 

Նախապես ճանաչված՝ սպառվող կենսաբանական ակտիվները կամ կենսաբանա-
կան ակտիվներ իրավիճակի փոփոխությունից ելնելով՝ կարող են վերադասակարգվել: 

Օրինակ՝ ժամանակի ընթացքում կաթնատվության նվազեցման կամ անկման 
պատճառով կաթնատու կենդանիները հիմնական հոտից խոտանվում են և դրվում են 
բտման տակ՝ այսինքն՝ ինտենսիվ կերակրման, ճանաչվում են որպես ընթացիկ ակտիվ՝ 
սպառվող կենսաբանական ակտիվ: 
 
 
 

 

 

Գծապատկեր 1.  Կենսաբանական և սպառվող կենսաբանական ակտիվների շարժի 
հաշվառման առանձնահատկությունների գծապատկերումը 

 

 
Որոշակի առանձնահատկություններ կան կենսաբանական ակտիվների պահման 

հետ կապված ծախսերի հաշվառման մեջ: 
Ձեռքբերման պահին և՛ կենսաբանական, և՛ սպառվող կենսաբանական ակտիվնե-

րը կարող են պահվել նույն վայրում, նրանց խնամքի ծախսումները (անասնակերը, ան-
ասնապահի աշխատավարձը, հիմնական միջոցների ամորտիզացիան), ջերմության ա-
պահովման ծախսումները կարող են նույնը լինել: Սակայն տարանջատելուց հետո այն 
գլխաքանակը, որը համալրում է կենսաբանական ակտիվների շարքը, կատարված ծախ-
սումները համարվում են գյուղատնտեսական արտադրանքի՝ կաթի արտադրության ինք-
նարժեք, որն էլ փոխհատուցվում է կաթի իրացումից հասույթով: Իսկ սպառվող կենսա-
բանական ակտիվների խնամքի ծախսումները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին վե-
րագրվում են քաշաճին:  

Այն ծառերը, որոնք ի սկզբանե նախատեսված են հատման նպատակով և օգտա-
գործվելու են որպես վառելափայտ, դասակարգում ենք որպես սպառվող կենսաբանա-
կան ակտիվներ, իսկ այն ծառերը, որոնք հատման համար չեն նախատեսված, դեկորա-
տիվ ծառերը կենսաբանական ակտիվներ են: 

Այն կենսաբանական ակտիվները, որոնք կարող են ենթարկվել դեգեներացիայի և 
որի հետևանքով շարքից դուրս գալ` մաշվել, նվազել, ապա դրանց արժեքի հետգնման 
(փոխհատուցման) նպատակով կարևորվում է ամորտիզացիոն հատկացումը մաշվածու-
թյան հաշվարկմամբ: 

Կենդանիները, սովորաբար, փոխարկման արդյունքում ապահովում են քանակա-
կան աճ, որոշ դեպքերում՝ նաև հատման համար չպահվող դեկորատիվ նշանակության 
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ծառերը: Այս երկու դեպքում գործնականում մաշվածություն չի հաշվարկվում ու ամորտի-
զացվում, քանի որ նրանց մնացորդային արժեքը, օգտագործման վերջին, որպես կանոն, 
ավելին է սկզբնական արժեքից: 

Սրան հակառակ, մրգատու ծառերը ծերանում, բերքատվությունը կորցնում են և ան-
հրաժեշտություն է առաջանում դրանք վերականգնելու ամորտիզացիոն հատկացումնե-
րից կուտակված միջոցների հաշվին, հազվադեպ դեպքերում կարող են նաև մաշվածու-
թյուն հաշվել ցեղային մթերատու և բանող կենդանիների գծով, երբ չեն նախատեսվում 
(ակնկալվում) նրանց մնացորդային արժեքից եկամուտներ (միսը ենթակա չէ (պիտանի) 
իրացման): 

Կենսաբանական ակտիվների մաշվածության համար նախատեսված է 117 «Կենսա-
բանական ակտիվների մաշվածություն» հաշիվը:  

Մաշվածության հաշվարկումը կատարվում է գծային կամ հավասարաչափ մեթոդով 
և ձևակերպվում է.  

Դտ – 811 «Հիմնական արտադրություն» 
Կտ – 117 «Կենսաբանական ակտիվների մաշվածություն» 

Ներկայացնենք կենսաբանական ակտիվների հետ կապված մի քանի ձևակերպումներ: 
Կենսաբանական ակտիվների ավելացումը ծնաճից. 

Դտ – 116 «Կենսաբանական ակտիվներ» 
Կտ – 615 «Գյուղատնտեսական գործունեությունից եկամուտ»: 

Սպառվող կենսաբանական ակտիվները ծնաճի դեպքում. 
Դտ – 212 «Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ» 
Կտ – 615 «Գյուղատնտեսական գործունեությունից եկամուտ»: 

Սպառվող կենսաբանական ակտիվները քաշի աճի դեպքում ձևակերպվում են.  
Դտ – 212 «Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ» 
Կտ – 811 «Հիմնական արտադրություն» 
Կտ – 812 «Օժանդակ արտադրություն»: 

Ի հաշիվ սպառվող կենսաբանական ակտիվների՝ հիմնական հոտի համա-
լրման դեպքում. 

Դտ – 116 «Կենսաբանական ակտիվներ» 
Կտ – 212 «Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ»: 
Նվազման դեպքում հնարավոր են հետևյալ դեպքերը. 
կենսաբանական ակտիվները հիմնական հոտից խոտանման և բտման տակ դրվե-

լու դեպքում.  
Դտ – 212«Սպառվող կենսաբանական ակտիվներ» 
Կտ – 116 «Կենսաբանական ակտիվներ»: 
Վաճառված, օտարված կենսաբանական ակտիվների դեպքում. 
Դտ – 715 «Գյուղատնտեսական գործունեությունից ծախսեր» 
Կտ – 116 «Կենսաբանական ակտիվներ» 
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РИММА МАРГАРЯН 
 

БУХГАЛТЕРСКИЕ ВЫЯВЛЕНИЯ ОСОБЕННОСТЕЙ  
УЧЕТА БИОЛОГИЧЕСКИX АКТИВОВ 

 

Ключевые слова: биологические активы, потребляемые биоло-
гические активы, сельскоxозяйственная про-
дукция, биологические преобразования, плодос-
бор 

 

Особое место в ряду активов занимают биологические активы. В статье представлены 
определенные выявления бухгалтерского учета биологических активов. 

Эти выявления состоят в том, что. 
 разъединение биологических активов выполняется изначально – их приобретение, по-

лучение другими способами (как грант) или от приплода 
 учетные различия в связи с расходыми содержания биологических активов и потребля-

емых биологических активов 
в целях выкупа стоимости некоторых биологических активов выполняются вычисления 

изношенности и амортизирования, например, фруктовые деревья стареют, теряют уро-
жайность и возникает необходимость считать изношенность, в редких случаях для племенной 
продуктивных и рабочих животных тоже. 

 
RIMA MARGARYAN 

 

ACCOUNTING DISCLOSURES OF THE FEATURES 
IN THE ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS 

 

Key Words:  biological assets, exhaustible biological assets, 
agrocultural production, biological transform, 
harvest 

 

Biological assets have their own place in the range of assets. In the article presents certain 
disclosures of the accounting of biological assets. 

These disclosures are 
 Biological assets are classified from the very beginning: from their acquisition, receive by 

other means (as gift) or from the birth. 
 The differences of accounting of expenditures – related to the maintenance of biological 

assets and exhaustible biological assets. 
 For the purpose of the buyback of the value of some biological assets, the accounting of 

depreciation value and amortization is conducted, i.e. fruit trees grow old, lose their fertility 
and it is essential to account their depreciation values.The same occures for tribal productive 
and working animals more occasionaly. 
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ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  հարկային հաշվառում, ֆինանսական հաշ-
վառում, հարկվող շահույթ, հետաձգված հար-
կային ակտիվ, շահութահարկ, եկամուտ, 
ծախս, հետաձգված հարկային պարտավո-
րություն 

 

Ֆինանսական և հարկային հաշվառումների տարբերությունները պայմանավորված 
են՝ դրանց կարգավորման ուղղությամբ առկա օրենսդրական փաստաթղթերով: Մշտա-
կան տարբերությունների ժամանակ հետաձգված հարկային հետևանքներ չեն առաջա-
նում: Դրանք առաջանում են միայն ժամանակավոր տարբերությունների դեպքում: Ուստի 
անհրաժեշտ է ճշգրիտ կերպով սահմանազատել մշտական և ժամանակավոր տարբերու-
թյուններ: 

 

Հաճախ սկսնակ հաշվապահների շրջանում հարց է ծագում, թե ինչպես համեմա-
տել ֆինանսական հաշվառման մոտեցումները, եղանակները, սկզբունքները հարկային 
հաշվառման մոտեցումների, սկզբունքների, եղանակների հետ: Ֆինանսական և հարկա-
յին հաշվառումների սխալներից խուսափելու համար պետք է որոշել դրանց տարբերու-
թյունները, որոնք, առաջին հերթին, պայմանավորված են դրանց նպատակներով և կար-
գավորման օրենսդրական և ենթաօրենսդրական փաստաթղթերի առկայությամբ: Հաշ-
վապահական (ֆինանսական) հաշվառումը կազմակերպության ակտիվների, սեփական 
կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի և շարժի վերաբերյալ դրամական արտա-
հայտությամբ տեղեկատվության հավաքման, գրանցման և ընդհանրացման համակարգ 
է՝ տնտեսական գործունեության համընդհանուր և անընդհատ փաստաթղթային հաշվառ-
ման միջոցով1: Հարկային հաշվառման նպատակը, հարկային հարաբերությունները կար-
գավորող օրենսդրությանը համաձայն, հարկերի հաշվարկումն է, դրանց արտացոլումը 
հարկային հաշվարկներում և բյուջե վճարումը: Ինչպես գիտենք, ՀՀ-ում հարկային հարա-
բերությունները կարգավորվում են հարկային օրենսդրությամբ, որը բաղկացած է Հար-
կերի մասին ՀՀ օրենքից և առանձին հարկատեսակների մասին օրենքներից2: 

Այսպիսով՝ ֆինանսական հաշվառման մեթոդաբանական սկզբունքները կարգա-
վորվում են հիմնականում ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտ-
ներով, իսկ հարկային հաշվառումը` հարկային օրենսդրությամբ: Ֆինանսական և հար-

                                                            
1 Հաշվապահական հաշվառման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 5, կետ 1: 
2 Հարկերի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 2:  
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կային հաշվառումները կարգավորվում են տարբեր կանոններով (մեթոդներով, հիմունք-
ներով), որոնց արդյունքում էլ առաջանում են ֆինանսական և հարկային հաշվառումների 
տարբերություններ1: Օրինակ՝ ֆինանսական հաշվառման նպատակով հաշվողական և 
համակարգչային տեխնիկայի օգտակար ծառայությունը գնահատվում է 3, իսկ հարկային 
հաշվառման նպատակով, ելնելով գործող օրենսդրության պահանջներից, 1 տարի: Հե-
տևաբար՝ ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը տարբերվում է դրա հարկային բազայից: Ակ-
տիվի հարկային բազան այն գումարն է, որը հարկային նպատակով նվազեցվելու է ցան-
կացած հարկվող տնտեսական օգուտներից, որոնք ստանալու է կազմակերպությունն ակ-
տիվի հաշվեկշռային արժեքը փոխհատուցելիս: Եթե այդ տնտեսական օգուտները հարկ-
վող չեն լինելու, ապա ակտիվի հարկային բազան հավասար է իր հաշվեկշռային ար-
ժեքին2: Օրինակ՝ հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքը 1000000 դրամ է: Հարկային 
նպատակով 250000 դրամ մաշվածությունն արդեն իսկ նվազեցվել է ընթացիկ և նա-
խորդ, իսկ մնացած արժեքը նվազեցվելու է ապագա ժամանակաշրջաններում՝ կա՛մ որ-
պես մաշվածություն, կա՛մ օտարման ժամանակ նվազեցվելու միջոցով: Եթե հիմնական 
միջոցի օգտագործումից ստեղծվող հասույթը հարկվող է, հիմնական միջոցի օտարումից 
առաջացած շահույթը կլինի հարկվող, իսկ օտարումից վնասը՝ նվազեցվող: Հիմնական 
միջոցի հարկային բազան հավասար է 750000 դրամի: Մեկ այլ օրինակ. առևտրական 
դեբիտորական պարտքի հաշվեկշռային արժեքը 1500000 դրամ է, դրա հետ կապված 
հասույթն արդեն իսկ ներառվել է հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) մեջ: Հետևաբար՝ 
առևտրական դեբիտորական պարտքի հարկային բազան հավասար է 1500000 դրամի: 
Եթե, ՀՀ Կառավարության 2002 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 2052-Ն որոշմամբ սահմանված 
կարգով, կազմակերպության կողմից հաշվետու ժամանակաշրջանում ձևավորված և 
հարկային նպատակներով նվազեցված պահուստաֆոնդի գումարը 375000 դրամ է, 
ապա հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում առևտրական դեբիտորական պարտքերի 
հարկային բազան կկազմի 1125000 դրամ (1500000-375000): Պարտավորության հար-
կային բազան դրա հաշվեկշռային արժեքն է՝ հանած ցանկացած գումար, որը, կապված 
այդ պարտավորության հետ, հետագա ժամանակաշրջաններում հարկային նպատակնե-
րով նվազեցվելու է: Կանխավճարի ձևով ստացված հասույթի դեպքում առաջացող պար-
տավորության հարկային բազան դրա հաշվեկշռային արժեքն է՝ հանած հասույթի ցան-
կացած գումար, որը ապագա ժամանակաշրջաններում հարկման ենթակա չի լինելու: 
Հաշվապահական շահույթի (վնասի) և հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) հաշվարկ-
ման տարբերությունները ներառում են մշտական և ժամանակավոր տարբերություններ: 
Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ (ՀՀՄՍ) թիվ 12 Շահութահար-
կեր ստանդարտը չի անդրադառնում այն տարբերություններին, որոնք ազդում են միայն 
տվյալ հաշվետու ժամանակաշրջանի հաշվապահական և հարկվող շահույթի (վնասի) 
վրա, այլ ոչ թե ապագա ժամանակաշրջանների շահույթի առաջացման բաղադրիչներ են: 

                                                            
1 Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք, հոդված 3, կետ 1: 
2 Թիվ 12 Շահութահարկեր, ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 7: 
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Այսինքն՝ դրանք այն տարբերություններն են, որոնք առաջանում են ֆինանսական և հար-
կային հաշվառման տարբեր մոտեցումների և եղանակների կիրառման և հաշվետու ժա-
մանակաշրջանում արտացոլված եկամուտներն ու ծախսերը համեմատելու արդյունքում: 
Տնտեսագիտությունում, մասնակիորեն՝ հաշվապահական հաշվառման մեջ նման տարբե-
րություններն ընդունված է անվանել մշտական: Մշտական տարբերությունները հետագա 
հաշվետու ժամանակաշրջաններում չեն առաջացնում հարկային հետևանքներ, ինչպես 
նաև հետաձգված հարկեր` հետաձգված հարկային ակտիվների և հետաձգված հարկա-
յին պարտավորությունների տեսքով և չեն ազդում հետագա տարիների շահութահարկի 
գումարի մեծության վրա: Ընդհանրապես, ֆինանսական և հարկային հաշվառումների 
միջև առաջացող տարբերությունները կարելի է խմբավորել հետևյալ 4 խմբում. 

1. ֆինանսական հաշվառմամբ ճանաչված ծախսեր, որոնք հարկային հաշվառ-
մամբ` շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն եկամտից չեն նվա-
զեցվում,  

2. հարկային հաշվառմամբ՝ շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն 
եկամտի նվազեցումներ, որոնք ֆինանսական հաշվառմամբ ծախս չեն ճանաչ-
վում,  

3. ֆինանսական հաշվառմամբ ճանաչված եկամուտներ, որոնք հարկային հաշվառ-
մամբ շահութահարկով հարկման նպատակով եկամուտ չեն համարվում,  

4. հարկային հաշվառմամբ` շահութահարկով հարկման նպատակով համախառն 
եկամտի մեջ ներառվող եկամուտներ, որոնք ֆինանսական հաշվառմամբ եկա-
մուտ չեն ճանաչվում: 

Ժամանակավոր տարբերություն կարող է առաջանալ ակտիվի կամ պարտավորու-
թյան սկզբնական ճանաչման պահին, օրինակ՝ եթե ակտիվի սկզբնական արժեքն ամ-
բողջությամբ կամ մասամբ չի նվազեցվելու համախառն եկամտի հարկվող շահույթի 
(վնասի) որոշման ժամանակ: Այսպիսի ժամանակավոր տարբերության հաշվառման մե-
թոդը կախված է այն գործարքի բնույթից, որը հանգեցրել է ակտիվի կամ պարտավորու-
թյան սկզբնական ճանաչմանը1: Ժամանակավոր տարբերությունները ակտիվի կամ պար-
տավորության ֆինանսական կարգավիճակի մասին հաշվետվությունում ճանաչված հաշ-
վեկշռային արժեքի և դրա հարկային բազայի միջև եղած տարբերություններն են: Ժամա-
նակավոր կարող են լինել կամ հարկվող ժամանակավոր տարբերությունները, որոնք 
ապագա ժամանակաշրջանների (երբ փոխհատուցվում կամ մարվում են այդ ակտիվի 
կամ պարտավորության հաշվեկշռային արժեքները) հարկվող շահույթը (հարկային վնա-
սը) որոշելիս հանգեցնում են հարկվող գումարների առաջացման, կամ նվազեցվող ժա-
մանակավոր տարբերությունները, որոնք ապագա ժամանակաշրջանների (երբ փոխհա-
տուցվում կամ մարվում են այդ ակտիվի կամ պարտավորության հաշվեկշռային արժեք-
ները) հարկվող շահույթը (հարկային վնասը) որոշելիս հանգեցնում են նվազեցվող գու-
մարների առաջացման: Ակտիվի կամ պարտավորության հարկային բազան այդ ակտի-

                                                            
1 Թիվ 12 Շահութահարկեր, ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 22: 
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վին կամ պարտավորությանը հարկային նպատակներով վերագրվող գումարն է: Հետա-
ձգված հարկային պարտավորություններն ապագա ժամանակաշրջաններում վճարման 
ենթակա շահութահարկի գումարներն են՝ կապված հարկվող ժամանակավոր տարբերու-
թյունների հետ: Հետաձգված հարկային ակտիվներն ապագա ժամանակաշրջաններում 
փոխհատուցման ենթակա շահութահարկի գումարներն են՝ կապված.  

ա)  նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունների հետ,  
բ)  չօգտագործված հարկային վնասը հաջորդ ժամանակաշրջաններ տեղափոխե-

լու հետ,  
գ) չօգտագործված հարկային զեղչերը հաջորդ ժամանակաշրջաններ տեղափոխե-

լու հետ:  
Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների մեծ մասն առաջա-

նում է, երբ եկամուտը կամ ծախսը ներառվում է հաշվապահական շահույթի մեջ մի ժա-
մանակաշրջանում, իսկ հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) մեջ՝ մեկ այլ: Արդյունքում 
առաջացող հետաձգված հարկը ճանաչվում է շահույթում կամ վնասում: Այդպիսի իրավի-
ճակների օրինակներ են տոկոսների, ռոյալթիների կամ շահաբաժինների գծով հասույթը, 
որը ստացվում է ժամանակաշրջանի վերջում և ներառվում է հաշվապահական շահույթի 
մեջ ժամանակային համամասնության հիմունքով, ՀՀՄՍ 18 Հասույթ-ի համապատաս-
խան՝ որոշ իրավակարգերում կարող է հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) մեջ ներառ-
վել դրամարկղային հիմունքով: Ոչ նյութական ակտիվների վրա կատարված ծախսումնե-
րը կապիտալացվել են ՀՀՄՍ 38 Ոչ նյութական ակտիվներ-ին համապատասխան և 
շահույթում կամ վնասում ներառվում են ամորտիզացիայի միջոցով, սակայն հարկային 
նպատակներով հարկվող շահույթի որոշման ժամանակ համախառն եկամտից նվազեց-
վել են կատարման պահին: 

Հետաձգված հարկային ակտիվ առաջանում է այն շահութահարկի գծով, որը փոխ-
հատուցվելու է այն ապագա ժամանակաշրջաններում, երբ թույլատրվում է, որ պարտա-
վորության այդ մասը նվազեցվի հարկվող շահույթը որոշելիս: Նմանապես՝ եթե ակտիվի 
հաշվեկշռային արժեքը փոքր է իր հարկային բազայից, տարբերությունն առաջացնում է 
հետաձգված հարկային ակտիվ այն շահութահարկի գծով, որը փոխհատուցվելու է ապա-
գա ժամանակաշրջաններում: 

Այսպիսով՝ շահույթ կամ վնաս ճանաչված գործարքների և այլ իրադարձությունների 
հետ կապված հարկային հետևանքները նույնպես ճանաչվում են շահույթում կամ վնա-
սում: Շահույթից կամ վնասից դուրս (կա՛մ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյուն-
քում, կա՛մ ուղղակիորեն սեփական կապիտալում) ճանաչված գործարքների և այլ իրա-
դարձությունների հետ կապված հարկային հետևանքները ևս ճանաչվում են շահույթից 
կամ վնասից դուրս (կա՛մ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, կա՛մ ուղղակիո-
րեն սեփական կապիտալում՝ համապատասխանաբար):  
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Հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների 
ճանաչումը և չափումը 

 

Հետևանք 

Հետաձգված հարկային ակտիվներ Հետաձգված հարկային 
պարտավորություններ 

Ճանաչում 
Պետք է ճանաչվի բոլոր նվազեցվող ժամանա-
կավոր տարբերությունների գծով այն չափով, 
որքանով հավանական է հարկվող շահույթի 
ստացումը, որի դիմաց կարող է օգտագործվել 
նվազեցվող ժամանակավոր տարբերությունը, 
բացառությամբ այն հետաձգված հարկային 
ակտիվների, որոնք առաջանում են ակտիվի 
կամ պարտավորության սկզբնական ճանա-
չումից այնպիսի գործարքի ներքո, որը բիզ-
նեսների միավորում չէ, այդ գործարքի պահին 
չի ազդում ո՛չ հաշվապահական շահույթի, ո՛չ 
էլ հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) վրա: 

Պետք է ճանաչվի բոլոր հարկվող ժամանակա-
վոր տարբերությունների համար, բացառու-
թյամբ այն հետաձգված հարկային պարտավո-
րությունների, որոնք առաջանում են գուդվիլի 
ճանաչումից կամ ակտիվի, կամ պարտավորու-
թյան սկզբնական ճանաչումից այնպիսի գոր-
ծարքում, որը բիզնեսների միավորում չէ և գոր-
ծարքի պահին չի ազդում ո՛չ հաշվապահական, 
ոչ էլ հարկվող շահույթի (հարկային վնասի) 
վրա: 

Չափում 
Հետաձգված հարկային ակտիվները և պարտավորությունները պետք է չափվեն հարկերի այն 
դրույքների օգտագործմամբ, որոնք, ակնկալվում է, որ կկիրառվեն ակտիվի իրացման կամ 
պարտավորության մարման ժամանակ՝ հիմք ընդունելով հարկերի այն դրույքները (և հարկային 
օրենքները), որոնք ուժի մեջ են եղել կամ, ըստ էության, ուժի մեջ են եղել հաշվետու ժամանա-
կաշրջանի վերջում: Հետաձգված հարկային պարտավորությունների և հետաձգված հարկային 
ակտիվների չափումը պետք է արտացոլի հարկային հետևանքները, որոնք կառաջանան՝ կախ-
ված այն եղանակից, որով կազմակերպությունը, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում, ակն-
կալում է փոխհատուցել կամ մարել իր ակտիվների կամ պարտավորությունների հաշվեկշռային 
արժեքները: 

 
Հետևաբար՝ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորման ժամանակ առաջա-

ցող հետաձգված հարկային ակտիվների և պարտավորությունների ճանաչումն ազդում է 
այդ միավորումից առաջացող գուդվիլի կամ զեղչով (իրական արժեքից ցածր գնով) գնու-
մից ճանաչված օգուտի գումարի վրա:  

Օրինակ՝ կազմակերպությունը ճանաչում է 100000 դրամի պարտավորություն ապ-
րանքի երաշխիքային հաշվեգրված ծախսերի գծով: Հարկային նպատակներով երաշխի-
քային ծախսերը չեն նվազեցվում, քանի դեռ կազմակերպությունը չի կատարել վճարում-
ներ՝ ըստ պահանջների: Տվյալ պահին գործող շահութահարկի դրույքաչափը 20 տոկոս է: 
Պարտավորության հարկային բազան զրո է (100000 դրամ հաշվեկշռային արժեքից հա-
նած այն գումարը, որը հարկային նպատակներով ապագա ժամանակաշրջաններում այդ 
պարտավորության գծով պետք է նվազեցվի): Պարտավորության հաշվեկշռային արժեքը 
մարելիս կազմակերպությունը կնվազեցնի իր ապագա հարկվող շահույթը 100000 դրա-
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մով, և հետևաբար՝ կնվազեն ապագա հարկային վճարումները 20000 դրամով (100000 
դրամի 20 տոկոսը): 100000 դրամ միավոր հաշվեկշռային արժեքի և զրո հարկային բա-
զայի միջև տարբերությունը 100000 դրամ նվազեցվող ժամանակավոր տարբերություն է: 
Հետևաբար՝ կազմակերպությունը ճանաչում է 20000 դրամ (100000 դրամի 20 տոկոսը) 
հետաձգված հարկային ակտիվ այն պայմանով, ըստ որի հավանական է կազմակերպու-
թյան կողմից ապագա ժամանակաշրջաններում բավարար հարկվող շահույթ վաստակե-
լը՝ օգտվելու համար հարկային վճարումների նվազեցման իրավունքից: Եթե հավանական 
է, որ այդ հաշվեկշռային արժեքի փոխհատուցումը կամ մարումը կհանգեցնի ավելի մեծ 
(փոքր) ապագա հարկային վճարումների, քան նրանք, որ կլինեին, եթե նշված փոխհա-
տուցումը կամ մարումը չունենար հարկային հետևանքներ, ապա թիվ 12 Շահութահար-
կեր միջազգային ստանդարտը պահանջում է, որ կազմակերպությունը ճանաչի հետա-
ձգված հարկային պարտավորությունը (հետաձգված հարկային ակտիվ)՝ որոշակի սահ-
մանափակ բացառություններով: Ընթացիկ և հետաձգված հարկերը պետք է ճանաչվեն 
որպես եկամուտ կամ ծախս և ներառվեն տվյալ ժամանակաշրջանի շահույթի կամ վնասի 
մեջ, բացառությամբ հարկի այն մասի, որն առաջանում է գործարքից կամ իրադարձու-
թյունից, որը նույն կամ մեկ այլ ժամանակաշրջանում ճանաչվում է շահույթից կամ վնա-
սից դուրս, կամ այլ համապարփակ ֆինանսական արդյունքում, կամ ուղղակիորեն սե-
փական կապիտալում, կամ ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումից:  

 
Արժեքի չափումը հաշվառման համակարգերում 

 

Ֆինանսական հաշվառում Հարկային հաշվառում 
Հաշվապահական համա-
կարգերի կարգավորում ՖՀՄՍ Հաշվապահական հաշվառ-

ման մասին ՀՀ օրենք 
Ակտիվների և պարտավորու-
թյունների չափում, իրական 

արժեք և չափման այլ արժեքներ 
 

Հարկային օրենսդրություն, 
հարկային բազա 

(պատմական արժեք) 
 

Ֆինանսական և հարկային հաշվառման համակարգերի համեմատական 
ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր 

Առաջացման հայտանիշներ Հետաձգված հարկային 
ակտիվ 

Հետաձգված հարկա-
յին պարտավորություն 

Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը մեծ է 
հարկային բազայից 

 x 

Ակտիվի հաշվեկշռային արժեքը փոքր է 
հարկային բազայից 

X  

Պարտավորության հաշվեկշռային 
արժեքը մեծ է հարկային բազայից 

X  

Պարտավորության հաշվեկշռային 
արժեքը փոքր է հարկային բազայից 

 x 
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Հետաձգված հարկային ակտիվը և հետաձգված հարկային պարտավորությունը վե-
րաբերում են շահութահարկին, որը գանձվում է նույն հարկային մարմնի կողմից՝ նույն 
հարկատու կազմակերպությունից կամ տարբեր հարկատուներից, որոնք մտադիր են կամ 
մարել ընթացիկ հարկային պարտավորությունները և ակտիվները զուտ հիմունքով, կամ 
իրացնել ակտիվները և մարել պարտավորությունները միաժամանակ՝ յուրաքանչյուր 
ապագա ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում ակնկալվում է հետաձգված հարկային 
պարտավորությունների և ակտիվների նշանակալի գումարների մարում կամ փոխհատու-
ցում1: 

 
НАРИНЕ МАРТИРОСЯН 

 

АНАЛИЗ СИСТЕМ БУХГАЛТЕРСКОГО И НАЛОГОВОГО УЧЕТА 
 

Ключевые слова: налоговый учет, финансовый учет, налогооб-
лагаемая прибыль, просроченный налоговый ак-
тив, подоходный налог, прибыль, расход, про-
сроченные налоговые обязательства 

 

Временные и постоянные разницы между балансовой стоимостью активов и обяза-
тельств и налоговыми базами являются задачами системы учета, которые требуют реше-
ния. Причинами таких разниц являются также разницы согласно МФСО, признанных доходов и 
расходов, и с другой стороны, различия между налогооблагаемой прибыли расчитанные для рас-
чета подоходного налога. В данной статье раскрываются сравнения налоговых и финансовых 
расчетных систем, описываются расчетные процедуры оформления, а также проблемы изме-
рения и опознания просроченных налоговых активов и обязательств. 

 
NARINE MARTIROSYAN 

 

ANALYSIS OF FINANCIAL AND TAX ACCOUNTING SYSTEMS 
 

Key Words:  fiscal accounting, financial Accounting, taxable 
income, deferred tax assets, income tax, profit, 
overdue tax liabilities 

 

The temporary and permanent differences between balance values and tax bases of assets and 
liabilities in financial and tax accounting are solution requiring tasks of accounting. The reasons for 
such differences are recognized in accordance with IFRS revenues and expenses, and other differences 
between the taxable incomes calculated for the purpose of calculating the profit tax. In this article we 
disclose comparisons in tax and financial accounting systems and procedures described in the 
accounting records and issues of recognition and measurement of deferred tax assets and liabilities. 

 

                                                            
1  Թիվ 12 Շահութահարկեր, ՀՀՄՍ, պարագրաֆ 74: 
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ԱՆՈՒՇ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԳՈՐԾԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՍԻՆԹԵՏԻԿ ԵՎ ԱՆԱԼԻՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր.  արտահանում, ներմուծում, արտաքին 
առևտուր, սինթետիկ հաշվառում, անալի-
տիկ հաշվառում, հաշվային պլան, Ինկո-
տերմս  

 

Կազմակերպությունները ռազմավարական և կառավարչական նպատակներով կի-
րառում են հաշվապահական հաշվառման տրամադրած տեղեկատվությունը, որը ստաց-
վում է հաշվապահական հաշիվների միջոցով: Այդ հաշիվներն օգտագործվում են ֆինան-
սական հաշվետվություններում արտացոլման ենթակա տեղեկատվության ընդհանրաց-
ման, կազմակերպության կառավարման և վերահսկողության համար: 

Հոդվածի նպատակն է մշակել և ներկայացնել առաջին և երկրորդ կարգի հաշիվներ 
և ենթահաշիվներ ու ցույց տալ դրանցում գրանցումներ կատարելու մոտեցումները, 
որոնք, ի լրումն հաշվային պլանի կիրառման մոտեցումների, թույլ կտան կատարելագոր-
ծել արտաքին առևտրի անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը: 

 
Արտաքին առևտրային գործունեության հաշվապահական հաշվառման հիմնական 

խնդիրներից մեկը անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառման կազմակերպումն է: Ներկայումս 
ՀՀ կազմակերպությունները իրենց հաշվապահական հաշվառումըվարում են հաշվապա-
հական հաշվառման միջազգային ստանդարտներին, միջազգային ստանդարտների ուղե-
ցույցներին (ՖՀՄՍ-ներին) և հաշվային պլանին համապատասխան1: Հաշվապահական 
հաշվառման հաշիվների միջոցով արտահանման և ներմուծման գործառնությունների 
սինթետիկ և անալիտիկ հաշվառման կազմակերպումը բավական բարդ գործընթաց է, 
քանի որ այդ գործառնությունների հաշվառման համար գործող հաշվային պլանում 
առանձին հաշիվներ նախատեսված չեն:  

Այս հոդվածի նպատակն է առաջարկել այնպիսի առաջին և երկրորդ կարգի ենթա-
հաշիվներ, որոնք հաշվային պլանում ավելացնելու միջոցով թույլ կտան կատարելագոր-
ծել արտահանման և ներմուծման գործառնությունների հաշվառումը: Այդպիսի հաշիվնե-
րի կիրառումը կարող է բարելավել արտահանման և ներմուծման գործառնությունների 
վերաբերյալ տեղեկությունների ներկայացման և հաշվետվությունների կազմման գործըն-
թացը և նպաստել կազմակերպության գործունեության արդյունքների ավելի ճշմարիտ 
ներկայացմանը: 

                                                            
1 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 26.12.2002 թ., հոդված 3: 
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Հետազոտությունը դիտարկենք երկու ուղղությամբ` արտահանման և ներմուծման 
գործառնությունների տեսանկյունից: 

Արտահանման գործառնությունների սինթետիկ և անալիտիկհաշվառմանառավել 
արդյունավետ կազմակերպման համար նպատակահարմար ենք գտնում առանձնացնել 
հետևյալ գործառույթները. 

1. արտահանվող ապրանքների վաճառողից մինչև գնորդ շարժի հաշվառման կազ-
մակերպում և վերադիր ծախսերի հաշվառում, 

2. օտարերկրյա գնորդների հետ հաշվարկների հաշվառում, 
3. արտահանման գործարքներից ֆինանսական արդյունքների որոշում: 
1) Արտահանվող ապրանքների վաճառողից մինչև գնորդ շարժի հաշվառման 

առանձնացումը պայմանավորված է արտահանման գործառնությունների յուրահատկու-
թյամբ, ինչպես նաև գործարքի մասնակիցների տարածքային հեռավորությամբ: Արտա-
հանման համար առաքված ապրանքների սինթետիկ հաշվառումը նպատակահարմար է 
իրականացնել 2165 «Առաքված ապրանքներ»1 հաշվի 21651 «Արտահանման համար 
առաքված ապրանքներ» ենթահաշվի օգնությամբ: Մեր կարծիքով, 21651 ենթահաշվի օգ-
տագործման նպատակահարմարությունն առավելապես կախված է Ինկոտերմսի պայ-
մաններից և ապրանքների սեփականության իրավունքի փոխանցման կարգից: Օրինակ՝ 
եթե պայմանագիրը կնքված է EXW պայմանով, ապա 21651 ենթահաշվի օգտագործումն 
արդարացված չէ, քանի որ այս դեպքում սեփականության իրավունքը գնորդին անցնում է 
միանգամից` վաճառողի գործարանից ապրանքները բարձելիս: Հետևաբար՝ 21651 են-
թահաշիվը կարող է օգտագործվել, եթե արտահան մանպայմանագրի համաձայն, առաք-
ված ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը և պատահական կորստի 
ռիսկն անցնում են օտարերկրյա գնորդին ապրանքների ճանապարհին գտնվելու ժամա-
նակ: Քանի որ 21651 ենթահաշիվը չի պարունակում տեղեկություն այն մասին, թե որտեղ 
է ապրանքը փաստացի գտնվում, ուստի արտահանվող ապրանքների շարժի հաշվառ-
ման համար մատակարարից մինչև գնորդ ճանապարհի բոլոր հատվածներում առաջար-
կում ենք բացել համապատասխան երկրորդ կարգի ենթահաշիվներ` «Արտահանված 
ապրանքներ ճանապարհին»: 

Արտահանման գործարքներ իրականացնելիս արտահանող կազմակերպությունը 
կրում է որոշակի ծախսեր, որոնք ընդունված է անվանել վերադիր ծախսեր: Դրանց հաշ-
վառման համար անհրաժեշտ է օգտագործել 712 «Իրացման ծախսեր» հաշվի` 7121 
«Իրացման ծախսեր արտահանման գծով» ենթահաշիվը, որին կարող են վերագրվել մի-
այն այն ծախսերը, որոնք, համաձայն Ինկոտերմսի առաքման պայմանների, պետք է կա-
տարի արտահանողը: 

2) Արտահանվող ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքի անցման 
օրը հաշվառման մեջ անհրաժեշտ է արտացոլել վաճառքների գծով դեբիտորական 

                                                            
1  Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման հաշվային 

պլան և դրա կիրառման հրահանգ, ֆինանսների նախարարի N 353-Ն հրաման, 17.04.2012 թ.: 
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պարտքը, որի հաշվառման համար նախատեսված է 221 «Դեբիտորական պարտքեր վա-
ճառքների գծով» հաշիվը: Դրան կից նպատակահարմար է բացել 2211 «Դեբիտորական 
պարտքեր արտաքին տնտեսական գործունեության (ԱՏԳ) վաճառքների գծով» ենթահա-
շիվը: Օտարերկրյա գնորդների պարագայում անալիտիկ հաշվառումը ցանկալի է վարել 
ըստ գնորդների քաղաքների և պայմանագրերի: 

3) Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներում ներկայացված չէ արտահա-
նումից ֆինանսական արդյունքի (շահույթի կամ վնասի)որոշումը, քանի որ այն համար-
վում է կազմակերպության գործառնական գործունեության արդյունք: Այն որոշելու համար 
անհրաժեշտ է ապրանքների արտահանումից ստացված հասույթի և ինքնարժեքի հաշ-
վառման համար նախատեսված 611 և 711 հաշիվներին կից բացել 2-րդ կարգի ենթահա-
շիվներ և այդ հաշիվների կրեդիտային ու դեբետային շրջանառության տարբերությամբ էլ 
որոշել ֆինանսական արդյունքը: 

Ներկայացնենք արտահանման գործառնությունների սինթետիկ հաշվառումը որո-
շակի օրինակով: ՀՀ արտահանող կազմակերպությունը կնքել է ապրանքների վաճառքի 
պայմանագիր օտարերկրա կազմակերպության հետ: Ապրանքների պայմանագրային ար-
ժեքը 118.000 ԱՄՆ դոլար է, իսկ ինքնարժեքը` 45.900.000 դրամ: Ապրանքները բեռնվել 
են 20.10.2015 թ., իսկ ապրանքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը գնորդին 
փոխանցվել է 24.10.2015 թ: Վճարումը կատարվել է 24.11.2015 թ.: ՀՀ արտարժույթային 
շուկաներում 1 ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկական դրամի փոխարժեքը 24.11.15 թ. 481 
դրամ է, 24.10.15 թ.՝ 472 դրամ, 31.10.2015 թ.՝ 473 դրամ:  

Աղյուսակ 1  
Արտահանման գործառնությունների սինթետիկ հաշվառման օրինակ 

 

Գործառնության բովանդակությունը Դեբետ Կրեդիտ Գումար՝ դրամով 
20.10.2015 

Ձևակերպվում է ապրանքների բեռնումը 21651 216 45.900.000 
24.10.2015 

Ապրանքների իրացում (118.000*472) 22112 61122 55.696.000 
Իրացված ապրանքների ինքնարժեք 71122 21651 45.900.000 

31.10.2015 
Հաշվարկվել է դրական փոխարժեքային 
տարբերությունը 118.000*(473-472) 

22112 625 118.000 

24.11.2015 
Գնորդից պարտքի ստացում 118.000*481 253 22112 56.758.000 
Հաշվարկվել է դրական փոխարժեքային 
տարբերությունը 118.000*(481-473) 

22112 625 944.000 

 
Շատ մասնագետներ1 ներմուծման գործառնությունների հաշվառման կազմակերպ-

ման ժամանակ առաջարկում են առաջնորդվել հետևյալ 2 հիմնական սկզբունքներով. 
                                                            
1  Галактинова Н.В., Леонтева Ж.Г., Потапова Е.В., Бабченко Т.Н., Шешукова Т.Г. и др. 
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1. Ներմուծվող ապրանքները պետք է հաշվառման մեջ ընդունվեն ներմուծողին 
դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի փոխանցման պահին: 

2. Պետք է ճիշտ ձևավորվել ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքը1: 
Ներմուծվող պաշարների ինքնարժեքը պետք է ներառի ձեռքբերման, արտադրան-

քի վերամշակման, պաշարների գտնվելու վայրի և վիճակի բերելու հետ կապված բոլոր 
այլ ծախսումները: Պաշարների ձեռքբերման ծախսումները ներառում են պաշարների 
ձեռքբերման գինը, ներկրման տուրքերը, չփոխհատուցվող հարկերը, կոմիսիոն վճարնե-
րը, տրանսպորտային, բեռնման, բեռնաթափման ծախսերը և այլ ծախսումներ, որոնք 
ուղղակիորեն կապված են պաշարների ձեռքբերման հետ2: 

Ընդ որում, ներմուծվող ապրանքների փաստացի ինքնարժեքի ձևավորումն անհրա-
ժեշտ է կատարել հաշվապահական հաշիվների միջոցով, այլ ոչ թե հաշվարկային եղա-
նակով. այսինքն` բոլոր բաղադրիչները, որոնք ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքի 
մասն են, գրանցվում են դրա ձևավորման համար նախատեսված հաշվի վրա: 

Ընդհանուր առմամբ, ապրանքների սինթետիկ հաշվառումն իրականացվում է 216 
«Ապրանքներ» հաշվի միջոցով: Կարծում ենք, որ ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքի 
սինթետիկ հաշվառման համար կարելի է առանձնացնել մի քանի տարբերակ. 

1. ներմուծված ապրանքների ինքնարժեքի ձևավորում առկա 216 հաշվի վրա,  
2.  2167 «Ներմուծված ապրանքներ» ենթահաշվի բացում,  
3.  ներմուծված ապրանքների ինքնարժեքի ձևավորում առանձին հաշվի միջոցով: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1 - արտացոլվում է ապրանքների մուտքը 
2 - արտացոլվում են ապրանքի ձեռքբերման հետ կապված վերադիր ծախսերը  
3 - արտացոլվում է ներմուծված ապրանքների ավելացված արժեքի հարկը 
 

Գծանկար 1. Ներմուծվող ապրանքների հաշվառման կարգը 216 հաշվի միջոցով 

                                                            
1  Бархатов А.П., Бухгалтерский учет внешнеэкономической деятельности, Москва, 2007, ст. 119. 
2  Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 2 «Պաշարներ», 11-րդ կետ: 

1

2

3 

521 «Կրեդիտորական պարտքեր 
գնումների գծով» 

 
216 «Ապրանքներ» 

226 «Հաշվանցման ենթակա 
անուղղակի հարկեր» 

5213 «Կրեդիտորական պարտքեր 
ստացված ծառայությունների գծով» 

5243 «Պարտքեր  
ավելացված արժեքի 

հարկի գծով» 
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Գծանկար 1-ում դիտարկված է այն տարբերակը, երբ ներմուծվող ապրանքի ինքն-
արժեքը ձևավորվում է 216 հաշվի միջոցով: 

Ինչպես արդեն նշեցինք, ներմուծվող ապրանքները պետք է հաշվապահական հաշ-
վառման մեջ ընդունվեն գնորդին՝ դրանց նկատմամբ սեփականության իրավունքի անց-
ման պահին` անկախ դրանց փաստացի գտնվելու վայրից: Սակայն ներմուծվող ապրանք-
ների փաստացի ստացման օրն իրականացվում է դրանց մուտքագրումը պահեստ: Այս 
պարագայում հարց է առաջանում, թե ինչպես գրանցել ապրանքների փաստացի ստա-
ցումը հաշվառման մեջ, որոնք ավելի վաղ` սեփականության իրավունքի անցման օրով 
արդեն հաշվառվել են: Այս դեպքում անհրաժեշտություն է առաջանում օգտագործել 2167 
ենթահաշիվը կամ այլ առանձին հաշիվ:  

Ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքը հաշվապահական հաշվառման մեջ ձևա-
վորվում է աստիճանաբար, քանի որ ներմուծման հետ կապված բոլոր ծախսերի հավա-
քագրման համար պահանջվում է բավական երկար ժամանակ: Հետևաբար՝ մինչև 216 
«Ապրանքներ» հաշվի վրա ներմուծվող ապրանքների ամբողջական ինքնարժեքն արտա-
ցոլելն անհրաժեշտ ենք համարում հավաքագրվող ծախսերը հաշվառել առանձին հաշվի 
վրա: 216 հաշվի օգտագործումը ներմուծվող ապրանքների լրիվ ինքնարժեքի ձևավոր-
ման, հատկապես՝ ապրանքների մեծ տեսականու և ներմուծման մեծ ծավալների դեպքում 
երբեմն բարդացնում է հաշվառումը:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - արտացոլվում է ապրանքների ձեռքբերումը 
2 - արտացոլվում են ապրանքի ձեռքբերման հետ կապված ծախսերը 
3 - արտացոլվում է ներմուծված ապրանքների ավելացված արժեքի հարկը1 
4 - արտացոլվում է ապրանքի մուտքագրումը փաստացի ինքնարժեքով: 
 

Գծանկար 2. Ներմուծվող ապրանքների հաշվառման առաջարկվող կարգը 

                                                            
1  Ավելացված արժեքի հարկի հաշվառման առանձնահատկությունները ներկայացված են մեր հրապարակած 

մեկ այլ հոդվածում`«Անուղղակի հարկերի հաշվարկման և վճարման առանձնահատկությունները ԵՏՄ-ին 
միանալուց հետո», Ֆինանսներ և Էկոնոմիկա, #7-8,Երևան, 2015 թ., էջ 69-73: 
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521 «Կրեդիտորական պարտքեր 
գնումների գծով» 

220 «Ապրանքանյութական 
ակտիվների ներմուծման 
ինքնարժեքի ձևավորում»

 
216 «Ապրանքներ» 

5243 «Պարտքեր  
ավելացված արժեքի 

հարկի գծով» 

4

5213 «Կրեդիտորական 
պարտքեր ստացված 

ծառայությունների գծով» 

226 «Հաշվանցման ենթակա 
անուղղակի հարկեր» 
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Մեր կարծիքով, ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքի ավելի արդյունավետ հաշ-
վառման համար նպատակահարամար է օգտագործել 220 հաշիվը` անվանելով այն «Պա-
շարների ներմուծման ինքնարժեքի ձևավորում»: Այս հաշվում խմբաքանակներով կկու-
տակվեն ներմուծվող ապրանքների հետ կապված բոլոր ծախսերը: Այս հաշվում ապ-
րանքների փաստացի ինքնարժեքի ձևավորումից հետո միայն 216 հաշվին կտեղափոխվի 
220 հաշվում կուտակված՝ ներմուծված ապրանքների ամբողջական արժեքը: Այս տարբե-
րակի կիրառումը ներկայացված է գծանկար 2-ում: 

Ավելի մանրամասն հաշվառման և անալիտիկ հնարավորությունների մեծացման 
համար նպատակահարմար կլինի 220 հաշվին կից վարել երկրորդ կարգի ենթահաշիվ-
ներ: Դրանցից առաջին երեքի վրա պետք է հավաքագրվեն ներմուծման հետ կապված 
ծախսերը, որոնք հետագայում նպատակահարմար է տեղափոխել 22029 հանրագումա-
րային ենթահաշիվ, որտեղ կարտացոլվի ապրանքների վերջնական ինքնարժեքը: Կա-
տարված վերլուծության արդյունքներն ամփոփենք գծանկար 3-ում: 

 
5212 «Կրեդիտորական պարտքեր  
ապրանքների գնումների գծով» 

2211 «Դեբիտորական պարտքեր արտադրանքի, 
ապրանքների վաճառքների գծով» 

    
52121 «Ներքին առևտուր» 22111 «Ներքին առևտուր» 
    
52122 «ԱՏԳ» 22112 «ԱՏԳ» 

  
1.Իտալիա 
Պայմանագիր 1 
Պայմանագիր 2 

1.Իտալիա 
 Պայմանագիր 1 
 Պայմանագիր 2 

    
  2.Գերմանիա 2.Գերմանիա 
611 «Արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանք-
ների, ծառայությունների իրացումից հասույթ» 

 711 «Իրացված արտադրանքի, ապրանքների, աշ-
խատանքների, ծառայությունների ինքնարժեք» 

  
 6111 «Ներքին առևտուր»   7111 «Ներքին առևտուր» 

61111 Արտադրանքի վաճառքից հասույթ  
61112 Ապրանքների վաճառքից հասույթ  
61113 Ծառայությունների մատուցումից Հ 
61114 Աշխատանքների կատարումից Հ. 

  71111 Արտադրանքի վաճառքից հասոււյթ  
71112 Ապրանքների վաճառքից հասույթ  
71113 Ծառայությունների մատուցումից Հ. 
71114 Աշխատանքների կատարումից Հ. 

 6112 «ԱՏԳ»   7112 «ԱՏԳ» 

61121 Արտադրանքի վաճառքից հասույթ 
61122 Ապրանքների վաճառքից հասույթ 
61123 Ծառայությունների մատուցումից Հ 
61124 Աշխատանքների կատարումից Հ. 

  71121 Արտադրանքի վաճառքից հասոււյթ 
71122 Ապրանքների վաճառքից հասույթ 
71123 Ծառայությունների մատուցումից Հ 
71124 Աշխատանքների կատարումից Հ. 

 
 



  214

2165 «Առաքված ապրանքներ»  220 «Պաշարների ներմուծման ինքնարժեքի 
ձևավորում» 

  

 21651 «Ներքին առևտուր»  2201 «Ներմուծված նյութերի ինքնարժեքի 
ձևավորում» 

  
21652 «Արտահանման համար առաքված 
ապրանքներ»  2202 «Ներմուծված ապրանքների  

 ինքնարժեքի ձևավորում» 
216521 «Արտահանվող ապրանքներ ՀՀ 
տարածքում» 
216522 «Արտահանվող ապրանքներ 
ուղղակի առաքման դեպքում» 
216523 «Արտահանվող ապրանքներ 
ԵԱՏՄ երկրների ճանապարհին» 
216524 «Արտահանվող ապրանքներ 
արտերկրի ճանապարհին» 
 

  22021 «Ներմուծված ապրանքների 
պայմանագրային արժեք» 
22021 «Ներմուծման հետ կապված 
վերադիր ծախսեր» 
22023 «Մաքսային վճարներ» 
22029 «Ներմուծված ապրանքների 
ինքնարժեք» 

Գծանկար 3. Արտաքին առևտրային գործունեություն իրականացնող 
կազմակերպության հաշվային պլանի առաջարկվող տարբերակ 

 

Ինչպես երևում է գծանկար 3-ից և մեր վերլուծություններից, սինթետիկ և անալի-
տիկ հաշվառման և տեղեկատվական հնարավորությունների մեծացման համար նպա-
տակահարմար է հաշվային պլանում առկա հաշիվները համալրել հաշիվներով և ենթա-
հաշիվներով: Այդպիսով՝ գործող հաշվային պլանի շրջանակներում և առաջարկվող հա-
շիվների օգնությամբ հնարավոր կլինի կատարելագործել արտաքին տնտեսական գոր-
ծունեության անալիտիկ և սինթետիկ հաշվառումը, մասնավորապես՝ ներմուծված հաշիվ-
ների միջոցով որոշել արտահանման գործարքներից ֆինանսական արդյունքը և հավաս-
տի ձևավորել ներմուծվող ապրանքների ինքնարժեքը: Կարծում ենք՝ կազմակերպություն-
ների համար օգտակար կլինի նաև հաշվետվական նոր ձևերի կիրառումը: 

 
АНУШ МИКАЕЛЯН 

 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОГО И СИНТЕТИЧЕСКОГО УЧЕТА 
ЭКСПОРТНЫХ И ИМПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 

Ключевые слова: экспорт, импорт, внешняя торговля, синте-
тический учет, аналитический учет, план сче-
тов, Инкотермс 

 

Организации используют информацию бухгалтерского учета для различных стратегиче-
ских и управленческих целей, которая получается с помощью бухгалтерских счетов.Эти счета 
используются для составления финансовой отчетности, управления компанией и контроля. 
Целью статьи является предложение новых счетов и субсчетов плана бухгалтерского учета и 
показание порядка внесения записий. С помощью этих счетов будет возможно усовершенство-
вать аналитический и синтетический учет для внешней торговли. 



  215

ANUSH MIKAYELYAN 
 

THE IMPROVEMENT OF SYNTHETIC AND ANALYTICAL ACCOUNTING OF  
EXPORT AND IMPORT OPERATIONS 

 

Key Words:  export, import, foreign trade, synthetic accounting, 
analitical accounting, chart of accounts, Incoterms 

 

Organizations put into practice information provided by accounting for the strategic and 
management purposes that are the results of accounts.The organizations use existing accounts for 
management, controling and reporting purposes. The aim of the article is to offer new accounts in the 
Chart of Accounts which will help organizations to improve the analytical and synthetic accounting of 
foreign trade. 

 
 

 
ԳԱԳԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
ԴԵԲԻՏՈՐԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԵՐԻ ՀԱՎԱՔԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՐԿՈՒՄԸ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ 
EBITDA ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

 

Հիմնաբառեր.  դեբիտորական պարտքեր, իրացումից հա-
սույթ, ամորտիզացիա, հարկեր, տոկոսային 
ծախսեր, վարձակալական վճար  

 

ՀՀ-ում տնտեսական գործունեության արդյունավետության գնահատման EBITDA 
մեթոդը դեռևս լայն կիրառություն չունի: Այն մասնակիորեն ներդրվել է կապի ծառայու-
թյունում դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) 
գործընթացներում ընդգրկված աշխատակիցների աշխատանքի վարձատրության և պար-
գևհավելումների հաշվարկումների նպատակով: Արդյունավետության գնահատման այս 
մեթոդի առավել լայնածավալ ներդրումը նոր հնարավորություններ կբացի ոլորտում դե-
բիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) մշտապես 
բարձր մակարդակի ապահովման համար: 

 

Շուկայական տնտեսավարման պայմաններում բազմաթիվ տնտեսական ցուցանիշ-
ների շարքում կարևորվում է նաև տնտեսական գործունեության արդյունավետության 
ցուցանիշը՝ որպես գործունեության ամբողջական կամ նրա առանձին բնագավառների 
գնահատման հիմնական չափորոշիչ: Կան բնագավառներ, որոնց արդյունավետության 
գնահատման համար ընդունված դասական մեթոդները բավարար չեն, և պահանջվում 
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են ոչ ստանդարտ տարբերակներ կամ մոտեցումներ: Նմանատիպ մոտեցում է պահան-
ջում ծառայություններ մատուցող կազմակերպություններում ծառայությունների գծով դե-
բիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) աշխատանք-
ների արդյունավետության որոշումը: Գանձումների աշխատանքների ինքնարժեքի հաշ-
վարկման մի յուրօրինակ տարբերակ է կիրառվում ծառայություններ մատուցող կազմա-
կերպություններում, որտեղ հիմնական ուշադրությունը դարձվում է վաճառքի և սպա-
սարկման գրասենյակի կողմից բուն գանձումների ծառայությունների մատուցմանն ան-
հրաժեշտ և ուղղակիորեն առնչվող ծախսերին, ինչպես նաև դրանց կատարման արդյուն-
քում գանձվող կամ հավաքագրվող գումարների ծավալներին: Դեբիտորական պարտքե-
րի գանձումների արդյունավետությունը հետագայում հիմք է ծառայում կառավարչական 
ու ֆինանսական բազմաթիվ որոշումների կայացման, այդ թվում՝ աշխատանքի վարձա-
տրության և հատկապես աշխատողների խրախուսման նպատակով պարգևավճարների 
հաշվարկման համակարգերի ձևավորման համար: Այս դեպքում, վերը նշված կարգով, 
ինքնարժեքը հաշվարկվում է միայն (անմիջականորեն ծառայություններին վերաբերող) 
ծախսումների հանրագումարով` առանց հաշվի առնելու ոչ ընթացիկ ակտիվների ամոր-
տիզացիոն հատկացումների ծախսերը, վարձակալած ակտիվների վարձակալական 
վճարների գումարները, տոկոսային ծախսերը (վարկերից, փոխառություններից): Ծախ-
սումների ընտրված համակարգում դա ինքնարժեքի հաշվարկման բոլորովին նոր մոտե-
ցում է, ըստ որի որոշվում է շահույթի մի մակարդակ, որը հավասար է շահույթը՝ մինչև 
հարկումը, տոկոսային ծախսերը, ամորտիզացիոն հատկացումների ծախսերը և վարձա-
կալական վճարները: 

Շահույթի այս մակարդակը կոչվում է EBITDA (Ernings before Interest, Taxes, 
Depresiation and Amortisation)՝ վերը նշված բովանդակությամբ՝ հասկացությունների հան-
րագումարից կազմված: Այս դեպքում ինքնարժեքը հաշվարկվում է կամ ընդունվում 
առանց ամորտիզացիոն հատկացումների ծախսումների, վարձակալական վճարների և 
տոկոսային ծախսերի: EBITDA-ն հնարավորություն է տալիս շահույթի ձևավորումն 
ուսումնասիրելու ինքնարժեքում նշված տարրերի ընդգրկման կամ չներառելու տեսակե-
տից և վերլուծական համադրելի ցուցանիշ է: Բացի այդ, այն հնարավորություն է տալիս 
միմյանց հետ համեմատելու միատեսակ գործունեությունները` դրանց արդյունավետու-
թյան աստիճանը որոշելու համար: Դրա համար բացի բացարձակ ցուցանիշներից օգտա-
գործվում է նաև հարաբերական ցուցանիշը` շահութաբերությունը: Տարբերում են. 

 արտադրանքի շահութաբերություն, 
 արտադրական ֆոնդերի շահութաբերություն,  
 սեփական կապիտալի շահութաբերություն, 
 կանոնադրական կապիտալի շահութաբերություն, 
 ներդրումային կապիտալի շահութաբերություն, 
 ակտիվների շահութաբերություն, 
 իրացման շահութաբերություն 
 իրացման շահութաբերություն` ըստ EBITDA-ի, 
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Իրացման շահութաբերությունն ըստ EBITDA-ի որոշվում է՝ EBITDA-շահույթը 
բաժանելով հաշվետու ժամանակաշրջանի ծառայություններից վաճառքից (իրացման) 
հասույթին: 

Իրացման շահութաբերությունն ըստ EBITDA-ի = EBITDA շահույթը + հաշ-
վետու ժամանակաշրջանում իրացումից հասույթին * 100%: 

Պայմանական օրինակով ցույց տանք EBITDA-ի շահույթի ձևավորումն ըստ ինքն-
արժեքի տարբեր մակարդակների: 

Հաշվետու ժամանակաշրջանի ելակետային ցուցանիշներն են. 
իրացումից հասույթը հաշվետու ժամանակահատվածում 11000 միավոր 
դեբիտորական պարտքերի գանձումների ծավալները՝ 
(հավաքագրված գումարները)  10500 միավոր 
ծախսեր, այդ թվում՝  8750 միավոր 
նյութական  2000 միավոր 
աշխատանքային  3500 միավոր 
ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն հատկացումների  1000 միավոր 
տարածքի վարձակալության վարձակալական վճար  400 միավոր  
վարչական  1500 միավոր 
տոկոսային՝ վարկերից և փոխառություններից  350 միավոր  
համախառն շահույթը՝ մինչև հարկումը  2250 միավոր 
շահութահարկի գծով՝ 20%  450 միավոր: 
Մեր օրինակում համախառն և հարկվող շահույթները նույնն են՝  2250 միավոր: 
Այժմ հաշվենք EBITDA-ի շահույթի ձևավորումն ըստ ինքնարժեքի տարբեր մա-

կարդակների. 
 նյութական ծախսումներ  2000 միավոր 
 աշխատանքային ծախսումներ  3500 միավոր 
 վարչական ծախսեր  1500 միավոր 

ընդամենը ինքնարժեք  7000 միավոր 
իրացումից հասույթը հաշվետու ժամանակահատվածում  11000 միավոր 
EBITDA շահույթը մինչև տոկոսային ծախսերը, 
ամորտիզացիոն հատկացումները, վարձակալական  
վճարները և հարկումը  4000 միավոր  
EBITDA շահույթից հանած ամորտիզացիոն  -1000 միավոր 
հատկացումների ծախսերը, 
վարձակալական վճարը  -400 միավոր  
EBITDA շահույթը՝ մինչև տոկոսային ծախսերը,  
շահութահարկի գումարը՝  2600 միավոր 
հանած տոկոսային ծախսերը  
վարկերից և փոխառություններից  -350 միավոր 
EBITDA շահույթը՝ մինչև հարկումը  2250 միավոր 
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շահութահարկի գծով ծախս՝ 20%  450 միավոր 
շահույթը հարկումից հետո կամ հաշվետու տարվա չբաշխված 
շահույթը կամ զուտ շահույթը՝  1800 միավոր: 
Մեկ այլ՝ հակադարձ մոտեցմամբ EBITDA-ն հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 
EBITDA = շահույթ՝ մինչև հարկումը + ծախսեր (վճարվելիք տոկոսներ, ՀՄ-ների և 

ՈՆԱ-ների ամորտիզացիա,վարձակալական վճար): 
Մեր օրինակում՝ EBITDA = (2250+350+1000 +400= 4000):  
«Հաշվետու տարվա չբաշխված շահույթը» կամ «զուտ շահույթը» որոշվում է՝ հանե-

լով համախառն շահույթից հաշվարկված հարկվող շահույթը: Մեր օրինակում դա 1800 
միավոր (2250-450) է: 

Իրացման շահութաբերությունն ըստ համախառն շահույթի (մեր օրինակում՝ նաև 
հարկվող շահույթի) իրացման հասույթի նկատմամբ 20.46% է: 

Իրացման շահութաբերությունն ըստ համախառն շահույթի 2250:11000x100= 
20.46% է, որը համադրելի ցուցանիշ չէ և որպեսզի այն, վերը նշված հանգամանքներից 
ելնելով, դառնա համադրելի, անհրաժեշտ է շահութաբերությունը հաշվարկել ըստ 
EBITDA-ի: 

Իրացման շահութաբերությունն ըստ EBITDA-ի (իրացման հասույթի նկատմամբ) 
36.36% է.  

4000:11000x100%=36.36%: 
Արդյունքում իրացման շահութաբերության մակարդակը զգալիորեն՝ 15.9%-ով 

աճեց, որն էլ հնարավորություն ընձեռեց առավել իրատեսական և ճշգրիտ գնահատելու 
տնտեսական գործունեության տվյալ բնագավառի արդյունավետության մակարդակը: 
 Այժմ նույնկերպ հաշվարկենք ծառայություններ մատուցող կազմակերպություննե-
րում արդեն իսկ մատուցված ծառայությունների եկամուտների գծով դեբիտորական 
պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) արդյունավետությունը: 

Դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) շա-
հութաբերությունը որոշելու նպատակով EBITDA շահույթը հարաբերենք դեբիտորական 
պարտքերի գանձումների ծավալին: 

Դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) շա-
հութաբերությունն ըստ համախառն շահույթի (մեր օրինակում՝ նաև հարկվող շահույթի) 
գանձումների ծավալի նկատմամբ 21.43% է:  

Դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) շա-
հութաբերությունն ըստ գանձումների ծավալի՝ 2250:10500x100=21.43% է: 

Դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարների հավաքագրման) շա-
հութաբերությունն ըստ գանձումների ծավալի 38.1% է. 4000:10500x100%=38.1%: 

Այս դեպքում շահութաբերության մակարդակը զգալիորեն՝ 16.67%-ով աճեց: 
Վաճառքի սպասարկման գրասենյակի կողմից վերը նշված ծախսերի բացառումը 

կապված է ծառայությունների մատուցման արդյունավետության ճիշտ գնահատման հետ: 
Ինքնարժեքի հաշվարկման նման մոտեցումները հիմնականում օգտագործվում են ծառա-
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յություններ մատուցող (էլեկտրաէներգիայի, փոստ-հեռահաղորդակցության, հեռախոսա-
կապի, ջրմուղ-կոյուղու, կեղտաջրերի հեռացման, սանիտարական մաքրման, աղբահա-
նության և այլն) կազմակերպություններում, որտեղ հիմնական գործառնական գործու-
նեությունում մեծ տեղ են զբաղեցնում մատուցած ծառայությունների դիմաց եկամուտների 
հավաքագրումները կամ գանձումները: Վաճառքի սպասարկման գրասենյակի (հիմնա-
կանում իրականացնում է արդեն իսկ մատուցված ծառայությունների դիմաց վարձա-
վճարների գանձումը) խնդիրն է գանձումների գծով ծառայությունների մատուցումը, այն 
է` գումարների հավաքագրումը բաժանորդներից: 

Այս դեպքում արդյունավետության ճիշտ գնահատման համար իրացումից հասույթի 
նկատմամբ շահութաբերության ցուցանիշի փոխարեն հաշվարկվում է շահութաբերու-
թյունն ըստ գանձումների ծավալների, այսինքն՝ ըստ հավաքագրված գումարների: 

Արդյունավետությունը որոշվում է համեմատաբար ավելի քիչ ծախսումներով ավելի 
շատ գումարների գանձմամբ՝ հավաքագրմամբ: Այդտեղ ծախսումների (ինքնարժեքի) 
կազմում ներառվում են միայն գանձումներին առնչվող և նպաստող ծախսերը (աշխատա-
վարձ, էլեկտրաէներգիայի, ջրի նյութական ծախսեր` թուղթ, գրենական պիտույքներ և 
այլն)՝ ամբողջությամբ անտեսելով հիմնական միջոցների ու ոչ նյութական ակտիվների 
ամորտիզացիոն հատկացումների, վարձակալական վճարների և տոկոսային ծախսերը 
(վարկերից և փոխառություններից): Հակառակ դեպքում գանձումների բարձր մակարդակ 
ապահովող գրասենյակի արդյունավետության ցուցանիշը` շահութաբերությունն ըստ 
գանձվող գումարների հավաքագրման, կարող է զգալիորեն ցածր լինել, եթե գրավչու-
թյան բարձրացման նպատակով կազմակերպությունը ձեռք է բերել թանկարժեք տեխնի-
կա, սարքավորումներ, գեղանկարներ, շքեղ կահույք, այստեղ առկա են շատրվաններ, 
դեկորատիվ բույսեր, կամ այն գործեւմ է ընդարձակ տարածքում:  

Գանձումների ցածր մակարդակ ունեցող նույն կազմակերպության մեկ այլ գրասեն-
յակ կարող է արդյունավետության բարձր ցուցանիշ ապահովել միայն այն պատճառով, 
որ դրա գործունեությունն իրականացվում է համեստ շենքային պայմաններում և ինքնար-
ժեքում ամորտիզացիոն հատկացումների գծով ծախսումների գումարը բավական ցածր է: 

Շեշտը դնելով հիմնական ցուցանիշների վրա՝ պետք է մնացած հավասար պայման-
ներում բացառել գործունեությանն անմիջականորեն չառնչվող ծախսերը, որից հետո մի-
այն ցուցանիշները կդառնան համադրելի և հնարավոր կլինի իրականացնել համեմատու-
թյուն, վերլուծություն, արդյունավետության որոշում և տալ համապատասխան գնահա-
տումներ: 

Աշխատանքների և ծախսերի օպտիմալացումը ենթադրում է ծառայությունների մա-
տուցման կազմակերպում առավել հարմարավետ, բայց համեստ տարածքներում, առավել 
համեստ կահավորանքով, առավել շքեղ պայմանների առկայության դեպքում աշխատան-
քի արդյունավետությունը կամ շահութաբերության մակարդակը չպետք է տուժի: 

Ծառայությունների գծով դեբիտորական պարտքերի գանձումների (վարձավճարնե-
րի հավաքագրման) արդյունավետությունը գնահատելիս EBITDA մեթոդը թույլ է տալիս 
ճիշտ եզրահանգումներ անել: Ստացված արդյունքների հիման վրա կարելի է նաև կա-
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տարել աշխատանքի վարձատրության տարբերակված հաշվարկումներ, ներդնել աշխա-
տողներին նյութապես խթանելու՝ պարգևհավելումների համակարգ և այլն: 

 
ГАГИК НАЛБАНДЯН 

 

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ РАБОТЫ НАБИРАНИЯ ДЕБИТОРСКИХ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ С УПОТРЕБЛЕНИЕМ МЕТОДА ПРИБЫЛЬНОСТИ EBITDA В 

СЕРВИСНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 

Ключевые слова: дебиторские задолженности, выручка от 
реализации, амортизация, налоги, процентные 
расходы, арендная плата 

 

В РА оценка продуктивности с применением метода EBITDA в экономической деятель-
ности пока не имеет широкое и всестороннее употребление. Он частично употребляется в 
службе связи во время вычисления заработной платы и вознаграждения работы сотрудников в 
процессе взыскания дебиторских задолженностей (набирания арендной платы) и для вычисле-
ния поощряения. 

В РА в организациях, осуществляющиx поxожую деятельность, оценка эффективности 
этого метода откроет новые возможности обеспечения высокого уровня взыскания дебитор-
ских задолженностей (набирания арендной платы). 

 
GAGIK NALBANDYAN 

 

THE ACCOUNTING OF THE EFFECTIVENESS OF THE COLLECTION OF DEBIT 
ACCLAIMS IN THE SERVICE COMPANIES BY THE USE OF THE EBITDA METHOD 

OF PROFITABILITY 
 

Key Words:  debit acclaim, revenue from realization, 
amortization, taxes, percentage costs, lease pay 

 

 The EBITDA method of assessing the effectiveness of economic activity does not have a wide and 
comprehensive use in Armenia yet. It is partially used in communication services in the process of the 
accounting of wages and different means of remuneration. The introduction of this method in the 
assessment of the effectiveness of such organizations operating in Armenia will lead to new 
opportunities that will provide consistently high level of the process of the receiving of debit obligations 
(collection of payments). 
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ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ԱԿՆԿԱԼԻՔՆԵՐ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ: ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ  
2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ԲՅՈՒՋԵԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր.  համայնք, բյուջե, պլանային, փաստացի ցու-
ցանիշներ, եկամուտներ, ծախսեր, ֆինան-
սական ինքնուրույնություն, վարչական ու 
ֆոնդային բյուջեներ, պլանային բյուջեի փո-
փոխություն  

 

Բյուջեն համայնքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման և զարգացման ծրա-
գրերի իրականացման ֆինանսական հիմքն է, և դրա մշակման գործընթացները պետք է 
լինեն ծրագրավորված և կանոնակարգված: Օրենքով սահմանված լիազորությունների 
իրացման համար անհրաժեշտ է համայնքի եկամուտների և ծախսերի պլանավորում, որի 
միջոցով պետք է կատարվեն համայնքի բնակչության կարիքների բավարարմանն 
ուղղված միջոցառումները: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջանում ուսումնասիրելու բյու-
ջեի եկամուտների և ծախսերի կազմը և կառուցվածքը, հասկանալու, թե բյուջեն կամ դրա 
փոփոխություններն ինչքանով են բխում համայնքի բնակիչների կարիքներից: Սույն աշ-
խատանքում Գյումրու համայնքի 2015 թ. բյուջեի պլանային և փաստացի ցուցանիշների 
վերլուծության արդյունքում բացահայտվել են դրա մշակման ու կատարման թերություն-
ներն ու բացթողումները և արվել են համապատասխան եզրակացություններ ու առաջար-
կություններ:  

 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ունենալով կառավարման երկաստիճան համա-
կարգ, համապատասխանաբար ունի երկու մակարդակի բյուջե՝ պետական և համայնքա-
յին: Համայնքի բյուջեն օրենքով սահմանված կարգով եկամուտների (մուտքերի) ձևավոր-
ման և ծախսման մեկ տարվա ֆինանսական ծրագիրն է, որը նպատակաուղղվում է հա-
մայնքի՝ օրենքով վերապահված լիազորությունների իրականացմանը1: Օրենքով սահման-
ված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ է համայնքի եկամուտների 
և ծախսերի պլանավորում, որի միջոցով պետք է կատարվեն համայնքի բնակչության կա-
րիքների բավարարմանն ուղղված միջոցառումներ: Ուստի անհրաժեշտություն է առաջա-
նում ուսումնասիրելու բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կազմը և կառուցվածքը, հասկա-
նալու, թե բյուջեն կամ դրանում կատարված փոփոխություններն ինչքանով են բխում հա-
մայնքի բնակիչների կարիքներից: Ըստ բյուջետային համակարգի մասին ՀՀ օրենքի՝ 
բյուջեի եկամուտներ են համարվում հարկային մուտքերը, պաշտոնական դրամաշնորհ-

                                                            
1  ՀՀ տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք, հոդված 54: 
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ները և այլ եկամուտները1: Գյումրու 2015 թ. բյուջեի եկամուտները կազմված են մի քանի 
աղբյուրից (տե՛ս գծապատկեր 1): 
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Այլ եկամուտներ

 
 

Գծապատկեր 1. Գյումրու 2015 թ. բյուջեի եկամուտների կազմը և կառուցվածքը 
 
Ինչպես տեսնում ենք, սեփական եկամուտներն ընդհանուր եկամուտների մեջ ըն-

դամենը 32% են, իսկ դա նշանակում է, որ համայնքի ֆինանսական ինքնուրույնությունը 
բավական ցածր է: Համեմատության համար նշենք, որ Երևանում սեփական եկամուտնե-
րի տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ 68% է2, Տարտուում՝ մոտ 80%3, իսկ 
Նյու Յորքում` 90%4 (տե՛ս գծապատկեր 2): 
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Գծապատկեր 2. Պաշտոնական դրամաշնորհների տեսակարար կշիռն ընդհանուր 
եկամուտների կազմում 

                                                            
1 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=75497 
2 https://www.yerevan.am/uploads/media/default/0001/22/9a6dcd84ca83b2976a53fccd8b2f687e683237fc.pdf 
3 https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/4231/2201/4076/Lisa%202.pdf# 
4 http://www.nyc.gov.com/ 
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Բյուջետային եկամուտների կազմի ու կառուցվածքի ավելի ճիշտ ընկալման համար 
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել դրանց վերջին 4 տարիների շարժընթացը: Ուսումնասիրու-
թյան արդյունքները ցույց են տալիս, որ 2012-2015 թթ., չնայած տեղի է ունեցել բյուջեի 
եկամտային մասի 9% տոկոս աճ, այսուհանդերձ, կառուցվածքի փոփոխությունը եկա-
մուտների փոփոխության նկատմամբ եղել է ոչ համաչափ, որը ներկայացվում է ստորև 
(տե՛ս գծապատկեր 3): 
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Գծապատկեր 3. Եկամուտների շարժընթացը 4 տարվա կտրվածքով 
 
2012-2015 թթ. ավելացել են «Հարկեր և տուրքեր» հոդվածից ստացվող եկամուտնե-

րը 32%-ով՝ ի հաշիվ փոխադրամիջոցների գույքահարկի (վերջինս աճել է 53%-ով) և հա-
մայնքի տարածքում գործունեություն իրականացնելու համար համայնքային բյուջե վճար-
վող տեղական տուրքերի (աճել է 19%-ով): Աճել են նաև պաշտոնական դրամաշնորհները 
35%-ով, փոխարենը՝ նվազել են «Այլ եկամուտներ» հոդվածից եկամուտները 29,2%-ով: 

Համայնքի ինքնուրույնության և ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման համար 
շատ կարևոր է սեփական եկամուտների առկայությունը, ավելին, անհրաժեշտ է, որ այն 
ընդհանուր եկամուտների մեջ ունենա մեծ տեսակարար կշիռ: Այս պատճառով մենք 
կարևորել ենք համայնքի 2012-2015 թթ. սեփական եկամուտների կազմի և կառուցվածքի 
ուսումնասիրությունը (տե՛ս գծապատկեր 4): 

Ինչպես տեսնում ենք, սեփական եկամուտների մեջ մեծ մասնաբաժին ունեն փո-
խադրամիջոցների դիմաց գանձվող գույքահարկից մուտքերը, վարչական գանձումները, 
վարձակալական վճարներն ու հողի հարկը:  

2013-2015 թթ. էականորեն կրճատվել է «Ապրանքների մատակարարում և ծառայու-
թյունների մատուցում» հոդվածից մուտքերը՝ շուրջ 52%: Սա պայմանավորված է երթու-
ղային տաքսիների գործունեության իրականացման համար համայնքային բյուջե վճար-
վող միջոցների կրճատումով: 

2012 թ. համեմատ 2013-2015 թթ. շուրջ 442%-ով ավելացել են վարչական գանձում-
ները, ինչը կարող է վկայել համայնքային նոր իշխանությունների առավել հետևողական 
աշխատանքի մասին: Հարկ է նշել, որ այս մուտքերը պայմանավորված են միայն վարչա-
կան իրավախախտումների համար ՏԻՄ-ի կողմից պատասխանատվության միջոցների 
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կիրառումով, իսկ համայնքի բյուջեի նկատմամբ ստանձնած պայմանագրային պարտա-
վորությունների չկատարման համար տույժեր չեն գանձվել:  
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Գծապատկեր 4. 2012-2015 թթ. սեփական եկամուտների կազմի և կառուցվածքի 
շարժընթացը 

 
Վարչական իրավախախտումների դիմաց գանձվող տույժ տուգանքներից մուտքերը 

2012-2014 թթ. գրեթե հավասարաչափ են եղել` տատանվելով 10-13 մլն ՀՀ դրամի սահ-
մաններում: Սակայն, 2015 թ., չնայած պլանավորված է եղել այս հոդվածով հավաքագրել 
12,5 մլն ՀՀ դրամ, ավագանու՝ տարվա վերջի՝ դեկտեմբերի 12-ի N212 որոշումով կրճատ-
վել է 8 մլն դրամով, և հավաքագրվել է ընդամենը 3 մլն 879 հազ. ՀՀ դրամ, կարծում ենք՝ 
սա պայմանավորված է նաև 2016-ին անցկացվող ՏԻՄ ընտրություններով:  

Եթե դիտարկենք տարվա ընթացքում բյուջետային փոփոխությունները՝ ընդհանուր 
սեփական եկամուտները կրճատվել են 40 մլն ՀՀ դրամով, որից 16 մլն-ը՝ համայնքային 
սեփականություն համարվող հողերի վարձակալական վճարներից, 10 մլն–ը՝ արտաքին 
գովազդից, 6 մլն-ը՝ համայնքային հիմնարկների կողմից առանց տեղական տուրքի 
գանձման մատուցվող ծառայությունների դիմաց ստացվող վճարներից: 

Ինչ վերաբերում է պետբյուջեից տրամադրվող դոտացիաներին, ապա 4 տարվա 
կտրվածքով՝ 2012-2015 թթ., դրանք աճել են՝ համապատասխանաբար կազմելով 1 723, 1 
951, 2 041, 2 333.7 մլն ՀՀ դրամ:  

Համայնքի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտնե-
րում շատ փոքր է 2015 թ.՝ կազմելով մոտ 36%: Հատկանշական է, որ, բացի վերը նշված 
եկամտային հոդվածներից, hամայնքը կարող է փոխառություններ վերցնել՝ «Բյուջետային 
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համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ թողարկելով և տեղաբաշխելով պարտա-
տոմսեր՝ ըստ Կառավարության որոշած կարգի: Սակայն, համանման գործառույթներ չեն 
իրականացվում երկու պատճառով՝  

 Կառավարության որոշումը մինչ օրս չի ընդունվել, 
 առկա է սեփական համայնքի նկատմամբ բնակչության անվստահության բարձր 

մակարդակ:  
Պարտատոմսերի կամ այլ փոխառությունների շնորհիվ՝ համայնքը այսօր կարող է 

գնումներ իրականացնել՝ դրանց դիմաց վճարելով վաղը: Այսպիսով՝ նա կխուսափի սեզո-
նային գնաճի ռիսկից, որը միջինում 30 տոկոս է՝ չնայած պարտատոմսերի միջին տոկո-
սադրույքը չի գերազանցում 12 տոկոսը: Սա նշանակում է, որ պարտատոմսերի թողար-
կումը կարող է համայնքի համար ստեղծել լրացուցիչ ֆինանսական հնարավորություն-
ներ, ինչպես նաև ապահովագրել սեզոնային գնաճի հետևանքներից: 

Ըստ «ՏԻՄ մասին ՀՀ օրենք»-ի 54-րդ հոդվածի1՝ համայնքային բյուջեն կազմված է 
երկու՝ ֆոնդային և վարչական մասերից, որոնք համապատասխանաբար ներկայացնում 
են բյուջեի կապիտալ և ընթացիկ ծրագրերի իրականացումը: Գծապատկեր 5-ում 2012-
2015 թթ. բյուջեի կազմն ու կառուցվածքն են վարչական-ֆոնդային տարանջատմամբ: 
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Գծապատկեր 5. Վարչական և ֆոնդային բյուջեների եկամուտների շարժընթացը 
 
Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ բյուջեի եկամուտները վերջին 

տարիներին դինամիկ աճ են գրանցել և 2012-2015 թթ. մոտ 20% են:  
Հարկ է նշել, որ համայնքային ոչ ֆինանսական ակտիվների իրացումից մուտքերն 

արտացոլված են ծախսային մասում, ինչը հանգեցնում է երկկողմանի խնդրի: Նախ՝ նվա-
զեցնելով պլանավորված ծախսերի մակարդակը, արձանագրվում է ծախսերի` պլանայինի 
                                                            
1 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docID=73271 
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նկատմամբ իրականացված աշխատանքների 3.6% (2015 թ. տվյալների համար) ավելի 
կատարողական, և, մյուս կողմից, չի երևում ֆոնդային բյուջեի սեփական եկամուտների 
իրական մակարդակը: 

2012-2015 թթ. բյուջետային եկամուտների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանք 
3 մլրդ ՀՀ դրամից աճել և դարձել են 3 մլրդ 502 մլն ՀՀ դրամ:  

Հատկանշական է, որ 2012-2015 թթ., բացառությամբ 2012-2013 թթ., արձանագրվել 
է բյուջեի աճ, սակայն պետք է փաստենք, որ 2012 թ. համայնքային բյուջեն «Աջակցու-
թյուն Շիրակի մարզի համայնքներին» հիմնադրամից ստացել է 296 մլն ՀՀ դրամ փոխա-
ռություն, որը վճարվել է 2015 թ. ՀՀ Կառավարության տրամադրած սուբվենցիայից:  

Բյուջեի ծախսերի արդյունավետությունն ուղղակի կախված է նրանից, թե ինչքանով 
է այն հնարավորություն տալիս համայնքին իրականացնելու օրենքով սահմանված իր 
լիազորությունները: Դրա համար ուսումնասիրենք Գյումրու 2015 թ. բյուջեի ծախսերի 
կազմն ու կառուցվածքը (տե՛ս գծապատկեր 6): 
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կրթություն

սոցիալական պաշտպանություն

 
Գծապատկեր 6. 2015 թվականի բյուջեի ծախսերի կազմն ու կառուցվածքը 

 
Ինչպես տեսնում ենք, մեծ տեսակարար կշիռ ունեն «Ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայություններ» և «Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» հոդվածները: Ավելին, «Ընդհանուր 
բնույթի հանրային ծառայություններ» հոդվածի 90%-ից ավելին ուղղվում է վարչական 
ապարատի պահպանմանը, իսկ «Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» հոդվածի 84%-ը է մշակու-
թային կառույցների պահպանմանը և այդ կառույցների աշխատակիցներին աշխատա-
վարձ վճարելուն: Սա ցույց է տալիս, որ, չնայած վերը նշված ոլորտներին հատկացվող 
միջոցներն ընդհանուր ծախսերի կառուցվածքում շատ մեծ են, դրանք ծառայում են ոչ թե 
զարգացմանը, այլ գոյատևմանը: Ինչպես երևում է աղյուսակից, ծախսային 5 հոդվածնե-
րին բաժին է ընկնում ծախսերի մոտ 90 տոկոսը, որը փաստում է քաղաքի ոչ համաչափ 
զարգացման մասին: 
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Բյուջետային պլանավորման հիմնական խնդիրներից մեկը պլանավորված և փաս-
տացի բյուջեների եկամուտների և ծախսերի կազմի և կառուցվածքի էական տարբերու-
թյունն է, որը առաջանում է ընթացիկ ճշգրտումների ժամանակ:  

Տարվա ընթացքում պլանային ճշգրտված ցուցանիշների վերլուծությունը հնարավո-
րություն է տալիս որոշակի եզրակացություն կազմելու քառամյա զարգացման պլանի կա-
տարման, բյուջետային պլանավորման որակի, լիազորությունների արդյունավետության 
վերաբերյալ: 2015 թ. ընթացքում ավագանու 11 նիստ է գումարվել, որից 8-ի ժամանակ 
պլանավորված բյուջեն ճշտվել է: Ճշտումների արդյունքում խոշոր հոդվածային շարժ է 
տեղի ունեցել «Տնտեսական հարաբերություններ» հոդվածում` պլանավորված ծախսերն 
աճել են 2 անգամ:  

Ամենաշատ փոփոխության ենթարկված հոդվածը գործառնական դասակարգմամբ 
«Հանգիստ մշակույթ և կրոն» հոդվածում տնտեսագիտական դասակարգմամբ ընդհա-
նուր բնույթի այլ ծառայությունների հոդվածն է, որը փոփոխվել է 7 անգամ, շուրջ 31 մլն 
ՀՀ դրամով կամ 63,6%-ով նախատեսված միջոցները կրճատվել են: Դրամական արտա-
հայտությամբ ամենաշատ փոփոխված հոդվածը գործառնական դասակարգմամբ «Ճա-
նապարհային տրանսպորտ» հոդվածում տնտեսագիտական դասակարգմամբ «Շենքերի 
և շինությունների կապիտալ նորոգում» հոդվածն է, որը ներառում է կապիտալ ճանա-
պարհաշինական աշխատանքների իրականացմանը հատկացվող միջոցները: Ճշտումնե-
րի արդյունքում միջոցները պարբերաբար նվազել և աճել են, և արդյունքում տեղի է ունե-
ցել 137340 հազ. դրամի փոփոխություն, որը բազային ցուցանիշի նկատմամբ փոփոխվել 
է 125%-ով:  

Այս հոդվածային ճշտումներով 103 պլանավորվածից 82 հոդված փոփոխվել է: Այս-
պիսով՝ ծախսային հոդվածների որոշակի մասը պարբերաբար փոփոխվում է: Տարվա ըն-
թացքում ընդհանուր փոփոխված գումարի դրամային մեծությունը 1 017 637 հազար ՀՀ 
դրամ է: Այս մեծությունը անվանել ենք «լողացող կապիտալ», որի հաշվին կատարվում են 
ընթացիկ փոփոխություններ:  

Բյուջեի ծախսային մասի փոփոխությունը գնահատելու համար հաշվարկված է պլա-
նավորված և վերջին ճշտված բյուջեների միջին փոփոխությունը: Փոփոխությունը հաշ-
վարկվել է կշռված միջինով. 

 
=25% 

Հարկ է նշել, որ մենք տարանջատել ենք, այսպես կոչված, «հաստատուն» և «փոփո-
խուն» ծախսերը՝ որպես հաստատուն ծախս դիտարկելով աշխատավարձը (ներառյալ 
ՀՈԱԿ-ների աշխատողների աշխատավարձերը, որոնք տրվում են համայնքային բյուջեից՝ 
սուբսիդիաների տեսքով), պատվիրակված լիազորությունների իրականացման, ապահո-
վագրական, կոմունալ, էներգետիկ և կապի ծառայությունների և մի քանի այլ ծախսեր, 
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որոնք պլանավորման պահին ամբողջությամբ հայտնի են և որոշակիորեն կայուն` ոչ փո-
փոխման ենթակա, իսկ մնացածը դիտարկվել է որպես փոփոխուն ծախս: Ճշգրտման մի-
ջին տոկոսի հաշվարկը միայն «Փոփոխուն» ծախսային հոդվածներով 52% է, որը մոտ եր-
կու անգամ մեծ է բյուջեի ծախսային բոլոր հոդվածներով հաշվարկված համանման ցու-
ցանիշից, որը, իր հերթին, ենթադրում է, որ իրականում բյուջետային պլանավորման 
լուրջ խնդիր կա, և պլանավորումը հիմնավորված չէ և կատարված է տարերայնորեն կամ 
խիստ մոտավոր կերպով: Վերջինիս մասին է վկայում նաև այն, որ հետազոտական աշ-
խատանքների իրականացման համար հատկացվել է բյուջեի ընդամենը 0,4%-ը, ինչը բա-
վարար չէ համայնքում առկա հիմնախնդիրները բացահայտելու և համայնքային գերա-
կայությունները սահմանելու համար: 
 Գյումրու 2015 թ. բյուջեի վերլուծության ժամանակ բացահայտվել են մի շարք ուշա-
գրավ փաստեր, կատարվել եզրակացություններ. 

 Ըստ պլանավորված բյուջեի՝ վարչական մասի պահուստաֆոնդը պլանավորվել 
է, ամբողջությամբ փոխանցվել ֆոնդային բյուջե, հետևաբար՝ կարելի է ենթա-
դրել, որ տարվա ընթացքում առաջացող չպլանավորված ծախսերը չեն ֆինան-
սավորվելու, և պահուստաֆոնդն իր նպատակին չի ծառայում: 

 Գյումրին իր ենթակայության տակ ունի 5 ՓԲԸ՝ «Բնակտնտեսություն», «Տիմ-
Շին», «Արտնախագիծ», «Բարեկարգ քաղաք», «Հավերժ հիշատակ», բայց այս 
կազմակերպությունների շահույթից համայնքի բյուջե վճարվող շահաբաժնային 
մուտքերը բացակայում են:  

 Երիտասարդական ծրագրերի իրականացման համար գումարներ չեն հատկաց-
վել: 

 Ավագանու որոշումներն ուսումնասիրելով՝ տեսնում ենք, որ ծախսերի եռամսյա-
կային կատարողական հաշվետվությունից հետո տվյալ եռամսյակի պլանային 
ցուցանիշները փոփոխվել են: 

 Սուբսիդիաները բյուջեի պլանավորված ծախսերի 38,6%-ն են, որի մոտ 90%-ը 
ՀՈԱԿ-ների աշխատավարձերն են՝ 1 271 393 - 1 268 696 հազ. ՀՀ դրամ: Եթե 
հաշվենք բյուջեից համայնքային աշխատողների աշխատավարձերը՝ ՀՈԱԿ-ների 
աշխատակիցների աշխտավարձ գումարած քաղաքապետարանի աշխատակից-
ների աշխատավարձ, կստացվի, որ բյուջեի 63%-ն ուղղվում է աշխատավարձե-
րին:  

 Համեմատելով քաղաքապետարանի կայքում արտացոլված կիսամյակային և 
իննամսյա բյուջեի կատարողականի հաշվետվությունները՝ տեսնում ենք, որ «Ըն-
տանիքի անդամներ և զավակներ» (3040) հոդվածով առաջին կիսամյակում 
ավելի շատ գումար է ծախսվել, քան ինը ամսում միասին (այն դեպքում, երբ հաշ-
վետվությունը ներկայացվում է աճողական կարգով): 
Նման սխալ կա նաև «Այլ հիմնական միջոցների իրացումից մուտքեր» հոդվա-
ծում. կիսամյակում՝ 12 747 հազ. դրամ, իսկ իննամսյա կատարողականում՝ 12 628 
հազ. դրամ: 
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 Մարզպետարանի և քաղաքապետարանի կայքում տեղադրված կիսամյակային 
կատարողականներում կան տվյալների տարբերություններ` 
1. «Շրջակա միջավայրի պաշտպանություն». քաղաքապետարանի կայքում ֆոն-

դային ծախսը 3400, մարզպետարանի կայքում՝ 5900 հազ. դրամ է,  
2. «Հանգիստ, մշակույթ և կրոն». քաղաքապետարանի կայքում՝ վարչական՝ 366 

869, ֆոնդային՝ 3000, մարզպետարանի կայքում՝ վարչական՝ 369942,6, ֆոն-
դային՝ 4886 հազ. ՀՀ դրամ: 

 Ցածր է ավագանու անդամների նախաձեռնողականությունը: Նիստերի ժամա-
նակ բոլոր որոշումներն անցնում են միաձայն, նիստերին ներկայացվող փոփո-
խությունները չեն քննարկվում` ավագանու անդամները հետաքրքրվածություն 
չեն ցուցաբերում: Մյուս կողմից էլ, ներկայացվող փոփոխություններն ավագա-
նուն նախօրոք տրվում են տնտեսագիտական դասիչներով` առանց պարզաբա-
նումների, թե որ դասիչը տվյալ դեպքում ինչ խնդրի է վերաբերում: Ավագանու 
նիստի արձանագրություններն ուսումնասիրելով՝ տեսնում ենք, որ հիմնականում 
բացակայում է որոշումների հիմնավորվածությունը: 

 Համայնքի բյուջեում բացակայում են օրենսդրությամբ սահմանված՝ համայնքի 
տնտեսական գործունեությունից եկամուտները: 

 Բյուջետային ուղերձում բացակայում են համայնքի բյուջեի մուտքերի պլանավոր-
ման սկզբունքներն ու մեթոդները: 

 Չկան համապատասխան որոշումներ համայնքի բյուջեի պլանային և փաստացի 
հավաքագրված եկամուտներին համապատասխան ծախսերի կատարման առաջ-
նահերթությունների վերաբերյալ: 

 Բացակայում են համայնքի կապիտալ զարգացման առաջնահերթությունները: 
 Համայնքի բյուջեն չի պլանավորվում` հիմնվելով համայնքի ծախսային կարիքնե-

րի հետազոտության վրա. պլանավորումն իրականացվում է ըստ նախորդ տար-
վա ծախսային ցուցանիշների, սակայն ծախսերի ճշգրտման բարձր մակարդակը 
փաստում է, որ այդ մեթոդն ընդունելի չէ Գյումրի քաղաքի համար: Ավելին, բա-
ցակայում են համայնքի բյուջեի պլանավորման մեթոդների՝ փորձագիտական, 
միտումային, էկոնոմետրիկական, դետերմինացիոն ընտրությունը և համադրու-
թյունը: 

 Գյումրու համայնքում չափազանց ցածր է 1 շնչին բաժին ընկնող բյուջեի ծախսի 
ցուցանիշը` 55 $, Երևանում՝ 138 $, Սանկտ Պետերբուրգում՝ 1600 $, իսկ Տարտու 
քաղաքում՝ 1500 $: 

 Քանի որ ընթացիկ տարում ավագանու նիստին ներկայացվող փոփոխություննե-
րը արտացոլվում են մեկ ամբողջական ֆայլով, որտեղ չի երևում, թե որ հոդված-
ներն են փոփոխվել. հոդվածները, որոնք ենթակա են փոփոխվելու, պետք է նշել 
գունավոր վանդակներում, որպեսզի և՛ ավագանու անդամների, և՛ քաղաքացի-
ների համար պարզ լինի իրադրությունը: 
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 Համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հող, անշարժ գույք) օտարման և 
վարձակալության տրամադրման արդյունավետության և նպատակայնության վեր-
լուծության արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտ է ընտրել համայնքի սեփա-
կանություն համարվող գույքի կառավարման առավել օպտիմալ տարբերակներ: 

 
КАРЕН ПЕТРОСЯН 

 

ОЖИДАНИЕ И РЕАЛЬНОСТЬ  
AНАЛИЗ БЮДЖЕТА ГЮМРИ 2015-ОГО ГОДА 

 

Ключевые слова: сообщества, бюджет, планирование, факти-
ческие показатели, доходы, расходы, финансо-
вая независимость, текущий бюджет, капи-
тальный бюджет, изменения в планируемого 
бюджета 

 

Бюджет является финансовой основой для осуществления проектов развития общины и 
решения основных проблем, стоящих перед обществом, и его процессы разработки и реализа-
ции должны быть программированы и разработаны. Для осуществления установленных зако-
ном полномочий необходимо планирование доходов и расходов общины, посредством которого 
должны осуществляться мероприятия направленные на удовлетворения потребностей общи-
ны. Отсюда возникает необходимость изучения состава и структуры бюджетных доходов и 
расходов, чтобы понять насколько изменения в бюджете связано с потребностями общины. В 
этой работе в результате анализа запланированных и фактических показателей бюджета об-
щины Гюмри 2015 года выявлены недостатки и упущения процессов разработки и исполнения 
бюджета общины и выполнены соответственные заключения и предложения для их улучшения. 

 

KAREN PETROSYAN  
 

EXPECTATIONS AND REALITY  
RESEARCH OF GYUMRI 2015 BUDGET 

 

Key Words:  community, budget, planning, actual performance, 
revenues, expenses, financial autonomy, current 
budget, capital budget, change of planning budget 

 

Budget is the core financial tool which is solving the problems that the community faces and 
which is implementing the projects of community development. The budgeting and its implementation 
process should be structured and regulated. The incomes and outcomes of the budget need to be 
planned to implement legally defined authorities which will meet the needs of community members. So 
it is neccesary to analyse the structure of budget's incomes and outcomes for understanding how it 
serves community members needs. As a result of researching Gyumri's planned and factural budget 
2015 its planning disadvantages were revealed and appropiate conclutions and suggestions were done 
in this paper. 
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ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ՀԱՅԿԱԶ ԱՐԱՄՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 

Հիմնաբառեր.  պետական պարտատոմսեր, առաջնային շու-
կա, երկրորդային շուկա, իրացվելիություն, 
մրցակցային, զարգացման պոտենցիալ  

 
Շուկան կամ շուկայական յուրաքանչյուր հատված կայացած է համարվում այն դեպ-

քում, եթե նախ՝ ծառայում է իր իսկ նշանակությանը, ապա առկա են շուկայական բոլոր 
ենթակառուցվածքները և գործիքակազմը: Որպեսզի շուկան համարվի նաև զարգացած, 
հարկ է, որ այն լինի անընդհատ գործող, իրացվելի, մրցակցային, թափանցիկ: Այս տես-
անկյունից, ՀՀ արժեթղթերի շուկայի, թերևս, ամենազարգացած հատվածը պետական 
պարտատոմսերի շուկան է: 

 

ՀՀ-ում պետական պարտատոմսերը ներքին պետական պարտքի ֆինանսավորման 
նպատակով սկսեցին թողարկվել 1995 թ., մինչ այդ շրջանառության մեջ եղել են 1993-ին 
և 1994-ին թողարկված ներքին շահող փոխառության պետական պարտատոմսերը: 
Մինչև 2000 թ. թողարկվել են միայն կարճաժամկետ պետական, իսկ 2000 թ. մարտին 
առաջին անգամ՝ միջին ժամկետայնության մասնակի մարումներով արժեկտրոնային 
պարտատոմսեր: 2004 թ. սեպտեմբերից թողարկվեցին միջին ժամկետայնության արժե-
կտրոնային և երկարաժամկետ արժեկտրոնային պարտատոմսերը: 2013 թ. և 2015 թ. ՀՀ 
ֆինանսների նախարարությունն ընդլայնեց ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի 
գործիքակազմը` թողարկելով նաև եվրոբոնդեր: 

Մինչ այժմ պետական պարտատոմսերի շուկան իր ծավալներով և ակտիվությամբ 
ՀՀ արժեթղթերի շուկայի գերակշիռ մասն է: 2000-2015 թթ. պետական պարտատոմսերի 
տեղաբաշխումներն արտացոլված են գծապատկեր 1-ում: 

Պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալները դիտարկվող ժամանակա-
հատվածում գերազանցապես աճել են, ընդ որում, հիմնական աճը տեղի է ունեցել  
2007 թ. սկսած, թերևս, պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով: Այդ ժա-
մանակաշրջանում պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալն աճել է ավելի 
քան 3 անգամ: 

Չնայած պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումների համեմատաբար մեծ ծա-
վալին, վերջինիս բաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում շարունակում է փոքր մնալ: 2015 թ., պայ-
մանավորված տեղաբաշխումների ծավալի կտրուկ աճով, այդ ցուցանիշը 2.89% է: Համե-
մատության համար նշենք, որ 2015 թ. դրությամբ Էստոնիայում պետական պարտատոմ-
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սերի ծավալի և ՀՆԱ հարաբերակցությունը 9,7% է, Ռուսաստանում՝ 17,7%, Հոնկոնգում՝ 
32%, Վրաստանում՝ 36%, մայրցամաքային մոդելի երկրներում՝ 70-100%, անգլո-ամերիկ-
յան մոդելի երկրներում՝ 90-105%, իսկ Ճապոնիայում՝ ավելի քան 220%1: 

 
 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումների և երկրորդային 

շուկայում կնքված գործարքների ծավալը 2000-2015 թթ. ընթացքում2 
 
Ինչ վերաբերում է երկրորդային շուկայում պետական պարտատոմսերով կնքված 

գործարքների ծավալին, ապա վերջինս դիտարկվող ժամանակաշրջանում, բացառու-
թյամբ 2008-2010 թթ., գերազանցում է պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխումների 
ծավալը, ինչը վկայում է ՀՀ պետական պարտատոմսերի ոչ միայն ակտիվ առաջնային, 
այլև իրացվելի երկրորդային շուկայի առկայության մասին:  

ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի իրացվելիության մասին է վկայում նաև 
առաջնային և երկրորդային շուկաների եկամտաբերությունների միջև առկա ցածր սպրե-
դը (տե՛ս գծապատկեր 2): 

 
 

 
Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական պարտատոմսերի առաջնային և երկրորդային շուկաների 

եկամտաբերությունը 2000–2015 թթ.1 

                                                            
1 Վիճակագրական գործակալության կայք, http://www.tradingeconomics.com/ 
2 Գծապատկերն ըստ ՀՀ ԱՎԾ և ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայքերում հրապարակված տվյալների: 
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Ինչպես տեսնում ենք, ՀՀ պետական պարտատոմսերի առաջնային և երկրորդային 
շուկաների եկամտաբերությունը գրեթե համընկնում է, ինչը վկայում է շուկայում մեծ թվով 
մասնակիցների և խոշոր ծավալներով գործարքների մասին:  

ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացածության մասին է վկայում նաև 
այդ պարտատոմսերով իրականացվող ռեպո շուկայի առկայությունը, որը մեծապես 
նպաստում է պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկայի աճին և երկրորդային շու-
կայի իրացվելիությանը: Թերևս, ներդրողների կողմից պետական պարտատոմսերի 
ձեռքբերման առաջնային նպատակներից մեկը պետական պարտատոմսերով ռեպո գոր-
ծառնությունների իրականացումն է: Պարտատոմսերի տեղաբաշխման և երկրորդային 
շուկայի աճին զուգընթաց, ռեպո շուկայի շրջանառության աճը կարելի է ներկայացնել 
գծապատկերի միջոցով (տե՛ս գծապատկեր 3): 

 

 
Գծապատկեր 3. ՀՀ ռեպո շուկայի շրջանառությունը և պետական պարտատոմսերի 

առաջնային և երկրորդային շուկայի ծավալները 2001-2015 թթ.2 
 
Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 3-ից, ռեպո շուկայի շրջանառությունը դիտարկ-

վող ժամանակաշրջանում, պարտատոմսերի տեղաբաշխման և երկրորդային շուկայի 
աճին զուգընթաց, շարունակ աճել է, ընդ որում, առավել բարձր է ռեպո շուկայի շրջանա-
ռության և երկրորդային շուկայում կնքված գործարքների փոխկապվածությունը. ցուցա-
նիշների միջև առկա կոռելյացիոն գործակիցը հավասար է 0,84-ի: Ռեպո շուկայի շրջա-
նառության և պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման ծավալների միջև առկա կոռե-
լյացիոն կապը ևս էական է և հավասար է 0,8-ի: 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի ընդհանուր բնութագիրը տալու համար հարկ է դի-
տարկել նաև դրանց գործիքային կառուցվածքը: ՀՀ պետական պարտատոմսերի գործի-
քային կառուցվածքը և եկամտաբերությունը կարելի է ներկայացնել գծապատկերի միջո-
ցով (տե՛ս գծապատկեր 4): 

                                                                                                                                                                                          
1  Գծապատկերն ըստ ՀՀ ԿԲ տարեկան տեղեկագրերում հրապարակված տվյալների. արտացոլված են կար-

ճաժամկետ, միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պետական պարտատոմսերի միջին կշռված եկամտաբե-
րությունները: 

2 Գծապատկերն ըստ ՀՀ ԿԲ տարեկան տեղեկագրերում հրապարակված տվյալների: 
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Գծապատկեր 41. ՀՀ տարբեր ժամկետայնության պետական պարտատոմսերի և 

եվրոբոնդերի տեղաշխման ծավալները և եկամտաբերությունները 
2005-2015 թթ.2 

 
Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 4-ից, ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկան 

հարուստ է գործիքային առումով, մանսնավորապես՝ միջնաժամկետ պարտքային գոր-
ծիքների գերակայությամբ: Այսպես՝ 2015 թ. դրությամբ ՀՀ պետական կարճաժամկետ, 
միջնաժամկետ, երկարաժամկետ պարտատոմսերի տեսակար կշիռները 2015 թ. տեղա-
բաշխված պարտատոմսերի համապատասխանաբար՝ 33, 41 և 26%-ն են: 

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը մինչև այժմ իրականացրել է եվրոբոնդերի եր-
կու թողարկում՝ 2013 թ. և 2015 թ.: 2013 թ. թողարկվել են 700 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով, 7 
տարվա մարման ժամկետով և 6% արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ պարտատոմ-
սեր, իսկ 2015 թ. 500 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալով, 10 տարվա մարման ժամկետով և 7.5% 
արժեկտրոնային եկամտաբերությամբ պարտատոմսեր:  

Պետական պարտատոմսերի շուկայում, գործիքների տեսականու առումով, թո-
ղարկվում են նաև խնայողական պարտատոմսեր, որոնց տեսակարար կշիռը շարունա-
կում է ցածր մնալ. 2015 թ. դրությամբ շրջանառության մեջ գտնվող պետական պարտա-
տոմսերի միայն 0.3% է եղել խնայողական: 

Ակտիվ է նաև ՀՀ պետական պարտատոմսերի բորսայական շուկան, որտեղ մեծ է 
գործարքների ծավալը, գործարքների քանակը, որոնք կրում են պարբերական բնույթ, 
առկա է բարձր կոռելյացիոն կախվածություն (0,93) գործարքների քանակի և ծավալների 
միջև (տե՛ս գծապատկեր 5): 

 

                                                            
1 Գծապատկերում ՀՀ եվրոբոնդերի տեղաբաշխման ծավալը ներկայացված է դրա տեղաբաշխման ծավալի 

(դոլարային արտահայտությամբ) և այդ օրվա ԱՄՆ դոլար/ՀՀ դրամ փոխարժեքի հիման վրա: 
2 Գծապատկերն ըստ ՀՀ ԿԲ տարեկան տեղեկագրերում հրապարակված տվյալների: 
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Գծապատկեր 5. ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ֆոնդային բորսայում պետական պարտա-

տոմսերով կնքված գործարքների ծավալը և քանակը 2008 -2016 թթ.1 
 

ՀՀ պետական պարտատոմսերում ներդրողների կառուցվածքը դիտարկելիս (տե՛ս 
աղյուսակ 1) երևում է, որ ներդրումների գերակա մասը մինչև 2013 թ. պատկանում էր ՀՀ 
առևտրային բանկերին, ինչը նրանց թույլ էր տալիս մենաշնորհ դիրք գրավել այս շուկա-
յում: Սակայն իրավիճակը փոխվում է սկսած 2014 թ., երբ մեծանում է ռեզիդենտ այլ ներ-
դրողների և ՀՀ ԿԲ ներդրումների տեսակարար կշիռը պետական պարտատոմսերի սե-
փականատերերի կառուցվածքում: Պետական պարտատոմսերի սեփականատերերի կա-
ռուցվածքի փոփոխությունը մեծապես պայմանավորված է ՀՀ-ում կուտակային կենսաթո-
շակային համակարգի ներդրմամբ, ինչի արդյունքում զգալի ծավալով պետական պար-
տատոմսեր են ձեռք բերում կենսաթոշակային ֆոնդերը: 

Աղյուսակ 1  
Պետական պարտատոմսերի սեփականատերերի կառուցվածքը 2004-2015 թթ.  

ընթացքում (%-ներով) 2 
 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
ՀՀ կենտրո-
նական բանկ 13.02 10.11 9.68 19.02 28.9 41.2 12.6 30.8 37.3 38 20.7 54.7 

Ոչ բանկ 
գործակալներ 
և դիլերներ 

- - - - - 0.5 0.6 0.4 0.36 - - - 

Ոչ ռեզիդենտ 
ոչ բանկ 
ներդրողներ 

0,53 - - - - - - 0.2 0.15 0.1 0.2 0.2 

Ռեզիդենտ այլ 
ներդրողներ 13,85 8.9 7.59 4.26 7.7 5.7 8.2 10.8 9.99 9.7 31.9 24 

ՀՀ առևտրա-
յին բանկեր 72,60 80.99 82.73 76.72 63.4 52.6 78.6 57.8 52.2 52.2 47.2 21.1 

                                                            
1 Գծապատկերն ըստ ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա ԲԲԸ ամսական տեղեկագրերի: 
2 Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ ֆինանսների նախարարության պետական պարտքի հաշվետվություններում 

առկա տվյալների հիման վրա: 
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ՀՀ պետական պարտատոմսերի առաջնային ու երկրորդային շուկաների վերլուծու-
թյան արդյունքում կարելի է տալ հետևյալ գնահատականները: 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի առաջնային շուկան զգալիորեն ակտիվ է, ինչի մա-
սին փաստում են դրանց տեղաբաշխման համամետաբար բարձր ծավալները և աճը դի-
տարկվող տարիների ընթացքում: Սա նշանակում է, որ ՀՀ-ն իրացնում է պետական 
պարտատոմսերի շուկայի տնտեսական նշանակությունը, այն է՝ պետության կարիքների 
համար դրամական միջոցների ներգրավումը, ընդ որում, շարունակ մեծացնում է ներ-
գրավման ծավալները, ընդլայնում գործիքակազմը, փոփոխում ներքին պետական 
պարտքի կառուցվածքը: Պետական պարտատոմսերի շուկան որպես դրամական միջոց-
ների ներգրավման և պետական պարտքի կառավարման գործիք ծառայեցնելը, թերևս, 
վկայում է կայացած պետական պարտատոմսերի շուկայի առկայության մասին: 

Իսկ ինչ վերաբերում է ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի զարգացման մա-
կարդակին, ապա երկրորդային շուկայի վերլուծությունից ակներև է՝  

 Այս շուկան օժտված է զգալի իրացվելությամբ, քանի որ պետական պարտատոմ-
սերի երկրորդային շուկայի շրջանառությունը միջինում ավելի քան 3 անգամ գե-
րազանցում է տեղաբաշխման ծավալները, ինչպես նաև ցածր է առաջնային և 
երկրորդային շուկաների եկամտաբերությունների սպրեդը: Պետական պարտա-
տոմսերի շուկայի իրացվելիությանը նպաստում են նաև ռեպո շուկայի շրջանա-
ռությունը և ակտիվ բորսայական շուկան: 

 Այն մրցակցային է և թափանցիկ, ինչը մեծ թվով մասնակիցների, խոշոր ծավալ-
ներով և բորսայական գործարքների շուկայական բնույթի արդյունք է: Պետա-
կան պարտատոմսերով գործարքները պատահական բնույթ չեն կրում, շուկայում 
որևէ մասնակից հնարավորություն չունի գին թելադրելու, և եկամտաբերություն-
ների փոփոխությունները պայմանավորված են բացառապես շուկայական գոր-
ծոններով:  

 Այս ամենով հանդերձ, ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկան ունի զարգաց-
ման զգալի ներուժ, ինչի մասին են վկայում ՀՆԱ կառուցվածում դրա ցածր տե-
սակարար կշիռը, ինչպես նաև պետական պարտատոմսերում ներդրողների կա-
ռուցվածքը: 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЛИГАЦИЙ РА 

 

Ключевые слова: государственные облигации, первичный ры-
нок, вторичный рынок, ликвидность, конку-
рентный, потенциал развития 

 

В основе данного исследования поставлен следующй исходный принцип: рынок является 
развитым, если он полноценно служит своему назначению, сформированы и хорошо функциони-
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руют все рыночные инфраструктуры и инструментарий, а также рынок является постоянно 
действующим, ликвидным, конкурентным и прозрачным. Исходя из этого принципа и анализа 
рыночных инфраструктур и инструментарий, а также их количественных и качественных па-
раметров, в статье обосновано, что на финансовом рынке РА более развитым сегментом яв-
ляется рынок государственных облигаций РА. 

 

ASHOT SALNAZARYAN 
HAYKAZ ARAMYAN 

 

OVERALL ECONOMIC DEVELOPMENT  
 ASSESSMENT OF RA GOVERNMENT BONDS MARKET 

 

Key Words:  government bonds, primary market, secondary 
market, liquid, competitive, development potential 

 

The aim of current study is to deliver the following initial principle: the market is considered to be 
developed, if it fully follows its purpose, all market infrastructures and tools are well developed and 
functioning, as well as the market is active, liquid, competitive and transparent. Based on above 
mentioned and investigated of market infrastructures and tools, as well as the quantitative and 
qualitative parameters, the article justifies the fact, that the most developed segment of Armenian 
financial market is the government bonds market. 

 
 
 
 

 

ԳՈՀԱՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Դասախոս, ԱրՊՀ 

 

ՄԱՐԺԻՆԱԼ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  մարժինալ վերլուծություն, շահույթ, ծախ-
սումներ, CPV-վերլուծություն, դիրեկտ-քոս-
տինգ, ծածկման մարժա  

 

Մարժինալ վերլուծությունը բիզնեսում կառավարչական որոշումների հիմնավորման 
գործընթացում մեծ դեր է խաղում: Այդ մեթոդը հիմնվում է երեք խումբ` «ծախսումներ – 
ծավալ – շահույթ» կարևորագույն ցուցանիշների հարաբերակցության ուսումնասիրման և 
ծախսումների հաշվառման direct-costing համակարգի վրա: Մարժինալ վերլուծության 
առավելություններից են տարբեր գործոններից ցուցանիշների կախվածության հաշվարկ-
ման ճշտությունը, իրացումների և ծախսումների կրիտիկական մակարդակների որոշումը, 
անվտանգության գոտու սահմանումը և այլն: 
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Այսօր բիզնեսում մարժինալ (սահմանային) վերլուծությունը մեծ դեր է խաղում կա-
ռավարչական որոշումների հիմնավորման գործընթացում: Մարժինալ վերլուծության ծա-
գումը վերաբերում է մարժինալիզմին, որը ձևավորվել է որպես առանձին տնտեսական 
ուսմունք 19-րդ դարի վերջին: Այդ ուղղության հիմնադիրները և հիմնական հետևորդներն 
են Կ. Մենգերը, Ու. Ջևոնսը, Լ. Վալրասը, Ա. Մարշալը, Ջ. Բ. Կլարկը, Բ. Պարետոն:  

Մարժինալ վերլուծությունը, որպես ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի գնա-
հատման գործիք, մշակվել է 1930 թ. ամերիկացի ինժեներ Ուոլթեր Ռաութենշթրահի կող-
մից: Ռուսաստանյան գիտնականներից այդ մեթոդը մանրամասնորեն նկարագրել են 
1971 թ. Ն.Գ. Չումաչենկոն, այնուհետև 1992 թ.՝ Ա. Պ. Զուդիլինը1: Հարկ է նաև նշել Գ. Պ. 
Գրինևին, Օ. Ս. Գրիշենկոյին, Ս. Ի. Դերյագային, Գ. Յու. Կասյանովային, Վ. Ե. Նեգա-
շևին, Գ. Վ. Սավիցկայային, իսկ հայրենական գիտնականներից` Ա. Զ. Սարգսյանին, Կ. 
Ա. Առաքելյանին և ուրիշներին: 

Մարժինալ վերլուծության մեթոդը հիմնվում է «ծախսումներ – արտադրանքի ար-
տադրության (իրացման) ծավալ – շահույթ»` երեք խումբ կարևորագույն ցուցանիշների 
հարաբերակցության ուսումնասիրման, ինչպես նաև դրանցից յուրաքանչյուրի մեծության 
կանխատեսման վրա: Կառավարչական հաշվարկումների տվյալ մեթոդը անվանում են 
նաև անվնասաբերության կամ եկամտին աջակցելու, ինչպես նաև CPV-վերլուծության 
(Cost-Profit-Volume analysis) մեթոդ: Մարժինալ վերլուծությունը հիմնվում է ծախսումների 
հաշվառման direct-costing համակարգի վրա: Մեթոդի հիմքում արտադրական և իրա-
ցումային ծախսումների բաժանումն է` կախված ձեռնարկության գործունեության ծավալ-
ների փոփոխությունից (փոփոխուն (համամասնական) և հաստատուն (ոչ համամասնա-
կան) ծախսումների, ինչպես նաև ծածկման մարժա կատեգորիայի օգտագործումը): 

Մարժինալ վերլուծության մեթոդի օգնությամբ կատարվում է. 
 իրացումների անվնասաբեր ծավալի (շահութաբերության շեմի, ծախսումների 

հետգնման կետի, անվնասաբերության կետի) վերլուծություն, 
 կազմակերպության անվնասաբերության գոտու վերլուծություն, 
 շահույթի տրված մեծության դեպքում անհրաժեշտ իրացումների ծավալի վերլու-

ծություն, 
 ցուցանիշների կրիտիկական մակարդակների վերլուծություն: 

Ի տարբերություն շահույթի վերլուծության ավանդական մեթոդի, մարժինալը թույլ է 
տալիս լայնորեն ուսումնասիրել ցուցանիշների միջև կապերը և ճշգրիտ հաշվարկել գոր-
ծոնների ազդեցությունը: Ավանդական վերլուծության մոդելը հաշվի չի առնում իրացման 
ծավալի և ինքնարժեքի փոխկապվածությունը, այսինքն՝ այն փաստը, որ, սովորաբար, 
իրացման (արտադրության) ծավալի ավելացումը հանգեցնում է միավոր արտադրանքին 
բաժին ընկնող ծախսումների նվազեցմանը (քանի որ ավելանում են միայն փոփոխուն 
ծախսումները, իսկ հաստատունները մնում են անփոփոխ), և հակառակը:  

                                                            
1  Савицкая Г.В., Анализ хозяйственной деятельности предприятий АПК: учеб., Г. В. Савицкая. 8-е изд., испр. 

М., Инфра-М, 2011, с. 268. 
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Մարժինալ վերլուծությունը թույլ է տալիս. 
 ավելի արդյունավետ հաշվարկել շահույթի մեծության փոփոխության վրա գոր-

ծոնների ազդեցությունը և դրա հիման վրա ավելի արդյունավետ կառավարել շա-
հույթի մեծության ձևավորման և կանխատեսման գործընթացը, 

 որոշել իրացումների ծավալի (շահութաբերության շեմի), հաստատուն ծախսում-
ների, գնի (համապատասխան գործոնների տրված մեծությունների դեպքում) 
կրիտիկական մակարդակը, որի դեպքում ֆինանսական արդյունքը կհավասար-
վի զրոյի, 

 ուսումնասիրել կազմակերպության անվտանգության գոտին, 
 հաշվարկել իրացումների անհրաժեշտ ծավալը շահույթի սահմանված մեծությու-

նը ստանալու համար, 
 հիմնավորել կառավարչական որոշումների առավել արդյունավետլ տարբերակը: 

Մարժինալ վերլուծությունը ենթադրում է հետևյալ պայմանների և սահմանափա-
կումների պահպանումը.  

1. ծախսումների բաժանման անհրաժեշտությունն ըստ հաստատուն և փոփոխունի, 
2. փոփոխուն ծախսումները փոփոխվում են արտադրանքի արտադրությանը 

(իրացմանը) համամասնորեն, 
3. հաստատուն ծախսումները չեն փոփոխվում արտադրանքի արտադրության 

(իրացման) որոշակի ծավալների սահմաններում, 
4. կազմակերպության եկամուտները և ծախսումներն ունեն գծային կախվածու-

թյուն, 
5. իրացվող արտադրանքի գները չեն փոփոխվում. միայն այդ պայմանով է հնա-

րավոր ապագայում որոշել իրացումից դրամական մուտքերի չափը, 
6. կազմակերպության արտադրողականությունը չի փոփոխվում, 
7. պատրաստի արտադրանքի պաշարները քիչ են, կազմակերպությունում արտա-

դրվող ամբողջ արտադրանքն անմիջապես իրացվում է (վաճառվում է), 
8. արտաքին և ներքին միջավայրի կայունությունը: 
Ընդհանուր, փոփոխուն և հաստատուն ծախսերի, շահույթի ու ծավալի տեսողական 

ներկայացման համար օգտագործվում է գրաֆիկական մեթոդը: Օրինակ՝ եթե արտա-
դրանքի միավորի արտադրության համար ծախսվում է 25 միավոր, արտադրանքի գինը 
50 միավոր է, իսկ հաստատուն ծախսերը՝ 150 միավոր, ապա գրաֆիկորեն մարժինալ 
վերլուծությունը կարելի է իրականացնել հետևյալ ձևով (գծ.1): 

Գծապատկերից ակնհայտ երևում է, թե ինչպես են փոփոխվում ծախսերն ու հասույ-
թը, իսկ արդյունքում` շահույթը, կախված արտադրանքի արտադրության (իրացման) ծա-
վալից: Փոփոխուն ծախսումների և հասույթի կորերի հատման կետը ներկայացնում է այն 
կրիտիկական կետը, որից ձախ կազմակերպությունը վնասներ է կրում, իսկ աջ` ստանում 
շահույթ: Այդ կետին մեր օրինակում համապատասխանում է 6 միավոր արտադրության 
ծավալը: 
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Գծապատկեր 1. «Ծախսեր-ծավալ-շահույթ» հարաբերակցությունը 
 
Այսպիսով՝ մարժինալ վերլուծության հիմնական առավելություններն են. 
 պարամետրերի արտաքին և ներքին գործոններից կախվածության հաշվարկման 

ճշտությունը, 
 իրացումների և ծախսումների կրիտիկական մակարդակների որոշումը,  
 անվտանգության գոտու սահմանումը, 
 իրացման անհրաժեշտ ծավալի հաշվարկումը, 
 ստացվող արդյունքների և ընդունվող որոշումների հիմնավորումը: 

Մարժինալ վերլուծությունն ունի նաև մի շարք թերություններ, որոնք անհրաժեշտ է 
հաշվի առնել հաշվարկների կատարման և կառավարչական որոշումների ընդունման ժա-
մանակ. 

 առաջին՝ տեղի է ունենում ծախսումների պայմանական բաժանում՝ ըստ հաստա-
տուն և փոփոխուն մասերի, 

 երկրորդ՝ ծախսումների հաստատուն և փոփոխուն մասերի բաժանման հետ 
կապված անհրաժեշտ տեղեկատվության բացակայությունը ֆինանսական ար-
դյունքների մասին հաշվետվություններում, ինչը պահանջում է լրացուցիչ մեթոդ-
ների կիրառում, 

 երրորդ՝ խնդիր է առաջանում առանձին արտադրատեսակների միջև՝ ընդհանուր 
ծախսումների բաժանման հետ կապված, 

 չորրորդ՝ պրակտիկայում իրացման և արտադրության ծավալները, սովորաբար, 
չեն համընկնում: 

Մարժինալ վերլուծությունը նպատակահարմար է իրականացնել կազմակերպության 
գործունեության պլանավորման ժամանակ: Այն թույլ է տալիս նախապես պատասխանել 
այն հարցերին, թե արդյոք կազմակերպությունը շահույթ կստանա, թե վնասներ կկրի, 
նվազագույնն ինչ քանակությամբ (ծավալներով) արտադրանք պիտի արտադրվի (իրաց-
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վի), որպեսզի կազմակերպությունը վնասներ չկրի, արտադրել, թե գնել այս կամ այլ դե-
տալը, պահեստամասը, կիսապատրաստուքը, ծառայությունը և այլն1: 

Մարժինալ վերլուծությունը հեշտությամբ կիրառվում է մասսայական և սերիական 
արտադրամասերում, որտեղ արտադրվում են միատեսակ արտադրանքներ: 

Բազմապրոֆիլ արտադրություններում առաջանում է դժվարություն` հաստատուն 
ծախսումներն այս կամ այն արտադրատեսակին վերագրելիս: Այս դեպքում խորհուրդ է 
տրում իրականացնել հաստատուն ծախսումների համամասնորեն բաժանում արտա-
դրվող արտադրատեսակների միջև: 

Մարժինալ վերլուծության մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս ավելի ճիշտ վերլուծել 
կառավարչական որոշումների տարբերակները նոր շուկաների յուրացման, լրացուցիչ 
պատվերների ընդունման նպատակահարմարության որոշման, արտադրական հզորու-
թյունների ավելացման տարբերակների հայթայթման, գների սահմանման և այլնի հետ 
կապված` դրանցից առավել արդյունավետն ընտրելու նպատակով և ստանալ հաշվարկ-
ների ավելի ճշգրիտ արդյունքներ: 

Այսպիսով՝ մարժինալ վերլուծության մեթոդի ներդրումը ԼՂՀ արտադրական կազ-
մակերպությունների (մասնավորապես՝ սննդի արդյունաբերության) գործնական աշխա-
տանքում կնպաստի շահույթի ձևավորման գործընթացի առավել նպատակային կառա-
վարմանը: 

 
ГОАР САРКИСЯН 

 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОВЕДЕНИЯ МАРЖИНАЛЬНОГО АНАЛИЗА В 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Ключевые слова: маржинальный анализ, прибыль, затраты, 
CPV-анализ, директ-костинг, маржа покрытия 

 

Маржинальный анализ играет большую роль в обосновании управленческих решений в 
бизнесе. Его методика базируется на изучении соотношения между такими важнейшими эконо-
мическими показателями, как «издержки - объем - прибыль». Маржинальный анализ базируется 
на ситеме учета издержек “direct-costing”. Среди достоинств маржинального анализа можно 
отметить: точность расчетов зависимости показателей от различных факторов, определе-
ние критических уровней объемов продаж и затрат; установление зоны безопасности и пр. 

 

                                                            
1 Савицкая Г. В., Экономический анализ, учеб., Г. В. Савицкая. 11-е изд., испр. и доп.,  М., Новое знание, 

2005. 651 с. (Экономическое образование), с. 352. 
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GOHAR SARGSYAN 
 

THE BENEFITS OF THE MARGINAL ANALYSIS REALIZATION OF  
INDUSTRIAL ORGANIZATIONS 

 

Key Words:  marginal analysis, profit, costs, CPV-analysis, 
direct-costing, margin cover 

 

Marginal analysis has a major role in the substantiation of management decisions in business. 
Marginal analysis’ method is based on the study of the relationship between such key economic 
indicators as “cost - volume - profit”. Marginal analysis is based on the “direct-costing” cost accounting 
system. Among the advantages of marginal analysis should be noted: the accuracy of calculations of 
dependence of indicators from various factors, determination of critical levels of sales and costs; the 
establishment of security zone, etc. 

 
 

 
ԱՐՄԻՆԵ ՍՉԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  միջնաժամկետ մակրոտնտեսական կանխա-
տեսումներ, բյուջետային ծախսերի բաշ-
խում, ներքին ռեսուրսներ, պետական ծախ-
սերի հիմնավորվածություն, արդյունավետու-
թյուն և արդյունքայնություն, ծրագրային 
բյուջետավորում, մատուցվող ծառայություն-
ների որակ  

 

Պետական ծախսերի կառավարման առումով, մեկ տարվա կտրվածքով մշակվող և 
իրականացվող պետական բյուջեներն ունեն որոշակի սահմանափակումներ: Բյուջեի նա-
խագիծը կազմվում է ՀՀ Կառավարության գործունեությանը, պետական միջնաժամկետ 
ծախսերին և երկարաժամկետ ծրագրերին համապատասխան: Տարեկան ծրագրի հիմ-
քում կարճաժամկետ մակրոտնտեսական կանխատեսումներն են, հետևաբար՝ վերահսկ-
ման առարկա է ծախսերի չափը և ոչ թե ակնկալվող արդյունքը՝ նաև մատուցվող ծառա-
յության որակը: Ծրագրային բյուջետավորման ներդրումը կարևորվում է որպես պետա-
կան ծախսերի հիմնավորվածության, արդյունավետության և արդյունքայնության աստի-
ճանի ավելացման եղանակ: 

 

Բյուջեի կառուցվածքը պայմանավորող տնտեսական գործոնների շարքում լուրջ 
քննարկման է արժանի պետության միջամտության աստիճանը երկրի տնտեսական զար-
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գացման հնարավորությունների ապահովման համատեքստում: Վերջին երեք տարիների 
տնտեսական աճը որակապես տարբերվում է տնտեսության նախաճգնաժամային և հետ-
ճգնաժամային զարգացումներից` պայմանավորված այն հանգամանքով, որ եթե նախկի-
նում տնտեսական աճը գերազանցապես կախված է եղել ներքին պահանջարկից, ապա 
2013-2015 թվականներին` հիմնականում արտաքին պահանջարկից: Նշենք, որ միջնա-
ժամկետ հորիզոնում կանխատեսվում է, որ ամբողջական պահանջարկի աճը պայմանա-
վորված կլինի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պահանջարկի աճով: Հարկաբյուջե-
տային քաղաքականությունը 2013 թվականին տնտեսության վրա ունեցել է զսպող: Իսկ 
2014-2015 թվականներին՝ խթանող ազդեցություն: Ընդ որում, հատկանշական է 2015 
թվականը` հատկապես ծախսային առավելապես ընդլայնող քաղաքականությամբ(1.86%), 
քանի որ նպատակ էր դրվել նպաստելու տնտեսական աճի վերականգնմանը և մակրո-
տնտեսական կայունության ապահովմանը` զուգահեռաբար ուշադրության կենտրոնում 
պահելով ՀՀ Կառավարության պարտքի կայուն մակարդակի պահպանումը1: 

2016 թվականի առաջին կիսամյակի տվյալների ամփոփումը ցույց տվեց, որ տնտե-
սության զարգացումն ընթանում է նախորդ տարվա համեմատ ավելի արագ տեմպերով` 
պայմանավորված հիմնականում ծառայությունների և արդյունաբերության աճով: Տնտե-
սական աճն ուղեկցվել է ներքին պահանջարկի վերականգնմամբ և զուտ արտահանման 
բարելավմամբ: Ընթացիկ տարվա հունվար-հունիսին ներմուծումը կրճատվել է 3.7%-ով, 
ինչը տեղի է ունեցել հիմնականում ներմուծման գների նվազման հետևանքով:  

Ամբողջական պահանջարկի վրա 2016 թվականի առաջին կիսամյակում իրակա-
նացված հարկաբյուջետային քաղաքականությունն ունեցել է ընդլայնող ազդեցություն` 
1.2, ընդ որում` հիմնականում պայմանավորված եկամուտների 0.9 ընդլայնող ազդակով2: 

Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը ՀՀ Կառավարության նպատակների 
իրագործման հիմնական գործիքներից մեկն է, և այդ ծրագրի հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը շարադրող մասում ներկայացված են Կառավարության ընդհանուր երկա-
րաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքները և ցուցանիշները: Դրանք տնտեսական և 
հարկաբյուջետային այն չափանիշներն են, որոնք դրվում են գալիք բյուջետային տարվա 
պետական բյուջեի նախագծի մշակման հիմքում: 

Պետական ծախսերի միջնաժամկետ ծրագրման համակարգի ներդրումը նպատակ 
է հետապնդում լուծելու մակրոտնտեսական հաշվեկշռվածության բարելավման, պետա-
կան ֆինանսական միջոցների հաշվին կատարվող բյուջետային հատկացումների միջ-
ոլորտային և ներոլորտային արդյունավետ վերաբաշխման, ծրագրերի մշակման որակի 
բարձրացման նպատակով քաղաքականությունների և դրանց ֆինանսավորման միջև 
առկա անորոշությունների հնարավորինս նվազեցման, բյուջետային ծրագրերի գնահատ-
ման համակարգի բարելավման և պետական ֆինանսների կառավարման թափանցիկու-
թյան աստիճանի մեծացման խնդիրները: 

                                                            
1 ՀՀ 2017-2019 թթ.պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր, էջ 42: 
2 ՀՀ 2016 թվականի առաջին կիսամյակի պետական բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվություն, էջ 12: 
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ՀՀ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մշակումը և վերանայումը, ըստ 
ժամանակի, նախորդում են տարեկան պետական բյուջեի նախագծի մշակմանը` դառնա-
լով տարեկան պետական բյուջեների կազմման ուղեցույց: Սակայն, երբ համեմատում ենք 
2016-2018 թթ. և 2017-2019 թթ. միջնաժամկետ ծրագրերը, ակնհայտ է դառնում, որ հար-
կաբյուջետային երկարաժամկետ սկզբունքները պահպանվում են միայն միջնաժամկետ 
հատվածում: 

Համախառն ներքին արդյունքի նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների հա-
րաբերության ցուցանիշը 2017-2019 թթ. սահմանված է համապատասխանաբար՝ 21.55%, 
21.74% և 21,82%, իսկ հարկային եկամուտների և տուրքերի հարաբերության ցուցանիշը 
նույն ժամանակահատվածում՝ 20.65%, 20.95% և 21.25%: Նշենք, որ 2014 և 2015 թվա-
կաններին ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտները ՀՆԱ-ի մեջ կազմել են համապատասխա-
նաբար` 23.7% և 23.2%, իսկ հարկային եկամուտները և տուրքերը համապատասխանա-
բար՝ 22.0% և 21.2%: Չնայած փաստացի ցուցանիշները տոկոսային արտահայտությամբ 
նվազելեն, բայց 2015 թվականի արդյունքներով նախորդ տարվա նկատմամբ պետական 
բյուջեի եկամուտների անվանական աճը կազմել է 2.0%, իսկ հարկային եկամուտներինը 
և տուրքերինը` 0.4%: 

Աղյուսակ 1  
Միջնաժամկետ հատվածում ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական եկամուտների 

հարաբերակցությունը 
 

Ծրագիր 2016 2017 2018 2019 
2016-2018 թթ. ՄԺԾԾ 24.63 24.69 24.76 X 
2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ X 21.55 21.74 21.82 

 
Աղյուսակ 21 

Միջնաժամկետ հատվածում ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարկային եկամուտների 
հարաբերակցությունը 

 

Ծրագիր 2016 2017 2018 2019 
2016-2018 թթ. ՄԺԾԾ 23.58 23.90 24.20 X 
2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ X 20.65 20.95 21.25 

 
Պետական ծախսերը ներքին ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովելու պահանջը, 

ինչպես և նախորդ տարիներին, պետական եկամուտների քաղաքականության հիմնա-
կան խնդիրն է, որի լուծումը հնարավորություն է ընձեռում ՀՀ Կառավարությանն ի հաշիվ 
սեփական ռեսուրսների իրականացնելու արդյունավետ, խթանող ծախսային քաղաքա-
կանություն: Այսպիսով՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ ներքին ռեսուրսների հարաբերության ցուցա-
նիշը միջնաժամկետ հատվածում կտատանվի` 21,1% – 21,6%-ի սահմաններում: Այս թիրա-
խի հասանելիության տեսանկյունից առավել ընդգծվում է հարկային քաղաքականության 
դերը, քանի որ ներքին ռեսուրսների ավելացումը 2017-2019 թթ. սահմանափակվելու է մի-
                                                            
1  ՀՀ 2016-2018 և 2017-2019 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրեր: 
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այն հարկային եկամուտների 0.3 տոկոսային կետով ավելացմամբ (այն դեպքում, երբ նա-
խորդ միջնաժամկետ ծրագրերում յուրաքանչյուր տարի նախատեսվել է 0.3-0.4 տոկոսով 
ավելացում), իսկ այլ եկամուտները դրսևորելու են նվազման միտում: 

Վերոգրյալը հիմք է տալիս փաստելու, որ երկարաժամկետ հարաբերակցության 
սկզբունքները պահպանվում են միայն միջնաժամկետ հատվածում, իսկ ցուցանիշների 
տատանողականությունը հանգեցնում է արդյունավետ հարկաբյուջետային քաղաքակա-
նության իրականացման հնարավորությունների սահմանափակմանը:  

Վերջին երկու տարիներին մշակված միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրերի համեմա-
տության մեջ նկատելի է դառնում ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների, 
հարկային եկամուտների և ընդհանուր ներքին ռեսուրսների հարաբերության ցուցանիշ-
ների կտրուկ նվազումը ավելի քան 3 տոկոսային կետով: Նշենք միայն, որ 2016 թ. ծրա-
գրային և տարեկան սպասողականցուցանիշների շեղման նկատմամբ վերոնշյալ շեղումը 
կտրուկ անկումային է, այն դեպքում, երբ ակնկալվում է տնտեսության վրա հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության խթանող ազդեցության միտումի ապահովումը: 

Բյուջեի մուտքերն ուղղակիորեն համադրվում են երկրի ծախսային գերակայություն-
ների հետ, ինչն ընդգծում է բյուջեի ծախսային կառուցվածքի սահմանման կարևորությու-
նը՝ պլանավորելով տնտեսության իրական հատվածի, սոցիալական ոլորտի և համապե-
տական միջոցառումների ու ծրագրերի ֆինանսավորմանն ուղղված միջոցները: Բյուջե-
տային ծախսերի կառուցվածքը և ուղղությունները, ըստ էության, արտացոլում են տնտե-
սական քաղաքականության գերակայությունները և բխում են պետության որդեգրած քա-
ղաքական և տնտեսական զարգացման ռազմավարությունից: Առկա ծախսային գերկա-
յությունները համադրվում են երկարաժամկետ հարկաբյուջետային սկզբունքների հետ` 
միջնաժամկետ հատվածում ընդհանուր ծախսերի մակարդակը որոշելու համար: Հիմք 
ընդունելով պետական բյուջեի եկամուտների կանխատեսումային ծավալները՝ ՀՀ Կառա-
վարությունը ծրագրում է 2017-2019 թթ. ծախսերի միջին տարեկան մակարդակը պահ-
պանել ՀՆԱ 24.3-23.5%-ի սահմաններում: ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերը ՀՆԱ-ի մեջ 
2014 և 2015 թվականներին կազմել են համապատասխանաբար` 25.6% և 28.0%, որից 
կապիտալ ծախսերը նշված ժամանակահատվածներում՝ ՀՆԱ 2.8%-ը և 3.4%-ը: ՀՀ պե-
տական բյուջեի դեֆիցիտը (պակասուրդը) 2014 թվականին ՀՆԱ 1.9%-ն է, իսկ 2015 թվա-
կանի առավել խթանող հարկաբյուջետային քաղաքականության արդյունքում ավելացել է` 
կազմելով 4.8%: Վերջին տարիներին գնանկման միտումների պահպանումը ինչպես համ-
աշխարհային տնտեսությունում, այնպես էլ ՀՀ-ում պարտադրում է խթանող հարկաբյու-
ջետային քաղաքականության իրականացում, մինչդեռ կանխատեսվող միջնաժամկետ 
հորիզոնում, հաշվի առնելով հարկաբյուջետային և պարտքային կայուն միջավայր ձևա-
վորելու համար պետական բյուջեի դեֆիցիտի սահուն կրճատման անհրաժեշտությունը, 
հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունն ամբողջական պահանջարկի 
վրա հիմնականում բնութագրվելու է զսպող ազդեցությամբ: 2016 թվականին ակնկալվում 
է, որ ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի ՀՆԱ 4.1%-ը, իսկ միջնաժամկետ հորիզո-
նում կիրականացվի դեֆիցիտի աստիճանական կրճատում մինչև ՀՀ Կառավարության 
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պարտքի կայուն մակարդակի ապահովման անհրաժեշտ մակարդակ (1.7%): Ընդ որում, 
ՀՀ Կառավարության տնտեսական քաղաքականության հիմնական նպատակադրումը լի-
նելու է սոցիալական բնույթի ծախսերի կրճատման բացառումը, իսկ հնարավորության 
դեպքում` բյուջեի ծախսերի ամբողջական իրականացումը: 

Բյուջետային քաղաքականության շրջանակներում կատարվում են բարեփոխումներ 
նաև ծրագրային բյուջետավորումը ՀՀ-ում ներդնելու ուղղությամբ: Ծրագրային բյուջետա-
վորման փորձնական ներդրման առաջին քայլերն իրականացվել են 2002-2005 թթ.1: Դա 
չի կարելի դիտարկել պետական կառավարման համատեքստից դուրս, քանի որ իրակա-
նացվում է նոր պետական կառավարման ընդհանուր բարեփոխումների շրջանակներում, 
ինչը ենթադրում է պետական ֆինանսների կառավարման միասնական համակարգի 
գործարկում: Ծրագրային բյուջետավորումը և միջնաժամկետ ծրագիրը պետական ֆի-
նանսական կառավարման՝ միմյանց լրացնող կարևոր բաղադրիչներ են: Արդյունքների 
պլանավորման, հաշվետվության, մշտադիտարկման և աուդիտի շնորհիվ՝ ծրագրային 
բյուջետավորումը նպաստում է, որ պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը և բյու-
ջեն կատարվեն ըստ պլանավորվածի՝ ամրապնդելով քաղաքականություն-բյուջե կապը: 
Ռեսուրսների արդյունավետ հատկացումն օգնում է ֆիսկալ կարգապահության կայացմա-
նը, առավելագույն արդյունքների ձեռքբերմանն ու նպատակների իրագործմանը: 2015 
թվականին Կառավարությունն ընդունել է Ծրագրային բյուջետավորման համակարգի 
ներդրման ռազմավարությունը և գործողությունների ծրագիրը, որի իրագործումը հնա-
րավորություն կընձեռի համակարգված ձևով փոխկապակցելու հանրային ֆինանսների 
կառավարման զանազան ոլորտներում ծրագրային բյուջետավորման տարրերի ներ-
դրման ուղղությամբ իրականացվող քայլերը: Լիարժեք ծրագրային բյուջետավորմանն 
անցնելու անհրաժեշտ նախադրյալների ստեղծմանը (ինչը նախատեսվում է իրականաց-
նել մինչև 2018 թ.) խոչընդոտում են ռազմավարական, մեթոդաբանական բնույթի, մարդ-
կային ռեսուրսների և տեխնիկական կարողությունների, տեղեկատվության որակի հետ 
կապված խնդիրները: Ծրագրերի և միջոցառումների բովանդակության սահմանման 
որակական կողմը կատարելագործման անհրաժեշտություն ունի, բյուջետային փաստա-
թղթերում առավելապես ներկայացված են քանակական ցուցանիշներ, իսկ որակական 
ցուցանիշների իմաստալի սահմանումները դեռևս ամբողջական չեն:  

Զարգացած երկրներն ունեն բյուջետային քաղաքականության մշակման և իրակա-
նացման ձևավորված ավանդույթներ, ինչիարդյունքումբյուջեի կառուցվածքում կտրուկ 
տատանումներ չեն լինում: Հետևաբար՝ ինչպես բյուջեի մուտքերի, այնպես էլ ծախսային 
հոդվածների կայունությունը վկայում են բյուջետային համակարգի զարգացման մասին: 
ՀՀ տնտեսությունում դրական տեղաշարժերի արձանագրումը, պայմանավորված Կառա-
վարության տնտեսական գործառույթների իրականացմամբ, պետք է շարունակություն 
գտնի սոցիալ-տնտեսական միջոցառումներում՝ պետական միջամտությունն ուղղելով 
մուտքերի առավել արդյունավետ ծրագրավորմանը, եկամուտների և այլ ռեսուրսների վե-
րաբաշխմանն ու տնտեսության կայունացմանը: 
                                                            
1  Ծրագրային բյուջետավորման նոր մոտեցումը և ոչ ֆինանսական արդյունքների մոնիտորինգը, ՀՀ ՖՆ:  
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АРМИНЕ СЧАНЯН 
 

ПРОБЛЕМЫ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ В 
 ГОСУДАРСТВЕННОМ ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ РА 

 

Ключевые слова: среднесрочные макроэкономические прогнозы, 
распределения бюджетных расходов, внутрен-
ние ресурсы, обоснованность государственных 
расходов,эффективность и результативность, 
программное бюджетирование, качество пре-
доставляемых услуг 

 

Обеспеченность расходов внутренними ресурсами государственного бюджета Республи-
ки Армения должен быть сформирован до распределения расходов по отдельным направлениям 
и обоснован среднесрочными макроэкономическими прогнозами.Очень важно создать соответ-
ствующую структуру в целях содействия гармонизации и соответствия политики фактичес-
ки предоставляемым услугам, для того, чтобы улучшить итоговые результаты этих услуг. 
Ключевая роль по внедрению программного бюджетирования была отведена с 2004 г. как ме-
тоду увеличения степени обоснованности, эффективности и результативности государ-
ственных расходов. 

 
ARMINE SCHANYAN 

 

PROBLEMS OF BUDGETING IN THE PUBLIC FINANCIAL SECTOR OF RA 
 

Key Words:  medium-term macroeconomic projections, 
budgetary expenditure distribution, domestic 
sources, justification of public expenditures, 
efficiency and productivity, program budgeting, the 
quality of provided services 

 

In terms of public expenditures management, budgets developed and executed on an annual 
basis have certain limitations. The government is responsible for the formation of the draft state budget. 
Annual project is based on shortterm macroeconomic forecasts, and that is why the supervision is 
focused not on the anticipated outcomes and the quality of provided services, but on the amount of 
expenditure. Special importanceis paid to introduction of program budgeting as the way to increase the 
level of justification,efficiency and productivity of public expenditures. 
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ԹԵՀՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ֆինանսական վարձակալություն, գործառ-
նական վարձակալություն, վարձավճար, եր-
կարաժամկետ պարտավորություն, ֆինան-
սական հաշվետվությունների միջազգային 
ստանդարտ, նույնականացված ակտիվ, 
ցածր արժեքի ակտիվ  

 

ՖՀՄՍ 16-ի ներդրմամբ ակնկալվում է հիմնականում 2 առավելություն՝ թափանցի-
կություն և համադրելիություն: Թափանցիկությունը նշանակում է, որ ֆինանսական և 
գործառնական վարձակալության հետ կապված ֆինանսական հաշվետվություններն 
այլևս աղավաղված չեն լինի, և, ընդհանրապես, ֆինանսական հաշվետվությունները 
կպարունակեն ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն: Համադրելիությունը ևս ֆինանսական 
ցուցանիշների առումով դիտարկելիս կվերանան որոշ թերություններ։ Այսպես՝ եթե 2 ձեռ-
նարկությունից մեկը նույն վարձակալությունը դիտարկում է որպես ֆինանսական, մյուսը՝ 
որպես գործառնական, ապա այդ ցուցանիշները համադրելի չեն լինի, իսկ ըստ նոր 
ստանդարտի այդ հարցը լուծվում է: 

 
01.01.2019 թվականից գործողության մեջ է դրվելու ՖՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 

16 ստանդարտը, որը հրապարակվել է 2016 թվականին և փոխարինելու է ներկայումս 
գործող ՀՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտին: Այս նոր ստանդարտը ֆինան-
սական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների խորհրդի և ֆինանսական 
հաշվետվությունների ամերիկյան խորհրդի համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, որի 
ներդրումը հսկայական փոփոխություններ կառաջացնի ֆինանսական հաշվետվություն-
ներում1: Ըստ գործող ՀՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտի սահմանման՝ վար-
ձակալությունը համաձայնագիր է, որով վարձատուն վճարի կամ վճարների շարքի դիմաց 
համաձայնեցված ժամկետի ընթացքում վարձակալին է փոխանցում ակտիվի օգտա-
գործման իրավունքը և դասակարգվում է որպես ֆինանսական կամ գործառնական վար-
ձակալություն2: Ֆինանսական վարձակալությունը նման է հետաձգված գնման պայմա-
նագրին: Ըստ գործող ստանդարտի՝ վարձակալության ժամկետի ընթացքում (այն ներ-
առում է տնտեսական ծառայության գերակշիռ մասը) ակտիվի օգտագործման հետ կապ-
ված բոլոր ռիսկերն ու հատույցներն անցնում են վարձակալին, սակայն սեփականության 
իրավունքը վարձակալության ժամկետի ավարտին ոչ միշտ է անցնում նրան: Այդ դեպ-

                                                            
1  http://gaap.ru/articles/Novyy_standart_IFRS_16_Arenda_revolyutsiya_v_finansovoy_otchetnosti/ 
2  ՀՀՄՍ 17, պարագրաֆ 4, 2013 թ.: 
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քում ակտիվն ու դրա դիմաց վճարումներ կատարելու պարտավորությունը կճանաչվեն 
վարձակալի հաշվեկշռում: Մնացած դեպքերում վարձակալությունը կդասակարգվի որ-
պես գործառնական, և դրա դիմաց վճարվելիք գումարները դուրս կմնան վարձակալի 
հաշվեկշռից: Օրինակ՝ կազմակերպությունը 5 տարի ժամկետով վարձակալել է ակտիվ՝ 
30 մլն դրամ իրական արժեքով։ Ըստ պայմանագրի՝ վարձակալության տարեկան վար-
ձավճարը սահմանվել է 9 մլն դրամ: Ենթադրենք՝ վարձակալությունը ճանաչվել է որպես 
ֆինանսական: Ինչպես գիտենք, ՀՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտի համա-
ձայն, ֆինանսական վարձակալության պայմանագրի սկզբի դրությամբ վարձակալության 
գծով վճարվելիք պարտավորությունը ճանաչվում է ամբողջությամբ՝ արդյունավետ տոկո-
սային մեթոդի կիրառմամբ, ներառելով ակտիվի դիմաց վճարվելիք գումարը, որը հաշ-
եգրվում է իրական արժեքով կամ նվազագույն վարձավճարների ներկա արժեքով, եթե 
վերջինս ավելի ցածր է, քան ֆինանսական վճարը: Վճարվելիք տոկոսները որոշելու հա-
մար, սովորաբար, օգտվում ենք անուիտետի ներկա արժեքի բանաձևից. 

: 
Տեղադրելով օրինակի տվյալները՝ կստանանք. 

30.000.000=9.000.000*y, 
որտեղ y-ը զեղչման դրույքն է: 

 
Համաձայն անուիտետի աղյուսակի՝ վարձակալությամբ ենթադրվող տոկոսա-դրույ-

քը հավասար կլինի 15%-ի: 
Քանի որ տարեկան վարձավճարը 9 մլն դրամ է, ուստի 5 տարվա համար վճարվե-

լիք համախառն գումարը կկազմի 45 մլն դրամ, որից ֆինանսական հաշվետվություննե-
րում ճանաչման ենթակա երկարաժամկետ պարտավորության գումարը 30 մլն դրամ է, 
իսկ 15 մլն դրամը տոկոսային ծախսն է:  

Առաջին տարվա տոկոսային ծախսը կկազմի 4.500.000: 
Ներկայացնենք վերը նկարագրվածի հաշվապահական հաշվառման գրանցումները. 

 

 ¸ï 413 Î  ¸ï 119 Îï 

  45.000.000  30.000.000  

 

 

 ¸ï 414 Îï  ¸ï 727 Îï 

  15.000.000  4.500.000  4.500.000 
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Այժմ դիտարկենք գործառնական վարձակալության օրինակ գործող ստանդարտի 
շրջանակներում: Նույն ակտիվը ենթադրենք՝ վարձակալել ենք 4 տարի ժամկետով՝ դարձ-
յալ 9 մլն դրամ տարեկան վարձավճարով և, ըստ դատողությունների, 4 տարվա դեպքում 
համարել ենք գործառնական վարձակալություն, քանի որ, համաձայն գործող ստան-
դարտի, ոչ արժեքային, ոչ էլ գումարային սահմանափակում սահմանված չէ: Այս դեպքում 
վարձակալի հաշվետվությունից դուրս կմնա 4 տարվա համար վճարվելիք պարտավորու-
թյան գումարը` 36 մլն դրամ գումարի չափով և կճանաչվի ընթացիկ պարտավորություն 
միայն տվյալ տարվա վարձավճարի գումարի չափով, քանի որ գործառնական վարձակա-
լության գծով եկամուտները և ծախսերը հաշվառվում են գծային կամ մեկ այլ սիստեմա-
տիկ հիմունքով, որն ավելի լավ է բացահայտվում եկամուտների և ծախսերի էությունը:  

Օրինակում 5 տարին, ըստ դատողությունների, համարեցինք ֆինանսական, իսկ 4 
տարին՝ գործառնական վարձակալություն: Հետևաբար՝ գործող ստանդարտի շրջանակ-
ներում, տարբեր դատողությունների արդյունքում, կարող ենք ունենալ կամ ֆինանսա-
կան, կամ գործառնական վարձակալություն: Դա հիմնականում պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ, ՀՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտի համաձայն, սահ-
մանվում է՝ ֆինանսական վարձակալության դեպքում ամբողջ ակտիվը պետք է անցնի 
վարձակալին։ Սակայն այդ գործոնը հստակ չէ, ինչի հետևանքով աղավաղվում են մի 
շարք ֆինանսական ցուցանիշներ: 

Վարձակալությունը ֆինանսակա՞ն է, թե՞ գործառնական. այս հարցին պատասխա-
նելու համար գործող ստանդարտը մոտ 7 հայտանիշ է ներկայացնում, որից ելնելով էլ՝ 
պետք է որոշակի դատողություններ անել այս առնչությամբ: Սա համարվում է ՀՀՄՍ 
Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտի հիմնական թերությունը, քանի որ ըստ այդմ 
կազմված ֆինանսական հաշվետվությունները տնտեսական իրողությունը ոչ այնքան 
ճիշտ են արտացոլում: Որոշ ներդնողներ, ելնելով այս իրողությունից, ինքնուրույն փոր-
ձում են ճշգրտում մտցնել ֆինանսական հաշվետվություններում1։ Եթե վարձակալի ֆի-
նանսական հաշվետվություններում չի երևում պարտավորությունը 4 տարվա վարձա-
վճարների գծով, նա տարեկան վարձավճարները բազմապատկում է 4-ով, որպեսզի կա-
րողանա ստանալ ամբողջական պատկերը, միաժամանակ հասկանալով, որ դա մոտա-
վոր է, սուբյեկտիվ: Եթե վարձակալությունը դիտարկվի որպես ֆինանսական, ապա ակ-
տիվները կավելանան, սեփական կապիտալը կմնա նույնը, պարտավորությունը կմեծա-
նա, ինչի արդյունքում ֆինանսական լծակը կուժեղանա, և կբարձրանա կազմակերպու-
թյան ռիսկայնության մակարդակը։ Բանկը վարկ տալիս հաշվի է առնում փոխառություն-
սեփական կապիտալ հարաբերակցությունը՝ 5 տարին դարձնելով 4, կամ վարձակալու-
թյունը ֆինանսականից գործառնականի դասակարգելով, ինչի հետևանքով պարտավո-
րությունների բաժինը արհեստականորեն նվազում է՝ հանգեցնելով ակտիվների շահու-
թաբերության նվազման, որովհետև շահույթը նույնն է մնում, սակայն, մի դեպքում, այն 
բաժանվում է փոքր, մյուս դեպքում՝ մեծ գումարի ակտիվների վրա։ 

                                                            
1 http://gaap.ru/articles/MSFO_IFRS_16_Arenda/  
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Այսպիսով՝ մի շարք հետազոտությունների արդյունքում բացահայտվել են ՀՀՄՍ 
Վարձակալություն թիվ 17 ստանդարտի թերությունները, որոնք էլ հիմք են ծառայել նոր 
ստանդարտի՝ ՖՀՄՍ Վարձակալություն թիվ 16 ստանդարտի ստեղծման համար:  

Նոր ստանդարտի գլխավոր նորամուծությունն այն է, որ, վարձակալի տեսանկյու-
նից, այլևս չկան ֆինանսական կամ գործառնական դասակարգումներ, գրեթե բոլոր 
վարձակալությունները ենթակա են ճանաչման վարձակալի հաշվեկշռում, իսկ վարձա-
տուի առումով մեծ փոփոխություններ չեն կատարվել:  

Այս ստանդարտի ներդրմամբ ակնկալվում է հիմնականում 2 օգուտ՝ թափանցիկու-
թյուն և համադրելիություն: Թափանցիկությունն այն է, որ ֆինանսական և գործառնա-
կան վարձակալությունների հետ կապված ֆինանսական հաշվետվություններն այլևս չեն 
աղավաղվի և կարտահայտեն ավելի ճշգրիտ տեղեկատվություն: Համադրելիությունը ևս 
կդիտարկվի ֆինանսական ցուցանիշների առումով. եթե 2 կազմակերպությունից մեկը 
նույն վարձակալությունը դիտարկում է որպես ֆինանսական, մյուսը՝ գործառնական, այս 
ցուցանիշները համադրելի չեն, իսկ նոր ստանդարտով նշված հարցը լուծելի է: 

Վարձատուի տեսանկյունից ամեն ինչ մնում է նույնը, այսինքն՝ նա ունի գործառնա-
կան վարձակալության հանձնած ակտիվ, որը կհամարվի կամ հիմնական միջոց, կամ 
ներդրումային գույք, կամ ներդրում, կամ փոխառություն, որի դիմաց կստանա տոկոսներ։ 
Խնդիրը վերաբերում էր վարձակալին, որի վարձավճարների հետ կապված հանձնառու-
թյունները դուրս էին մնում ֆինանսական հաշվետվություններից: 

Ըստ նոր ստանդարտի՝ ֆինանսական հաշվետվություններում վարձակալված ակ-
տիվը կոչվում է օգտագործման իրավունքի: Վարձակալված ակտիվի օգտագործման 
իրավունքը կարող է ներկայացվել կամ հաշվեկշռում՝ սեփական հիմնական միջոցների 
հետ, կամ առանձին տողով։ Ըստ ստանդարտի՝ երկու տարբերակն էլ թույլատրելի է, մի-
այն առաջին դեպքում պետք է ծանոթագրություններում տալ բացատրություն1:  

Ինչպես արդեն նշեցինք, ՖՀՄՍ «Վարձակալություն» թիվ 16 ստանդարտի կիրառ-
ման դեպքում, բոլոր վարձակալությունները վարձակալի տեսանկյունից դիտարկվում են 
որպես ֆինանսական, սակայն այստեղ կան բացառություններ2. 

 Կարճաժամկետ վարձակալություն, որը մինչև մեկ տարի ժամկետով վարձակա-
լություններն են՝ հաշվի առնելով ժամկետի երկարացման հնարավորության ազ-
դեցությունը: Այս վարձակալությունը կարող է չճանաչվել վարձակալի ֆինանսա-
կան հաշվետվություններում՝ նմանվելով գործառնական վարձակալությանը: 

 Ցածր արժեքի ակտիվներ` հեռախոսներ, գրասենյակային գույք, բայց ոչ ավտո-
մեքենա:  

Ստանդարտը չի պարտադրում, որ նշված բացառությունները վարձակալը անպայ-
ման կիրառի, այլ նմանատիպ ակտիվները կարող են հաշվառվել նաև՝ ըստ ՖՀՄՍ 16 
ստանդարտի: Ակտիվի ցածրարժեք լինելը գնահատվում է բացարձակ, այլ ոչ թե հարա-

                                                            
1  http://gaap.ru/articles/MSFO_IFRS_16_Arenda/  
2  http://gaap.ru/articles/MSFO_IFRS_16_Arenda/  
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բերական հիմքով: Այսինքն՝ եթե ակտիվը համարվում է ցածրարժեք, էական չէ, թե տվյալ 
ակտիվը դիտարկվում է մի կազմակերպության համար, որն ակտիվների համեմատ ունի 
էական գումար, թե մեկ այլ կազմակերպության համար, որտեղ տվյալ ակտիվը կարող է 
չնչին գումար կազմել ընդհանուր ակտիվների մեջ: Երկրորդն այն է, որ արժեքի ցածր լի-
նելը գնահատվում է անկախ ակտիվի հին՝ օգտագործված լինելու հանգամանքից, այս-
ինքն՝ ակտիվի արժեքի ցածր լինելը պետք է որոշվի՝ ելնելով նրա նոր վիճակից: Եթե 
տվյալ ակտիվը մոտ 2 տարի օգտագործվել է, դիտարկվում է ոչ թե տվյալ պահի դրու-
թյամբ, այլ սկզբնական: Եթե սկզբնական դրությամբ տվյալ տիպի ակտիվը ցածրարժեք 
չէ, ապա չի կարող այդպիսին լինել նաև հետագայում. օրինակ՝ ավտոմեքենան: Եվս մեկ 
լրացուցիչ բացատրություն. հիմնական ակտիվը վարձակալին օգուտ է բերում առանձին 
վերցրած կամ այլ ակտիվների հետ համատեղ, որոնք հեշտությամբ հասանելի են վարձա-
կալին, և հիմնական ակտիվը կախված չէ այլ ակտիվներից: Ենթավարձակալությամբ 
տրվող ակտիվը չի կարող համարվել ցածրարժեք:  

Այժմ տեսնենք, թե ինչ փոփոխություն է տեղի ունեցել վարձակալության սահման-
ման մեջ։ Ըստ նոր ստանդարտի՝ կնքման պահին կազմակերպությունը պետք է ուսումնա-
սիրի պայմանագիրը և գնահատի՝ այն ամբողջությամբ վարձակալական է, թե ըստ 
առանձին բաղադրիչների: Որպեսզի պայմանագիրը կամ նրա առանձին բաղադրիչը հա-
մարվի վարձակալական, ապա փոխհատուցման դիմաց վարձակալին որոշակի նույնա-
կանացված ակտիվի կառավարման իրավունքը պետք է փոխանցվի որոշակի ժամանա-
կահատվածով1: Ստանդարտում օգտագործվում են «հաճախորդ» և «մատակարար» հաս-
կացությունները: Հաճախորդը (վարձակալը) պետք է նույնականացված ակտիվի օգտա-
գործումից բխող, ըստ էության, բոլոր տնտեսական օգուտները ստանալու և ակտիվի օգ-
տագործումն ուղղորդելու իրավունք ունենա: 

Ակտիվի նույնականացված լինելը նշանակում է, որ հստակ պետք է նշվի, թե որ ակ-
տիվի մասին է խոսքը, ինչը, որպես կանոն, ամրագրվում է պայմանագրում։ Ակտիվը կա-
րող է նույնականացված լինել նաև, եթե որոշվի անմիջապես, թե օգտագործման իրա-
վունքը հանձնելու պահին որ ակտիվի մասին է խոսքը2: 

Եթե անգամ ակտիվը որոշակի է, բայց պայմանագրի ժամկետի ընթացքում վարձա-
տուն ունի դա փոխարինելու գործուն իրավունք, ապա վերջինս չի կարող համարվել նույ-
նականացված, և պայմանագիրը չի համարվի վարձակալություն: Փոխարինման գործուն 
իրավունք է համարվում որոշակի ժամկետի ընթացքում տվյալ ակտիվն այլընտրանքային 
ակտիվներով փոխարինելու գործնական կարողությունը: Վերջինս համարվում է առկա, 
եթե վարձատուն ունի կամ հեշտությամբ կարող է ձեռք բերել տվյալ ակտիվից, և վարձա-
կալը չի կարող դրան խոչընդոտել, ինչպես նաև վարձատուն այդ փոխարինումից ունի 
տնտեսական շահ (փոխարինումից օգուտը կգերազանցի փոխարինման ծախսերը): Փո-
խարինման ոչ գործուն իրավունք է համարվում նախ՝ եթե կա այդպիսի իրավունք, բայց 

                                                            
1 МСФО 16, пункт 9, 2016 г. 
2 МСФО 16, В 13, 2016 г. 
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գործուն չէ, օրինակ՝ փոխարինումը խափանումների, նորոգումների սպասարկումների, 
տեխնիկական թարմացումների հասանելի դառնալու դեպքերում (բայց ոչ սխալ օգտա-
գործելու հետևանքով), և երկրորդ՝ կա փոխարինելու իրավունք, բայց գործուն չէ, և դա չի 
խանգարում, որ գործարքը համարվի վարձակալություն: Մյուս դեպքն էլ այն է, երբ կա 
փոխարինման իրավունք, բայց դա սահմանափակված է: Փոխարինման իրավունքը գոր-
ծուն չէ նաև այն դեպքում, եթե փոխարինումը կարող է իրականացվել որոշակի ամսա-
թվի, կամ որոշակի դեպքի պարագայում, որովհետև գործուն իրավունքը պետք է առկա 
լինի վարձակալության ամբողջ ժամկետի համար, հետևաբար՝ այս դեպքում էլ չի խան-
գարի, որ գործարքը վարձակալություն համարվի: 

Ակտիվների գտնվելը կամ պահվելը վարձակալի տարածքում պարտադիր չէ, բայց 
այդպիսի վիճակն ավելի շատ հանգեցնում է նրան, որ փոխարինման իրավունքը գործուն 
չէ, հատկապես, եթե վերաբերում է դժվար տեղափոխվող ակտիվներին՝ նավեր, ինքնա-
թիռներ և այլն: 

Ինչ վերաբերում է վարձակալության ժամկետին, ապա այն որոշելու համար կարևոր 
է դիտարկել, թե ակտիվի օգտագործման իրավունքի կառավարումը քանի տարով է ան-
ցել վարձակալին: Այստեղ կարևոր է դիտարկել, թե ինչ ընտրանքներ կան պայմանագրի 
հիմքում, և դրանցից օգտվելը որքանով է հավանական1: Վարձակալության ժամկետի մեջ 
մտնում է ոչ չեղարկելի ժամկետը, և եթե կա երկարացման ընտրանք, ապա այդ ժամա-
նակահատվածը ևս կներառվի վարձակալական ժամկետի մեջ, եթե հաստատ է, որ այդ 
իրավունքից օգտվելու են: Կարող է գոյություն ունենալ նաև վաղաժամ դադարեցման 
ընտրանք, ինչը կնվազեցնի վարձակալական ժամկետը, եթե բավականաչափ հաստատ 
է, որ կօգտվեն այդ իրավունքից: 

Այժմ անդրադառնանք վարձակալության հաշվառման մոտեցմանը: Ինչպես արդեն 
նշել ենք, եթե պայմանագիրն ըստ դատողությունների համարվել է վարձակալական, 
ապա վարձակալի մոտ պետք է հաշվառվի որպես ֆինանսական վարձակալություն, եթե 
չկա կամ չեն օգտվում ճանաչման բացառությունից։ Վարձատուի մոտ, ինչպես նշվում է 
գործող ստանդարտում, նույն սկզբունքով տարբերակվում են ֆինանսական և գործառ-
նական վարձակալություններ, ըստ որոնց էլ վարվում է հաշվառումը: Այսինքն՝ եթե վար-
ձակալությունը 1 տարուց ավելի ժամկետով է կամ ցածրարժեք է կամ էլ չի օգտվում ճա-
նաչման բացառությունից, ապա պետք է վարձակալի մոտ ճանաչվի և՛ որպես ակտիվ, և՛ 
պարտավորություն, ինչի համար նախ՝ պետք է այն չափել: 

Ակտիվը սկզբնապես գնահատելու համար պետք է նախ՝ որոշել վարձակալության 
պարտավորության սկզբնական արժեքը, այսինքն՝ որպես ակտիվ միաժամանակ ճանաչ-
վում է օգտագործման իրավունքը, իսկ որպես պարտավորություն՝ վարձավճարները վճա-
րելու պարտավորությունը: Վերջինս ինչ գումարով որ ճանաչվում է, դա էլ սկզբնական 
արժեքի բաղադրիչներից մեկն է: Ակտիվի արժեքի բաղադրիչ են նաև նախապես վճար-

                                                            
1 МСФО 16, пункт 18, 2016 г. 
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ված գումարները, որոնք տվյալ պահին պարտավորությունը գնահատելիս արդեն չեն 
հաշվառվում որպես պարտավորության արժեքի մաս: 

Պարտավորությունը գնահատելիս հանվում են խրախուսիչ վճարները: Գործարքի 
հետ կապված ծախսերը ևս կհամարվեն ակտիվի արժեքի սկզբնական գնահատման բա-
ղադրիչ: Այդպիսին են նաև այն ծախսերը, որոնք բխում են վարձակալական պայմանա-
գրից (օրինակ՝ տեղանքի վերականգնումը, ապամոնտաժումը և այլն) և համարվում են 
ներկա պարտականություն։ Այս ծախսերը ևս ներառվում են որպես ակտիվի սկզբնական 
արժեքի մաս: Եթե վարձակալության ժամկետի սկզբին նորոգման և այլ նման ծախսեր 
կատարվեն, ապա դրանք չեն մտնի ակտիվի սկզբնական արժեքի մեջ, որովհետև կապ-
ված չեն ակտիվի օգտագործման իրավունքի ձեռքբերման հետ: Բոլոր այն հատուցումնե-
րը, որ վարձակալը կատարում է ակտիվի օգտագործման իրավունք ձեռք բերելու համար, 
համարվում են ակտիվի արժեքի սկզբնական գնահատման բաղադրիչ: 

Այժմ անդրադառնանք պարտավորության գնահատման բաղադրիչներին: Դա 
մշտապես գնահատվում է սկզբնական արժեքով: Վարձակալական պարտավորության 
սկզբնական գնահատման արժեքի բաղադրիչները հետևյալներն են. 

 Վարձակալական վճարները կարող են լինել ամրագրված և փոփոխական: Ամ-
րագրված վարձավճարները համարվում են վարձակալական պարտավորության 
առաջին բաղադրիչը: Փոփոխական վարձավճարները բաժանվում են 2 խմբի. 
առաջին դեպքում դրանք կախված են փոխարժեքից, սպառողական գների ին-
դեքսից, տոկոսադրույքից, իսկ երկրորդ դեպքում՝ հասույթից, շահույթից և նմա-
նատիպ գործունեության արդյունքներից: Դրանցից միայն առաջին խումբն է ներ-
առվում վարձակալական պարտավորության սկզբնական չափման արժեքի մեջ: 

 Եթե վարձակալը վարձատուին մնացորդային արժեքի երաշխիք է տալիս, ապա 
վերջինս կհամարվի վարձակալական պարտավորության սկզբնական գնահատ-
ման հաջորդ բաղադրիչ: 

 Եթե վարձակալության ժամկետի վերջում հավանական է, որ վարձակալը 
օգտվելու է նման ընտրանքից, այդ գումարը ևս ներառվում է պարտավորության 
սկզբնական գնահատման մեջ: 

 Վարձակալական պայմանագիրը հնարավոր է, որ ունենա վաղաժամ դադարեց-
ման ընտրանք և դրա դիմաց տուգանքներ, որոնք ևս կներառվեն վարձակալա-
կան պարտավորության սզբնական արժեքի մեջ, եթե բավականաչափ հաստատ 
է, որ այդ ընտրանքը կիրառվելու է:  

Օգտագործման իրավունքով ակտիվի հետագա գնահատման համար գոյություն 
ունի 3 մոդել՝ ինքնարժեքի, իրական արժեքի և վերագնահատման: Ինքնարժեքի մոդելի 
դեպքում հետագա չափումը կատարվում է՝ սկզբնական արժեքից մաշվածությունը, արժե-
զրկումից կորուստները և վարձակալական պարտավորության հետագա վերաչափումնե-
րը հանելով։ 

Իրական արժեքի մոդելը վարձակալը կիրառում է միայն այն դեպքում, եթե իր ներ-
դրումային գույքի համար ևս ընտրել է տվյալ մոդելը, որը, սակայն, կիրառելի է միայն այն 
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դեպքում, երբ վարձակալության հիմնական ակտիվը բավարարում է ներդրումային գույքի 
սահմանումը: 

Վարձակալված ակտիվի համար կազմակերպությունն ընտրում է վերագնահատման 
մոդելը, եթե նմանատիպ ակտիվների համար նույնպես ընտրել է տվյալ մոդելը, սակայն 
վերջինիս ընտրությունն ըստ ցանկության է: 

Այսպիսով՝ ՖՀՄՍ 16-ը փոխարինում է 4 փաստաթղթի. առաջինը ՀՀՄՍ 17-ն է, երկ-
րորդը՝ ՄՄԿ 15, երրորդը՝ ՄՄԿ 27 ստանդարտը, չորրորդը՝ ՖՀՄՍՄԿ-4-ը: 

 
ТЕРМИНЕ СТЕПАНЯН 

 

НОВЫЕ МЕТОДИ УЧЕТА АРЕНДЫ 
 

Ключевые слова: Финанцовая аренда, операционная аренда, 
арендная плата, долгосрочное обязательство, 
международный стандарт финансовых отче-
тов, идентифицированный актив, актив ма-
лой стоимости 

 

После внедрения МСФО 16 ожидается в основном два преимушества: прозрачность и со-
постовимость. 

Прозрачность означает, что финансовые отчеты, связанные с финансовой и опера-
ционной арендой, больше не будут искажены и, вообще, финансовые отчеты будут выражать 
более точную информацию. 

С точки зрения финансовых показателей сопостовимость тоже будет способствовать 
ликвидации некоторых недостатков. Так, если одно из двух предприятий ту же самую аренду 
рассматривает как финансовую, а другое как операционную, то эти показатели не будут со-
постовимыми. Новый стандарт этот вопрос решает. 

 
TEHMINE STEPANYAN 

 

NEW APPROACHES TO LEASE ACCOUNTING 
 

Key Words:  finance lease, operating lease, lease payment, long-
tetm opligation, International Finacial Reporting 
Standards (IFRS), identified asset, low-value asset 

 

The article describes the IFRS 16 and summarizes the expected results when following this 
standard. Launching the IFRS 16 will bring the following two advantages: increased transparency and 
comparability. Transparency assumes that the financial reports will be more precise concerning the 
finance and operating leases. Therefore, financial reports will reflect more concrete and faithful 
relevant information. For two different companies performing separately finance and operating leases 
financial indicators cannot be comparable, however the new standard will help overcome this issue. 
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НАРИНЕ АВАНЕСЯН 
Кандидат экономических наук, доцент, АрГУ 

 

РОЛЬ БАНКОВ В РАЗВИТИИ ЭКОНОМИКИ НКР 
 

Ключевые слова: банковский сектор, кредитные вложения, 
динамика ВВП, отношение кредитных вло-
жений к ВВП, отрасли экономики  

 
Деятельность банков как выражение его экономических отношений с клиентами 

определяется его сущностью, функциями и ролью в экономике. В становлении и разви-
тии экономики НКР большую роль сыграли коммерческие банки, действующие на тер-
ритории НКР. Следует признать, что за 15 лет наблюдается заметное расширение 
кредитования банками в экономику НКР. Банки участвуют во всех региональных ин-
вестиционных программах НКР, как на стадии их разработки, так и при их реализа-
ции. Однако, несмотря на то, что банками кредитуются отрасли экономики НКР, и 
они в основном вовлечены в широкомасштабные государственные программы совме-
стно с Инвестиционным и Сельскохозяйственным фондами, все же банковский сектор 
не удовлетворяет потребностями экономики в кредитных ресурсах. 

 

Деятельность банков, как выражение его экономических отношений с клиентами, 
определяется его сущностью, функциями и ролью в экономике. Банки – одна из цент-
ральных структур экономики страны. Их закономерная и нормальная деятельность – не-
обходимое условие реального создания и функционирования рыночных механизмов. Без 
них немыслима нормальная и рациональная организация хозяйственной деятельности в 
общественном масштабе.  

В процессе развития экономика НКР преодолела разрушительные последствия вой-
ны практически во всех сферах социально-экономической жизни. За последние 20 лет 
были восстановлены традиционные для Арцаха отрасли – сельскохозяйственный сектор, 
новые – энергетика, горнодобывающая отрасль, туризм и т д. Вот уже несколько лет наб-
людаются быстрые темпы роста экономики НКР, свидетельством тому статистические по-
казатели экономического роста НКР (рис.1,2). Темп роста ВВП в 2015 г. по сравнению с 
2000 г. увеличился на 800%, по сравнению с 2014 годом – на 10%. 

В становлении и развитии экономики НКР большую роль сыграли коммерческие 
банки, действующие на территории НКР. Следует признать, что за 15 лет наблюдается за-
метное расширение кредитования банками экономики НКР (рис.1). 
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Рис. 1. Динамика ВВП и кредитных вложений в НКР млн. др. за 2000-2015 гг1 
 
За исследуемый период отношение кредитов к ВВП (рис.2) уменьшилось по сравне-

нию с 2014 г. (52%), и в 2015 г. показатель составил 48,2 %., в развитых странах этот по-
казатель значительно выше (в пределах 150–300 %). Такое различие в цифрах свидетель-
ствует о недостаточном использовании кредитного потенциала действующих банков на 
территории НКР в финансировании роста производства, что является фактором развития 
любой национальной экономики.  

 

 
Рис. 2. Отношение кредитов кредитных организаций к ВВП, % 
 
Банки участвуют во всех региональных инвестиционных программах НКР, как на 

стадии их разработки, так и при их реализации. Более наглядно динамику объема креди-
тования отраслей экономики за последние 8 лет можно проследить на диаграмме, пред-
ставленной ниже (рис.3). 

 

                                                            
1 http://stat-nkr.am 
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Рис. 3. Структура кредитных вложений по отраслям экономики 
 

Действующие на территории НКР банки, являются частью единой банковской сис-
темы РА. Из 21 коммерческого банка Армении (на 01.01.2016 г.) 9 имеют филиалы в НКР. 
Из 521 зарегистрированного филиала 35 находятся на территории Арцаха1. Отметим так-
же, что на территории НКР действует только один головной банк – ЗАО "Арцахбанк", ко-
торый также выполняет некоторые функции центрального банка для НКР, в частности, 
обслуживает бюджет, правительство и другие государственные органы НКР2. Остальные 
банки являются филиалами коммерческих банков Армении. 

 

 
Рис. 4. Структура выданных кредитов девствующими банками на  

территории НКР (в %) 
                                                            
1  cba.am 
2 www.artsakhbank.com 
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Кредитные вложения в республике, согласно отчетам коммерческих банков по сос-
тоянию на 1-ое января 2016 г., составили 100805,5 млн.др., где 73% составили кредиты, 
выданные в иностранной валюте. По сравнению с 2014 годом (98234.1 млн.др.) кредит-
ные вложения увеличились на 2,6 % (в России возросли на 7,6%1). Исходя из выше пред-
ставленного рисунка (рис.4), в тройку лидеров по выдаче кредитов на территории рес-
публики входят следующие банки: ЗАО "Артцахбанк"- 48%, затем филиалы ЗАО "Ардшин-
банк"- 20,5% (их в НКР - 6), а на третьем месте филиалы ЗАО "Армбизнесбанка" - 14,% (их 
в НКР-7). 

Кредитные вложения в промышленной отрасли уменьшились в 2,3 раза по сравне-
нию с предыдущим годом. Пиком кредитования сельского хозяйства, строительства и 
торговли был 2011 год. В период с 2011 по 2015 годы суммы кредитов по отмеченным от-
раслям уменьшились соответственно в 2 раза, в 3,2 раз и в 1,8 раз. Анализ динамики до-
ли сельского хозяйства в ВВП НКР за 2006-2012 гг,показал что данный увеличилась на 
73,9 %., что было обусловлено предвыборной программой действующего президента, ко-
торый отрасль назвал стратегической. С этой целью финансовые вливания в аграрный 
сектор из года из года в год увеличивались. 

Коммерческие банки, действующие на территории НКР, участвуют в социально-эко-
номических программах развития республики. Отметим, что в целях содействия развитию 
различных социально-экономических областей НКР и для предоставления содействия на-
чинающим и действующим хозяйствующим субъектам экономики решением правитель-
ства НКР2 в 2007 г. был создан Арцахский инвестиционный фонд. Программы по под-
держке малого и среднего предпринимательства инвестиционного фонда Арцаха имеют 
целью способствовать социально-экономическому развитию, а также развитию регио-
нальной стабильности НКР, а программы по финансовой поддержке по приобретению и 
ремонту квартир по ипотечному кредитованию способствуют развитию строительства и 
улучшению квартирных условий населения НКР. В рамках программы фонда, структура 
кредитов выданных коммерческими банками субъектам малого и среднего бизнеса в те-
чение последних 5 лет по отраслям экономики представлена ниже (таб.1), здесь также 
наблюдается заметное уменьшение кредитных вложений в отрасли экономики. 

Таблица 1  
Кредиты по отраслям экономики в рамках государственной программы поддержки 

МСБ 2011-2015 гг., млн. др.3 
 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
Промышленность 1356,6 890,6 730,1 624,4 557,7 
Сфера обслуживания 1681,0 729,8 893,8 396,8 56,0 
Торговля 467,1 431,3 497,9 651,0 328,4 
Строительство 203,8 143,9 40,8   
                                                            
1 cbr.ru 
2 Решение правительства НКР, N 451 от 29 октября 2007 г. 
3 aif.am, отчеты 2011-2015 гг. 
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Банки также учувствуют в программах развития сельского хозяйства НКР, развитие 
которого является одной из основных проблем республики. Правительством НКР реализу-
ется стратегическая программа развития сельского хозяйства, включающая в себя про-
граммы развития животноводства, производства зерновых культур и других продуктов 
жизненной необходимости, специальные программы по подрайонам. Государство предос-
тавляет земледельцам льготные кредиты. В этом случае важным достижением с точки 
зрения государственной политики было создание Фонда содействия селу и сельскому хо-
зяйству Нагорно-Карабахской Республики, который был основан 24 января 2006 года 
Правительством НКР, но его масштабные мероприятия возобновились в конце 2007 года, 
придавая новый темп прогрессу в сельском хозяйстве. В рамках деятельности фонда, 
посредством коммерческих банков, действующих на территории НКР, выдаются креди-
ты. Согласно отчету фонда за 2015 частичное субсидирование процентов на выданные 
фондом через банки кредиты уменьшилось на 8% по сравнению с 2014 г. 

Однако, несмотря на то, что банками кредитуются отрасли экономики НКР, и они в 
основном вовлечены в широкомасштабные государственные программы совместно с Ин-
вестиционным и Сельскохозяйственным фондами, все же банковский сектор не удовлет-
воряет потребностям экономики в кредитных ресурсах. 

В свете вышеуказанного, следует отметить, что уменьшение кредитных вложений в 
сектор экономики обусловлен кризисными явлениями, которые стали ощущаться с сере-
дины 2014 года и усугубились в 2015 году. В связи с чем в 2015 году коммерческие бан-
ки, действующие на территории НКР, были вынуждены сдерживать кредитование. В бан-
ках предусматривалось ужесточение требований к потенциальным заемщикам, а именно к 
их возможностям выполнять обязательства в кризисных условиях. Из-за низкой ликвидно-
сти и падающих цен на недвижимость были ужесточены требования к залоговому обес-
печению заемщиков. 

Таким образам, кризисное состояние экономики, в котором она продолжает нахо-
диться, наличие инфляции, неплатежеспособность многих хозяйствующих субъектов и их 
финансовая неустойчивость в целом приводит к уменьшению роли банков в развитии 
экономики НКР. Без экономической и политической стабилизации в стране нельзя гово-
рить ни о каком реальном кредитном рынке, способствующем развитию экономики и по-
вышению эффективности её функционирования. 
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ՆԱՐԻՆԵ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ 
 

ԲԱՆԿԵՐԻ ԴԵՐԸ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր.  բանկային հատված, վարկային ներդրումներ, 
ՀՆԱ դինամիկա, վարկային ներդրումներ/ՀՆԱ 
հարաբերակցություն, տնտեսության ճյուղեր 

 

Բանկային գործունեությունը, որպես հաճախորդների հետ տնտեսական հարաբերություննե-
րի դրսևորում, բնորոշվում է իր էությամբ, գործառույթներով ու տնտեսության մեջ կատարած դե-
րով: ԼՂՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերը մեծ դեր են խաղացել տնտեսության ձևավոր-
ման և զարգացման գործում: Պետք է ընդունել, որ վերջին 15 տարվա ընթացքում նկատվել է բան-
կերի կողմից ԼՂՀ տնտեսության վարկավորման զգալի աճ: Բանկերը ներգրավված են ԼՂՀ տա-
րածաշրջանային բոլոր ներդրումային ծրագրերում, դրանց զարգացման, ինչպես նաև իրականաց-
ման փուլերում: Թեպետ բանկերը վարկավորում են ԼՂՀ տնտեսության ճյուղերը և ներդրումային 
և գյուղատնտեսական հիմնադրամների հետ համատեղ ներգրավված են պետական լայնածավալ 
ծրագրերում, այնուամենայնիվ բանկային հատվածը չի բավարարում տնտեսության` վարկային ռե-
սուրսների նկատմամբ ունեցած կարիքները: 

 
NARINE AVANESYAN 

 

THE ROLE OF BANKS IN THE DEVELOPMENT OF NKR ECONOMY 
 

Key Words:  banking sector, credit investments, the dynamics of 
GDP, the ratio of capital to GDP, the branches of 
economy 

 

 The activity of banks as an expression of its economic relation with customers is determined by its 
nature, functions and the role in the economy. The commercial banks operating in the territory of the 
NKR played an important role in the formation and development of NKR economy. We must admit that 
a marked increase of banking loans have been observed in the NKR economy for 15 years . Banks are 
involved in all regional investment programs in NKR both at the stage of their development and in their 
implementation. In spite of the fact that banks lend the sectors of the NKR economy and are mostly 
involved in large-scale state programs in conjunction with the Investment and Agricultural funds, 
however the banking sector does not meet the economy's needs for credit resources. 
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ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ III 
 

ՄԱԿՐՈԷԿՈՆՈՄԻԿԱ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 
 МАКРОЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

MACROECONOMICS AND INTERNATIONAL ECONOMIC 
RELATIONS 
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ԱՐՏԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  
 

ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ ՀՀ ԱՆԴԱՄԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
ՆԵՐԿԱՅԻՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ  

 
Հիմնաբառեր.  Եվրասիական տնտեսական միություն, ին-

տեգրում, համաշխարհային տնտեսություն, 
ճգնաժամ, ապրանքաշրջանառություն  

 
Գլոբալացման գործընթացի անբաժանելի մաս է ավելի սերտ կապերի հաստա-

տումն առանձին ազգային տնտեսությունների միջև: Սա արտահայտվում է ինտեգրման 
գործընթացների ակտիվացմամբ և ազգային տնտեսությունների փոխկապվածության 
աճով: Կասկածից վեր է այն, որ Հայաստանի Հանրապետությունը, մաս կազմելով հա-
մաշխարհային տնտեսությանը, պետք է նույնպես խորացնի իր մասնակցությունն ինտե-
գրման գործընթացներին: Դրա վառ դրսևորումն է ՀՀ անդամակցությունը Եվրասիական 
տնտեսական միությանը, որն էական ազդեցություն է ունենալու մեր երկրի ազգային 
տնտեսության դինամիկ զարգացման վրա: 

 
Համաշխարհային տնտեսության ներկայիս զարգացման հիմնական բնութագրերից 

մեկն ազգային տնտեսությունների փոխադարձ ինտեգրվածության օրեցօր խորացումն է: 
Այն կոչված է նվազագույնի հասցնելու այն բացասական երևույթները, որոնք այս կամ 
այն ձևով խանգարում են ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի ու աշխատուժի 
վերազգային մակարդակով նորմալ շարժին: 

Կասկածից վեր է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը (այսուհետ՝ ՀՀ), մաս կազ-
մելով համաշխարհային տնտեսությանը, պետք է ընտրություն կատարի հօգուտ դրանցից 
մեկի: Հիրավի, Եվրոպական միությունը (այսուհետ՝ ԵՄ) եղել և շարունակում է մնալ ամե-
նագրավիչ և էտալոնային բնույթի ինտեգրացիոն միավորումը, սակայն ՀՀ-ն դարեր շա-
րունակ սերտ առևտրատնտեսական կապերի մեջ է եղել Ռուսաստանի հետ, որը ներկա-
յումս ձեռնամուխ է եղել նախկին խորհրդային պետությունների հետ ավելի խոր ինտե-
գրման գործընթացի՝ ստեղծելով Եվրասիական տնտեսական միությունը (այսուհետ՝ 
ԵՏՄ): Այդ իսկ պատճառով ՀՀ իշխանությունները, ելնելով աշխարհաքաղաքական, 
տնտեսական և այլ պատճառներից, նախընտրեցին դառնալ ԵՏՄ անդամ՝ չանտեսելով 
ԵՄ-ի հետ սերտ կապերի պահպանման և հնարավորինս զարգացման կարևորությունը:  

Մասնավորապես՝ 2014 թ. հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում ՀՀ նախագահը ստորա-
գրեց ԵՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության պայմանագիրը, համաձայն որի՝  ՀՀ-ն ԵՏՄ լիիրավ 
անդամ պետք է դառնար 2015 թ. հունվարի 2-ի: Այսինքն՝ ՀՀ-ն դարձավ այդ միավորման 
հիմնադիր պետություններից մեկը՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի և Բելառուսի հետ: 
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Ներկայումս այս միավորման անդամ է նաև Ղրղզստանը, որն անդամակցել է ԵՏՄ-ին 
2015 թ. օգոստոսի 12-ին:  

Բոլորիս հայտնի է, որ ՀՀ անդամակցության հարցը ԵՏՄ-ին այնքան էլ միանշանակ 
չընդունվեց հասարակության կողմից, քանի որ այլընտրանքը՝ ԵՄ-ի հետ ասոցացման 
պայմանագրի ստորագրումը, նույնպես գրավիչ էր բոլոր առումներով: Սակայն հասարա-
կական կյանքի բոլոր հատվածների փոխկապվածությունը և միմյանցով պայմանավո-
րումը մեծ դեր խաղացին ԵՏՄ-ին նախապատվություն տալու գործընթացում: Մասնա-
վորապես՝ ՌԴ-ն եղել և ներկայումս էլ ՀՀ ռազմավարական գործընկերն է բոլոր առումնե-
րով: Բացի այդ, կասկածից վեր է, որ այս որոշման վրա էական ազդեցություն է ունեցել 
մեր տարածաշրջանում առկա ռազմաքաղաքական իրավիճակը: 

Մեր խնդիրն է փորձել պարզել, թե արդյոք ներկայիս այն հայտարարությունները, 
որ ԵՏՄ անդամակցության արդյունքում ՀՀ ազգային տնտեսությունն ունեցել է կորուստ-
ներ, համապատասխանում են իրականությանը, թե այդ ամենի մասին դեռ վաղ է խոսել: 
ՀՀ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին, անշուշտ, համընկավ ՌԴ տնտեսության խոր ճգնաժամի 
հետ, ինչն աղավաղեց բնականոն պատկերը: Ինչպես գիտենք, ՌԴ-ում 2014 և 2015 թթ. 
ՀՆԱ-ն աճել է համապատասխանաբար 0,6 և -3,9 տոկոսով1: Այլ կերպ ասած, 2014 թվա-
կանին, փաստացի, ՌԴ տնտեսությունը գտնվել է լճացման փուլում, իսկ 2015 թվականին՝ 
պաշտոնապես ունեցել 3,9 տոկոս անկում, որը վերջին 10 տարում զիջել է միայն 2009 
թվականի նույն ցուցանիշին (7,8 տոկոս)2: Ընդ որում, եթե 2009 թվականի անկումն ուներ 
գլոբալ բնույթ, պայմանավորված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամով, ապա 
արդեն 2015 թվականին դա ՌԴ–Արևմուտք հակամարտության հետևանքով էր, որին 
հաջորդեցին նաև տնտեսական պատժամիջոցները: Սա, նավթի գների անկման և ՌԴ 
տնտեսության կառուցվածքային խնդիրների հետ միասին, կարելի է ասել, կործանարար 
ազդեցություն ունեցավ երկրների տնտեսության վրա: ՌԴ տնտեսական ճգնաժամը բա-
ցասական ազդեցություն ունեցավ նրա հետ սերտ տնտեսական կապեր ունեցող երկրնե-
րի, այդ թվում՝ ՀՀ տնտեսության վրա, որի համար ՌԴ-ն եղել և մնում է ռազմավարական 
գործընկեր գրեթե բոլոր ոլորտներում: 

Այժմ փորձենք մանրամասնորեն դիտարկել, թե ինչ բացասական փոփոխություններ 
տեղի ունեցան ՌԴ–ՀՀ տնտեսական հարաբերությունները բնութագրող ցուցանիշներում 
և արդյոք դրանք ԵՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության հետևանք են: Պետք է նշել, որ 2015 
թվականին ՀՀ արտաքին ապրանքաշրջանառությունում ՌԴ մասնաբաժինը  24,8 տոկոս 
է3, որը առանձին պետությունների շարքում ունի առաջատար դիրք: ՌԴ−ՀՀ ապրանքա-
շրջանառությունը 2015 թվականին 2014-ի համեմատ նվազել է 18 տոկոսով: Նույն ժամա-
նակահատվածում ապրանքաշրջանառությունը Ղազախստանի հետ նվազել է 31,4 տոկո-

                                                            
1 Темпы роста ВВП России- http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=russia&table=ggecia 
2 Նույն տեղում: 
3 Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, Եր., 

2016, էջ 114, http://armstat.am/file/article/sv_12_15a_411.pdf 



  267

սով, իսկ Բելառուսի հետ՝ 2 տոկոսով1: ՀՀ ապրանքների և ծառայությունների արտահա-
նումը ՌԴ նվազել է նույն ժամանակահատվածի հետ համեմատած 26,7 տոկոսով2, որը 
լուրջ հարված է հասցրել ՀՀ արտահանման ծավալներին: Պետք է նշել, որ 2015 թվակա-
նին համեմատական բարելավում է արձանագրվել առևտրային ընթացակարգերում՝ պայ-
մանավորված ԵՏՄ անդամակցությամբ: Օրինակ՝ ՌԴ-ից ՀՀ ներմուծվող բնական գազի 
նկատմամբ ՌԴ-ն մաքսատուրքեր չի կիրառել, ինչը բացառապես պայմանավորված է ՀՀ՝ 
ԵՏՄ-ին անդամակցությամբ: Այսինքն՝ ինտեգրացիոն գործընթացը որոշակի առումով 
մեղմացրել է այն բացասական հետևանքներն այս հատվածում, որոնք կարող էին լինել 
ԵՏՄ իրավական միջավայրի բացակայության դեպքում: 

Նույն ժամանակահատվածում, պայմանավորված ԵՏՄ անդամ ամենամեծ ՀՆԱ 
ունեցող պետության՝ ՌԴ տնտեսության ճգնաժամով, անկում արձանագրվեց նաև  
ՌԴ-ից ոչ առևտրային նպատակներով ֆիզիկական անձանց կողմից փոխանցվող գու-
մարների (տրանսֆերտների) մասով: Մասնավորապես, ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի 
տվյալների, 2015 թվականին արտերկրից Հայաստան կատարված ոչ առևտրային զուտ 
փոխանցումները 2014-ի համեմատ կրճատվել են ավելի քան 520 մլն դոլարով՝ կազմելով 
1 մլրդ 208 մլն ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումար: Այդ նվազման առյուծի բաժինը 
պատկանում է ՌԴ-ին, որտեղից կատարվող փոխանցումների մեծությունը նվազել է նույն 
ժամանակաշրջանում 518 մլն դոլարով, ինչը ընդհանուր նվազման 99,6 տոկոսն է3: 2016 
թվականի առաջին ութ ամիսներին տրանսֆերտների զուտ ներհոսքը 429 մլն 510 հազ. 
դոլար էր, ինչը նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի հետ համեմատ (549 մլն 530 
հազ. դոլար) 120 մլն 20 հազ. դոլարով պակաս է4: 

Դիտարկելով վերը նշված ցուցանիշները՝ կարելի է եզրակացնել, որ բոլոր այն 
պնդումները, թե ՀՀ-ԵՏՄ անդամ այլ պետությունների միջև առկա տնտեսական կապերը 
բնութագրող ցուցանիշների վատթարացումը պայմանավորված է այդ ինտեգրացիոն 
միավորմանը ՀՀ անդամակցությամբ, զուրկ են հիմքերից, քանի որ տվյալ միավորումը 
դեռևս լիարժեքորեն չի աշխատում և չի իրականացնում իրեն վերապահված լիազորու-
թյունները, այսինքն՝ ԵՏՄ պայմանագրից բխող իրավական ակտերը: Մասնավորապես՝ 
ԵՏՄ պայմանագրի անցումային մասում կողմերը նշում են, որ տարբեր ոլորտներում 
փոխգործակցության խորացումը պետք է լինի աստիճանաբար: Օրինակ՝ նավթի, գազի և 
ֆինանսների ոլորտներում լիարժեք ինտեգրման ենթադրվում է հասնել միայն 2025 թվա-
կանին5: Նմանատիպ «ճանապարհային քարտեզ» է սահմանվում նաև յուրաքանչյուր ան-
                                                            
1  Նույն տեղում, էջ 114: 
2  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, 

Եր., 2016, էջ 116,  http://armstat.am/file/article/sv_12_15a_411.pdf 
3  ՀՀ ԿԲ արտաքին հատվածի վիճակագրության հրապարակումներ, https://www.cba.am/am/SitePages/ 

statexternalsector.aspx 
4  Տրանսֆերտները շարունակում են նվազել, http://armlur.am/589541/ 
5  Договор о Евразийском экономическом союзе, https://docs.eaeunion.org/Pages/DisplayDocument.aspx?s= 

bef9c798-3978-42f3-9ef2-d0fb3d53b75f&w=632c7868-4ee2-4b21-bc64-1995328e6ef3&l=540294ae-c3c9-511-
9bf8-aaf5d6e0d169&EntityID=3610 
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դամ պետության ինտեգրման առումով՝ ելնելով դրանց ազգային տնտեսությունների յու-
րահատկություններից:  

Հաշվի առնելով ՀՀ տնտեսության կառուցվածքային անհամամասնությունները՝ հե-
տաձգված է ՀՀ միացումը ԵՏՄ միասնական մաքսային սակագների համակարգին: Մաս-
նավորապես, համաձայն «ԵՏՄ պայմանագրին ՀՀ անդամակցության պայմանագրի», 
2015−2022 թթ. սահմանված է անցումային ժամանակահատված, որի ընթացքում ՀՀ 
արտաքին առևտրի սակագնային քաղաքականության պայմանները պետք է համա-
պատասխանեցվեն ԵՏՄ միասնական սակագնային պայմաններին1:  

Այսինքն՝ եթե դիտարկենք ՀՀ արտահանման ծավալներն այս համատեքստում, 
ապա կարելի է միանշանակորեն եզրահանգել, որ տնտեսական փոխգործակցության այս 
հատվածում, ԵՏՄ անդամակցությամբ պայմանավորված, որևէ լուրջ փոփոխություն տեղի 
չի ունեցել: Դրա վառ ապացույցն է այն, որ, ինչպես վերը նշվեց, դեռևս ՀՀ-ն իր ար-
տաքին առևտրային քաղաքականության սակագնային մասը չի իրականացնում ԵՏՄ 
ինստիտուցիոնալ պահանջներին համապատասխան և, փաստացի, դեռևս լայն առումով 
այս համակարգին անդամակցության մասին առկա բացասական կարծիքները լուրջ 
հիմքեր չունեն, իսկ անդամ պետությունների միջև տնտեսական հարաբերությունները 
բնութագրող ցուցանիշների անկումը հիմնականում պայմանավորված է ինտեգրացիոն 
այս միավորման հետ ուղղակի կապ չունեցող գործոններով: Ավելին, այս ինտեգրացիոն 
գործընթացը որոշ առումով մեղմել է առկա սոցիալ-տնտեսական բացասական զարգա-
ցումները:  

Ամփոփելով ևս մեկ անգամ պետք է փաստել, որ ՀՀ անդամակցությունը ԵՏՄ-ին 
լայն առումով որևէ էական ազդեցություն չի ունեցել ՀՀ տնտեսության ներկա վիճակի 
վրա, և այսօր համապատասխան պատկան մարմինների խնդիրն է առավելագույնի 
հասցնել այն հնարավոր դրական ազդեցությունը, որը առաջիկա տարիներին կարող է 
ունենալ այդ ինտեգրացիոն միջավայրը մեր տնտեսության վրա: 
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Неотъемлемой частью процесса глобализации является установление более тесных 
связей между отдельными национальными экономиками. Это проявляется в углублении про-
цесса интеграции и растущей взаимозависимости национальных экономик. Нет никаких со-
мнений, что Республика Армения является частью мировой экономики и должна углубить свое 

                                                            
1 Договор о присоединении Республики Армения к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 

2014 года (подписан в г. Минске 10.10.2014). 
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участие в интеграционных процессах. Ярким проявлением этого является членство Армении в 
Евразийском экономическом союзе, которое будет иметь значительное влияние на динамичное 
развитие народного хозяйства нашей страны. 
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THE CURRENT ECONOMIC CONSEQUENCES OF ARMENIAN MEMBERSHIP  
IN THE EURASIAN ECONOMIC UNION 

 

Key Words:  Eurasian Economic Union, integration, global 
economy, crisis, commodity circulation 

 

An integral part of the globalization process is the establishment of closer ties between the 
individual national economies. This manifests itself in the deepening of the integration process and the 
growing interdependence of national economies. There is no doubt that the Republic of Armenia is a 
part of the global economy and has to deepen its involvement in the integration processes. A clear 
manifestation of this is Armenia's membership in the Eurasian Economic Union, which will have a 
significant impact on the dynamic development of the economy of our country. 

 
 

 
ԱՆԱՀԻՏ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԾԱԽՍԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ 
ՄՇԱԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ, ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐՆ ՈՒ 

ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր.  ծախսային նորմ, նորմատիվային մեթոդ, 
մրցակցային միջավայր, գին, գնագոյացման 
կարգավորում, տնտեսության նորմատիվա-
յին կարգավորում, ռազմավարություն  

 

Հոդվածում հիմնավորվել է երկրի անվտանգության ապահովման գործում շուկայա-
կան տնտեսության մրցակցային միջավայրի նորմատիվային կարգավորման հիմքը 
կազմող` ծախսային նորմերի ու նորմատիվների ունեցած դերը։ Այդ տեսանկյունից, 
տնտեսության բազմաթիվ մրցակցային միջավայրերի առանձնահատկություններին հա-
մապատասխան, բացահայտվել է նորմատիվային մեթոդի և տնտեսության կարգավոր-
ման արդյունքների գնահատման առանձնահատկությունների փոխադարձ կապը: 

 
Շուկայական տնտեսության պայմաններում փոքր ու միջին ձեռնարկատիրության 

զարգացումը խթանող բարենպաստ մրցակցային միջավայրը կարող է գոյություն ունենալ 
միայն գիտականորեն հիմնավորված ծախսային նորմերով ու նորմատիվներով ձևա-
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վորվող և գործող կարգավորված գներով։ Ուստի ծախսային նորմերը և նորմատիվները 
ծառայությունների մատուցման կամ միավոր արտադրանքի թողարկման համար ստան-
դարտներին համապատասխան հումքի‚ նյութերի‚ վառելիքի‚ էներգիայի‚ աշխատանքա-
յին‚ ֆինանսական և այլ ռեսուրսների ծախսման թույլատրելի առավելագույն կամ նվազա-
գույն քանակությունն արտահայտող մեծություններ են և սահմանվում են ըստ ծառայու-
թյան մատուցման‚ արտադրության կազմակերպման և տեխնիկական պայմանների։ 
Ծախսային նորմերն ու նորմատիվները մշակվում են. 

1. վերլուծական մեթոդով‚ 
2. փորձալաբորատոր մեթոդով, 
3. հաշվե-վիճակագրական մեթոդով։ 
Վերլուծական մեթոդով ծախսային նորմերն ու նորմատիվները մշակելիս հենվում են 

ծառայությունների մատուցման և արտադրության կազմակերպատեխնիկական պայման-
ների վրա։ Փորձալաբորատոր մեթոդով նորմավորվում է օժանդակ նյութերի ծախսման 
գործընթացը‚ որի հիմքում են փորձերը‚ խրոնոմետրաժները, լաբորատոր փորձերը և 
այլն։ Հաշվե-վիճակագրական մեթոդով վերանայվում են ծախսային նորմերն ու նորմա-
տիվները‚ մշակվում նորը կամ փոփոխում եղածը՝ հիմնավորելով հաշվետու վիճակա-
գրական տվյալների վերլուծությամբ (ընթացիկ կամ հաշվետու ժամանակաշրջանում)։ 

Ծախսերը նորմավորվում են հետևյալ հաջորդականությամբ. 
1. նորմավորման օբյեկտի որոշում‚ 
2. նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական ռեսուրսների ծախսման վրա ծա-

ռայությունների մատուցման և արտադրության պայմանների ազդեցության 
ուսումնասիրություն, 

3. խմբային և այլ խոշորացված ու միջինացված նորմատիվային ցուցանիշների 
հաշվարկ, 

4. նորմատիվային ցուցանիշների նախագծերի վերլուծություն և հաստատում։ 
Ծախսերի նորմավորման այս հաջորդականությունն ու իրականացման առանձնա-

հատուկ ձևը կիրառվում են նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական բոլոր ռեսուրս-
ների ծախսային նորմատիվների ցուցանիշների ձևավորման ու հաշվարկման ժամանակ։ 
Մակրոկարգավորման գործընթացում վերջիններս մշակվում են հաշվեկշռային մեթոդով՝ 
բազմաթիվ հաշվեկշիռներից յուրաքանչյուրի միջոցով իրականացվող նպատակների 
առանձնահատկություններին համապատասխան. 

– միջճյուղային հաշվեկշիռ, 
– նյութական հաշվեկշիռներ, 
– աշխատանքային ռեսուրսների ամփոփ և մասնակի հաշվեկշիռներ, 
– դրամական եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշիռ, 
– առտրային հաշվեկշիռ, 
– վճարային հաշվեկշիռ,  
– պետական բյուջեի հաշվեկշիռ և այլն։ 
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Տնտեսության նորմատիվային կարգավորման կարևորությունն ու անհրաժեշտու-
թյունն արտահայտվում են պետական ծախսերի կատարման ընթացքում օգտագործվող 
այն նորմերի ու նորմատիվների համակարգով, որոնք կապված են. 

ա)պետական գնումների իրականացման հետ, 
բ)  տրանսֆերտային վճարումների հետ, 
գ)  պետական պարտքի սպասարկման ծախսերի հետ: 

Ծախսային նորմերն ու նորմատիվները դասակարգվում են ըստ հետևյալ առանձ-
նահատկությունների կամ հաջորդականության. 

1. ըստ նորմավորման օբյեկտի և նյութական (աշխատանքային, ֆինանսական) 
ռեսուրսների ագրեգավորման աստիճանի, 

2.  ըստ գործողության ժամանակի և ծախսերի կազմի։ 
Առաջին խումբն իր հերթին բաժանվում է ըստ. 

ա) անհատականի (օպերացիոն‚ դետալային‚ հանգուցային‚ խոշորացված խմբա-
յին) 

բ) ընդհանուրի։ 
Ըստ նյութական ռեսուրսների ագրեգավորման աստիճանի՝ ծախսային նորմերը 

լինում են. 
1.  առանձնահատուկ, 
2.  ընդհանուր, 

իսկ ըստ գործողության ժամկետի. 
1. կարճաժամկետ (մինչև 1 տ.), 
2. միջին ժամանակային (1 - 5 տ.), 
3. երկարաժամկետ (5 տ. ավելի): 

Ըստ առանձին անվանացանկի՝ արտադրատեսակներից յուրաքանչյուրի տարատե-
սակների համար կատարված ծախսերի կազմում կիրառվող նորմերի և նորմատիվների 
բոլոր ուղղություններով դասակարգումը հենվում է վառելիքի և էներգիայի ծախսային 
նորմերի վրա (այսինքն՝ յուրաքանչյուր արտադրատեսակի արտադրության կամ ծառայու-
թյան մատուցման համար ծախսային նորմերի համակարգում այդ ծախսային նորմերը 
միշտ կիրառվում են)‚ հետևաբար՝ վառելիքի և էներգիայի ծախսային նորմերը տարբեր-
վում են՝ ըստ. 

1. տեխնոլոգիական նշանակության (վառելիքի որոշակի տեսակի համար սահ-
մանվում է ծախսային նորմ), 

2. արտադրական նշանակության (ծախսային նորմը վերաբերում է վառելիքի որո-
շակի տեսակի միավորի այրումից ստացված ջերմային էներգիայի քանակին)։ 

Ծախսային նորմերն ու նորմատիվները դասակարգվում են՝ ըստ. 
1. կազմման ձևի, 
2. մշակման մեթոդի‚ 
3. կիրառման ոլորտի‚ 
4. գործողության ժամկետի‚ 
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5. ագրեգացման աստիճանի‚ 
6. կիրառման ծավալների և այլն։ 

1․ Ըստ կազմման ձևի՝ ծախսային նորմերն ու նորմատիվները լինում են. 
1.1.  միջին‚  
1.2.  նմուշի‚ 
1.3.  սահմանափակումների, 
1.4.  դիֆերենցված‚  
1.5.  բնական‚ 
1.6.  արժեքային։ 

2. Ըստ մշակման մեթոդի՝ դրանք լինում են. 
2.1. հաշվարկային‚ 
2.2. փորձարարական‚ 
2.3. լաբորատոր։ 

3. Ըստ կիրառման ոլորտի՝ դրանք լինում են 
3.1. պլանավորման կամ կանխատեսման‚ 
3.2. արտադրության կազմակերպման‚ 
3.3. խթանման, 
3.4. ռեսուրսների բաշխման‚  
3.5. արդյունավետության գնահատման‚ 
3.6. ֆինանսական գործունեության վերլուծության, 
3.7. վերահսկողության իրականացման։ 

4. Ըստ գործողության ժամկետի՝ դրանք լինում են. 
4.1.  օպերատիվ‚ 
4.2.  ընթացիկ‚ 
4.3.  հեռանկարային։ 

5. Ըստ ագրեգացման աստիճանի, դրանք լինում են.  
5.1.  դետալային‚ 
5.2.  հանգուցային‚ 
5.3.  խմբային‚ 
5.4.  խոշորացված (պայմանական քանակության համար)։ 

6. Ըստ կիրառման ծավալների՝ դրանք լինում են. 
6.1.  արտադրամասային‚ 
6.2.  միջարտադրամասային, 
6.3.  ընկերության կամ ձեռնարկության‚ 
6.4.  ներգործարանային,  
6.5.  միջգործարանային‚ 
6.6.  ներճյուղային, 
6.7.  ճյուղային‚ 
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6.8.  միջճյուղային, 
6.9.  ընդհանուր տնտեսական, 
6.10. պետական։ 

Տնտեսության մեջ չկա որևէ բնագավառ‚ որտեղ աշխատանքային ծախսումներ չկա-
տարվեն և կատարված աշխատանքային ծախսումների յուրաքանչյուր տեսակի համար 
աշխատավարձի ծախսային նորմեր չսահմանվեն։ Յուրաքանչյուր բնագավառում աշխա-
տանքի ճիշտ կազմակերպման հիմքում աշխատանքի նորմավորումն է‚ որը հնարավո-
րություն է տալիս որոշելու. 

1. որևէ աշխատանք կատարելու համար պահանջվող ժամանակը‚ 
2. աշխատանքի այն ծավալը‚ որը պետք է կատարվի միավոր ժամանակահատվա-

ծում։ 
Որևէ աշխատանք կատարելու համար պահանջվող ժամանակը նորմավորվում է՝ 

ըստ. 
1. ձեռքի աշխատանքի (միջին միագումարային ժամանակ, կատարման ինքնու-

րույն եղանակ),  
2. մեքենայացված աշխատանքի‚ որն իր հերթին դասակարգվում է՝ ըստ. 

2.1.  աշխատանքի կատարման մեթոդի, 
2.2. սարքավորումների, որոնք էլ, իրենց հերթին, դասակարգվում են՝ ըստ. 

2.2.1.  սարքավորման յուրաքանչյուր տեսակի 
2.2.2. սարքավորման յուրաքանչյուր տեսակի օգտագործման հնարավորու-

թյան, 
 2.3.  կիրառվող տեխնոլոգիայի։ 

 Կատարված աշխատանքի ծավալն արտահայտող նորմերը հենվում են. 
1. աշխատաժամանակի նորմի վրա (աշխատանքի օգտակար ծախսումների ժա-

մանակահատվածը՝ 1 միավոր արտադրանքի համար), 
2. մշակման կամ արտադրանքի նորմի վրա (1 հերթափոխում‚ 1 շաբաթում‚ 1 ամ-

սում կամ համապատասխան սահմանված ժամկետում կատարված աշխատանքի 
ծավալն է որոշվում)" օրինակ՝ հերթափոխի նորմը որոշվում է՝ հերթափոխի տևո-
ղությունը ժամանակի նորմի վրա հարաբերելով, 

3. աշխատողների քանակի նորմի վրա (աշխատողների այն քանակը‚ որն անհրա-
ժեշտ է որոշակի ծավալով արտադրանք արտադրելու կամ ծառայություն մատու-
ցելու համար), 

4. կառավարելիության նորմերի վրա (1 ղեկավար անձի կողմից որոշակի կամ ա-
ռավելագույն քանակի աշխատողներին արդյունավետ ղեկավարելու հմտության 
աստիճանը), 

5. արտադրվող արտադրանքի միավորի համար սահմանված աշխատատարության 
նորմերի վրա.  
5.1.  տեխնոլոգիական աշխատատարություն‚ երբ հաշվի են առնվում միայն հիմ-

նական աշխատողների աշխատանքային ծախսումները, 
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5.2. արտադրական աշխատատարություն‚ երբ հաշվի են առնվում արդյունաբե-
րաարտադրական ամբողջ անձնակազմի աշխատանքային ծախսումները։ 

6. աշխատողների վարձատրության տարիֆային դրույքաչափերի վրա՝ բազային 
չափով պայմանավորված, 

7. պաշտոնյաների վարձատրության համար սահմանված նորմերի վրա (այստեղ 
կարևոր են պաշտոնի ընտրովի կամ նշանակովի լինելը, ճյուղային, տեղական, 
պետական և մասնավոր նշանակությունը, ինչպես նաև դրանցից յուրաքանչյուրի 
դեպքում՝ ճշգրտված համապատասխան գործակիցները), 

8. պետության սահմանած նվազագույն աշխատավարձի նորմի վրա (այն հավա-
սարեցված է նվազագույն սպառողական զամբյուղի արժեքին, օգտագործվում է 
որպես հաշվարկային միավոր տարբեր տեսակի տույժերի և տուգանքների հաշ-
վարկման համար, ինչպես նաև համարվում է աշխատանքի վարձատրության այն 
նվազագույն շեմը, որից ցածր ոչ մի գործատու ընկերություն կամ կազմակերպու-
թյուն չպետք է վարձատրի իր աշխատողին): 

Նյութական ռեսուրսներն օգտագործվում են պատրաստի արտադրանք թողարկելու 
համար‚ որի ժամանակ յուրաքանչյուր պատրաստի արտադրատեսակի արտադրության 
համար սահմանվում են նյութական ռեսուրսների ծախսային նորմեր, իսկ որոշակի քա-
նակությամբ արտադրելու համար՝ այդ ռեսուրսների պաշարների նորմեր։ Ընդ որում, 
նշենք, որ պաշարների նորմերի սահմանման հիմքում 1 միավոր արտադրանքի արտադ-
րության համար սահմանված նյութական ռեսուրսների ծախսային նորմերն են։ Օրինակ՝ 
եթե անհրաժեշտ է արտադրել Y քանակությամբ միևնույն տեսակի պատրաստի արտադ-
րանք, և 1 միավոր արտադրանք արտադրելու պաշարի նորմը հավասար է β-ի, ապա Y 
քանակությամբ արտադրանքի արտադրության համար պետք է ունենալ β · Y = N քա-
նակության չափի պաշարներ։ Իսկ եթե արտադրվում են այդ նույն քանակությամբ, բայց 
արդեն տարբեր տեսակի պատրաստի արտադրանքներ, այդ դեպքում սահմանվում են 
պաշարների ընդհանուր նորմեր, որոնք ներառում են. 

1. տրանսպորտային միջոցների պաշարների նորմերը, 
2. պահեստային պաշարների նորմերը, 
3. պահեստային պաշարների պահպանման նորմերը։ 

Տրանսպորտային պաշարներն անհրաժեշտ են՝ իրացման կետերին մատակարա-
րելու պահանջներից ելնելով‚ որոնք կարող են փոփոխվել՝ ըստ իրացման ծավալի անվա-
նացանկի‚ առաջադիմության և պահպանման ժամկետի կարևորության:  

Պահեստային պաշարների նորմերն իրենց հերթին լինում են. 
1. նախապատրաստական (հասունացման‚ չորացման‚ որոշ հատկությունների 

ձեռքբերմամբ պայմանավորված և այլն), 
2. ընթացիկ‚ որոնք  սահմանվում են տվյալ տեսակի հումքի և  նյութերի  բազմա- 

հերթ մատակարարումների միջև ընկած ժամանակահատվածում արտադրու-
թյան կամ իրացման պահանջները բավարարելու համար, 
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3. ապահովագրական‚ որոնք հաշվարկվում են ընթացիկ պաշարների նորմին 
համապատասխան և, սովորաբար, առավելագույնը վերջինիս 50 տոկոսն են։ 

 
 АНАИТ БАГДАСАРЯН 

 

СУЩНОСТЬ И МЕТОДЫ ОБРАБОТКИ РАСХОДОВ НОРМЫ И СТАНДАРТЫ, 
ПРИНЦИПЫ И ОСОБЕННОСТИ КЛАССИФИКАЦИИ 

 

Ключевые слова: норма расходов, нормативный метод, конку-
рентная среда, цена, регулирование ценооб-
разования, нормативное регулирование эконо-
мики, стратегия  
  

В статье подтверждена роль расходօв нормы и нормативы или стандарты форми-
рующего основы нормативного регулирования конкурентной среды для безопасности рыночной 
экономики страны. С этой точки зрения была дана взаимная связь и экономическое содер-
жание нормативного метода соотвестствующее многочисленным особенностям конкурентной 
среды и особенности оценка воздействия регулирование экономики. 

 

ANAHIT BAGHDASARYAN 
 

ESSENCE AND PROCESSING METHODS EXPENDITURE NORMS AND 
STANDARTDS, PRINCIPLES AND CLASSIFICATION FEATURES 

 

Key Words:  expenditure norm, normative method, the com-
petitive environment, price, pricing regulation, 
normativ regulation of economy, strategy 

 

The role of the expenditure norms and standards forming the basis of normative regulation of 
market economy’s competitive environment in ensuring the security of the country is grounded in the 
article. In this respect, in accordance with the peculiarities of economy’s various competitive 
environments, the interconnection and economic content of the concepts standard method and many 
features of the competitive environment, and especially impact assessment regulation of the economy. 
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ԿԱՐԵՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԸ ԵԱՏՄ 
ՄԱՔՍԱՏՈՒՐՔԵՐԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  արտահանում, ներմուծում, ԵԱՏՄ, մաքսա-
տուրքեր, շուկաներ 

 

Հոդվածում քննարկվել և գնահատվել են ՀՀ արտաքին առևտրի քաղաքականու-
թյունը, մաքսային համակարգը, առևտրի ռեժիմը և արտահանումը: Վերջիններս համե-
մատվել են այլ երկրների, այդ թվում` ԵԱՏՄ նույն չափանիշների հետ: Ներկայացվել են 
արտահանման և, ընդհանրապես, տնտեսական համագործակցության հեռանկարները 
ԵԱՏՄ անդամ երկրների և երրորդ երկրների հետ: Վերլուծվել է ԵԱՏՄ նոր մաքսային 
օրենսգրքով նախատեսված մաքսատուրքերի գործողության ազդեցությունը ՀՀ արտա-
հանման կարևոր ապրանքախմբերի վրա: Քննարկվել են ՀՀ-ում ԵԱՏՄ մաքսային կար-
գավորման անցումային դրույթները և ինտեգրման առավելություններն ու թերություն-
ները: 

 

Հատկանշական է, որ 2010 թ. ԱՀԿ-ի կողմից ՀՀ արտաքին առևտրի քաղաքակա-
նության գնահատման արդյունքում Հայաստանը համարվել է ԱՀԿ մոդելային երկիր: Ըստ 
այդմ, արտահանումն ազատված էր ավելացված արժեքի հարկից և մաքսատուրքից, իսկ 
ներմուծման վրա փաստացի կիրառվում էին մաքսատուրքի 0 կամ 10 տոկոս դրույ-
քաչափեր: Ընդ որում, 10% դրույքաչափով մաքսատուրքերը ամրագրված են եղել վերջնա-
կան սպառման համար նախատեսված (միս և մսից ենթամթերք, կաթ և կաթնամթերք), 
իսկ 0% դրույքաչափով մաքսատուրքերը՝ հետագա վերամշակման ենթակա (սերմացու 
հացահատիկ, կենդանի կենդանիներ և այլն) ապրանքների նկատմամբ: Համեմատու-
թյան համար նշենք, որ ԱՄՆ-ում հումքային ապրանքների նկատմամբ կիրառվող մաքսա-
յին միջին դրույքաչափը 0.9% է, կիսաֆաբրիկատների համար՝ 3.6%, իսկ վերջնական 
արտադրանքի համար՝ 11.1%: Ճապոնիայում այս ցուցանիշները համապատասխանաբար 
0.6%, 3% և 19% են1: 

Ինչպես հայտնի է, ԵԱՏՄ անդամակցության արդյունքում Հայաստանում ներդրվել է 
բոլորովին նոր մաքսային օրենսդրություն, և 2015 թ. հունվարի 1-ից կիրառվում են ԵԱՏՄ 
միասնական մաքսային դրույքաչափերը: Վերջիններս զգալիորեն տարբերվում են Հա-
յաստանում մինչև հիմա կիրառվող դրույքաչափերից:  

Ըստ էության, ԵԱՏՄ միասնական մաքսային դրույքաչափերի հիմքում ՌԴ մաքսա-
տուրքերն են: Երկար ժամանակ ՀՀ և ՌԴ առևտրային քաղաքականությունները և ռե-

                                                            
1  Աղբյուրը` Ճապոնիայի մաքսային ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ Մաքսային համակարգ, հարցեր և 

պատասխաններ, http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/customsanswer_e.htm 
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ժիմները միմյանցից բավական տարբերվել են: Որպես խոշոր տնտեսություն ունեցող եր-
կիր` Ռուսաստանը փորձում է բարձրացնել ինքնաբավության աստիճանը, պաշտպանել 
ներքին տնտեսությունը և մի շարք ավանդական արդյունաբերական ոլորտներ: Հայաս-
տանը, ունենալով փոքր տնտեսություն և ներմուծումից մեծ կախվածություն, որդեգրել էր 
համեմատաբար պարզ և ազատական արտաքին առևտրային քաղաքականություն: ՀՀ 
ներմուծման միջին կշռված դրույքաչափը մի քանի անգամ ցածր է ՌԴ նույն ցուցանիշի 
համեմատ:  

ՀՀ-ում և ԵԱՏՄ տարածքում կիրառվող` ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի ներմուծման մաքսատուր-
քերի դրույքաչափերի1 համադրումը ցույց է տալիս, որ ապրանքախմբերի շուրջ 60 տո-
կոսի դեպքում ԵԱՏՄ-ում գործում են ավելի բարձր մաքսային դրույքաչափեր, քան  
ՀՀ-ում, իսկ 14.5 տոկոսի դեպքում դրանք ավելի բարձր են, քան ՀՀ-ում: Այսինքն՝ եթե 
Հայաստանը ներմուծեր բոլոր այդ ապրանքները ԵԱՏՄ անդամ չհամարվող երկրներից, 
ապա մոտ 7000 ապրանքների գները ՀՀ-ում կբարձրանային, իսկ մոտ 1700-ինը կիջ-
նեին:  

Սակայն, հարկ է նշել, որ ՀՀ ներմուծման բարձր դրույքաչափեր ունեցող ապրան-
քատեսակների շուրջ 25%2-ը ներմուծվում է ԵԱՏՄ-ից, ինչը ենթադրում է առանց մաքսա-
տուրքերի առևտուր: ԵԱՏՄ-ին ՀՀ անդամակցության պայմանագիրը սահմանում է այն 
ապրանքների ցանկը, որոնց նկատմամբ 2015−2022 թթ. ընթացքում ՀՀ-ն պետք է իրա-
կանացնի մաքսատուրքերի աստիճանական մոտեցում և վերջնական համապատաս-
խանեցում ԵԱՏՄ միասնական մաքսային սակագներին:  

«Զգայուն» ապրանքների (752 անուն) ներմուծման նկատմամբ, որոնք առաջին 
անհրաժեշտության սոցիալական նշանակության ապրանքներ են, առաջիկա տարիներին 
գործելու է մաքսազերծման ու հարկադրման արտոնյալ ռեժիմ։ Այդ ապրանքատեսակ-
ների հանդեպ կիրառվելու են ԵԱՏՄ մաքսատուրքի դրույքաչափերից ցածր դրույքա-
չափեր: Բացի այդ, Հայաստանը մինչև 2018 թ. զրոյական մաքսատուրքեր է կիրառելու 
ներկրվող բենզինի նկատմամբ, իսկ միասնական մաքսային սակագնին անցում է կա-
տարելու միայն 2020 թ.: 

Պետք է նշել, որ ԵԱՏՄ ներմուծվող ապրանքների մաքսատուրքերից ստացված 
միջոցներն անդամ պետությունների միջև բաշխվելու են տարբեր տոկոսային հարաբե-
րակցությամբ: ՀՀ-ին հատկացվելու է ԵԱՏՄ տարածք ներմուծված ապրանքների նկատ-
մամբ կիրառված մաքսատուրքերից ձևավորվող բյուջեի 1,13, մինչդեռ Բելառուսին` 4.65, 
Ղազախստանին` 7.25, իսկ ՌԴ-ին` 86.97 տոկոսը3:  
                                                            
1  Աղբյուրը` Таблица ставок ввозных таможенных пошлин Таможенного союза по 10-и значной номенклатуре 

ТН ВЭД, ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պաշտոնական կայքէջ` http://mineconomy.am/uploades 
/20143001103804709.pdf 

2  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, 
Արտաքին հատված, ապրանքների արտահանում և ներմուծում, արտաքին առևտուր բաժին, տեղեկատ-
վական զեկույց, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Եր., 2016, էջ 114-119: 

3  «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թ. մայիսի 29-ի 
պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագիր, http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=95214 
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Հարկ է նկատել, որ այս տարանջատումը կախված է լինելու ԵԱՏՄ ընդհանուր ներ-
մուծման մեջ անդամ երկրի ունեցած տեսակարար կշռից, ինչպես նաև տվյալ երկրի 
տնտեսության չափերից: Մասնավորապես` ՀՀ ներմուծման տեսակարար կշիռը ԵԱՏՄ 
ընդհանուր ներմուծման մեջ 1,3% է, իսկ, օրինակ, Ռուսաստանինը` 73%:  

Հայաստանի համեմատ ԵԱՏՄ մաքսատուրքերի դրույքաչափերը գրեթե բոլոր 
խմբերում շատ ավելի բարձր են: Ամենամեծ տարբերությունը հետևյալ խմբերում է. 

 զենք և զինամթերք, դրանց մասեր և պարագաներ (26 %), 
 թանկարժեք կամ կիսաթանկարժեք քարեր (20%), 
 փայտ և փայտյա իրեր (19%), 
 պատրաստի սննդի արտադրանք (19%), 
 կաշի (մորթիներ) և դրանից իրեր (12.5%): 

Միաժամանակ, պետք է նշել, որ «ՀՀ՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մա-
սին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» պայմանագրում 
ՀՀ-ին տրված են որոշակի արտոնություններ ԵԱՏՄ մաքսատուրքերին անցում կատա-
րելու համար: Միաժամանակ շատ են այնպիսի ապրանքները, որոնց դեպքում ՀՀ-ում 
գործում են առավել բարձր մաքսատուրքեր, քան ԵԱՏՄ-ում: 

Հետաքրքիր է դիտարկել նաև կենսապահովման նվազագույն զամբյուղում ներառ-
ված ապրանքախմբերը: Հացահատիկը (ընդգրկում է ցորեն, եգիպտացորեն, մեսլին) 
ներմուծման խոշոր հոդվածներից է` 2015 թ. կազմելով ներմուծման 2.1 տոկոսը1: «Ցորեն 
և մեսլին» ապրանքային խմբի ներմուծման համար Հայաստանում զրոյական մաքսա-
տուրք է, իսկ ԵԱՏՄ-ում` 3.6%: Սակայն, դա չի կարող էականորեն ազդել գների վրա, 
քանի որ ՀՀ-ն ցորեն է ներմուծում ՌԴ-ից, որոշ չափով նաև` Ուկրաինայից և Ղա-
զախստանից: Այսպես՝ 2015 թ. ՀՀ ներմուծվել է 70620,8 հազ. ԱՄՆ դոլար մաքսային ար-
ժեքով (կամ 292,6 հազ. տ) ցորեն2, որից 60027.68 հազ. ԱՄՆ դոլարը (կամ 248.71 հազ. 
տ.) կամ 85%-ը` ՌԴ-ից: Այս ապրանքների գների վրա ազդեցությունն էական չի լինի, 
քանի որ դրանք արդեն իսկ ազատական ռեժիմով են ներմուծվում ԱՊՀ երկրներ: 

Միսը և մսամթերքը թեև սպառման կարևոր բաղադրիչներից են, սակայն բարձր 
գների պատճառով դրանց սպառումը սահմանափակված է: Մսի հիմնական մասը ներ-
մուծվում է Բրազիլիայից, Հնդկաստանից և ԱՄՆ-ից: 

Ձկան դեպքում մաքսատուրքերի զգալի աճ, ամենայն հավանականությամբ, չի 
կարող գրանցվել: Հայաստանը ձկնամթերք զուտ արտահանող երկիր է: Ներմուծման 
բազմազանության կրճատում և գների որոշակի աճ հնարավոր է, սակայն, ընդհանուր 
առմամբ, ներմուծման և սպառման վրա հետևանքները բացասական չեն լինի: Ավելին, 
հնարավոր է արտահանման շուկայի ընդլայնում: 
                                                            
1  Աղբյուրը` Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Արտաքին տնտեսական գործունեություն բաժին, ՀՀ 

ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան, 2016, էջ 436-543: 
2  Աղբյուրը` Արտաքին առևտրով ՀՀ ներմուծված առավել բարձր մաքսային արժեք ունեցող ապրանքներ, 

Ներմուծման վիճակագրություն, ՀՀ մաքսային ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://customs.am 
/Content.aspx?itn=csCIImportStatistics 
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Կաթնամթերքի ներմուծումը հիմնականում իրականացվում է Նոր Զելանդիայից 
(41%), Ուկրաինայից (17%), ՌԴ-ից (9%) և Ֆինլանդիայից (8%): Հայաստանը կիրառում է 
0% սակագին Ուկրաինայից և Ռուսաստանից, 10%` Նոր Զելանդիայից, Գերմանիայից և 
Ֆինլանդիայից ներմուծման նկատմամբ: ԵԱՏՄ միասնական մաքսատուրքը հասնում է 
15.7%-ի: Սա նշանակում է, որ եվրոպական կարագը ՀՀ-ում կթանկանա և որոշ չափով 
կփոխարինվի ռուսական ու ուկրաինական կարագով: 

Չնայած արտահանմանը` Հայաստանը միրգ և բանջարեղեն զուտ ներմուծող երկիր 
է: Մրգի ներմուծումը հիմնականում իրականացվում է Էկվադորից (20%), Իրանից (16%), 
Հունաստանից (16%), Վրաստանից (10,8%) և Թուրքիայից (10,5%)1: Սակագների ներ-
դաշնակեցումը, ի տարբերություն կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի այլ ապրան-
քախմբերի, կարող է հանգեցնել այս խմբի ապրանքների ներմուծման սակագների իջեց-
ման: Բանջարեղենի ներմուծման դեպքում էական փոփոխություններ դժվար է ակնկալել: 

ՌԴ-ն շատ ապրանքների (հիմնականում ռազմավարական նշանակության հում-
քային ապրանքներ) արտահանման վրա կիրառում է 30 տոկոս մաքսատուրք, որն էա-
պես թանկացնում է տվյալ ապրանքի ներմուծումը ՀՀ: Ներկայում շատ ապրանքների ար-
տադրություն Հայաստանում կազմակերպելը գրեթե անհնար է, Ռուսաստանն այդ ապ-
րանքների արտադրության գծով ունի հարաբերական առավելություն, և արտահանման 
մաքսատուրքերի վերացումից հետո ՀՀ-ում կարող է տեղի ունենալ այդ ապրանքների 
գների որոշակի անկում: Օրինակ՝ 2015 թ. ՌԴ կողմից ՀՀ-ին մատակարարվող գազի ար-
տահանման մաքսատուրքերը հանվել են, և սահմանի վրա գազի գինն էժանացել է մոտ 
24%-ով: Սա հնարավորություն է տվել խուսափելու վերջնական սպառողներին մատա-
կարարվող գազի գնի բարձրացումից, որը դարձել էր անխուսափելի արտարժութային 
տատանումների պատճառով: Իհարկե, հարկ է նկատել, որ արտահանման մաքսատուր-
քի վերացումը միայն գազի վրա չէ, որ տարածվում է: 

Ի լրումն, Հայաստանը եվրոպական երկրների համար կարող է դառնալ տարածք 
դեպի ռուսաստանյան շուկա մուտք գործելու համար: Ներկայում ԵՄ-ՌԴ քաղաքական 
հարաբերությունները լարված են, և տնտեսական համագործակցությունն անկում է ապ-
րում երկկողմ պատժամիջոցների ազդեցության ներքո: Հետևաբար՝ ՀՀ-ն կարող է առա-
ջարկել «մրցունակ» պայմաններ Հայաստանում ներդրումներ կատարելու, արտադրանք 
թողարկելու և ՌԴ արտահանելու համար: 

Բացի այդ, ԵԱՏՄ երկարաժամկետ նպատակներից է նաև միասնական ֆինան-
սական շուկայի ստեղծումը: ՀՀ Կառավարությունը կարող է պարտատոմսերի մի մասը 
թողարկել ռուսական ռուբլով, իսկ ֆինանսական և իրական հատվածները կարող են 
ստանալ առավել մեծ հնարավորություններ բաժնետոմսերի և պարտատոմսերի տեղա-
բաշխման միջոցով:  

                                                            
1  ՀՀ արտաքին առևտուրը երկիր-ապրանք կտրվածքով (2014-2015 թթ.), Ներմուծման վիճակագրություն, ՀՀ 

մաքսային ծառայության պաշտոնական կայքէջ՝ http://customs.am/Shared/Documents/_CI 
/Customs_Statistics/Import_Statistics/2015/vt_artar_imp_erkapr_2014_2015.pdf 
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Անշուշտ, ցանկացած ինտեգրման ազդեցության հիմնական աղբյուրն առևտրի 
ստեղծման էֆեկտի դրսևորումն է: Լավատեսական գնահատականը կլինի այն, որ հա-
յաստանյան արտահանողները հնարավորություն կստանան «զգալու» շուկայի կամ 
առևտրի ընդլայնման էֆեկտի ազդեցությունը` ավելի ազատ մուտք գործելով ԵԱՏՄ՝ ավե-
լի քան 170 մլն-անոց սպառողական շուկա: Անշուշտ, տեսականորեն սա ինտեգրման հիմ-
նական և ցանկալի էֆեկտը պետք է հանդիսանա1: 

Բնութագրական է, որ ՀՀ-ից դեպի երրորդ երկրներ արտահանումը ՀՀ ընդհանուր 
արտահանման շուրջ ¾-ն է: Ըստ այդմ, ԵԱՏՄ պայմաններում անհրաժեշտ է իրականաց-
նել ազգային արտադրողի և սպառողի շահերից բխող, հիմնավորված և կանխատեսելի 
տնտեսական քաղաքականություն, որպեսզի ՀՀ-ից երրորդ երկրներ արտահանումների 
վրա ԵԱՏՄ պայմանագրին միանալու բացասական ազդեցությունները հնարավորինս 
մեղմացվեն և հայկական ընկերությունները երրորդ երկրներում չկորցնեն իրենց արտա-
հանման շուկաները։  
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The article discussed the foreign trade policy, customs and trade regime of the Republic of 
Armenia (RA) compared with other countries, including the Eurasian Economic Union (EAEU). Prospects 

                                                            
1  Մարգարյան Ա., Սոլոդովնիկով Ս., Պետրոսյան Ա., Ղարիբյան Հ., Եվրասիական տնտեսական միությանն 

անդամակցության հնարավոր ազդեցությունները տնտեսության արտահանման հատվածի վրա, Հայաս-
տանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական կայուն զարգացման հիմնախնդիրները: Գիտական հոդ-
վածների ժողովածու, 1(22), գիրք 1, Երևան, «Անանիա Շիրակացի» համալս. հրատ. 2015, էջ 29-37:  
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for economic cooperation and development of the Armenian export to the EAEU member states and 
third countries were analyzed. The impact of the implementation of customs duties provided by the new 
Customs Code of the EAEU on important commodities of Armenia's exports was analyzed. Transitional 
period of gradual implementation of customs rules EAEU for Armenia, as well as the advantages and 
disadvantages of integration RA into EAEU were also discussed. 

 
 
 
 

ԳԱՅԱՆԵ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ 
ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՄԱՍ 

 

Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, հյուրընկալություն, հյուրա-
նոցային տնտեսության օբյեկտ, հյուրանոց, 
որակավորման կարգ 

 

Հյուրընկալությունը հյուրերին ընդունելու և նրանց հիմնական պահանջմունքները 
(սնունդ, կացություն) բավարարելու գործունեությունն է: Հոդվածում ներկայացվել և վեր-
լուծվել են հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների տեսակներն աշխարհում և Հայաս-
տանի Հանրապետությունում, զբոսաշրջության և հյուրանոցային արդյունաբերության վի-
ճակագրական ցուցանիշները, ՀՏՕ-ների որակավորման կարգը, դրույքաչափերը, հյուրա-
նոցային տնտեսության օբյեկտների գները ՀՀ-ում: Հյուրանոցային տնտեսության և 
զբոսաշրջության զարգացման նպատակով կատարվել են որոշ առաջարկություններ: 

 

Հյուրընկալությունը հյուրերին ընդունելու և նրանց հիմնական պահանջմունքները 
(սնունդ, կացություն) բավարարելու գործունեությունն է: Հյուրընկալության արդյունաբե-
րություն ասելով՝ նկատի են առնվում մարդկանց սնունդ և կացություն տրամադրող 
ընկերությունները1: Առաջին հյուրանոցները (քարվանսարաներ) ստեղծվել են դեռևս մեր 
թվարկությունից 2000 տարի առաջ հին արևելյան քաղաքակրթությունում: Ժամանակի 
ընթացքում Հին Հունաստանում և Հռոմում սկսել են առաջանալ հյուրանոցների առաջին 
տեսակները` պանդոկները, փոստային կայանները: Արդեն միջին դարերում Եվրոպայում 
հիմնադրվել են վանքերին կից հյուրանոցներ, իսկ վերածննդի ժամանակաշրջանում, 
կապված եվրոպական երկրների միջև տնտեսական ու քաղաքական կապերի հետ, 
զարգացել են նաև հյուրանոցային տնտեսությունները:  

ԱՄՆ-ում առաջին հյուրանոցը (City Hotel, 70-սենյականոց) կառուցվեց Նյու Յոր-
քում, 1794 թ.: Արդյունաբերական հեղաշրջումից հետո ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում զբոսա-

                                                            
1 Introduction to Hospitality, Murray Mackenzie, Benny Chan, Hong Kong Education Bureau, 2009, p. 1. 
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շրջությունը սկսեց բուռն տեմպով զարգանալ` կապված տեղաշարժման զանգվածային 
միջոցների կառուցման հետ (շոգեքարշ, շոգենավ): Զարգացավ հյուրանոցային գործը, 
առաջացան հյուրանոցային սինդիկատները, հյուրանոցների միությունները: 20-րդ դարի 
30-ական թթ., կապված մեծ ճգնաժամի հետ, հյուրանոցային գործի զարգացումը կանգ 
առավ, ինչը, սակայն, շարունակվեց 50-60-ական թթ.: Ըստ ԶՀԿ տվյալների՝ 20-րդ դարի 
70-80-ական թթ. ամբողջ աշխարհում կար 17 մլն հյուրանոցային տեղ1: 

Հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների (ՀՏՕ) տեսակներն են` հյուրանոց, պան-
սիոնատ, մոթել, հոսթել, հյուրանոց-կուրորտ, ապարտ հյուրանոց (apartment hotel), բիզ-
նես հյուրանոց, հյուրանոց-խաղատուն, սպա հյուրանոց, առողջարան, ռոտել (շարժական 
հյուրանոց), ֆլոտել (լողացող հյուրանոց), ֆլայտել (օդային հյուրանոց), ակվատել (ստա-
ցիոնար նավ, որը չի օգտագործվում որպես փոխադրամիջոց, այլ միայն որպես հյուրա-
նոց), բոտել (ջրային, չլողացող հյուրանոց), բունգալո, տուրիստական բազա, էկո-հյուրա-
նոց, քոթեջ, սառցե հյուրանոց, պանդոկ, և այլն2: 

Համաշխարհային հյուրանոցային արդյունաբերության համախառն եկամուտը 2015 
թ. 457 մլրդ ԱՄՆ դոլար էր, ըստ կանխատեսումների, 2016 թ. դա կկազմի 550 մլրդ ԱՄՆ 
դոլար: 2015 թ. ամենաշատ հյուրանոցներ ունեցել են Wyndham Hotel Group-ը (7,645 
հյուրանոց), Choice Hotels International-ը` (6376 հյուրանոց), InterContinental Hotels Group-
ը (4840 հյուրանոց), Hilton Worldwide-ը (4278 հյուրանոց), Marriott International-ը (4117 
հյուրանոց), Best Western-ը (3900 հյուրանոց), Accor-ը (3717 հյուրանոց), Home Inns-ը 
(2609 հյուրանոց), Jin Jiang-ը (2208 հյուրանոց), Starwood Hotels and Resorts-ը (1207 
հյուրանոց)3: Եվրոպայում հյուրանոցային համարի օրական միջին արժեքը 126,97 դոլար 
է, ամենաթանկ քաղաքը Մոնտե Կառլոն է, որտեղ հյուրանոցի օրական արժեքն է 331,63 
դոլար: 2014 թ. ԱՄՆ-ում հյուրանոցային արդյունաբերության եկամուտը 163 մլրդ դոլար 
էր, հյուրանոցային բեռնվածության ցուցանիշը` 65,6%: ԱՄՆ-ում հյուրանոցների սենյակի 
օրական միջին արժեքը 120,01 դոլար է, իսկ ամենաթանկ հյուրանոցները Նյու Յորքում 
են` 254 դոլար օրական4: 

Ըստ «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի` հյու-
րանոցային ծառայություններն են տեղաբաշխման, գիշերակացի, սննդի կազմակերպ-
ման և մատուցման, ինչպես նաև կեցության հետ կապված այլ վճարովի ծառայություն-

                                                            
1  Туризм и гостиничное хозяйство, под ред. Л.П. Шматько, учеб. пос., 2-е изд., М: ИКЦ, “МарТ”, Ростов н/Д, 

2005, с. 74-80. 
2  Introduction to Hospitality, Murray Mackenzie, Benny Chan, Hong Kong Education Bureau, 2009, p. 7. Туризм и 

гостиничное хозяйство, учеб. пос., 2-е изд., М: ИКЦ, “МарТ”, Ростов н/Д, 2005, с. 80−84. 
http://www.slideshare.net/Shantimani/classification-of-hotels. 

3  International hotel groups by number of hotels worldwide as of January 2015,  
http://www.statista.com/statistics/245684/number-of-hotels-of-international-hotel-groups/ 

4  http://www.statista.com/topics/1102/hotels/ 
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ներ1: ՀՀ-ում ընդունված է հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների հետևյալ դասակար-
գումը՝ հյուրանոց, մոթել, հյուրանոցատիպ հանգրվան, առողջարան, հանգստյան և մաս-
նագիտացված ճամբար կամ տուն, պանսիոն, զբոսաշրջային բնակատեղի (համալիր), 
մանկապատանեկան բնակատեղի (համալիր), ճամբարային բնակատեղի (համալիր), 
զբոսաշրջային տուն2: 

ՀՀ-ում իրականացվում է ՀՏՕ-ների որակավորում կամավոր սկզբունքով, լիազոր 
մարմնի կողմից` ՀՀ Կառավարության հաստատած որակավորման կարգերին և ընթացա-
կարգին համապատասխան: Հյուրանոցները որակավորվում են հնգաթև աստղերով 
նշվող մեկից հինգաստղանի և հնգաթև աստղերով ու «Դելյուքս» գրառմամբ նշվող 
հինգաստղանի «Դելյուքս» որակավորման կարգերով: Մոթելները որակավորվում են 
հնգաթև աստղերով նշվող մեկից հինգաստղանի, հյուրանոցատիպ հանգրվանները, 
առողջարանները` հնգաթև աստղերով նշվող մեկից չորսաստղանի որակավորման կար-
գերով, հանգստյան կամ մասնագիտացված ճամբարները կամ տները, պանսիոնները, 
զբոսաշրջային բնակատեղիները, ճամբարային բնակատեղիները, զբոսաշրջային տները 
որակավորվում են հռոմեական թվանշաններով նշվող երրորդից առաջին կարգի որակա-
վորման կարգերով3:  

«Պետական տուրքի մաuին» ՀՀ oրենքով սահմանված է ՀՏՕ-ների որակավորման 
համար պետական տուրքի հետևյալ դրույքաչափերը (տե՛ս աղյուսակ 1): 

ՀՀ-ում 2015 թ. դրությամբ եղել են 344 հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտներ, 
որոնց գործունեության ծավալը 22127.2 մլն դրամ (ՀՆԱ-ի 0,44%-ը) էր:  

Պետք է նշել, սակայն, որ 344 ՀՏՕ-ներից որակավորման կարգ ունեն միայն 22-ը: 
Դրանցից 13-ը հյուրանոց են (որից` 2-ը` 5* դելյուքս, 1-ը` 5*, 7-ը` 4*, 1-ը` 3*, 1-ը` 2*, 1-ը` 1*), 
1-ը` III կարգի պանսիոն, 8-ը` զբոսաշրջային տուն (որից 2-ը` II կարգի, 6-ը` III կարգի)4: 
Կարծում ենք` ՀՏՕ-ների որակավորման կարգը էական գործոն է զբոսաշրջության զար-
գացման առումով, քանի որ շատ միջազգային զբոսաշրջիկներ հյուրանոց ամրագրելիս 
ուշադրություն են դարձնում այդ հանգամանքին` դա համեմատելով ծառայությունների 
որակի դիմաց վճարվող հյուրանոցային արժեքի հետ: Միաժամանակ, հաշվի առնելով 
որակավորման կամավոր սկզբունքը և պետական տուրքի բարձր դրույքաչափը, ՀՏՕ-
ները խուսափում են որակավորումից: Այնինչ, դրույքաչափի նվազեցումը և որակավոր-
ման պարտադիր լինելը կնպաստեն զբոսաշրջության զարգացմանը: 

 

                                                            
1  ՀՀ օրենքը «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին», 2003 թ., հոդված 8: 
2 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 9: 
3 Տե՛ս նույն տեղը, հոդված 10: 
4 Տեղեկատվություն որակավորման կարգ ստացած հյուրանոցային տնտեսության օբյեկտների վերաբերյալ, 

http://mineconomy.am/uploades/hyuranoc.pdf 
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Աղյուսակ 1  
ՀՏՕ-ների որակավորման համար պետական տուրքի դրույքաչափերը1 

 

ՀՏՕ տեսակը Բազային տուրքի չափը 
մինչև երեք աստղ հյուրանոցի, մոթելի 
յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան 

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով 

 չորս աստղ հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր 
աստղի համար` տարեկան 

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով 

հինգ աստղ հյուրանոցի, մոթելի յուրաքանչյուր 
աստղի համար` տարեկան  

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով 

հինգ աստղ «Դելյուքս» հյուրանոցի համար` 
տարեկան 

բազային տուրքի 1500-ապատիկի չափով 

հյուրանոցատիպ հանգրվանի, առողջարանի 
յուրաքանչյուր աստղի համար` տարեկան  

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով 

հանգստյան և մասնագիտացված ճամբարի 
կամ տան, պանսիոնի, զբոսաշրջային, մանկա-
պատանեկան, ճամբարային բնակատեղի 
(համալիրի)` 

I կարգի համար` տարեկան 
II կարգի համար` տարեկան 
III կարգի համար` տարեկան 

 
 
 
 
բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով 
բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով 
բազային տուրքի 50-ապատիկի չափով 

զբոսաշրջային տան` 
I կարգի համար` տարեկան 
II կարգի համար` տարեկան 
III կարգի համար` տարեկան 

 
բազային տուրքի 15-ապատիկի չափով 
բազային տուրքի 10-ապատիկի չափով 
բազային տուրքի 5-ապատիկի չափով 

 
ՀՀ-ում 2014 թ. հյուրանոցների միաժամանակյա տարողությունը եղել է 14395 մահ-

ճակալ/տեղ, իսկ տարվա ընթացքում տրամադրված մահճակալ/օրերի քանակը` 886100 
օր2: Պետք է նշել, որ 2014 թ. Երևանում եղել է 89 ՀՏՕ` 5810 մահճակալ/տեղ տարողու-
թյամբ, իսկ  տարվա ընթացքում տրամադրված մահճակալ/օրերի քանակը կազմել է 
5009003: Օգտվելով նշված տվյալներից` գնահատենք ՀՏՕ-ներում տարողունակության 
օգտագործման գործակիցը` օգտագործելով հետևյալ բանաձևը4. 

 
որտեղ` Գտ – ն տարողունակության օգտագործման գործակիցն է,  

Գ – ն իրականացված գիշերումների կամ մահճակալ/օրերի թիվն է,  
Մ – ն հյուրանոցներում մահճակալ-տեղերի թիվն է:  

                                                            
1  «Պետական տուրքի մաuին» ՀՀ oրենքի 19.2 հոդվածի 2-րդ կետ՝ ընդունված 1997 թ.: 
2  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2015, էջ` 191, http://www.armstat.am/file/doc/99493628.pdf 
3  ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank 

/ArmStatBank__4%20Transport%20and%20tourism__42%20Tourism/TT-tu-1-2014.px/table/tableViewLayout2 
/?rxid=efa41d8c-a4c0-4879-a547-a9ef6b2a0e90 

4  Ковынева Л.В., Экономика туризма: конспект лекций – Хабаровск. ДВГУПС, 2007, с. 46. 
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 Աղյուսակ 2  
Կացության և հանրային սննդի կազմակերպման ծառայությունների որոշ 

 ցուցանիշները ՀՀ-ում, 2013−2015 թթ. 
 

2013 թ. 2014 թ. 2015 թ. Ծառայությունների 
տեսակները ծավալը, 

մլն դրամ
քանակը, 
միավոր 

ծավալը, 
մլն դրամ

քանակը, 
միավոր 

ծավալը, 
մլն դրամ 

քանակը, 
միավոր 

Կացության 
կազմակերպման 17893.3 250 18937.0 268 22127.2 344 

այդ թվում՝       
հյուրանոցների և համա-
նման բնակատեղերի 
տրամադրման 

16113.3 195 16893.4 232 19849.9 287 

հանգստյան տների 697.3 22 1432.6 24 1868.6 26 
այլ կացության 1082.7 33 611 30 408.7 31 

Հանրային սննդի 
կազմակերպման 55371.8 1598 64745.8 1636 68688.2 1885 

այդ թվում՝       
ռեստորանների 39383.8 431 43737.0 463 46783.2 543 
այլ հանրային սննդի 15988.0 1167 21008.8 1173 21905.0 1342 

 
Հաշվարկների արդյունքում Երևանում այս ցուցանիշը 24% է, իսկ Հայաստանում` 

17%: Նշենք սակայն, որ սա միջինացված ցուցանիշ է և հաշվարկված է հյուրանոցային 
տնտեսության բոլոր օբյեկտների համար ամբողջ տարվա կտրվածքով, այնինչ կան 
այնպիսի օբյեկտներ, որոնք ամբողջ տարին չեն գործում: Բացի այդ, զբոսաշրջությունում 
մեծ է սեզոնայնության գործոնի դերը, և տվյալների բացակայության պատճառով ան-
հնար է վերլուծել ՀՏՕ-ների սեզոնային բեռնվածության ցուցանիշները: 

2015 թ. Հայաստան է ժամանել 1192120 զբոսաշրջիկ (նախորդ տարվա համեմատ 
1,3%-ով քիչ)1: 2015 թ. զբոսաշրջության նպատակով հանրապետությունից մեկնել է 
1187369 մարդ: 2015 թ. ՀՀ ժամանած զբոսաշրջիկների ընդամենը 13.8%-ն է տեղավորվել 
ՀՏՕ-ներում (164732 զբոսաշրջիկ, իսկ 2014 թ.`  164663 զբոսաշրջիկ): 2015 թ. ՀՀ ներքին 
զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 871888 մարդ2: Կոռելյացիոն վերլուծությունը ցույց է տա-
լիս, որ ՀՏՕ-ներում տեղավորված ներգնա և ներքին զբոսաշրջիկների և կացության կազ-
մակերպման ծառայությունների ծավալի միջև բազմակի կոռելյացիայի Պիրսոնի գոր-
ծակիցը` R=0,951, դետերմինացիայի գործակիցը` R2=0,904, այսինքն՝ կացության կազ-
մակերպման ծառայությունների ծավալի ցուցանիշի վարիացիայի 90%-ը պայմանա-
վորված է նշված փոփոխականների ազդեցությամբ: Ներգնա զբոսաշրջիկների և ՀՆԱ-ի 
միջև կոռելյացիայի Պիրսոնի գործակիցը` R=0,975, դետերմինացիայի գործակիցը` 
                                                            
1  Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թ. հունվարին, էջ 93, 

http://armstat.am/file/article/sv_01_16a_421.pdf 
2 Նույն տեղը, էջ 96: 
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R2=0,950 (հաշվարկների համար հիմք են ծառայել 2009−2015 թթ. համապատասխան 
փոփոխականների ցուցանիշները): 

Ըստ «Ամերիա» խորհրդատվական ընկերության անցկացրած հետազոտության՝ 
2012 թ. դրությամբ ՀՏՕ-ների 77%-ը  էկոնոմ, 12%-ը միջին, 8%-ը բարձր, իսկ 3%-ը լյուքս 
կարգի են եղել: Հյուրանոցային համարների 39%-ը էկոնոմ, 24%-ը միջին, 27%-ը բարձր, 
10%-ը լյուքս դասի են եղել1: 2012 թ. դրությամբ ՀՏՕ-ների սենյակների գներն ունեցել են 
հետևյալ տեսքը.  

 

Աղյուսակ 3  
Հյուրանոցների միջին գները Հայաստանում՝ 

ըստ հյուրանոցների և սենյակների դասի, 2012 թ. 
(ԱՄՆ դոլար)2 

 Սենյակի տեսակը 
 

Հյուրանոցի դասը  
Մեկտեղանոց Երկտեղանոց Կիսալյուքս Լյուքս 

Լյուքս 200 230 348 526 
Բարձրակարգ 107 139 188 231 
Միջին 78 94 127 139 
Էկոնոմ 70 86 104 116 

 
Ըստ «Արմհոթելս» հյուրանոցային առցանց ամրագրման կայքում առկա տվյալների` 

2016 թ. օգոստոսին ՀՀ-ում ՀՏՕ-ների գներն ունեցել են այսպիսի տեսք` նվազագույնը` 
օրական 2900 դրամ (մահճակալ 10-տեղանոց ընդհանուր սենյակում), առավելագույնը` 
օրական 2 մլն դրամ (նախագահական սենյակ)3: 

2013 թ. ՀՀ սահմանային անցման կետերում միջազգային այցելությունների վերա-
բերյալ ընտրանքային հետազոտության շրջանակներում գնահատվել է զբոսաշրջիկների 
կարծիքը հյուրանոցների որակի վերաբերյալ 1-5 բալային համակարգով, որտեղ 5-ը գե-
րազանցն է, 1-ը` շատ վատը: Ըստ հարցման արդյունքների՝ հյուրանոցների միջին գնա-
հատականը 4.41 է (հարցվողների 0.29%-ը գնահատել է շատ վատ, 0.80%-ը` վատ, 8.40%-
ը` բավարար, 38.26%-ը` լավ, 52.25%-ը` գերազանց)4:  

Ըստ Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի հրապարակած «2015 թ. զբոսաշրջու-
թյան մրցունակության զեկույցի»՝ Հայաստանը 141 երկրների շարքում զբաղեցրել է 89-րդ 
տեղը` 3,42 գործակցով (2013 թ. զբաղեցրել է 79-րդ տեղը` 4.0 գործակցով): 100 բնակչի 
հաշվով հյուրանոցային սենյակների թվի ցուցանշով Հայաստանը 2015 թ. զբաղեցրել է 
62-րդ տեղը` 0.5 գործակցով (2013 թ.` 111-րդ տեղը` 0.1 գործակցով), հյուրանոցային ար-

                                                            
1  Hospitality Industry Research: Tourism and hotel Industry in Armenia, http://ameriaadvisory.am/wp-

content/uploads/2016/01/armenian-hospitality-industry-research.pdf, p. 9. 
2  Տե՛ս նույն տեղը, էջ 10: 
3  http://www.armhotels.am/RU/Hotels/Index 
4  Հաշվետվություն 2013 թ. ՀՀ սահմանային անցման կետերում միջազգային այցելությունների վերաբերյալ 

ընտրանքային հետազոտության արդյունքների մասին, Եր., 2014, էջ 61−62:  
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ժեքի ցուցանշով` 2013 թ. զբաղեցրել է 75-րդ տեղը (գնահատականը` 142.6), իսկ 2015 թ. 
զեկույցում այս ցուցանշի տվյալներն առկա չեն1: 

ՀՏՕ-ները մշտապես պետք է հետևեն հյուրանոցային արդյունաբերության զարգաց-
ման համաշխարհային առաջատար փորձին և իրականացնեն նորամուծություններ հե-
տևյալ բնագավառներում` կազմակերպական (ֆինանսական, տնտեսական, կադրային, 
շահադրդման քաղաքականության բարելավում և այլն), մարքեթինգային, արտադրական 
(ծառայությունների որակի, տեսականու բարելավում, գնային զեղչերի կիրառում և այլն): 
Ներկա պայմաններում հրամայական պահանջ է առաջավոր տեխնոլոգիաների լայն կի-
րառումը: ՀՏՕ-ները պետք է ունենան առցանց ամրագրման համակարգ, գերարագ WiFi 
ծառայություն, կիրառեն էլեկտրոնային մարքեթինգի գործիքակազմը, համագործակցելով 
զբոսաշրջային կազմակերպությունների հետ` զբոսաշրջիկներին առաջարկեն արշավներ, 
էքսկուրսիոն ծրագրեր, մշակութային կազմակերպությունների հետ համագործակցության 
արդյունքում՝ թանգարանների, թատրոնների, ցուցահանդեսների տոմսեր: Նորամուծու-
թյունների կիրառումը էականորեն կխթանի հյուրանոցային արդյունաբերության և զբո-
սաշրջության զարգացումը: 

Հայաստանն ունի զբոսաշրջության զարգացման մեծ ներուժ` որպես առաջին քրիս-
տոնյա, ինչպես նաև հին ու հարուստ պատմություն, պատմամշակութային կոթողներ, 
ռեկրեացիոն ռեսուրսներ, ազգային համեղ խոհանոց ունեցող երկիր: Ուստի ՀՀ-ում այս 
ոլորտի զարգացման նպատակով անհրաժեշտ է. 

 իրականացնել լայնածավալ մարքեթինգային միջոցառումներ ՀՀ զբոսաշրջային 
արդյունքը միջազգային զբոսաշրջային շուկաներում ներկայացնելու համար, 

 քայլեր ձեռնարկել ներդրումների ներգրավման և զբոսաշրջային ենթակառուց-
վածքների զարգացման ուղղությամբ, 

 ոլորտի կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում՝ միջազգային ստան-
դարտներին համապատասխան, 

 բարելավել ոլորտի վիճակագրական հաշվառումը, օրենսդրաիրավական դաշտը, 
 բարելավել հյուրանոցային ծառայությունների գին-որակ ցուցանիշները, սպա-

սարկման մակարդակը, իրականացնել նորամուծություններ հյուրանոցային գոր-
ծում, 

 մշակել և իրագործել առանձին զբոսաշրջային գոտիների զարգացման ծրագրեր` 
հաշվի առնելով յուրաքանչյուր վայրի պատմամշակութային, կուրորտային ռե-
սուրսները և այլն: 

Նշված քայլերի հետևողական իրականացումը կնպաստի ՀՀ-ում զբոսաշրջության 
ոլորտի առաջընթացին: 

                                                            
1 The Travel & Tourism Competitiveness Report 2015, World Economic Forum, Geneva, 2015, p. 78−79. 
The Travel & Tourism Competitiveness Report 2013, World Economic Forum, Geneva, 2013, p. 92−93. 
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ГАЯНЕ ТОВМАСЯН  
 

ГОСТИНОЧНОЕ ХОЗЯЙСТВО КАК ЧАСТЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ ТУРИЗМА В РА 
 

Ключевые слова:  Туризм, гостеприимство, объекты гостини-
чного хозяйства, гостиница, процедура ква-
лификации 

 

Гостеприимство - это деятельность направлено на принятии гостей и удовлетворении 
их основные потребности (питание, проживание). В статье представлены и анализированы 
типы объектов гостиничного хозяйства в мире и в РА, статистические данные туризма и 
гостиничной индустрии, процедура квалификации объектов гостиничного хозяйства, ставки, 
цены в РА. Для развития гостиничного бизнеса и туризма сделаны некоторые рекомендации. 

 

GAYANE TOVMASYAN 
 

HOTEL INDUSTRY AS A PART OF TOURISM INFRASTRUCTURE IN THE RA 
 

Key Words:  tourism, hospitality, hotel facilities, hotel, 
qualification procedure 

 

Hospitality is the activity of recieving guests and meeting their basic needs (food, accom-
modation). The article presents and analyzes the types of hotel facilities in the world and in the RA, 
statistics of tourism and hospitality industry, the process of qualification of hotels, rates, their prices in 
Armenia. Some recommendations are made for the development of hotel industry and tourism. 

 
 

 
ԱՆԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ, Գումրու մասնաճյուղ  
 

ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 
ԿԼԱՍՏԵՐԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Հիմնաբառեր.  սոցիալ-տնտեսական վերափոխումներ, փո-
խակերպումներ, զարգացող երկրներ, 
կլաստերային վերլուծություն, գնահատում  

 

Սոցիալ-տնտեսական նպատակային վերափոխումների իրականացման հիմնական 
ուղղությունները բացահայտելու և դրանց լուծման ուղիները մշակելու տեսանկյունից կա-
րևոր նշանակություն է ստանում զարգացող տնտեսություն ունեցող երկրներում սոցիալ-
տնտեսական վերափոխումների արդյունքների գնահատումը: Դրանից ելնելով՝ հոդվա-
ծում փորձ է արվել այդ հիմնախնդիրը լուծելու կլաստերային վերլուծության գործիքակազ-
մի կիրառմամբ, որը հնարավորություն է տալիս Բերթելսման հիմնադրամի վերափոխում-
ների համաթվի բաղադրիչների օգնությամբ վերհանելու զարգացող երկրների՝ ընդհան-
րություններ ունեցող խմբերին բնորոշ սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների հիմնական 
բնութագրիչները և առանձնահատկությունները: 
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Զարգացող տնտեսությամբ երկրների կարևորագույն ոլորտներում սոցիալ-տնտե-
սական վերափոխումների արդյունքների գնահատման հիմնախնդիրը շարունակում է 
մնալ միջազգային տարբեր կառույցների ուշադրության առանցքում: Տնտեսական համա-
կարգում տարբեր միջազգային կառույցների կողմից մշակվում են տարաբնույթ համա-
թվեր, որոնք այս կամ այն չափով արժևորում են զանազան ուղղություններում իրակա-
նացված վերափոխումները: Հարկ է նշել, որ սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների 
գնահատման նպատակով օգտագործվող համաթվերի վերլուծությունից բացահայտվում է 
առանձին երկրներում վերափոխումների իրականացման առանձնահատկությունները, 
վերհանվում վերափոխումների իրականացման հիմնախնդիրները և ներկայացվում 
դրանց հնարավոր լուծման ուղիները: Ուստի զարգացող տնտեսությամբ երկրներում վե-
րափոխումների իրականացման հիմնական ուղղությունները հետազոտելու նպատակով 
վերլուծության մեջ օգտագործել ենք Բերթելսման հիմնադրամի վերափոխումների համա-
թիվը, որը, 2003 թ. սկսած, գնահատում է 129 երկրում տնտեսական, քաղաքական և պե-
տական կառավարման ոլորտներում իրականացված վերափոխումների ընթացքը 17 չափ-
որոշչի հիման վրա (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1  
Վերլուծության մեջ օգտագործվող Բերթելսման հիմնադրամի  

վերափոխումների համաթվի 17 բաղադրիչները1 
 

Q1 Stateness – Պետականություն 
Q2 Political Participation – Քաղաքական մասնակցություն 
Q3 Rule of Law – Օրենքի գերակայություն 
Q4 Stability of Democratic Institutions - Ժողովրդավարական ինստիտուտների կայունություն 
Q5 Political and Social Integration – Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում 
Q6 Socioeconomic Level –Սոցիալ-տնտեսական զարգացման մակարդակ 
Q7 Market Organization – Շուկայի կազմակերպում և մրցակցություն 
Q8 Currency and Price Stability - Արժութային և գնային կայունություն 
Q9 Private Property - Սեփականության իրավունքի պահպանում 
Q10 Welfare Regime - Բարեկեցության մակարդակ 
Q11 Economic Performance - Տնտեսական արտադրողականություն 
Q12 Sustainability - Բնապահպանություն և կայուն զարգացում 
Q13 Level of Difficulty – Վերափոխումների կառավարման բարդության աստիճան 
Q14 Steering Capability - Կառավարման ներուժ 
Q15 Resource Efficiency - Ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում 
Q16 Consensus-Building - Համաձայնության ձեռքբերում 
Q17 International Cooperation - Միջազգային համագործակցություն 

 

Oգտվելով սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կլաստերային վերլուծության գոր-
ծիքակազմից՝ SPSS փաթեթի օգնությամբ իրականացրել ենք 110 երկրի խմբավորում՝ 

                                                            
1 https://www.bti-project.org/en/index/methodology/  
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ըստ տարբեր ոլորտներում իրականացված սոցիալ-տնտեսական վերափոխումների ցու-
ցանիշների:  

Հարկ է նշել, որ կլաստերային վերլուծության գլխավոր նպատակը հայտանիշների 
համախմբությամբ բնութագրվող, հետազոտվող օբյեկտների բազմության բաժանումն է 
որոշակի իմաստով համասեռ խմբերի (կլաստերների)1:  

Կլաստերային վերլուծության հիմքում կլաստերների օպտիմալ քանակի որոշումն է: 
Կլաստերների օպտիմալ քանակը որոշվում է աստիճանակարգային մեթոդի գոր-
ծադրմամբ՝ դիտարկումների քանակից հանելով այն քայլի համարը, որտեղից սկսած՝ 
գործակիցը կտրուկ փոփոխվում է: Մեր իրականացրած վերլուծությունում կլաստերների 
օպտիմալ քանակը չորսն է, քանի որ երկու կլաստերի միջև եղած հեռավորությունը 
բնութագրող գործակիցը կտրուկ փոփոխվում է 106-րդ քայլում2:  

Հաջորդ քայլում օգտագործում ենք k-միջինների մեթոդը, որի արդյունքում 2016 թ. 
110 երկրի վերափոխումների համաթվի 17 բաղադրիչի հիման վրա ստացված կլաս-
տերների նկարագիրը ամփոփված է աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2  
Կլաստերների վերջնական կենտրոնները, 2016 թ. 

 

Կլաստերներ  
1 վատագույն 2 միջինից ցածր 3 լավագույն 4 միջինից բարձր 

Q1 5,39 7,61 9,51 7,37 
Q2 3,16 2,97 8,74 7,16 
Q3 2,71 3,37 8,28 5,64 
Q4 2,21 2,04 8,63 6,47 
Q5 2,96 3,86 7,61 5,83 
Q6 2,42 4,46 7,55 3,57 
Q7 3,39 5,77 9,01 6,34 
Q8 4,18 6,71 8,90 7,07 
Q9 3,47 5,42 9,13 6,43 
Q10 2,92 5,13 7,98 4,73 
Q11 3,58 6,38 7,60 6,13 
Q12 2,95 4,77 7,53 4,47 
Q13 7,32 5,28 2,21 5,69 
Q14 2,85 4,32 7,49 5,72 
Q15 2,48 4,48 7,54 4,80 
Q16 3,05 3,90 8,19 6,05 
Q17 4,22 6,03 8,92 7,13 

 

Աղյուսակ 3-ից պարզվում է, որ մյուս կլաստերների համեմատությամբ ամենա-
բարձր արժեքներն արձանագրել են չորրորդ կլաստերի վերջնական կենտրոնները, իսկ 
                                                            
1 Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների գնահատումը Հայաստանում SPSS փաթեթի կիրառմամբ, Հայաստանի 

պետական տնտեսագիտական համալսարանի Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, Եղեգնաձոր 2016, էջ 40: 
2 Многомерный статистический анализ в экономических моделирование в SPSS, Учебное пособие, под ред. 

И.В. Орловой, Москва, Вузовский учебник, 2009, с. 94.  
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առաջին կլաստերը միավորում է վատագույն արդյունք ունեցող երկրների բազմությունը 
/աղյուսակ 3/: 

Աղյուսակ 3 
 Երկրների թիվն ըստ կլաստերների 

 

Կլաստերներ Երկրների թիվը 
1- վատագույն 19 
2- միջինից ցածր 24 
3- լավագույն  20 

 

4 – միջինից բարձր 47 
 

Կարելի է նկատել, որ միջին արդյունք ապահոված կլաստերներում երկրների թիվը 
գերազանցում է վատագույն և լավագույն կլաստերներում ընդգրկված երկրների թիվը, 
իսկ վատագույն կլաստերներում ներառված երկրների թիվը` լավագույն արդյունք ունեցող 
երկրների թիվը:  

Հաշվի առնելով ANOVA վերլուծության արդյունքները՝ կլաստերների առանձնացման 
համար առավել կարևոր են համարվել Q3 /Իրավունքի գերակայություն/, Q16 /Համա-
ձայնության ձեռքբերում/, Q5 /Քաղաքական և սոցիալական ինտեգրում/, Q4 /Ժողովրդա-
վարական ինստիտուտների կայունություն/, Q14 /Կառավարման ներուժ/, Q15 /Ռեսուրս-
ների արդյունավետ օգտագործում/, Q9 /Սեփականության իրավունքի պահպանում/, Q2 
/Քաղաքական մասնակցություն/, Q7 /Շուկայի կազմակերպում և մրցակցություն/, Q12 
/Բնապահպանություն և կայուն զարգացում/ ցուցանիշները: Մինչդեռ, զարմանալիորեն, 
կլաստերացման գործընթացում համեմատաբար քիչ ազդեցություն ունեն Q1/ Պետակա-
նություն/, Q11 /Տնտեսական արտադրողականություն/ և Q6 /Սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման մակարդակ/ բաղադրիչները: 

Դիտարկվող խնդրի շրջանակներում կարևոր է ուսումնասիրել յուրաքանչյուր երկրի 
հեռավորությունն իր կլաստերային կենտրոնից, որը բնութագրում է երկրի` տվյալ կլաս-
տերում ունեցած դիրքի կայունությունը: Ըստ այդմ, որքան փոքր է երկրի հեռավորու-
թյունն իր կլաստերի կենտրոնից, այնքան երկրի դիրքը տվյալ կլաստերում կայուն կարելի 
է համարել, այսինքն` փոքր է հավանականությունը, որ կլաստերների թվի կամ համաթվե-
րի կազմի ոչ նշանակալի փոփոխության կամ էլ ցուցանիշները դինամիկայում դիտար-
կելու պարագայում երկիրը կփոխի իր կլաստերային պատկանելությունը: 

Աղյուսակ 4 և 5-ում ներկայացված են միջինից ցածր և լավագույն կլաստերներում 
ներառված երկրները և դրանց հեռավորությունը կլաստերի կենտրոնից:  
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Աղյուսակ 4  
Կլաստեր 3՝ միջինից ցածր 

 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 
Մարոկո 2.52 Հորդանան 3.96 Կամբոջա 4.78 
Ադրբեջան 2.80 Թաիլանդ 4.15 Լաոս 4.93 
Ղազախստան 2.96 Սաուդյան 

Արաբիա 
4.16 Անգոլա 5.04 

Եգիպտոս 3.10 Ռուանդա 4.22 Ռուսաստան 5.38 
Ալժիր 3.43 Շրի Լանկա 4.22 Բուրկինա 

Ֆասո 
5.58 

Բահրեյն 3.68 Տոգո 4.44 Կուբա 6.48 
Վիետնամ 3.71 Չինաստան 4.55 Մալայզիա 6.89 
Կամերուն 3.80 Հայաստան 4.59 Բելառուս 6.99 

 
Աղյուսակ 5  

Կլաստեր 4՝ լավագույն 
 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 

Երկիրը Հեռավորու-
թյունը 

կենտրոնից 
Սլովակիա 2.51 Խորվաթիա 3.44 Սերբիա 4.61 
Լատվիա 2.58 Լիտվա 3.46 Ուրուգվայ 4.61 
Հվ.Կորեա 2.61 Սլովենիա 3.53 Էստոնիա 4.72 
Կոստա Ռիկա 2.69 Բոթսվանա 3.54 Թուրքիա 5.60 
Չիլի 3.37 Բրազիլիա 3.56 Հունգարիա 5.79 
Ռումինիա 3.40 Լեհաստան 3.76 Սինգապուր 10.20 
Բուլղարիա 3.42 Չեխիա 4.37     

 
Կլաստերային վերլուծության արդյունքներից կարելի է եզրակացնել, որ լավագույն 

կլաստերում խմբավորված են առավել նպատակային վերափոխումներ իրականացրած և 
առավել բարձր արդյունքներ արձանագրած երկրները: Առաջին կլաստերի կազմի վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ այս խմբում ընդգրկված են սոցիալ-տնտեսական վերա-
փոխումներ նախաձեռնած և դեռևս ցածր արդյունքներ ապահոված երկրները, որտեղ 
շարունակվում են իրականացվել լայնածավալ կառուցվածքային վերափոխումներ: Ի 
հավելումն նշվածի, դիտարկվող չորս կլաստերից ամենացածր արդյունքներ ապահոված 
առաջին կլաստերում ընդգրկված են սոցիալ-տնտեսական զարգացման համեմատաբար 
ցածր մակարդակ ունեցող երկրներ, որտեղ լայնածավալ սոցիալ-տնտեսական վերափո-
խումների անհրաժեշտություն կա:  
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АНИ ХАЧАТРЯН  
 

КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
РЕФОРМ 

 

Ключевые слова: социально-экономические реформы, транс-
формация, развивающихся страны, кластер-
ный анализ, оценка 

 

С точки зрения выявления и решения проблем реализации социально-экономических ре-
форм важно оценить результаты социально-экономических реформ в развивающихся странах. 
Эта задача в статье решена с помощью кластерного анализа, применение которого позволило 
нам на основе ингредиентов индекса трансформации Фонда Бертельсмана определить 
характеристики и особенности социально-экономических реформ в разных группах 
развивающихся стран. 

 

ANI KHACHATRYAN 
 

THE CLUSTER ANALYSIS OF THE RESULTS OF SOCIAL-ECONOMIC REFORMS  
 

Key Words:  social-economic reforms, transformation, 
developing countries, cluster analysis, assessment 

 

In order to reveal the problems of social-economic reforms and resolve them, it is essential to 
assess the results of social-economic reforms in developing countries. On this purpose we made cluster 
analysis to outline the main features of social-economic reforms for different groups of developing 
countries that have the same characteristics. 
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ՌՈԶԱ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գումրու մասնաճյուղ  
 

ԺԵՆՅԱ  ՍԱՀԱԿՅԱՆ  
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ Գումրու մասնաճյուղ 
 

ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 
ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հիմնաբառեր. անվանական խարիսխ, գնաճի նպատա-

կադրում, VAR մոդել, տնտեսական աճ, 
նպատակային ցուցանիշ 

 
Հետազոտության խնդիրն է ուսումնասիրել և գնահատել զարգացման տարբեր մա-

կարդակ ունեցող երկրներում գնաճի նպատակադրման ռազմավարության անցման 
անհրաժեշտությունը: Նշված խնդրի ուսումնասիրության համար դիտարկվել են գնաճի 
լիարժեք նպատակադրում իրականացնող 31 և ԴՎՔ այլ ռազմավարություն կիրառող 11 
երկրի՝ 1990-2016 թթ. երկրորդ եռամսյակի ՀՆԱ գնաճի եռամսյակային փոփոխություն-
ները: Ընդ որում, գնաճի նպատակադրում իրականացնող երկրների կտրվածքով գնահա-
տումներն իրականացվել են 2 փուլով. 1990 թ.՝ մինչև նպատակադրումը և նպատակա-
դրումից մինչև 2016 թ. երկրորդ եռամսյակ: Գնահատումների իրականացման համար 
կիրառվել են VAR (Vector Autoregression) մոդելը և Eviews համակարգչային ծրագիրը:  

 
Շուկայական տնտեսության պայմաններում գնաճի ցածր և կայուն մակարդակը 

նպաստում է տնտեսական ակտիվության աճին, իսկ դրամավարկային քաղաքականու-
թյունը /այսուհետ՝ ԴՎՔ/ գնաճի կարգավորման հիմնական և ճկուն գործիքն է: Վերջինս 
ենթադրում է ֆինանսական կառավարման մարմինների տրամադրության տակ եղած 
կարճաժամկետ գործիքների կիրառմամբ տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության 
համար կայուն տնտեսական պայմանների ապահովում:  

Տարբեր երկրներում տնտեսական քաղաքականություն մշակող մարմինները բացա-
հայտ կամ ոչ բացահայտ կերպով որպես դրամավարկային քաղաքականության հիմ-
նական նպատակ են ընդունում գների կայունությունը: Վերջինիս ապահովման համար 
սահմանվում են միջանկյալ նպատակներ՝ անվանական խարիսխների նպատակա-
դրմամբ: Անվանական խարիսխները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Վերջին տասնամյակում արձանագրված միտումները վկայում են, որ էական փոփո-
խություններ են տեղի ունեցել դրամավարկային կարգավորման ռեժիմների ընտրության 
առումով. այլևս չկան թույլ խարիսխ ունեցող երկրներ, փոխարժեքի կցման ռեժիմ ըն-
դունած երկրների տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ 70%-ից նվազել է 42%, իսկ գնաճի 
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լիարժեք նպատակադրում ընդունած երկրների քանակը 1%-ից դարձել է 45% (Արժույթի 
միջազգային հիմնադրամի երկրների կազմում)1: 

 

Աղյուսակ 1 
Դրամավարկային քաղաքականության ռեժիմներն ըստ ընտրված անվանական խարսխի 

 

Դրամավարկային քաղաքականության 
ռազմավարություն 

Անվանական խարիսխ 

Դրամական ագրեգատների նպատակադրում Դրամական ագրեգատների աճի տեմպ 
Փոխարժեքի նպատակադրում Ազգային արժույթի փոխարժեք 
Գնաճի նպատակադրում Նպատակային գնաճի միջնաժամկետ ցուցանիշ
Դրամ. քաղ. ռազմավարություն՝ առանց 
անվանական խարսխի 

 

 

Ներկայում գնաճի լիարժեք նպատակադրում իրականացվում  է 31 երկրում: Գնաճի 
նպատակադրման ռազմավարություն որդեգրած առաջին երկիրը Նոր Զելանդիան է 
(1989 թվական), իսկ վերջինը՝ Ռուսաստանը (2015 թվական): Միայն երեք երկրների 
(Ֆինլանդիա, Իսպանիա և Սլովակիա) ԿԲ-երը դուրս են եկել գնաճի նպատակադրման 
ռազմավարությունից՝ կապված եվրոյի ընդունման հետ2: Որոշ երկրներ, լինելով անցումա-
յին տնտեսություններ, անցել են գնաճի նպատակադրման ռազմավարության. դրանք են 
Չեխիայի Հանրապետությունը, Հունգարիան, Լեհաստանը և Հայաստանը: Զարգացող մի 
քանի երկրներ գնաճի նպատակադրման ռազմավարություն ընդունել են 1997 թ. ճգնա-
ժամից հետո, ինչի պատճառով այդ երկրների արժույթներն այլևս չեն կցվում որևէ ար-
ժույթի: 

 
 

Գծանկար 1. ԴՎՔ նպատակադրման ռազմավարությունների էվոլյուցիա 

                                                            
1 The Journey to Inflation Targeting: Easier Said than Done The Case for Transitional Arrangements along the Road 

Bernard J. Laurens, Kelly Eckhold, Darryl King, Nils Maehle Abdul Naseer and Alain Durré, 2015 International 
Monetary Fund, p. 6−9. 

2 О чем говорит мировой опыт инфляционного таргетирования П. В. Трунин А. В. Божечкова А. М. Киюцевс-
кая, из зарубежного опыта 2015 с. 7−12. 
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Գնաճի նպատակադրման ռազմավարություն իրականացնող երկրներում դրամա-
վարկային քաղաքականության անվանական խարսխի փոփոխության ընթացքում կենտ-
րոնական բանկերը կանգնում են հետևյալ երկընտրանքների առջև. 

1. Ի՞նչ մակարդակի վրա պետք է լինի նպատակային ցուցանիշը: 
2. Նպատակային ցուցանիշի ընտրություն: 
3. Նպատակային կե՞տ, թե՞ նպատակային միջակայք: 
Գնաճի նպատակադրում իրականացնող 31 երկրից 30-ի ԿԲ-երի կողմից սպառողա-

կան գների ինդեքսը (ՍԳԻ) օգտագործվում է որպես գնաճի գնահատման նպատակային 
ցուցանիշ,1 բացառություն է Թաիլանդը, որտեղ, որպես նպատակային ցուցանիշ, ընդուն-
վում է բնականոն գնաճը: Թեև ընդհանուր ՍԳԻ-ն նախընտրելի նպատակային ցուցանիշ 
է, շատ ԿԲ-եր բնականոն գնաճի ցուցանիշը դիտարկում են որպես տնտեսության մեջ 
հիմնական գնաճային ճնշումներն արտացոլող: Ավստրալիան, Կանադան, Չեխիայի 
Հանրապետությունը, Գանան, Հունգարիան, Նորվեգիան, Լեհաստանը և Շվեդիան ընդ-
հանուր գնաճի ցուցանիշի հետ միասին հրապարակում են բնականոն գնաճի ցուցանիշի 
կանխատեսումներ:  

Աղյուսակ 2 
Գնաճի լիարժեք նպատակադրում իրականացնող երկրներում նպատակային ցուցանիշները՝ 

նպատակային կետ կամ նպատակային միջակայք 
 

Հայաստան 4%±1.5% 
Ավստրալիա Միջինը՝ 2-3% 
Բրազիլիա 4.5%±2% 
Կանադա 2%` 1-3 միջակայքի միջնակետ 
Չիլի 2007 թ. սկսած՝ 3%±1% 
Կոլումբիա 2015 թ.՝ 3%±1 միջակայքի միջնակետ 
Չեխիա 2010 թ. սկսած՝ 2%±1% 
Գանա 2015 թ. 8%±2% 
Գվատեմալա 4%±1 % 
Հունգարիա 2007 թ. սկսած՝ 3%±1 տարեկան 
Իսլանդիա 2,5% 
Ինդոնեզիա 4%±1 % 
Իսրայել Նպատակային տիրույթ՝ 1-3% 
Մեքսիկա 3%±1 % 
Նոր Զելանդիա Միջինը` 1-3% 
Նորվեգիա Մինչև 2.5% 
Պերու 2007 թ. սկսած՝ 2%±1% 
Լեհաստան 2004 թ. սկսած՝ 2.5%±1% 
Ֆիլիպիններ 2013-2014 թթ.` 4%±1, 2015-2016 թթ.` 3%±1% 
Ռումինիա 2013 թ. սկսած՝ 2.5%±1% 

                                                            
1 Gill Hammond, “State of the art of inflation targeting”, Bank of England CCBS Handbook No. 29 – February 2012 

version, p. 10-27. 
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Սերբիա 2015 թ. 4%±1.5% 
ՀԱՀ 3-6% 
Հարավային Կորեա 2013-2015 թթ.՝ 2.5-3.5% 
Շվեդիա 2% 
Թաիլանդ 2.5±1.5% 
Թուրքիա 5%±2% 
Անգլիա Գնաճի տարեկան տեմպի 2% կետային նպատակ 
Ճապոնիա Տարեկան 2% ՍԳԻ աճ 
Ռուսաստան Գնաճի մակարդակի նվազում մինչև 4% 2017 թ. 
Ղազախստան 6-8% 
Բելառուս Գնաճի մակարդակի նվազում մինչև 12% 2014-2015 թթ. 

 
Վերոնշյալ երկրների ԿԲ-երի մեծ մասը գնաճի նպատակ են ընտրել «կետ/շեղում 

թույլատրելի միջակայքից» չափանիշը, վեցը (Հունգարիա, Իսլանդիա, Նորվեգիա և 
Միացյալ Թագավորություն, Ճապոնիա, Ռուսաստան) գործածում են գնաճի պարզ կե-
տային նպատակները, իսկ մնացածները՝ գնաճի նպատակի միջակայքը: 

 

 
 

Գծանկար 2.  Գնաճի լիարժեք նպատակադրման անցած երկրներում մեկ տարում 
արձանագրված գնաճի մակարդակը 

 

Ինչպես փաստում են գծանկարի տվյալները, երկրների մի մասը գնաճի նպատա-
կադրման ռազմավարությունն ընդունել է՝ արդեն իսկ ունենալով ցածր գնաճի մակար-
դակ, անգամ բացասական մեծություն (Պերու, Ճապոնիա)1: Սա այն փաստարկի օգտին 
է, որ գնաճի նպատակադրումը կարող է և չլինել գնաճի նվազեցման օպտիմալ ԴՎՔ-ն, 
սակայն, ըստ էության, արդյունավետ է գնաճի սպասումները նպատակային ցուցանիշի 

                                                            
1 Stephen M. Miller, Inflation Targeting: Does It Improve Economic Performance?, University of Nevada, Las Vegas 

Las Vegas, Nevada, U.S.A. 89154-6005, p. 15−27. 

Թ
ա
իլ
ա
նդ



  298

շուրջ խարսխելու և, հետևաբար, գնաճը ցածր ու կայուն մակարդակի վրա պահելու հա-
մար: Իսրայելի ու Գվատեմալայի փորձը ցույց է տալիս, որ գնաճի նպատակադրման 
ռազմավարությունը հաջողությամբ իրականացվել է որպես գնաճի նվազեցման ռազմա-
վարություն:1 Այսինքն՝ կարող ենք ասել, որ գնաճի նպատակադրման ռեժիմին անցնելիս 
երկրները տարբեր նպատակներ են հետապնդել:  

Մեր կողմից փորձ է արվել VAR (Vector Autoregression) մոդելի օգնությամբ գնա-
հատելու զարգացման տարբեր մակարդակ ունեցող երկրներում գնաճի նպատակա-
դրման ռազմավարության կիրառման նպատակը և անհրաժեշտությունը: Նշված խնդրի 
ուսումնասիրության համար դիտարկվել են գնաճի լիարժեք նպատակադրում իրակա-
նացնող 31 և ԴՎՔ այլ ռազմավարություն կիրառող 11 երկրի՝ 1990−2016 թթ. երկրորդ 
եռամսյակի ՀՆԱ գնաճի եռամսյակային փոփոխությունները: Ընդ որում, գնաճի նպա-
տակադրում իրականացնող երկրների կտրվածքով գնահատումներ իրականացվել են 2 
փուլով. 

1. 1990 թ. մինչև նպատակադրումը, 
2. նպատակադրումից մինչև 2016 թ. երկրորդ եռամսյակը: 
Ճապոնիայում գների կայունության ապահովման կարևորությունը բացատրվում է 

տնտեսական ակտիվության տեսանկյունից: 
 

 
 

Գծանկար 3. ՀՆԱ փոփոխությունը և գնաճը Ճապոնիայում 1993−2015 թթ. 
 
Ինֆլյացիայի տեմպը Ճապոնիայում դարձավ բացասական 1990-ական թվական-

ներից: 2013 թ. Ճապոնիայի ԿԲ-ն, ԴՎՔ-ն որպես ռազմավարություն ընդունելով, գնաճի 
նպատակադրմամբ կարողացավ հաղթահարել դեֆլյացիայի խնդիրը, որը շարունակվում 
էր գրեթե 15 տարի:  

 

                                                            
1 Bank of Israel Inflation Targeting Revisited, August, 2007, p. 4. 
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Var մոդելի արդյունքները Ճապոնիայի համար մինչև գնաճի նպատակադրումը  
1994−2013 թթ. 
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Ըստ կատարված վերլուծության արդյունքների՝ նախքան գնաճի նպատակադրմանն 
անցումը Ճապոնիայում գնաճի 1% ավելացումը 4-րդ եռամսյակում բերում է տնտեսական 
աճի ավելացման 0,53%-ով՝ 0,08 նշանակալիությամբ: Մյուս կողմից, տնտեսական աճն 
իր հերթին հանգեցնում է գնաճի ավելացման: Ուստի կարելի է եզրակացնել, որ 
Ճապոնիան դասվում է այն երկրների շարքը, որոնք անցել են գնաճի նպատակադրման՝ 
ունենալու համար գների մակարդակի աճ, որը, իր հերթին, ուղեկցվում է տնտեսական 
աճի ավելացմամբ:  

 
 

Var մոդելի արդյունքները Ճապոնիայի համար գնաճի նպատակադրումից  
հետո, 2013−2016 թթ. 
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2013 թ. Ճապոնիայի ԿԲ-ն, անցում կատարելով գնաճի նպատակադրման ռեժիմին, 
ուժեղացրեց տնտեսական աճի և գնաճի կապը և, ըստ մոդելի արդյունքների, 2 տարվա 
ընթացքում այստեղ գնաճն արդեն հասավ այն մակարդակին, որի դեպքում գների մա-
կարդակի 1 տոկոս աճը կբերի տնտեսական աճի նվազեցման 0,05 նշանակալիությամբ: 

 
Գնաճի և տնտեսական աճի շեղման տարանջատումների գնահատում մինչև գնաճի 

նպատակադրումը և նպատակադրումից հետո 
 

 
 
Ինչպես փաստում են մոդելի արդյունքները, գնաճի նպատակադրման ռեժիմին 

անցում կատարելուց հետո գնաճի մասնակցության մասնաբաժինը տնտեսական աճի 
փոփոխության մեջ աճեց՝ 3-րդ եռամսյակում 2.7 տոկոսի փոխարեն դառնալով առավելա-
գույնը 50%: 

Այսպիսով` կարող ենք ասել, որ Ճապոնիայում գնաճի նպատակադրման ռեժիմին 
անցում կատարելը պայմանավորված էր դեֆլյացիայի խնդրով, ուստի և գնաճի որոշակի 
մակարդակի ապահովմամբ, որը, իր հերթին, կհանգեցնի տնտեսական աճի: 

Վերոնշյալ եղանակով գնահատումներն իրականացվել են զարգացման տարբեր 
մակարդակ ունեցող երկրների համար, և արդյունքներից ելնելով՝ նման երկրները կարելի 
է խմբավորել հետևյալ սկզբունքով. 

1. Երկրներ, որոնք անցել են գնաճի նպատակադրման՝ գնաճի բացասական 
մեծությունը հաղթահարելու և դրա մասնակցությունը տնտեսական աճի ձևա-
վորման մեջ ավելացնելու նպատակով  (Ճապոնիա, Պերու): 

2.  Երկրներ, որոնք անցել են գնաճի նպատակադրման ռեժիմին, ունենալով բարձր 
գնաճ և բացասական տնտեսական աճ, հետևաբար՝ անցումը պայմանավորված 
էր գնաճի բարձր մակարդակը նվազեցնելու, ինչպես նաև դրա մասնակցության 
մասնաբաժինը տնտեսական աճի փոփոխության մեջ նվազեցնելու նպատակով 
(Լեհաստան, Շվեդիա, Անգլիա և Կանադա): 

3. Երկրներ, որոնք գնաճի նպատակադրմանն անցան արդեն իսկ ձևավորված 
ցածր գնաճի մակարդակով և դրական տնտեսական աճով, որոնց դեպքում 
գնաճի ռեժիմի անցման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր դրա նպա-
տակային միջակայքում խարսխմամբ տնտեսական աճի փոփոխության գործ-
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ընթացում ավելի մեծ ազդեցություն ունենալու հանգամանքով, որի շնորհիվ 
հնարավոր կլինի գների մակարդակի փոփոխության միջոցով հասել տնտեսա-
կան աճի ցանկալի արդյունքների: Նման երկրների շարքն են դասվում Ավստրա-
լիան, Նոր Զելանդիան, Նորվեգիան, Ռուսաստանը, Թուրքիան և Հայաստանը: 

 
РОЗА КУРГИНЯН 
ЖЕНЯ СААКЯН  

 

АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА СТРАТЕГИИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ 
ИНФЛЯЦИИ 

 

Ключевые слова: номинальный якорь, таргетирование  инфля-
ции, модель VAR (Vector авторегрессии), эконо-
мический рост, целевой показатель 

 

Задачей исследования является изучение и оценка цели и необходимость стратегии тар-
гетирования инфляции в странах с разным уровнем развития . Для изучения данной задачи 
рассмотрены квартальные изменения инфляции и ВВП во втором квартале 1990-2016гг в 31 
стране, осуществляющих полноценное таргетирование инфляции и в 11 странах применяемых 
другую стратегию ДКП. При этом, в разрезе стран, осуществляющих таргетирование инфля-
ции, была осуществлена оценка двумя этапами: с 1990 до таргетирования и с таргетирования 
до второй квартал 2016 года. Для осуществления оценок была пременена модель VAR (Vector 
авторегрессии) и компьютерная программа Eviews. 

 
ROZA KURGHINYAN 
JENYA SAHAKYAN  
 

ANALYSIS OF INTERNATIONAL ATTEMPT TO THE STRAGETY OF INFLATION 
TARGETING 

 

Key Words: nominal anchor, inflation targeting, VAR (Vector 
Autoregression) model, the economic growth, target 
 

The research aims at studying and estimating the goal and necessity of inflation targeting in 
different countries based on different level of development. For carrying out our research we have 
taken into account the changes of GDP and inflation of 1990-2016 second quarter in 31 countries 
realizing complete inflation targeting and 11 countries non targeting inflation. Simultaneously we have 
realized the estimation on the scope of inflation targeting countries on two phases: from 1990 to 
targeting and from targeting to the second quarter 2016. For carrying out the estimations we have used 
VAR (Vector Autoregression) model and Eviews computer programm. 
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ՀԵՐՄԻՆԵ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ 
ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՓՈՐՁՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. տարածքային տնտեսություն, տարածքային 
զարգացում, մասնագիտացում  

 

Տարածաշրջանային զարգացումը տարածաշրջանային քաղաքականության հիմ-
նական նպատակն է: Դա ոչ մի դեպքում չի կարելի համարել սոցիալ-տնտեսական քաղա-
քականության հասարակ ձև: Հոդվածում ներկայացված են տարածաշրջանային քա-
ղաքականության առանձնահատկությունները զարգացած երկրների օրինակով, որտեղ 
վերջինս հիմնվում է տարածաշրջանային ընտրողականության սկզբունքի վրա, և ընտրու-
թյուններն անցկացվում են կենտրոնական կառավարման մարմինների կողմից:  

 

Տարածքների զարգացման կարգավորման գործընթացը սկիզբ է առել դեռևս  
19-րդ դարի կեսերին, սակայն դրա կայացումը տեղի է ունեցել միայն 20-րդ դարում՝ ար-
տադրողական ուժերի օբյեկտիվ պահանջների հիման վրա: Տարածքային քաղաքակա-
նության միջոցառումների կենսագործման շրջանակներում արտասահմանում ստեղծվում 
էին պայմաններ, որոնք թույլ էին տալիս ավելի արդյունավետ կերպով հարմարվել հումքի 
և իրացման շուկաների, կապիտալի ներդրման ոլորտների համար աշխարհում ընթացող 
մրցակցային պայքարին: 

Մասնագիտական գրականությունում առանձնացվում են տարածքային կառավար-
ման զարգացման մի քանի փուլեր: Շատ հեղինակներ համարում են, որ առաջին շրջանը 
սկիզբ է առել 1930-ական թվականներին: Տարածքային քաղաքականության իրականաց-
ման համար վճռական նշանակություն ստացավ 1929−1932 թթ. տնտեսական ճգնաժամի 
հաղթահարման անհրաժեշտությունը, որի հետևանքներն ավելի զգալի էին երկրների 
ծայրամասային և թույլ զարգացած տարածքներում: Հենց այդ ժամանակահատվածն է 
տարածքային քաղաքականության ձևավորման և զարգացման սկզբնական փուլը1: Տա-
րածքների զարգացման ծրագրերն առավել տարածում ստացան Մեծ Բրիտանիայում և 
ԱՄՆ-ում: 

Տարածքային քաղաքականության զարգացման երկրորդ փուլն ընդգրկում է 20-րդ 
դարի 40−50-ական թվականները: Հետպատերազմյան տնտեսական ճգնաժամը արդյու-
նաբերության ավանդական ճյուղերում արտադրության մակարդակի լուրջ անկման հան-
գեցրեց: Դա խթան հանդիսացավ թույլ զարգացած տարածքների ակտիվ յուրացման 
                                                            
1 Capello R., Nijkamp P., The theoretical and methodological toolbox of urban economics: from and towards where? 

// 43 th ERSA Congress Peripheries, Centres and Spatial Development in the New Europe University of Jyvaskyla 
(Finland). 2003. 27–30 August. 
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համար, ինչը նպաստեց խնդրահարույց տարածքներում մասնավոր կապիտալի ներ-
գրավմանը: 

Երրորդ փուլն ընդգրկում է 20-րդ դարի 60−70-ական թվականները: Այդ ժամանա-
կաշրջանում շեշտադրվեց տարածքային քաղաքականության համակարգի ձևավորումն 
արդյունավետության առումով: Դա առավել լայն տարածում ստացավ Արևմուտքի զար-
գացած երկրներում: Սույն փուլի հիմնական արդյունքներն են. 

− տարածքային քաղաքականության՝ սոցիալական նպատակներից հրաժարումը, 
− վերակողմնորոշումը դեպի մրցունակության բարձրացումը, 
− տարածքների զարգացման տեղային ծրագրերի վրա կենտրոնացումը: 
Չորրորդ փուլը ներառում է 1975−1993 թթ., երբ տարածքային զարգացման ծրա-

գրերը երկրորդ պլան մղվեցին: Հիմնական պատճառը 1974 թ. ճգնաժամն էր, որը ստի-
պեց հիմնական ուշադրությունը կենտրոնացնել մակրոտնտեսական բնույթ ունեցող 
նպատակների վրա1: 

Հինգերորդ փուլը սկսվել է 1993 թ. և դեռևս շարունակվում է: Այս փուլում տարած-
քային քաղաքականության հիմնական նպատակներ են տարբեր տարածքներում նորա-
րարական գործառույթների խթանումը, ԳՏԱ նորագույն ձեռքբերումների ներթափանց-
ման արագացումը, ինչպես նաև սոցիալական ուղղվածությամբ տնտեսական զարգա-
ցումը՝ զուգակցված ռեսուրսային հենքի ու շրջակա միջավայրի պաշտպանության հետ, 
ինչը պետք է նպաստի տարածքների կայուն տարածական զարգացմանը: 

Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում տեղի է ունենում եվրոպական տարած-
քային քաղաքականության պարադիգմի փոփոխություն: Տարածքային քաղաքականու-
թյան նոր պարադիգմն առանձնանում է հետևյալ բնութագրիչ գծերով2. 

1. Հիմնական շեշտադրումն արվում է ոչ թե տնտեսական աճի, այլ վերաբաշխ-
ման վրա: Ըստ սոցիալական արդարության սկզբունքի՝ պատմականորեն ձևավորված 
հավատարմության, բնակչության համար հավասար կենսապայմանների ապահովման 
պարտավորության խնդիրները վերջին տարիներին ավելի հազվադեպ են հիշատակվում 
տարածքային քաղաքականության համատեքստում: Բնակչության հարաբերական եկա-
մուտների անհավասարության, գործազրկության վերաբերյալ մտահոգությունները փոխ-
վում են տնտեսական աճի և արտադրողականության ցուցանիշների գծով տարածքային 
անհավասարության մասին մտահոգությամբ3: 

2. Քաղաքականության մշակման և կենսագործման կենտրոնների ապակենտ-
րոնացումը: Տարածքային քաղաքականությունը դառնում է ավելի ապակենտրոնացված, 
ավելի լայնորեն է օգտագործվում սուբսիդիարության սկզբունքը: Միատարր պետություն-
ներում կենտրոնական կառավարությունը ձգտում է նվազագույնի հասցնել ուղղակի մի-
ջամտությունը տարածքային միավորների խնդիրների լուծման գործընթացում: Ըստ 
                                                            
1 Charlton B, Andras P. The Modernization Imperative. Imprint Academic: Exeter, UK, 2003. 
2 Regional policy : site. URL: http://ec.europa.eu/regional_policy/policy/object/index_en.htm 
3 Пространственные аспекты развития региона / под общей ред. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда: ВНКЦ 

ЦЭМИ РАН, 2008. 
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այդմ, այս առումով, կենտրոնական կառավարության դերը հանգում է ինստիտուցիոնալ 
դաշտի հստակեցմանը, իրավական ակտերի կիրարկման ապահովմանը, ինչպես նաև 
դրանց արդյունավետության դիտարկմանը: Որոշակի ռազմավարությունների մշակումը և 
իրականացումն արդեն իսկ դարձել են տարածքային միավորների իրավասությունը:  

3. Կոորդինացիոն մեխանիզմների նկատմամբ ուշադրության աճը: Կոորդինաց-
ման ֆրանսիական մոդելը համարվում է առավել կոշտն ու ձևայնացվածը: Վերջին 20 
տարիների ընթացքում այս երկրում գոյություն ունի զարգացման ազգային, տարածքային 
և հատվածային պլանների աստիճանակարգ, ինչպես նաև կիրառվում է կենտրոնի և 
տարածքների միջև կնքվող պայմանագրերի կնքման եղանակը՝ հստակեցնելով տարած-
քային զարգացման ռեսուրսների բաշխման կարգը: Պայմանագրերը կնքվում են առանց-
քային ոլորտներում հանրային ծառայությունների մատուցումն ապահովելու համար1:  

Գերմանիայում կոորդինացումն իրականացվում է դաշնության և տարածքային 
միավորների կողմից համատեղ ընդունված մեթոդաբանությամբ, որն ամրագրված է 
«Տարածքային տնտեսական համակարգերի բարելավում» իրավական ակտում: Սույն 
ակտը ներառում է պլանավորման ձևային ընթացակարգը, ինչպես նաև հստակեցնում է 
տարածքային զարգացման առաքելության, տարածքային քաղաքականության նախա-
գծման, իրականացման և ֆինանսավորման սահմանման հարցերում դաշնության և տա-
րածքային միավորների դերը: Այստեղ մշակվում են նաև տարածքային տնտեսություննե-
րի զարգացման քառամյա պլաններ, որոնց շրջանակներում նախատեսվում է առավել 
թույլ զարգացած տարածքներին տրամադրել դրամաշնորհներ` տարածքային զարգաց-
ման ռեսուրսների մոբիլիզացման և զարգացման ռազմավարական պլանների կենսա-
գործման նպատակով2 : 

4. Տարածքային միջամտությունից հրաժարումը և անցումը տարածքային կա-
ռավարմանը: Պետական հատվածում բիզնես-տեխնոլոգիաների կիրառումը, ռազմավա-
րական կառավարման, արդյունավետության ցուցանիշների, ինչպես նաև դեպի ար-
դյունքները կողմնորոշվածություն ունեցող այլ գործիքների ներդրումը փոխեցին նաև տա-
րածքային քաղաքականության հանդեպ կիրառվող մոտեցումները: Այն դարձավ ավելի 
շատ հաճախորդային կողմնորոշվածություն ունեցող, որում արդյունավետության ցուցա-
նիշների համակարգի ներդրումը հնարավորություն տվեց հիմնական ուշադրությունը 
սևեռելու գերակա ուղղությունների զարգացմանը3 : 

Այսպիսով՝ փոփոխվում են տարածքային քաղաքականության մշակման և իրա-
գործման համար օգտագործվող կառավարչական մեթոդները: Շատ հետազոտողներ 
վաղուց արդեն մատնանշում են պարադիգմների փոփոխության փաստը. եթե նախկինում 
ակտիվորեն օգտագործվում էր ընտրողական պետական միջամտությունը (օրինակ՝ ուղ-

                                                            
1 Полякова А.Г., Концептуальные основы модернизации экономики регионов. «Экономика», 16 марта 2009 г., 

с. 323−330. 
2 Сэпик Д., Конкурентоспособность регионов: некоторые аспекты // Докл. РЕЦЭП. 2004. № 2 
3 Hurrison B., Industrial Districts: Old Wine in New Bttles?// Regional Studies. 2004. №26, p. 469−483. 
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ղակի ֆինանսական աջակցությունը խնդրահարույց տարածքներին), ապա ներկայումս 
տարածքային զարգացման քաղաքականությունը կրում է, այսպես կոչված, նոր ազատա-
կան բնույթ` հենվելով, գլխավորապես, շուկաների ապակարգավորման և ազատակա-
նացման, նորարարական գործունեության ակտիվացման և հմտությունների կատարելա-
գործման մեխանիզմների ու միջոցների կիրառման վրա:  

Տարածքային զարգացման քաղաքականությունը, ելնելով իր հիմնական նպատա-
կից, այն է` բնակչության կյանքի որակի բարձրացում, կոչված է լուծելու մի շարք խնդիր-
ներ, որոնցից հիմնականներն են. 

−  տարածքային տնտեսության և սոցիալական ոլորտի անխափան գործարկման 
համար կազմակերպական, տնտեսական, ինստիտուցիոնալ պայմանների ստեղ-
ծում, 

−  տարբեր տեսակի ռեսուրսների ընդլայնված վերարտադրության համար նպաս-
տավոր միջավայրի ձևավորում, տարածքային տնտեսության ներուժի ամրա-
պնդում, 

−  տնտեսավարող սուբյեկտների ուղղորդում դեպի ներքին և արտաքին շուկանե-
րում ապրանքների և ծառայությունների նկատմամբ շուկայական պահանջմունք-
ների բավարարումը, 

−  տնային տնտեսությունների գործարար ակտիվության աճին և ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության ընդլայնմանն աջակցություն, 

−  տարածքային տնտեսության բոլոր հատվածներում մրցակցության պահպանում 
և խթանում, 

−  երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քաղաքականության ուղենիշներին հա-
մապատասխանող սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության մշակում, 

−  տարածքային տնտեսության զարգացման վերլուծություն, գնահատում, կանխա-
տեսում, պլանավորում և ծրագրավորում, տարբեր ուղղություններով միջոցառում-
ների կատարման կազմակերպում, 

−  տարածքային տնտեսության կառուցվածքային վերափոխումների, նորարարա-
կան գործընթացների, պետական, մասնավոր, համայնքային և հանրային սեփա-
կանության հարաբերությունների ձևափոխման կազմակերպում և համակար-
գում, 

−  տարածքային և տեղական մարմինների ֆինանսատնտեսական հենքի ամրա-
պնդմանն աջակցություն, 

−  ենթակառուցվածքների տարբեր տեսակների զարգացման գործընթացներում 
մասնակցություն և աջակցություն, 

−  տարածքային միավորումներում բնապահպանական անվտանգության ապահո-
վում և բնական միջավայրի պահպանություն, 

−  տարածքային միավորներում տեղի ունեցող բոլոր սոցիալ-տնտեսական և հա-
սարակական-քաղաքական գործընթացների կոորդինացում, ներգործության ար-
դյունավետ մեթոդների և գործիքների կիրառում: 
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Հարկ է նկատի ունենալ, որ տարածքային զարգացման քաղաքականության մշա-
կումն անհրաժեշտ է ամբողջացնել դրա իրականացման մեխանիզմի ձևավորմամբ: Այս-
պիսով՝ տարածքային զարգացման քաղաքականության մշակման ու իրագործման վերջ-
նական նպատակը տարածքի բնակչության կյանքի որակի բարելավումն է, ուստի դրա 
համակողմանի գնահատման, դրան վերաբերող խնդիրների հետազոտման և լուծման 
ուղիների նախանշման միջոցառումներն այս համատեքստում կարելի է դիտարկել որպես 
տարածքային զարգացման համալիր քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչներ:  
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ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ Գյումրու 
մասնաճյուղ  

 

ՀԱՄԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԳՅՈՒՄՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. համատիրություններ, կառավարում, արդյու-
նավետություն, փաստացի եկամուտներ, 
ծախսեր, հավաքագրում 

 

Համատիրություններն իրենց ֆինանսատնտեսական գործունեությունն իրականաց-
նում են՝ համաձայն տարեկան բյուջեի: Որպես հոդվածի վերլուծության օբյեկտ է 
ընտրված համատիրության բյուջեն, որի համար առանձնացրել ենք մի շարք ցուցանիշ-
ներ, ինչպիսիք են պլանավորված մուտքերը, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտա-
վորությունները, փաստացի վճարված մուտքերը, ծախսերի կազմն ու կառուցվածքը և 
այլն: Համատիրությունների ֆինանսական կառավարման արդյունավետության գնա-
հատման համար առանձնացված են նաև հարաբերական ցուցանիշներ, որոնց միջոցով 
փորձ է արվում համեմատելու Գյումրու համատիրությունների գործունեությունն առկա 
միջազգային փորձի հետ: Ուսումնասիրությունների հիման վրա բացահայտվել են հիմնա-
խնդիրներ ու առաջարկվել դրանց լուծման հնարավոր ուղիներ:  

 
Համատիրություններն իրենց ֆինանսատնտեսական գործունեությունն իրականաց-

նում են՝ համաձայն տարեկան բյուջեի: Որպես վերլուծության օբյեկտ՝ ընտրված է հա-
մատիրության բյուջեն, որի համար առանձնացրել ենք մի շարք ցուցանիշներ, ինչպիսիք 
են պլանավորված մուտքերը, դեբիտորական և կրեդիտորական պարտավորությունները, 
փաստացի վճարված մուտքերը, ծախսերի կազմը և կառուցվածքը և այլն: Համատի-
րությունների ֆինանսական կառավարման արդյունավետության համար առանձնացված 
են նաև հարաբերական ցուցանիշներ, որոնց միջոցով փորձ է արվում համեմատելու 
Գյումրու համատիրությունների գործունեությունը:  

Ուսումնասիրվել են համատիրությունների ֆինանսատնտեսական հետևյալ ցուցա-
նիշները. 

1. Հաշվարկված եկամուտ` ՀՇԵ 
2. Հավաքագրված եկամուտ՝ ըստ հաշվարկվածի` ՀԵՀ 
3. Հավաքագրված եկամուտ՝ ըստ դեբիտորական պարտքերի` ՀԵԴ  
4. Փաստացի մուտքեր` ՄՓ 

ՄՓ= ՀԵՀ + ՀԵԴ 
5. Հավաքագրված այլ եկամուտներ` ՀԵԱ 
6. Ընդհանուր հավաքագրված եկամուտ` ՀԵԸ 

ՀԵԸ = ՀԵՀ + ՀԵԴ + ՀԵԱ = ՄՓ + ՀԵԱ 
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7. Կառավարչական ծախսեր (վարչական ծախսեր)՝ ԿԾ 
8. Ոչ կառավարչական ծախսեր՝ ՈԿԾ 
9. Համախառն ծախսեր՝ ՀԾ 

ՀԾ = ԿԾ + ՈԿԾ 
10. Բնակմակերեսի ընդհանուր չափը՝ ԲՄ  
11. Դեբիտորական պարտք՝ ԴՊ 
Այս ցուցանիշների հիման վրա հաշվարկվել են համատիրությունների գործունեու-

թյան արդյունավետությունը բնութագրող մի շարք հարաբերական ցուցանիշներ: 
 

1. Հաշվարկված եկամտի հավաքագրման գործակից 
Հավաքագրված եկամուտ ըստ հաշվարկվածի/հաշվարկված եկամուտ. 

ԳՀԵՀ = ՀԵՀ /ՀՇԵ 
Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս օրենքով սահմանված սեփական եկամուտների հա-

վաքագրման մակարդակը: Հատկանշական է, որ ինչքան բարձր է հաշվարկված եկամտի 
հավաքագրման մակարդակը, այնքան բարձր է համատիրության ինքնուրույնության աս-
տիճանը:  

 

   

Գծապատկեր 1.  Հաշվարկված եկամտի հավաքագրման գործակիցը Գյումրու 
համատիրություններում 

 
Ինչքան հավաքագրելիությունը մեծ է, այնքան փոքր է մեկ քմ-ին բաժին ընկնող դե-

բիտորական պարտքը և հակառակը: 
Ամենաբարձր հավաքագրելիություն է ապահովել «Ախ-Թամար» համատիրությունը՝ 

87.64% և ամենացածրը՝ «Գարուն»-ը՝ 26.45%: Բոլոր համատիրությունների համար այս 
ցուցանիշի միջին կշռված արժեքը 53.87% է.  
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(ՀՇԵ միջին կշռված = ՀՇԵ 1·((ՀԵՀ 1/ՀՇԵ 1)·100%)+ ՀՇԵ 2·((ՀԵՀ 2/ՀՇԵ 2)·100%)+…. 
ՀՇԵn·((ՀԵՀ n/ՀՇԵn)·100%)/ՀՇԵ): 

Հավաքագրված եկամտի կշռված միջին = ՀԳԳ1·(ՀԳ1/∑ԸՀԳ)+ ՀԳԳ2·(ՀԳ2/∑ԸՀԳ)+... 
ՀԳԳn·(ՀԳn/∑ԸՀԳ) 

 

որտեղ՝  ՀԳԳ - հաշվարկված գանձվող գումար 
 ՀԳ - ընթացիկ հավաքագրված գումար 

 

Նշենք, որ միջազգային պրակտիկայում այս ցուցանիշը 81.2%−87.7% է` էականորեն 
բարձր, քան Գյումրու համատիրությունների միջին կշռված արժեքն է: 

Այս ցուցանիշը ստեղծում է հիմք, որով հնարավոր է դառնում համեմատել բոլոր 
համատիրությունների հավաքագրելիության ցուցանիշների շեղումը միջին ցուցանշից: 

 

2. Ըստ հաշվարկվածի՝ հավաքագրված եկամտի կենտրոնացվածության գոր-
ծակից 

Հավաքագրված եկամուտ ըստ հաշվարկվածի/ընդհանուր հավաքագրված եկա-
մուտ. 

ԳՀԵՀԿ = ՀԵՀ /ՀԵԸ 

 
Ըստ հաշվարկվածի՝ հավաքագրված եկամուտը ցույց է տալիս, թե բնակիչները 

համատիրությունների նկատմամբ ունեցած իրենց տարեկան ֆինանսական պարտավո-
րություններն ինչ չափով են կատարում: Երբ վերոնշյալ ցուցանիշը հարաբերում ենք ընդ-
հանուր հավաքագրված եկամուտների ցուցանշին, կարող ենք պարզել, թե բնակիչների՝ 
միայն տվյալ հաշվետու տարվա համար կատարված վճարումները ինչ մաս են կազմում 
ընդհանուր եկամուտների մեջ: 

Այս ցուցանիշը ցույց է տալիս ընդհանուր եկամուտների մեջ հաշվարկված և հա-
վաքագրված եկամուտների կենտրոնացվածության մակարդակը: 

Ինչպես երևում է գծ. 2-ից, ամենակենտրոնացվածը «Մուսալեռ» և «Ղանդիլյան/Գոր-
կի 104/Երազանք» համատիրություններն են: Նրանց ընդհանուր մուտքերի 100%-ը հաշ-
վարկված հավաքագրված եկամուտներն են: Ամենաբաշխվածը «Գարուն» համատիրու-
թյունում է՝ 36.41%: Գյումրու բոլոր համատիրությունների միջին ցուցանիշը 50.7% է: 
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Գծապատկեր 2.  Ըստ հաշվարկվածի՝ հավաքագրված եկամտի կենտրոնացվածության 

գործակիցը Գյումրու համատիրություններում 
 
3. Դեբիտորական պարտքերից հավաքագրված եկամուտների կենտրոնաց-

վածության գործակից 
Հավաքագրված եկամուտ՝ ըստ դեբիտորական պարտքերի/ընդհանուր հավա-

քագրված եկամուտ. 
ԳԴՎԿ = ՀԵԴ / ՀԵԸ 

 

Այս ցուցանիշը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու, թե համատիրության 
ընդհանուր եկամուտների մեջ ինչ մաս են կազմում դեբիտորական պարտքերից վճարում-
ները, ինչի օգնությամբ էլ կարելի է գնահատել համատիրությունների գործունեության 
կախվածությունը դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման մակարդակից: 

Ինչպես երևում է գծ. 3-ից, դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման ամենա-
բարձր տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ «Գարուն» համատիրությունում 
է՝ 63.59%, իսկ ամենացածրը՝ «Մուսալեռ» և «Ղանդիլյան/Գորկի 104/Երազանք» համա-
տիրություններում՝ 0% : 

Միջազգային պրակտիկայում այս ցուցանիշի արժեքը շատ փոքր է` 0-4 %, մինչդեռ 
Գյումրու համատիրությունների միջին ցուցանիշը 39.09% է: 
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Գծապատկեր 3.  Դեբիտորական պարտքերից հավաքագրված եկամուտների 
կենտրոնացվածության գործակիցը Գյումրու համատիրություններում 

 

4. Դեբիտորական պարտքերի վերադարձելիության գործակից 
Հավաքագրված եկամուտ՝ ըստ դեբիտորական պարտքերի/դեբիտորական պարտ-

քեր. 
ԳՎԴՊ = ՀԵԴ / ԴՊ 

Այս ցուցանիշն օգնում է պարզել նախկինում կուտակված դեբիտորական պարտ-
քերի մարման տեմպը տարեկան կտրվածքով:  

 

 

Գծապատկեր 4.  Դեբիտորական պարտքերի վերադարձելիության գործակիցը  
Գյումրու համատիրություններում 
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«Երազ» համատիրությունում դեբիտորական պարտքերի հավաքագրման ցուցանի-
շը զգալի բարձր է մյուս համատիրությունների ցուցանիշներից, սակայն պետք է նշել, որ 
եթե 01.01.2014 թ. դրությամբ դեբիտորական պարտքը կազմել է 3.224.410 դրամ, ապա 
01.01.2015 թ. այս ցուցանիշն արդեն 5.062.930 ՀՀ դրամ է: Հատկանշական է, որ կան 
նաև այնպիսինները, որոնք ընդհանրապես հավաքագրումներ չեն կատարում. դրանք են 
«Մուսալեռ» և «Ղանդիլյան/Գորկի 104/Երազանք» համատիրությունները: Սա փաստում է 
այն մասին, որ համատիրությունների ղեկավարները ճիշտ մոտեցում չեն ցուցաբերում 
բնակիչների նկատմամբ, ինչպես նաև քայլեր չեն ձեռնարկում այդ պարտքերը հավա-
քագրելու համար: 

 

5. Եկամտի ներուժի գործակից 
Հավաքագրված այլ եկամուտներ/հաշվարկված եկամուտ. 

ԳԵՆ = ՀԵԱ /ՀՇԵ 
Այլ միջոցների ներգրավումը համատիրությունների համար ունի կարևոր նշանա-

կություն համատիրությունների գործունեության բարելավման համար: Համաշխարհային 
փորձը ցույց է տալիս, որ համատիրություններն ուղղակի կերպով կամ ասոցիացիաների 
միջոցով ներգրավում են այլընտրանքային միջոցներ: Այլ եկամուտներին են դասվում հա-
մատիրությունների ընդհանուր սեփականություն համարվող տարածքների օգտագործու-
մից եկամուտները, դոտացիաները և այլ դրամաշնորհներ:  
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Գծապատկեր 5.  Եկամտի ներուժի գործակիցը Գյումրու համատիրություններում 
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Ամենաբարձր արդյունքն ապահովել է «Բարեկամություն» համատիրությունը, և, 
ինչպես արդեն նշվել է, մի շարք համատիրություններ ընդհանրապես չունեն այլ եկա-
մուտներ: Եկամտի ներուժի միջին գործակիցը Գյումրիում 17.9% է: 

 

6. Համախառն ծախսերի կայունության գործակից 
Հավաքագրված եկամուտ՝ ըստ հաշվարկվածի/համախառն ծախսեր.  

ԳՀԾԿ = ՀԵՀ / ՀԾ 

Քանի որ հաշվարկված հավաքագրված եկամուտը համարվում է երաշխավորված 
մուտքեր, անհրաժեշտ է հասկանալ, թե միավոր ծախսի համար անհրաժեշտ ինչքան 
երաշխավորված միջոցներ կան: Այլ կերպ ասած, այս ցուցանշի օգնությամբ կարող ենք 
բացահայտել, թե համախառն ծախսերի որ մասը կարելի է իրականացնել բնակիչների 
տարեկան ֆինանսական պարտավորությունների կատարման դեպքում առանց դեբիտո-
րական պարտքերից գանձումների:  
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Գծապատկեր 6.  Համախառն ծախսերի կայունության գործակիցը Գյումրու 
համատիրություններում 

 
Ինչպես երևում է գծ. 6-ից, Գյումրու համատիրություններում ծախսերի երաշխավոր-

վածության մակարդակը բավական ցածր է՝ 16 համատիրությունից 10-ում եկամուտները 
չեն գերազանցում ծախսերի 50%-ը, իսկ միջին ցուցանիշը 50.5% է: Մեր դիտարկած 3 
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համատիրությունները նույնպես այս 10-ի շարքում են: Հատկանշական է, որ 14 համատի-
րություն առանց դեբիտորական պարտքերից վճարումների և այլ եկամուտների չեն 
կարողանա ապահովել իրենց բնականոն գործունեությունը:  

 

7. Կառավարման ծախսերի կենտրոնացվածության գործակից 
Կառավարման ծախսեր /համախառն ծախսեր. 

ԳԿԾԿ = ԿԾ / ՀԾ 
 

Կառավարման ծախսերի տեսակարար կշիռը համախառն ծախսերի մեջ բացա-
հայտելիս կարելի է պատկերացում կազմել համատիրության գործունեության արդյունա-
վետության մասին: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կառավարման ծախսերը 
ընդհանուր ծախսերի կազմում չեն գերազանցում 15 տոկոսը: Հատկանշական է, որ 
Գյումրու բոլոր 16 համատիրությունում այդ ցուցանիշը 20 տոկոսից բարձր է: Կառա-
վարման ծախսերի խիստ բարձր լինելը նվազեցնում է օրենքով սահմանված պարտադիր 
նորմերի իրականացման՝ համատիրության կարողությունը, քանի որ ռեսուրսների մեծ 
մասն օգտագործվում է կառավարման համար: 
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Գծապատկեր 7.  Կառավարման ծախսերի կենտրոնացվածության գործակիցը Գյումրու 
համատիրություններում 

 
Ամենաբարձր մակարդակը «Ղանդիլյան/Գորկի 104/Երազանք» համատիրությունում 

է: Այստեղ կառավարման ծախսերը հասնում են 67.39%-ի: Այսպիսով՝ ընդհանուր եկա-
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մուտների շատ չնչին մասն է տրամադրվում աշխատանքների կատարմանը: Ամենացածր 
մակարդակը «Մուշ/Շերամ/Գոռ-Արա» համատիրությունում է՝ 22.05%:  

Պարզվում է, որ Գյումրու համատիրությունները կառավարման համար կատարում 
են համեմատական կարգով ավելի շատ ծախսեր, քան ընդունված է միջազգային պրակ-
տիկայում: Մեր ուսումնասիրած երկրներում այս ցուցանիշը տատանվում է 7.4−12%-ի 
սահմաններում, ինչն անհամեմատելի է Գյումրու համատիրությունների կառավարման 
ծախսերի հետ, որը միջինում 38.97% է: 

 

8. Միավոր դեբիտորական պարտք 
Դեբիտորական պարտքեր/բնակմակերեսի ընդհանուր չափը. 

ԴՊմ = ԴՊ/ԲՄ 
Քանի որ Գյումրու համատիրությունների կազմում բազմաբնակարանային շենքերի 

քանակը տարբեր է, անհրաժեշտություն է առաջանում բազային ցուցանիշներն ուսում-
նասիրել ոչ թե իրենց բացարձակ արժեքով, այլ դա հարաբերելով սպասարկվող ընդհա-
նուր մակերեսին՝ ստանալով 1մ2 բաժին ընկնող ցուցանշի արժեքը: Դրա օգնությամբ կա-
րելի է հասկանալ համատիրության 1մ2-ին բաժին ընկնող դեբիտորական պարտքը: Հատ-
կանշական է, որ այս ցուցանիշն ունի հակադարձ համեմատական կապ, ըստ հաշ-
վարկված հավաքագրված եկամտի, կենտրոնացվածության գործակցի հետ: Մեկ տարվա 
հաշվարկված հավաքագրված եկամուտներն ինչքան մոտ են հաշվարկված ցուցանշին, 
այսինքն՝ գործակիցը որքան մեծ է, այնքան 1մ2 դեբիտորական պարտքի ցուցանիշն 
ավելի փոքր է: 

 
 

Գծապատկեր 8. Միավոր դեբիտորական պարտքը Գյումրու համատիրություններում 
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Ամենաշատ դեբիտորական պարտք կուտակել է «Բարեկամություն» համատիրու-
թյունը. այստեղ մեկ քառ. մետրին ընկած պարտքը 35.1 դրամ է, այսինքն՝ մոտ 3.5 ան-
գամ ավելի, քան մեկ տարում գանձվող 1մ2 վճարը: Ամենաքիչ պարտք ունի «Մուսալեռ» 
համատիրությունը. այստեղ մեկ քառ. մետրի պարտքը 1.9 դրամ է: Գյումրում միջինը 
յուրաքանչյուր 1 քմ բնակտարածքի հաշվով առկա է 15.5 դրամ պարտք՝ 1.5 անգամ 
ավելի, քան տարեկան գանձվող վճարն է: 

Ընտրանքային համատիրություններում պատկերն այսպիսին է. 
 

9. Միավոր համախառն ծախսեր 
Համախառն ծախսեր/բնակմակերեսի ընդհանուր չափը. 

ՀԾմ = ՀԾ / ԲՄ 
Այս ցուցանիշը կօգնի պարզել, թե 1մ2-ի վրա քանի դրամ ծախս է կատարվել: 
 

 

Գծապատկեր 9 . Միավոր համախառն ծախսերը Գյումրու համատիրություններում 
 

Գծ. 9-ից երևում է, որ Գյումրու 6 համատիրություններում 1մ2–ին բաժին ընկնող 
ծախսերը գերազանցում են սահմանված՝ 1մ2 դիմաց 10 ՀՀ դրամ համատիրության վճա-
րը, սա նշանակում է, որ այս համատիրություններում ծախսերը գերազանցում են հաշ-
վարկված եկամտի գումարը, որը, իր հերթին, հնարավորություն է տալիս հաշվարկած 
եկամտի ցուցանշի հենքի վրա կատարված պլանավորման դեպքում չունենալու պլանի 
թերակատարում: Գյումրում այս ցուցանիշը 10.6 դրամ է: 

 Գյումրում գործող 16 համատիրությունների գործունեության ուսումնասիրությունը և 
միջազգային փորձի հետ դրա համադրումը վեր են հանում ոլորտում առկա մի շարք 
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խնդիրներ: Համատիրությունների` որպես բազմաբնակարան շենքի կառավարման մարմ-
նի ֆինանսատնտեսական գործունեության ամբողջական տարեկան շրջափուլը, սկսած 
տարեկան բյուջեի մշակումից մինչև դրա կատարումը և հաշվետվությունների ներկայա-
ցումը, Գյումրում խախտված է, իրականացվում է թերի և ոչ ամբողջական: Այս խնդրի 
պատճառները բազմազան են` բազմաբնակարան շենքերի բնակիչների հետաքրքրվա-
ծության և վստահության ցածր մակարդակ, ներքին և արտաքին թույլ վերահսկողություն, 
ֆինանսավորման կայունության բացակայություն, ոչ արհեստավարժ կառավարիչների 
առկայություն և այլն: Այս խնդիրը առաջ է բերում մի շարք այլ խնդիրներ, որոնք ար-
գելակում են համատիրությունների ինստիտուտի կայացումը՝ որպես բազմաբնակարան 
շենքերի կառավարման մարմին: 

Այսպես՝ Գյումրու համատիրությունները հիմնականում որոշակի ժամանակահատ-
վածի համար ֆինանսական պլանավորման որևէ հաստատված փաստաթուղթ չունեն` 
չնայած այն հանգամանքին, որ «Համատիրությունների մասին» ՀՀ օրենքի 27-րդ հոդվա-
ծը պահանջում է բազմաբնակարան շենքի տարեկան բյուջեի հաստատում ընդհանուր 
ժողովի կողմից: Փաստացի, համատիրությունների ծախսերն իրականացվում են` ելնելով 
ընթացիկ անհրաժեշտություններից, կառավարչի հայեցողությամբ:  

Ֆինանսատնտեսական կառավարման վերոնշյալ, ինչպես նաև ոլորտում առկա այլ 
խնդիրներ հանգեցրել են մի շարք բացասական հետևանքների, որոնք հանգամանորեն 
հետազոտվել և ներկայացվել են մշակված մի շարք ցուցանիշների օգնությամբ:  

Հիմնախնդիրներից մեկը Գյումրու համատիրություններում եկամուտների հավա-
քագրման ցածր մակարդակն է: Համատիրությունների ճնշող մեծամասնությունում հա-
վաքագրված եկամտի միայն կեսն է տվյալ տարվա համար հաշվարկված, իսկ մնացածը 
դեբիտորական պարտքերից վճարներն են և այլ եկամուտները: Գյումրու բազմաբնակա-
րան շենքերի յուրաքանչյուր 1 քմ-ի հաշվով 2015 թ. առկա է եղել մոտ 15 դրամ դեբիտո-
րական պարտք:  

Համատիրությունների գործունեության արդյունավետության մասին շատ կարևոր 
պատկերացում է տալիս կառավարման ծախսերի մակարդակը: Համաշխարհային պրակ-
տիկայում կառավարման ծախսերի մասնաբաժինը չի անցնում 15%-ը, մինչդեռ Գյումրում 
չկա որևէ համատիրություն, որի ծախսերի գոնե 20%-ը դա չկազմի, իսկ միջին ցուցանիշը 
16 համատիրությունների համար 38.97% է: Այնինչ, կառավարման ծախսերի բարձր մա-
կարդակը ոչ մի կերպ հնարավոր չէ հիմնավորել իրականացված կառավարման որակով: 
Որոշ համատիրություններում կառավարման ծախսերի կենտրոնացվածության գործակի-
ցը հասնում է գրեթե 70%-ի: Այս պարագայում համատիրությունը կորցնում է իր գործու-
նեության տրամաբանությունը` դառնալով բազմաբնակարան շենքերի բնակիչներից ուղ-
ղակի գումարներ հավաքագրող և այդ գումարները մի քանի անձանց մեջ բաշխող համա-
կարգ:  

Գյումրու համատիրություններում վեր հանված խնդիրները, նրանց գործունեության 
ներքին և արտաքին առանձնահատկությունները հաշվի առնելով` հետևյալ քայլերը 
կարող են էապես նպաստել ոլորտի բարելավմանը. 
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• Տարեկան բյուջեի` որպես տարեկան ֆինանսատնտեսական պլանի կազմում: 
Համատիրությունների համար առաջնային կարևորություն են ներկայացնում յուրաքան-
չյուր տարվա համար տարեկան բյուջեի կազմումը և գործունեության ֆինանսական 
պլանավորումը:  

• Ծախսերի դասակարգում: Տարեկան ֆինանսատնտեսական պլանի մեջ կատա-
րել ծախսերի դասակարգում` առանձնացնելով պահպանման ծախսեր, բարեկարգումնե-
րի ու կապիտալ նորոգումների ծախսեր և ծառայությունների ծախսեր: Պահպանման ու 
ծառայությունների ծախսերը փաստացի սպառում են Գյումրու համատիրությունների գրե-
թե ողջ բյուջեն, սակայն անչափ կարևոր է նաև տարեկան կտրվածքով որոշակի կապի-
տալ աշխատանքների կատարումը, որը կնվազեցնի հաջորդող ժամանակաշրջանի հա-
մար անհրաժեշտ պահպանման ծախսերը: 

• Կառավարման ծախսերի տարանջատում և առավելագույն նորմայի սահմա-
նում: Համատիրություններում կառավարման վարչական ծախսերը Գյումրիում էապես 
գերազանցում են միջազգային ցուցանիշը, մինչդեռ կառավարման որակը էապես զիջում 
է միջազգային մակարդակին: Անհրաժեշտ է առանձնացնել համատիրության կառա-
վարման ծախսերը վարձու աշխատողների կողմից ծառայությունների մատուցման ու աշ-
խատանքների կատարման ծախսերից և սահմանել որպես առանձին ծախսային հոդված` 
3 տարվա ընթացքում տվյալ ծախսերի նորման նվազեցնելով մինչև 20% հաշվարկված 
հավաքագրված եկամտի նկատմամբ: 

• Կուտակված դեբիտորական պարտքերի բեռից ձերբազատում: Տարիներ շա-
րունակ եկամուտների հավաքագրման գործընթացում առկա բարձիթողի վիճակը գրեթե 
բոլոր համատիրություններում հանգեցրել է դեբիտորական պարտքերի մեծ չափաբաժնի, 
որը էական խնդիրներ է ստեղծում դրանց բնականոն աշխատանքի համար: 2014/15 թթ. 
բավական աշխատանքներ են կատարվել դրանց նվազեցման ուղղությամբ, սակայն 
դրանք պետք է հասցնել մի կետի, երբ առկա դեբիտորական պարտքերը ունենան մաս-
նակի ու համատիրության բնականոն աշխատանքը չարգելակող բնույթ: Այդ փուլից հետո 
անհրաժեշտ է ձևավորել մեխանիզմ դրանց հետագա ավելացումը թույլ չտալու համար, 
մասնավորապես` համատիրություններին կարելի է ավելի ազդեցիկ լծակներ տրամադրել 
եկամուտների հավաքագրման համար: 

 
ГАРИБ АРУТЮНЯН  
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ КОНДОМИНИУМОВ В ГЮМРИ 
 

Ключевые слова: кондоминиумы, управления, эффективност, 
фактические доходы, затраты, сбор доходов 

 

Кондоминиумы свою финансовую деятельность осуществляют в соответствии с ут-
вержденным годовым бюджетом. Как анализ объекта выбран бюджет кондоминиума, для 
которого мы разделили ряд показателей, такие как запланированные поступления, деби-
торские и кредиторские задолженности, фактически уплаченные поступления, структуру и 
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состав затрат и т.д. Для эффективности финансового управления кондоминиумов разделены 
также относительные показатели, посредством которых совершается попытка сравнить 
деятельность кондоминиумов Гюмри с международным опытом, на основе которых были 
выявлены основные проблемы и предложены возможные пути их решения. 

 

GHARIB HARUTYUNYAN  
 

THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT OF CONDOMINIUMS IN GYUMRI 
 

Key Words:  condominiums, management, performance, actual 
income, expenses, collection 

 

Condominiums carry out their financial activities in accordance with the adopted annual budget. 
The object of the article is selected the analyses of the budget of the condominium, for which number of 
indicators are identified, such as the planned revenues, receivables and payables, revenues actually 
paid, cost structure and composition, etc. Relative indicators for assessment of effectiveness of financial 
management of condominiums are observed, which is an attempt to compare the activity of 
condominiums in Gyumri with international experience. Based on the researches problems are 
identified and possible solutions are proposed. 

 
 
 

ԱՐՏԱԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  
Պատմական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ 

 

ՊԱՂԵՍՏԻՆՅԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԸ  
1980-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ՎԵՐՋԻՆ ԵՎ 1990-ԱԿԱՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲԻՆ 

 

Հիմնաբառեր.  Պաղեստին, Մադրիդի կոնֆերանս, Իսրա-
յել, հակամարտություն, երկկողմ և բազմա-
կողմ բանակցություններ 

 

ԽՍՀՄ և ԱՄՆ-ի նախագահները 1991 թ. հուլիսի 31-ին ստորագրեցին հռչակագիր 
Մոսկվայում, որտեղ կոչ էր արվում հոկտեմբերին միջազգային խաղաղության կոնֆե-
րանս հրավիրել Մադրիդում: Մադրիդի կոնֆերանսի կարևորությունը ուղիղ երկկողմ 
բանակցությունների անցկացման սկզբնավորումն էր տարբեր երկրներում: Համաժողովի 
ավարտին պայմանագիր ստորագրվեց, և առաջին անգամ  պաղեստինցիների ներ-
կայացուցիչները ներկա գտնվեցին միջազգային համաժողովին, իսկ ընթացող բանակ-
ցությունները անցկացվեցին երկու զուգահեռ ուղղություններով՝ արաբա−իսրայելական և 
պաղեստինյան-իսրայելական: Մարդրիդի կոնֆերանսի արդյունքում ստորագրվեց փաս-
տաթուղթ, որը նախադեպ հանդիսացավ 1993 թ. Օսլոյում Պաղեստինյան ինքնավարու-
թյան ձևավորման շրջանակային համաձայնագրի ստորագրման: 
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Արաբա−իսրայելական հակամարտության մեջ մինչև 1991 թ. մեծ դեր էր խաղում 
ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի միջև ընթացող «սառը պատերազմը», որի ավարտը ստիպեց 
արաբական երկրներին հաշվի նստել նոր քաղաքական իրադրության հետ և հասկանալ, 
որ ԱՄՆ-Իսրայել ստրատեգիական դաշինքն այժմ, առավել քան երբեք, ազդեցիկ է: 
Արաբական որոշ երկրներ սկսեցին բարելավել հարաբերություններն ԱՄՆ-ի հետ: ԱՄՆ-ի 
քաղաքականության մեջ նույնպես տեղի ունեցան փոփոխություններ: Եթե նախկինում 
վերջինս ձգտում էր ամեն կերպ հեռու պահել ԽՍՀՄ-ին մերձավորարևելյան կարգա-
վորումից, ապա 1980-ական թթ. վերջերին ամեն կերպ շեշտվում էր ԽՍՀՄ-ի՝ ԱՄՆ-ի քա-
ղաքական «պարտնյոր» լինելու հանգամանքը: Մոսկվայում ևս կարծում էին, որ 
ԽՍՀՄ−ԱՄՆ հարաբերությունների լավացումը պետք նախատիպ հանդիսանա հակա-
մարտող կողմերի համար և օգնի հասնելու առաջընթացի1: ԱՄՆ-ի քաղաքականության 
փոփոխման հաջորդ պատճառը ՊԱԿ-ի2 դերի շարունակվող ակտիվացումն էր: Քեմփ 
Դևիդի համաձայնագրից հետո բազմաթիվ երկրներ ճանաչեցին ՊԱԿ-ին՝ որպես 
պաղեստինյան ժողովրդի միակ օրինական ներկայացուցիչ, իսկ ԵԽ-ը 1989 թ. ընդունեց 
Մադրիդի3, ապա 1990 թ.՝ Դուբլինի հռչակագրերը՝4 կոչ անելով ՄԱԿ-ի հովանու ներքո 
հրավիրել կոնֆերանս, որին մասնակցելու էր ՊԱԿ-ը: ԱՄՆ-ի քաղաքականության փո-
փոխման պատճառ հանդիսացավ նաև 1987 թ. վերջին Հորդանանի արևմտյան ափում և 
Ղազայի հատվածում պաղեստինցիների ապստամբությունը՝ Ինթիֆադան: Արևմտյան 
ափի պաղեստինցիներն արաբական երկրների շրջանակներում շարունակում էին հա-
մարվել Հորդանանի թագավորի հպատակներ5: 1988 թ. հուլիսի 30-ին Հորդանանի Հու-
սեյն թագավորը հայտարարեց, որ խզում է իր վարչական կապերն արևմտյան ափի հետ, 
հրաժարվում է դրա հանդեպ իր հավակնություններից՝ հօգուտ պաղեստինյան ժողովրդի, 
իսկ 1988 թ. նոյեմբերի 15-ին Ալժիրում Պաղետինյան ազգային խորհուրդն ընդունեց 
հռչակագիր Պաղեստինյան պետության, Երուսաղեմ (Al-Quds Ash- Sharif) մայրաքաղա-
քով, ստեղծման մասին6: ՊԱԿ-ի Ազգային խորհուրդը 1988 թ. դեկտեմբերին ընդունեց 
նաև ՄԱԿ-ի բանաձևերը՝ ահաբեկչությունը դադարեցնելու հետ կապված, ճանաչեց 
Իսրայելի գոյատևման իրավունքը7: Սրանից հետո ԱՄՆ-ն առաջին անգամ պաշտոնա-
կան երկխոսություն սկսեց ՊԱԿ-ի հետ, որը տևեց շուրջ 2 տարի: Այս հանգամանքը 

                                                            
1  Васильев А., Россия на Ближнем и Среднем Востоке от мессианства к прагматизму, Наука, изд. “Фирма 

Восточная литература”, Москва, 1993, с. 303. 
2  Ланда Р.Г., Освободительная борьба народов Палестины. Народы Азии и Африки. 1976. №1. с. 25. 
3  The Madrid Declaration, Historicaol Documents, 27.06.1989. Տես` http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt 

/1_avrupa_birligi/ 1_4_zirveler_1985_sonrasi/1989_madrid_zirvesi_baskanlik_avrupa_topluluklari_en.pdf 
4  The Doublin Declaration, Text on Declaration See http://www.ab.gov.tr/ files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/ 
5  Котлов Л. Н., Иордания в новейшее время, М.,1962, с. 81−99. 
6  State of Palestine Declaration of Independence, Algeria,15.11.1988., Տես` http://www.al-bab.com/arab 

/docs/paldocs.htm 
7  The Palestinian History, Historical Documents, http://www.al-bab.com/arab/docs/paldocs.htm 
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նշանակում էր ՊԱԿ-ի դեֆակտո ճանաչում1: 1989 թ. հունիսի 27-ին ԵԱՀԽ-ն ընդունեց 
Մադրիդի հռչակագիրը2, որտեղ կոչ էր արվում ի կատար ածել ՄԱԿ-ի 605, 607, 608 բա-
նաձևերը, ճանաչել տարածաշրջանի բոլոր ժողովուրդների, այդ թվում՝ նաև պաղես-
տինցիների ինքնորոշման օրինական իրավունքը և հրավիրել միջազգային խաղաղության 
կոնֆերանս ՄԱԿ-ի հովանու ներքո` ՊԱԿ-ի մասնակցությամբ, 242 և 338-րդ բանաձևերի 
հիման վրա՝ ելնելով «հող խաղաղության դիմաց» սկզբունքից: Առաջարկվում էր նաև 
ընտրություններ անցկացնել բռնագրավված տարածքներում՝ ներառյալ արևելյան Երու-
սաղեմում: 1990 թ. հունիսի 26-ին ԵԱՀԽ-ն Դուբլինում ընդունեց նոր հռչակագիր Մերձա-
վոր Արևելքի վերաբերյալ3: ԱՄՆ-ի համար ցանկալի չէր ինչպես որևէ երկրի, այնպես էլ 
ԵԱՀԽ միջնորդությունը մերձավորարևելյան կարգավորման հարցում: Նա իր հեղինակու-
թյանը հարված էր համարում այն հանգամանքը, որ Մադրիդի հռչակագրի ընդունման 
ժամանակ ինքը չի եղել նիստի նախագահողը: 1989 թ. հոկտեմբերին Բեյքերը ներկա-
յացնում է խաղաղության հաստատման 5-կետանոց ծրագիր, որի I կետն է իրականանում՝ 
1989 թ. նոյեմբերին Սիրիան վերականգնում է հարաբերությունները Եգիպտոսի հետ: 
1990 թ. նոյեմբերի 23-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Բուշը, հանդիպելով Սիրիայի նախագահ 
Ասադին, խոստանում է Քուվեյթն ազատագրելիս խթանել խաղաղության գործընթացը4: 
Իրաքը՝ Քեմփ Դևիդից հետո Իսրայելի ամենավտանգավոր հակառակորդն արաբական 
երկրների մեջ, ջախջախվեց, ինչը ծանր հետևանքներ ունեցավ նաև պաղեստինցիների 
համար, քանի որ վերջիններս բացահայտորեն պաշտպանում էին նրան: Ճգնաժամն ան-
միջականորեն կապված էր պաղեստինյան խնդրի հետ: Դեռ 1990 թ. օգոստոսի 12-ին 
Սադամ Հուսեյնն առաջին անգամ Քուվեյթից իրաքյան զորքերի դուրսբերումը կապել էր 
Հորդանանի արևմտյան ափից իսրայելական զորքերի դուրսբերման հետ5: Այս հարցի 
կապակցությամբ նկատվում էին նաև բարդացումներ խորհրդա-ամերիկյան հարաբե-
րություններում: Խորհրդային կողմն առաջարկում էր ուղիներ փնտրել արաբա-իսրա-
յելական հակամարտության կարգավորման համար, որպեսզի հեշտացվի իրաք-քու-
վեյթյան հարցի լուծումը: ԱՄՆ-ում սա համարում էին անթույլատրելի զուգահեռ, որի հետ 
երբեք չէր համաձայնի Իսրայելը: 1991 թ. հունվարի 28-ին Մոսկվայում Բեյքեր-Բեսսմերտ-
նիխ հանդիպման արդյունքը եղավ կողմերի համատեղ հայտարարությունը, որում ասվում 
էր. «Հատուկ նշանակություն ունի անկայունության և հակամարտության ակունքների վե-
րացումը, այդ թվում և՝ արաբա-իսրայելականի, և այդ ամենը հնարավոր չէ առանց լայ-
նածավալ խաղաղության գործընթացի, որը նպաստելու է հարաբերությունների լավաց-
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մանը արաբների և Իսրայելի միջև»1: Իսրայելում ոչ միայն լսել չէին ցանկանում որևէ 
գործընթացին ԽՍՀՄ-ի մասնակցության մասին, այլև թույլատրելի չէին համարում որևէ 
կոնֆերանսի հրավիրումը: ԱՄՆ-ը մեծ ջանքեր էր գործադրում խուսափելու միջազգային 
խաղաղության կոնֆերանս հրավիրելուց, նաև այն պատճառով, որ տվյալ պահին դա 
կնշանակեր Ծոցի ճգնաժամը կապել պաղեստինյան խնդրի հետ:2 ԱՄՆ-ի նախկին 
նախագահ Ջ. Քարտերը 1991 թ. հունվարի 2-ին «Նյու Յորք Թայմսում» գրեց. «...Կապ 
ունեն, թե ոչ, միևնույն է, ոչ մի ճանապարհ չկա առանձնացնելու Ծոցի այս ճգնաժամն 
արաբա-իսրայելական հակամարտությունից: Միջազգային խաղաղության կոնֆերանսը 
միակ հնարավորությունն է՝ խաղաղության հասնելու տարածաշրջանում...»3: 

Ծոցի պատերազմից հետո ԱՄՆ-ը փոխեց տոնայնությունը, և նախագահ Բուշը  
1991 թ. մարտի 6-ին Կոնգրեսի միացյալ նիստում հայտարարեց. «Մենք պետք է ամեն ինչ 
անենք պաղեստինցիների և Իսրայելի համար: Համապարփակ կարգավորումը պետք է 
հիմնված լինի ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի 242-րդ և 338-րդ բանաձևերի և «Հող 
խաղաղության դիմաց սկզբունքի վրա»4: ԱՄՆ-ում հասկանում էին, որ պետք է 
հավասարակշռված մոտեցում ցուցաբերել Իսրայելի և պաղեստինցիների հետ հարաբե-
րություններում, հակառակ դեպքում՝ հակաիրաքյան կոալիցիան կարող է կազմալուծվել: 
Իսկ դա ԱՄՆ-ի համար ցանկալի չէր, քանզի Իրաքում Սադամ Հուսեյնը դեռ մնում էր 
իշխանության գլուխ: Բուշի վարչակազմը նույնիսկ աջակցեց ՄԱԿ-ում 681-րդ, 694-րդ, 
726-րդ բանաձևերի ընդունմանը,5 որոնցում Իսրայելն անվանված է պետություն-
օկուպանտ, իսկ պետքարտուղար Բեյքերը հայտարարեց. «Մենք չենք ճանաչի արևելյան 
Երուսաղեմի անեքսիան և կաջակցենք պաղեստինցիների իրավունքին՝ քննարկման ներ-
կայացնելու ցանկացած հարց»6: Կարծում ենք՝ ԱՄՆ-ի նման դիրքորոշումը պայմա-
նավորված էր նրանով, «որ պետք էր սիրաշահել արաբական պետություններին Ծոցի 
պատերազմի ժամանակ իրեն ցույց տված աջակցության դիմաց: Չնեղացնելու համար 
ԽՍՀՄ-ին, որը պաշտպանել էր ԱՄՆ-ին պատերազմի ժամանակ, ԱՄՆ-ը բանակցու-
թյունների հովանավորի դերը ձևականորեն ցանկանում էր կիսել ԽՍՀՄ-ի հետ: Քիչ 
ավելի ուշ «ԽՍՀՄ-ի փլուզումը ծանր վիճակի մեջ դրեց հատկապես Սիրիային և պաղես-
տինցիներին: Նրանք հասկացան, որ իրենց կենսունակությունը և անվտանգությունը 
կախված են ԱՄՆ-ի հետ հարաբերություններից»7: ԽՍՀՄ և ԱՄՆ-ի նախագահները  
1991 թ. հուլիսի 31-ին Մոսկվայում ստորագրեցին հռչակագիր, որտեղ կոչ էր արվում 

                                                            
1 Васильев А., Россия на Ближнем и Среднем Востоке, с. 361. 
2 Time, 29, 10, 1991. p.2. 
3 The New York Times, 2.01.1991, p. 4. 
4 Ibid. 
5 Building For Peace in The Middle East: an Israeli-Palestinian Dialogue, UN, 1992, p. 153. 
6 Quandt W., Peace Process: American Diplomacy and Arab-Israeli Conflict since 1967, Washington, Berkley, 

1993, pp.497−501. 
7 Կարապետյան Ռ., Սիրիա-ամերիկյան հարաբերությունները 1967−1996 թթ., էջ 137: 
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հոկտեմբերին հրավիրել միջազգային խաղաղության կոնֆերանս1, որն իր աշխատանք-
ներն սկսեց 1991 թ. հոկտեմբերի 30-ին 2: 

Կոնֆերանսը իրավունք չուներ պարտավորեցնելու կամ հարկադրելու լուծումներ, 
լինելու էին երկկողմանի բանակցություններ արաբական երկրների և Իսրայելի միջև: 
Բանակցությունները պաղեստինցիների հետ 5-ամյա ժամանակավոր ինքնավարության 
շուրջ պետք է հետևեին մշտական կարգավորման շուրջ բանակցություններին: Բազմա-
կողմանի բանակցությունները պետք է լինեին առանցքային տարածաշրջանային հար-
ցերի շուրջ՝ փախստականներ, ջրային, տնտեսական զարգացման խնդիրներ: Կոնֆե-
րանսը չէր կարող վետո դնել կողմերի միջև կնքված որևէ համաձայնագրի վրա և կարող 
էր վերագումարվել միայն բոլոր կողմերի համաձայնության դեպքում: Բանակցու-
թյուններն ընթանալու էին ՄԱԿ-ի 242-րդ և 338-րդ բանաձևերի հիման վրա:  

Մադրիրդի կոնֆերանսի հիմնական արդյունքն այն էր, որ վճռվեց ուղղակի երկ-
կողմանի բանակցությունները վարել փուլերով՝ տարբեր երկրներում3: 1991 թ. նոյեմբերի 
1-ին պետքարտուղար Բեյքերը հայտարարեց. «Խաղաղության գործընթացում նկատվում 
է լուրջ առաջընթաց, երկկողմանի բանակցություններ սկսելու որոշումով կատարվել է 
ճեղքում»4: Երկկողմանի բանակցությունների I փուլում կողմերը ներկայացրին շատ 
կարծր և սովորական դիրքորոշումներ: Ըստ «Թայմ» հանդեսի՝ «պաղեստինյան կողմն 
ուզում էր Հորդանանի հետ հիմնադրել կոնֆեդերատիվ անկախ պետություն՝ Երուսաղեմ 
մայրաքաղաքով, Սիրիան՝ պնդում էր, որ Իսրայելը վերադարձնի արաբական հողերի 
ամեն մի թիզը և Գոլանները, Լիբանանը պահանջում էր հարավային Լիբանանից հանել 
և կազմալուծել ապահովության գոտում գտնվող հարավլիբանանյան բանակը: Հորդանա-
նի նպատակն էր ապահովել պաղեստինցիների հաստատումը արևմտյան ափում և կնքել 
համապարփակ համաձայնագիր ջրային աղբյուրների օգտագործման շուրջ: Իսրայելն 
ուզում էր խաղաղություն՝ առանց գրավյալ հողերի վերադարձման և բացառում էր հրեա-
կան բնակավայրերի շինարարության սառեցումը, բայց պատրաստ էր 5 տարվա ընթաց-
քում պաղեստինցիներին տալ ինքնակառավարման սահմանափակ երաշխավորություն-
ներ՝ իրեն վերապահելով ապահովությունն ու արտաքին քաղաքականությունը»5: 1992 թ. 
հունվարի 6-7-ը Իսրայելը և հորդանանա-պաղեստինյան պատվիրակությունը լուծեցին 
ընթացակարգային տարբերությունները, որը հնարավորություն տվեց սկսելու բանակցու-
թյունների III փուլը: Սա ԱՄՆ-ի քաղաքական շրջանակների կողմից որակվեց, որպես 
«մեկ քայլ առաջ»6: 1992 թ. հունվարի 28-29-ին Մոսկվայում սկսվեցին բանակցություն-
ները տարածաշրջանային նշանակության հարցերի շուրջ: Սա բազմակողմանի բանակ-
ցությունների I փուլն էր և ներառում էր 5 առանձին ֆորումներ: Արաբա-իսրայելական 

                                                            
1 Letter Of Invitation To Madrid Peace Conference, October 30, 1991, Http://www.leb. net.com/ bcome/. 
2 Middle East Peace Process Chronology, Historical Documents, http://www.al-bab.com/arab/docs/paldocs.htm/. 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_process_in_the_Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict 
4 Ibid 
5 Time, հղումն ըստ՝ «Ազգ», 16.11.1991 թ.: 
6 http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_process_in_the_Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict 
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բանակցությունների IV փուլում՝ 1992 թ. փետրվարի 24-ից մարտի 4-ը, Վաշինգտոնում 
արաբական երկրներն առաջարկեցին ընտրություններ անցկացնել արևմտյան ափում և 
Ղազայում: Իսրայելը մերժեց դա, և բանակցությունները մտան փակուղի: Համաձայնու-
թյուն կայացվեց, որ բանակցող աշխատանքային խմբերի հետագա հանդիպումները 
տեղի են ունենալու Բելգիայում (տնտեսական զարգացման հարցերի շուրջ), Ճապոնիա-
յում (շրջակա միջավայրի պահպանման հարցերի շուրջ), Վաշինգտոնում (տարածաշրջա-
նային անվտանգության և ռազմական վերահսկողության հարցերի շուրջ), Կանադայում 
(փախստականների հարցի շուրջ) և Թուրքիայում կամ Ավստրիայում (ջրային ռեսուրս-
ների օգտագործման հարցերի շուրջ)1: Առանձնակի հետաքրքրության է արժանի բանակ-
ցությունների V փուլը, որտեղ կողմերը թողեցին 242-րդ բանաձևի շուրջ անվերջ քննար-
կումները և սկսեցին դիտարկել տարածաշրջանային անվտանգության հարցեր2: Բանակ-
ցությունների VI փուլում՝ 1992 թ. օգոստոսի 24-ից մինչև սեպտեմբերի 14-ը, Իսրայելը 
խոսեց Գոլաններից զորքերի մասնակի դուրսբերման հնարավորության շուրջ, իսկ VII 
փուլում՝ 1992 թ. հոկտեմբերին, հասկացրեց, որ չի նախապատրաստվում հանձնել ստրա-
տեգիական կարևոր հենակետերը: Բանակցությունների VIII փուլն ընդհատվեց, երբ 6 
իսրայելցի զինվորներ սպանվեցին պաղեստինցի ծայրահեղականի կողմից: Դրան հե-
տևեց 415 պաղեստինցիների աքսորումը հարավային Լիբանան դեկտեմբերի 17-ին: Բա-
նակցությունների IX փուլը տևեց ապրիլի 27-ից մայիսի 13-ը: Իսրայելը համաձայնեց 30 
պաղեստինցիների հայրենադարձմանը, ինչպես նաև 1992 թ. դեկտեմբերին հարավային 
Լիբանան աքսորված որոշ պաղեստինցիների վերադարձին: Բանակցությունների X փու-
լում՝ 1993 թ. մայիս 15-ից հունիսի 1-ը,3 պաղեստինյան պատվիրակությունը, Ֆայսալ Հու-
սեյնի գլխավորությամբ, առանձնացավ հորդանանյանից: ԱՄՆ-ը կարծում էր, որ, բա-
ժանելով հորդանանա-պաղեստինյան պատվիրակությունը, հնարավոր կլինի ավելի շուտ 
հասնել համաձայնության: Իր հերթին, ՊԱԿ-ը, գնալով փոխադարձ զիջման, օգոստոսի 
26-ին հայտարարեց, որ գաղտնի կբանակցի Իսրայելի հետ մասնակի ինքնավարության 
հարցի շուրջ: Իսրայելը համաձայնեց պայմանագիր կնքել ՊԱԿ-ի հետ Ղազայում և Երի-
քովում ինքնավարություն հաստատելու շուրջ: Փաստորեն, Մադրիդի գործընթացն 
ավարտվեց, ու թեև որևէ պայմանագիր չկնքվեց, բայց առաջին անգամ միջազգային հա-
մաժողովին մասնակցեցին պաղեստինցիները և, ամենակարևորը, առաջին անգամ կող-
մերը համաձայնեցին շարունակելու բանակցությունները երկու զուգահեռ ուրղղություն-
ներով՝ իսրայելա-պաղեստինյան և իսրայելա-արաբական, և ի վերջո, այդ գործընթացի 
հետևանքը եղավ 1993 թ. Օսլոյի համաձայնագիրը Պաղեստինյան ինքնավարության 
ստեղծման շուրջ4: 
                                                            
1  Middle East Peace Process Chronology, Historical Documents, http://www.mideastweb.org/history.htm, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_process_in_the_Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict 
2  Կարապետյան Ռ., Սիրիա-ամերիկյան հարաբերությունները և խաղաղության գործընթացը Արաբական 

արևելքում, էջ 20: 
3  Middle East Peace Process Chronology, Historical Documents, http://www.mideastweb.org/history.htm, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Peace_process_in_the_Israeli%E2%80%93Palestinian_conflict 
4  Мордвинов В., Некоторые факты из истории Палестинской автономии.М.: Юнион-групп, 2005. с. 114. 
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АРТАК ОГАННИСЯН 
 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО КОНФЛИКТА В КОНЦЕ 80-Х И В НАЧЕЛЕ 90-Х 
 

Ключевые слова: Палестина, Мадридской конференции, Из-
раиль, конфликты, двусторонние и много-
сторонние переговоры  

 

Президенты СССР и США 31 июля 1991 года, в Москве, подписали декларацию, призы-
вавшую к международной мирной конференции, которая состоялась в октябре в Мадриде. 
Важность Мадридской Конференции состояла в том, что начались прямые двусторонние 
переговоры , проведенные на разных этапах и в разных странах а последствием процесса 
стало соглашение о создании Палестинской автономии, подписанное в 1993 г. в Осло. 

 
ARTAK HOVHANNISYAN  

 

THE MADRID PROCESS AS A FIRST STEP IN THE ESTABLISHING OF THE  
PALESTINIAN AUTHORITY 

 

Key Words:  Palestine, the Madrid Conference, Israel, Conflict, 
bilateral and multilateral negotiations 

 
The President of the USSR and the US signed a declaration on July 31, 1991, in Moscow, calling 

for an international peace conference to be held on October in Madrid. The importance of the Madrid 
Conference was that begining of direct bilateral negotiations, in different countries. By the end of the 
conference no contract is signed, but the first time Palestinians attended in international conference, 
and the negotiations held on two parallel tracks: the Arab-Israeli and Palestinian-Israeli. The result was 
the signing an agreement in Oslo 1993 on the establishment of the Palestinian Authority. 
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ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԷԴԳԱՐ ԹԱՂԱՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ  

 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  տնտեսական աճի որակ, ազգային ինովա-
ցիոն համակարգ, մարդկային զարգացման 
համաթիվ, Ջիննիի գործակից, 1 շնչին ընկ-
նող ՀՆԱ 

 

Կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճը տնտեսական քաղաքականության բաղ-
կացուցիչ մասն է: Վերջին ժամանակներում առանձնակի քննարկման առարկա է դարձել 
որակյալ աճը, ինչի համատեքստում կարևորվում է նորարարական հենքի վրա տնտեսու-
թյան զարգացումը: Սույն վերլուծության շրջանակներում ուսումնասիրվել են ՀՀ տնտեսա-
կան աճի առանձնահատկությունները՝ պայմանականորեն դասակարգված փուլերի 
կտրվածքով: Անդրադարձ է կատարվել Հայաստանում ինովացիոն հենքի վրա երկա-
րաժամկետ որակյալ տնտեսական աճ ապահովելու համար անհրաժեշտ կառուցված-
քային փոփոխությունների որոշակի հիմնախնդիրների: 

 

Ներկայումս գիտական շրջանակներում լայն մասսայականություն է վայելում կայուն 
երկարաժամկետ տնտեսական աճի համար գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական և 
նորարարական գործոնների դերի ու նշանակության կարևորումը: Այս համատեքստում 
երկրների միջև եկամուտների համահարթեցման խնդիրը առանցքայիններից մեկն է: 
Հատկապես խնդիրը հանգում է նրան, թե վերոնշյալ գործոններն ինչպես են նպաստում 
կայուն երկարաժամկետ տնտեսական աճին և, որպես հետևանք, արդյոք դրանք հան-
գեցնում են երկրների միջև եկամուտների համահարթեցմանը, թե ոչ: 

Գծապատկերից կարելի է նկատել, որ երկրների միջև եկամուտներն ունեն ոչ թե 
զուգամիտման, այլ տարամիտման ուղղություն: Փորձը ցույց է տալիս, որ զարգացած 
երկրները ձգտում են կենտրոնացնել գիտական ողջ ներուժը, ինչն իրականացվում է ոչ 
միայն սեփական մարդկային կապիտալում ներդրումներ կատարելու, այլև զարգացման 
ցածր մակարդակ ունեցող երկրներից «ուղեղների» ներհոսք ապահովելու ճանապարհով: 
Այս կերպ ասած, զարգացած երկրները հավաքագրում են համաշխարհային ստեղ-
ծագործական միտքը, ինչն էլ օգտագործում են երկարաժամկետ աճին ուղղված տնտե-
սական քաղաքականության մշակման համար, միաժամանակ, թույլ զարգացած երկրնե-
րին, ըստ էության, վերածելով սեփական շահերը սպասարկող կցորդների: Այս հարթու-
թյունում եկամուտների համահարթեցման խնդիրը քննարկելիս կատարվում է հարցադ-
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րում. զարգացող երկրները սեփական տնտեսությունն ինչպե՞ս պետք է փոխադրեն նո-
րաստեղծական և գիտելիքահենք զարգացման ուղեծիր: Իհարկե, որպես զարգացող 
երկիր, վերոնշյալ հարցադրումը վերաբերում է նաև Հայաստանին, որի լուծմանը պետք է 
ուղղված լինի հայաստանյան տնտեսագիտական միտքը:  

 

 
 

Գծապատկեր 1. 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն՝ ըստ երկրների զարգացածության մակարդակի1 
 

Կայուն երկարաժամկետ աճ ապահովելու համար տնտեսական քաղաքականության 
պատասխանատուները, ինչպես նաև մի շարք տնտեսագետներ մշտապես շեշտադրում 
են գիտելիքահենք տնտեսության և ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման 
անհրաժեշտությունը, սակայն կարող է արդյո՞ք ՀՀ-ն ունենալ մրցունակ նորարարական 
համակարգ համաշխարհային առաջատարների միջև մշտապես սրվող մրցակցության 
պայմաններում, ինչպիսի՞ կառուցվածքային փոփոխություններ են անհրաժեշտ դրան 
հասնելու համար և, ընդհանրապես, ինչպե՞ս կարող են ինովացիաներն ազդել կայուն եր-
կարաժամկետ տնտեսական աճի վրա:  

 

ՀՀ տնտեսական աճի փուլային ուսումնասիրություն 
Գաղտնիք չէ, որ ԽՍՀՄ կազմում Հայաստանն ունեցել է բավական առաջատար 

քիմիական արդյունաբերություն, աչքի է ընկել ֆիզիկայի և տեխնիկական կրթության 
զարգացածության բարձր մակարդակով, որոնք, ըստ էության, ազգային ինովացիոն 
համակարգի ձևավորման գրավականն են: Նույնիսկ տեսակետներ կան, որ Հայաստանը 
ԽՍՀՄ կազմում հանդես էր գալիս որպես «Սիլիկոնյան հարթավայր»2: Այսպիսով՝ նշենք, 

                                                            
1  Ըստ զարգացման մակարդակի՝ երկրների դասակարգման հիմքում ՄԱԿ-ի մեթոդաբանությունն է, իսկ վի-

ճակագրական տվյալները վերցված են Համաշխարհային բանկից: https://www.google.ru/, 
www.un.orgen/developmen/Fwesp_current/wesp_country_classification.pdf, http://data.worldbank.org/indicator  

2 “Armenia: Diaspora Assisted Growth”, EV Consalting, page 3, http://ev.am/sites/default/files/DIASPORA-
ARMENIA%20CASE_Revised-Mar2010-130312.pdf  
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որ անկախության ձեռքբերումից հետո ազգային ինովացիոն համակարգի ձևավորման 
համար անհրաժեշտ ռեսուրսային ապահովվածության տեսանկյունից Հայաստանն ունե-
ցել է մեկնարկային բարենպաստ պայմաններ, սակայն «շոկային թերապիայի» ենթարկ-
վելուց հետո պատկերը տրամագծորեն փոխվել է:  

ՀՀ տնտեսական աճի ուսումնասիրության ժամանակահատվածը պայմանականո-
րեն բաժանենք 3 փուլի.  

1. հետխորհրդային (1990−1999 թթ.), 
2. կայունացման և հարաբերական աճի ապահովման (2000−2009 թթ.), 
3. հետճգնաժամային (2010 թ. սկսած): 
Անկախությունից հետո սեփականաշնորհման քաղաքականությունը ստիպեց անց-

նել «շոկային թերապիայով», հանգեցրեց եկամուտների խիստ համակենտրոնացման, 
որի հետևանքներից հայաստանյան տնտեսությունը մինչ օրս ամբողջովին չի ձերբա-
զատվել: Առաջին փուլին բնորոշ մակրոտնտեսական ցուցանիշները վկայում են երկրի 
ցնցումային զարգացման մասին: Ասվածը հիմնավորելու համար բավական է մատնանշել 
հիպերինֆլյացիայի առկայությունը, որը, համաձայն ՀՀ ԿԲ վիճակագրության, նույնիսկ 
հասել է մինչև 67.4%-ի1 (1993 թ. տարեկան միջինը): Նման պայմաններում, բնականա-
բար, ավելորդ կլիներ խոսել կայուն տնտեսական աճի ապահովման գործում տեխնոլո-
գիական գործոնի և դրա կայացման համար անհրաժեշտ ինստիտուտների ձևավորման 
մասին:  

2000 թ. սկսած, նկատվեց տնտեսական աճի հարաբերական կայունացում շուկայի 
զգալի համակենտրոնացվածության, բնակչության կենսամակարդակի բարձրացման հա-
մար անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ միջավայրի թերզարգացածության, իսկ քննարկվող 
ժամանակաշրջանի վերջում` նաև համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 
պայմաններում: ՀՀ ԿԲ-ին հաջողվեց զգալիորեն զսպել գնաճը, իսկ 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-
ն դրսևորեց աճման միտումներ` 2000 թ. 621-ից 2009-ին հասնելով 2916 դոլարի2: Մրցու-
նակ տնտեսություն ունենալու համար նորարարական համակարգ ձևավորելու փորձեր 
արվեցին, մասնավորապես՝ 2002 թ. հիմնադրվեց Ձեռնարկությունների ինկուբատոր հիմ-
նադրամը (ՁԻՀ), որի նպատակը նորարարությունների զարգացման համար նպաստա-
վոր միջավայր ստեղծելու և տեխնոլոգիաների կատարելագործման միջոցով Հայաստա-
նում տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների ոլորտի աճին 
աջակցություն ցուցաբերելն է3: 2005 թ. սեպտեմբերին ՀՀ Կառավարությունը ընդունեց 
որոշում 2005−2010 թթ. ինովացիոն համակարգի ձևավորման ծրագրի մասին, իսկ ար-
դեն 2006 թ. ընդունվեց «Ինովացիոն գործունեությանը պետական աջակցության» մասին 
ՀՀ օրենքը4: Չնայած ինովացիոն համակարգի ձևավորման համար որոշակի ինստիտու-
ցիոնալ պայմանների ստեղծմանը, այնուամենայնիվ, պետք է փաստել, որ շոշափելի ար-
                                                            
1 https://databank.cba.am/ActivitiesGrid.aspx  
2 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?locations=AM&view=chart  
3 http://www.eif.am/arm/about/  
4 http://mineconomy.am/arm/574/gortsaruyt.pastatuxt.html  
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դյունքներ գրանցել չհաջողվեց: Դրա մասին է վկայում 2008−2009 թթ. Համաշխարհային 
տնտեսական ֆորումի հրատարակած մրցունակության զեկույցը, համաձայն որի՝ ինո-
վացիոն գործոնի կտրվածքով Հայաստանն աշխարհում զբաղեցրել է 113-րդ տեղը1: 
Նկատենք նաև, որ 2000−2009 թթ. բարձրտեխնոլոգիական արտադրանքի արտահանու-
մը չի գերազանցել 6,5 մլն դոլարը, իսկ արտահանված արդյունաբերական արտադրան-
քի մեջ վերջինիս մասնաբաժինը միջինում ընդամենը 3% է: 

Երրորդ փուլը, ըստ էության, նախորդի շարունակությունն է այն իմաստով, որ 
շեշտադրվում է ինովացիաների միջոցով մրցունակ տնտեսություն ձևավորելու անհրա-
ժեշտությունը, մշակվում են ծրագրեր և ընդունվում համապատասխան օրենսդրական 
ակտեր, սակայն էական փոփոխություններ դեռևս չեն նկատվում: 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 
աճը 2010−2015 թթ. տարեկան միջինում 3%, այն դեպքում, երբ նույն ժամանակահատ-
վածում ինֆլյացիան միջինում տատանվել է 5%-ի շրջակայքում: Չնայած բարձրտեխ-
նոլոգիական արտահանումը 2015 թ. հասել է մոտ 11 մլն դոլարի, սակայն ակնհայտ է, որ 
այն ՀՆԱ-ի մեջ ունի աննշան մասնաբաժին՝ 0,1%, հետևաբար՝ չի կարող հանդիսանալ 
տնտեսական աճի լոկոմոտիվ: Վերջին 6 տարիներին գիտության վրա կատարված 
պետական ծախսերի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ի մեջ գրեթե չի փոխվել՝ շուրջ 0,24% է: Համե-
մատության համար նշենք, որ ԵԱՏՄ երկրներից Բելառուսում այն միջինում 0.68% է, 
Ղազախստանում՝ 0,16%, իսկ Ռուսաստանում՝ 1,13%2:  

 

ՀՀ տնտեսական աճի որակը 
Վճարային հաշվեկշռի բացասական հաշվեմնացորդի, պետական պարտքի դի-

նամիկ ավելացման և, ընդհանրապես, արտաքին քաղաքատնտեսական բացասական 
ազդեցությունները մեղմելու համար Հայաստանում տնտեսական երկարաժամկետ կայուն 
աճ ապահովելը ոչ միայն բարի ցանկություն է, այլև օբյեկտիվ պահանջ: Իհարկե, երկա-
րաժամկետ աճի համատեքստում, առաջին հերթին, պետք է հասկանալ «որակյալ աճը», 
որը ենթադրում է ոչ միայն մակրոտնտեսական ցուցանիշների պարզապես քանակական 
բարելավում, այլև բնակչության կյանքի որակի էական փոփոխություն: Ստորև ներկայաց-
ված աղյուսակում արտացոլված է 1 շնչին ընկնող ՀՆԱ աճի միջին տեմպի, ՄԱԿ-ի 
զարգացման ծրագրի կողմից մշակված մարդկային զարգացման համաթվի3 և եկամուտ-
ների համակենտրոնացվածությունը բնութագրող՝ Ջիննի գործակիցների համեմատական 
վերլուծությունը4: 

 

                                                            
1 “The Global Competitiveness Report 2008−2009”, World Economic Forum, page 13, http://www3.weforum. 

org/docs/WEF_GlobalCompetitivenessReport_2008-09.pdf  
2 http://data.worldbank.org/indicator  
3 http://hdr.undp.org/en/content/human-development-index-hdi  
4 http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart  
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ տնտեսական աճի որակական ցուցանիշների շարժը 1990-2014 թթ. 

 

Ցուցանիշ/տարի 1990−1999 2000−2009 2010−2014 

1 շնչին ընկնող ՀՆԱ աճի միջին տեմպ 1% 19% 3% 

Մարդկային զարգացման համաթվի փոփոխություն 0.24% 1.08% 0.41% 

Ջինիի գործակից (ժամանակահատվածի միջին) 40.32 33.50 31.18 
 
Աղյուսակից 1-ից կարելի է նկատել, որ տնտեսական աճի ավելի բարձր տեմպերն 

ուղեկցվել են մարդկային զարգացման համաթվի հարաբերականորեն փոքր փոփո-
խություններով: Միաժամանակ, երկրում եկամուտների համակենտրոնացման մակարդա-
կը զգալիորեն բարձր է: Վերոնշյալը վկայում է տնտեսական աճի պակաս որակյալ լինելու 
մասին: Նորաստեղծական գործոնն այս առումով ձեռք է բերում առանցքային նշանա-
կություն, որն ապահովում է ավելացված մեծ արժեք և համաշխարհային եկամուտների 
մեջ առավել մեծ մասնաբաժին ունենալու հնարավորություն:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, ոլորտի զարգացման համար Հայաստանում դեռևս  
2000-ական թվականներից որոշակի ինստիտուցիոնալ բազայի ձևավորման քայլեր են 
կատարվել, որոնք շարունակվում են մինչ օրս: Հարցին, թե կարող է արդյոք ներկայումս 
երկրների միջև առկա սուր մրցակցության պայմաններում Հայաստանն ունենալ մրցու-
նակ ինովացիոն հենքի վրա հիմնված տնտեսություն, կարծում ենք՝ կարելի է պատաս-
խանել այնքանով, որքանով երկիրը հետագա որակյալ աճ ապահովելու այլընտրանք 
չունի:  

Ինչ վերաբերում է ինստիտուցիոնալ անհրաժեշտ միջավայր ձևավորելուն, ապա 
այդ ուղղությամբ նախաձեռնությունները պետք է շարունակվեն և ակտիվ կերպով 
խրախուսվեն, առաջին հերթին, պետության կողմից, ինչի կապակցությամբ որոշակի 
գործողություններ քիչ թե շատ կատարվում են: Սակայն, կարծում ենք, որ նույնիսկ կա-
տարյալին մոտ օրենսդրական դաշտի ձևավորումը և կառավարության կողմից մշակվող 
ծրագրերը չեն կարող արդյունավետ լինել, քանի դեռ դրանք համակարգված չեն և, լինե-
լով մեկ միասնական շղթայի առանձին տարրեր, գործում են միմյանցից անկախ: Ուստի 
կարծում ենք, որ համապատասխան պետական գերատեսչությունները պետք է համա-
կարգողի պարտականությունները կատարեն հստակ: Մեծ նշանակություն ունի նաև հա-
սարակական ակտիվությունը, որի համակարգումը պետք է իրականացնեն հասարակա-
կան կազմակերպությունները: Գաղտնիք չէ, որ նորարարական տնտեսության ձևավո-
րումը զգալի ռիսկեր է պարունակում, իսկ դրա ֆինանսավորումը պակաս գրավիչ է 
բիզնեսի համար: Այդ նպատակով մեծ դերակատարություն ունեն վենչուրային հիմնա-
դրամները: Պետության կողմից վարվող քաղաքականությունը նույնպես կարևոր է, որը 
պետք է լինի առավելագույնս հստակ և տրամադրի որոշակի արտոնյալ պայմաններ այն 
ընկերություններին, որոնք կարող են դառնալ ինովացիոն տնտեսության ձևավորման 
լոկոմոտիվներ: 
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Այսպիսով՝ ինովացիոն տնտեսության ձևավորման ճանապարհին Հայաստանի 
առջև ծառացած են մի շարք խնդիրներ, որոնց պետք է վերաբերվել ոչ թե որպես խոչըն-
դոտ, այլ ընկալել իբրև նոր հնարավորություններ: Ունենալով սահմանափակ ռեսուրսներ, 
այնուամենայնիվ, կարծում ենք՝ Հայաստանը կարող է ունենալ մրցունակ նորարարական 
համակարգ, սակայն անհրաժեշտ է ընտրել ոլորտի զարգացման նեղ թիրախ և սպասար-
կել համաշխարհային ինովացիոն շուկայի խիստ որոշակի «որմնախորշը»: Ընդ որում, 
տնտեսությունը բազմազանեցնելու նպատակով անհրաժեշտ է երկիրը դիրքավորել մեկից 
ավելի «որմնախորշերում»: 

Ոլորտի զարգացման համար ինստիտուցիոնալ միջավայր ձևավորելու պետական 
ջանքերը, կարծում ենք, պետք է ուղղորդել դեպի այնպիսի ինստիտուտների ձևավորմա-
նը, որոնք կստանձնեն արդեն իսկ առկա ինստիտուտների համակարգման և մեկ միաս-
նական նպատակին ուղղորդելու պարտականությունները: Իհարկե, այս համատեքստում 
չպետք է երկրորդային պլան մղվի ինստիտուցիոնալ բազայի ընդլայնումը՝ սկսած ոլորտի 
ֆինանսավորմանն ուղղված ինստիտուտներից, վերջացրած մտավոր սեփականության 
իրավունքի պաշտպանության արդյունավետ մեխանիզմների ներդրումը: 

Ինովացիոն տնտեսության ձևավորումը ենթադրում է ավելի մեծ ավելացված ար-
ժեքի ստեղծում, հետևաբար նաև՝ տնտեսական առաջանցիկ աճի ապահովում, սակայն 
չպետք է մոռանալ նաև որակյալ աճի մասին: Ինչպես գիտենք, ինովացիոն ոլորտի 
առանձնահատկություններից է մտավոր սեփականության իրավունքի պաշտպանության 
ինստիտուտը, որը պարունակում է հաջողակ ձեռնարկությունների կողմից որոշակիորեն 
մենաշնորհային դիրքեր ունենալու ռիսկեր: Պակաս հաջողակ ձեռնարկությունները, ներ-
քին մրցակցությանը չդիմանալով և շուկայից դուրս մղվելով, կարող են ձևավորել գործա-
զուրկների խումբ, ինչն արդեն իսկ աճի որակական հատկանիշը ստվերում է: Այս առու-
մով, պետք է կարևորել նաև եկամուտների արդյունավետ վերաբաշխման ապահովմանն 
ուղղված մեխանիզմների ձևավորումը: 

  
АТОМ МАРГАРЯН 
ЭДГАР ТАГАРЯН   
 

ПРОБЛЕМЫ ДОЛГОСРОЧНЫХ ВЛИЯНИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РА 

 

Ключевые слова: качествo экономического роста, нацио-
нальная инновационная система, индекс чело-
веческого развития, коеффициент Джинни, 
ВВП на душу населения 

 

Устойчивый долгосрочный экономический рост является составляющей частью 
экономической политики. В последнее время оно стало предметом обсуждения в специальном 
рекурсе качественного роста, что важно в контексте экономического развития на основе 
инноваций. В рамках этого анализа были рассмотрены особенности экономического роста 
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Республики Армении по сравнению с подходами традиционного классифицирования. Ссылка 
делается, в частности, к вопросам институциональных изменений, необходимых для обеспе-
чения качества долгосрочного экономического роста на основе инноваций. 

 

ATOM MARGARYAN 
EDGAR TAGHARYAN 
 

PROBLEMS OF LONG-TERM INFLUENCES OF TECHNOLOGICAL FACTORS OF 
ECONOMIC GROWTH RA  

 

Key Words:  economic growth quality, national innovation 
system, human development index, Gini coefficient, 
GDP per capita 

 

The stable long term economic growth is the component part of economic policy. In recent times 
high quality growth has become a subject of discussion, which is important in the content of economic 
development on the basis of innovation. 

Within the framework of this analysis examined the features of economic growth of Republic of 
Armenia, conventionally classified in stages. Reference is made of the issues of necessary institutional 
changes to ensure the quality of long-term economic growth on the basis of innovation. 

 
 
 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԱրՊՀ 

 

 ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. տնտեսական զարգացում, աշխատանքային 
ներուժ, տնտեսության ճկունություն, զբաղ-
վածություն, արտագաղթ, նորարարություն, 
տնտեսական մարտահրավերներ, գլոբալ 
ռիսկեր, գիտելիքահենք տնտեսություն 

 
Հոդվածում դիտարկվում են ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմ-

նախնդիրները, երկրի սոցիալ-տնտեսական վիճակը բնութագրող հիմնական ցուցա-
նիշները, կատարվում են համեմատական վերլուծություններ և հիմնավորվում տնտեսա-
կան ձեռքբերումները:  

Ներկայացվում են նաև համաշխարհային տնտեսության արդի զարգացումներով 
պայմանավորված առկա մարտահրավերներն ու ռիսկերը: Համաշխարհային տնտեսա-
կան մարտահրավերների համատեքստում դիտարկվում են ԼՂՀ տնտեսական ռիսկերն ու 
մարտահրավերները: 
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Արցախի Հանրապետությունում սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնախնդիր-
ների ուսումնասիրությունն ունի ինչպես գործնական, այնպես էլ գիտական նշանա-
կություն, մանավանդ որ միջազգայնորեն չճանաչված այդ ուղղությամբ ձեռնարկվում են 
կարևոր միջոցառումներ: Հարցը էական է նաև տնտեսական ինտեգրացման և տնտե-
սական անվտանգության ապահովման տեսանկյունից: 

 ԼՂՀ ներկայիս խնդիրների համակողմանի և լիարժեք ուսումնասիրումն առանց 
անցյալի պատճառակցական կապերի դիտարկման հնարավոր չէ, քանզի կուտակված 
խնդիրներից շատերի ըմբռնման և լուծման բանալին «թաքնված» է պատմության ոչ վաղ 
անցյալում: Պետականության կերտման ճանապարհին հայկական երկու պետություն-
ներին բաժին ընկած փորձությունները և դրանց հաղթահարման ընթացքում սխալները, 
բացթողումները, չիրականացված բազում հնարավորությունները զգալի ազդեցություն են 
թողել ներկա խնդիրների գոյացման վրա: Բացի այդ, դրանք դարձան նաև տնտեսական 
և քաղաքական լուրջ բանավեճերի առարկա՝ խոչընդոտելով միասնական ջանքերով 
լուծում գտնելու և գործելու հնարավորությունները:  

Ցավոք, ԼՂ հակամարտությունը, Թուրքիայի և Ադրբեջանի կողմից Հայաստանի 
տրանսպորտային, էներգետիկ և տնտեսական շրջափակումը, ինչպես նաև շուկայական 
տնտեսությանն անցնելուն միտված ինստիտուցիոնալ հախուռն վերափոխումներն ան-
բարենպաստ եղան Հանրապետության համար՝ իրենց գոյությամբ պայմանավորելով նոր 
հիմնախնդիրների առաջացումը:  

Հանրապետությունում շուկայական հարաբերություններին անցման առաջին տա-
րիները ուղեկցվեցին ոչ միայն պատերազմով և նրա ծանր հետևանքներով, այլև պետու-
թյան կառավարման փորձի իսպառ բացակայությամբ, առևտրատնտեսական նախկին 
կապերի կորստով, շրջափակմամբ, սննդամթերքի, առաջին անհրաժեշտության ապ-
րանքների, էլեկտրականության և վառելիքի պակասով, փախստականների աննախա-
դեպ ներհոսքով, ինչին դիմակայելու ոչ բավարար փորձ և ոչ էլ հնարավորություններ 
ուներ երկիրը: Ծանր պայմանները հարուցեցին նաև զանգվածային արտագաղթ: Վեր-
ջինիս պատճառով ԼՂՀ բնակչությունը զգալիորեն կրճատվեց, իսկ արտագաղթածների 
զգալի մասը հետագայում չվերադարձավ Արցախ:  

Երկրում օրհասական պատերազմին դիմակայելու և սոցիալական աղետը կանխելու 
անհրաժեշտությունը երկրորդ պլան մղեց քաղաքական, տնտեսական և ինստիտուցիո-
նալ բարեփոխումները: Արդյունքում ԼՂՀ տնտեսությունը խոցելի էր արտաքին ու ներքին 
մարտահրավերների նկատմամբ:47 

Հատկանշական է, որ անկախության առաջին տարիների ձախողումները զգալիո-
րեն կրճատեցին նաև տնտեսության ծավալները, մյուս կողմից՝ դրանք մեծապես կան-
խորոշեցին երկրի տնտեսական համակարգի երկարաժամկետ զարգացումը՝ լրջորեն 
սահմանափակելով իրականացվող բարեփոխումների ազդեցությունն ու արդյունա-
վետությունը: 

Մյուս կողմից էլ, Արցախյան պատերազմում ռազմական հաջողություններով Ադրբե-
ջանին պարտադրված հրադադարը, ինչպես նաև ԼՂՀ Կառավարության որդեգրած՝ 
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մակրոտնտեսական կայունություն ապահովելու ռազմավարությունը նպաստեցին տնտե-
սական աշխուժացմանը և իրավիճակի որոշակի բարելավմանը: Այս տարիներին, իրա-
կանացվող ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներով և տնտեսական դաշտի ազատակա-
նացմամբ հանդերձ, ԼՂՀ տնտեսության ծավալները վերականգնվել են դանդաղորեն, 
արտաքին առևտրի և հատկապես արտահանման ծավալները ՀՆԱ-ի մեջ ունեցել են ոչ 
մեծ տեսակարար կշիռ: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 1995–1998 թթ. ընթացքում գնաճը 
ունեցել է բարձր տեմպեր, ՀՆԱ-ն, արդյունաբերական, գյուղատնտեսության արտադ-
րանքի թողարկումը և մանրածախ առևտրաշրջանառությունն աճել են դանդաղ տեմ-
պերով, արտահանումը դրսևորել է անկման միտումներ: 2000 թ. հանրապետության 
կենսաթոշակային պարտքը հասնում էր 830−840 մլն դրամի, իսկ աշխատավարձինը՝ 
400 մլն-ի: Կային նաև սոցիալական բնույթի այլ պարտքեր: Դրանք մարելու համար նախ 
և առաջ անհրաժեշտ էր Հանրապետության տնտեսությունը դնել կայուն հիմքի վրա:  

Իրավիճակի արմատական փոփոխությանը մեծապես նպաստեց Հանրապետու-
թյան սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավելու և նրա հետագա զարգացումն ապա-
հովելու նպատակով 2000−2010 թթ. համար Կառավարության մշակած բարեփոխումների 
ծրագիրը: Այդ բարեփոխումների արդյունքում արդեն Հանրապետությունում 2003 թ. 
արձանագրվեց ՀՆԱ-ի իրական աճի ամենաբարձր տեմպը՝ 19.8% (ամենացածրը եղել է 
2001 թ.՝ 2.4%)1: 2006 թ. հանրապետության բյուջեում սեփական եկամուտները 
1999−2000 թթ. համեմատ եղել են 20 անգամ ավելի2:  

 

 
Գծապատկեր 1.  Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը 2004−2014 թթ. 

                                                            
1 Դեմո, N 2, 31.III.2004:  
2 Ազատ Արցախ, N 8, 28.VII.2005, Հայաստանի Հանրապետություն, N 17, 2.II.2005: 
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1990-ական թթ. երկրորդ կեսին և հետագա տարիներին Հանրապետությունում 
առանցքային խնդիրներ էին գործազրկության դեմ պայքարը և նոր աշխատատեղերի 
բացումը: Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը 2004−2014 թթ. ներկայաց-
ված է գծապատկեր 1-ում1. 

Գծապատկերից տեսանելի է, որ պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թիվը 
տարիների կտրվածքով նվազել է: 2014 թ. գործազրկության մակարդակը կազմել է 2.5%, 
ՀՀ-ում այդ նույն ցուցանիշը 17.6% է: Ընդ որում, 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ պաշ-
տոնապես գրանցված գործազուրկներից միայն 15.9%-ն էր նպաստառու:  

Իրականում ԼՂՀ-ում փաստացի և գրանցված գործազրկությունների միջև եղած 
տարբերությունը զգալի է, ինչը էականորեն դժվարացնում է երկրում գործազրկության 
զսպումը: Դրա համար պատճառ է նաև այն, որ զբաղվածության ծառայությունների միջո-
ցով աշխատանքի տեղավորման իրական հնարավորություններն այնքան ցածր են, որ ոչ 
մի կերպ չեն տրամադրում գործազուրկին «համագործակցե» իրենց հետ: ԼՂՀ–ում 
առանցքային է հատկապես երիտասարդության զբաղվածության հիմնախնդիրը, ինչը 
հանգեցնում է պետականության գոյությանը սպառնացող ահավոր վտանգի` արտագաղ-
թի, որը բացատրվում է նաև սոցիալական անարդարությամբ, ապագայի նկատմամբ 
հավատ ու երաշխիք չունենալու հուսահատությամբ:  

Այդ առումով, կարծում ենք, որ բնակչության արտահոսքը կանխելու հիմնական 
ուղին դա բոլոր ուղղություններով երկրի զարգացման ապահովումն է: Ուսումնասիրու-
թյունները ցույց են տալիս, որ 2014 թ. համեմատությամբ 2015 թ. Հանրապետությունում 
ստեղծվել է 605 նոր աշխատատեղ: Վերջին տասը տարիների ընթացքում, իրականաց-
վող տնտեսական քաղաքականության շնորհիվ, ապահովվել է նաև կայուն տնտեսական 
աճ, որի միջին տարեկան ցուցանիշը կազմել է մոտ 10%: 2015 թ. ՀՆԱ-ն իրական 
արտահայտությամբ աճել է 9,1%-ով՝ կազմելով ավելի քան 209 մլրդ դրամ: 2006−2015 
թթ. արձանագրվել է մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ի 14.3% միջին տարեկան աճ: 2015 թ. դա 
կազմել է շուրջ 3 հազար ԱՄՆ դոլար, որը մոտ 4 անգամ գերազանցում է 2006 թ. 
մակարդակը2:  

Երկրի ՀՆԱ-ում 2006−2015 թթ. ծառայությունների արտադրությունը առաջանցիկ 
տեմպերով է աճել ապրանքների արտադրության նկատմամբ և այժմ ՀՆԱ-ի ավելի քան 
60%-ն է: Նշված ժամանակաշրջանում ՀՆԱ կառուցվածքում արդյունաբերական արտադ-
րության տեսակարար կշիռը տարեկան կտրվածքով շուրջ 16% է: Արդյունաբերական 
արտադրանքի ծավալի աճը 2006−2015 թթ. միջինում կազմել է 8.3%: Դիտարկումները 
ցույց են տալիս, որ եթե 2006 թ. արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության 
51.7%-ը հանքագործական արդյունաբերությունն էր, 14.8%-ը՝ էներգետիկան և 33.5%-ը՝ 
մշակող արդյունաբերությունը, ապա 2015 թ. արդյունաբերական արտադրանքի արտադ-
րության 24.2%-ը բաժին է ընկել հանքարդյունաբերությանը, 34.3%-ը` էներգետիկային, 
                                                            
1  www.stat-nkr.am 
2 Հաշվարկները կատարված են ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալների 

հիման վրա: 
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40.1%-ը՝ մշակող արդյունաբերությանը1: Կարծում ենք՝ արդյունաբերական արտադ-
րանքում կառուցվածքային նման տեղաշարժերը կարող են նպաստել ներքին ռեսուրս-
ների վրա հիմնված և արտահանման ուղղվածություն ունեցող արդյունաբերության զար-
գացմանը, երկրի պարենային անվտանգության ու էներգետիկ անկախության ապա-
հովմանը: 

2008 թ. սկսած՝ երկրում իրագործվում են փոքր հիդրոէլեկտրակայանների կառուց-
ման ծրագրեր: Շահագործման են հանձնվել 13 փոքր հէկեր, ինչը թույլ է տվել ավելացնել 
էլեկտրաէներգիայի սեփական արտադրության բաժինը, որը 2015 թ. 75% (222.3 
կՎտ/ժամ) էր2:  

Դիտարկվող բոլոր տարիներին մշակող արդյունաբերության ոլորտում գերիշխող 
տեղ է զբաղեցրել սննդամթերքի արտադրությունը՝ կազմելով շուրջ 60% և ապահովելով 
ավելի քան 11% միջին տարեկան աճ: Չնայած վերոնշյալ ձեռքբերումներին՝ համաշխար-
հային տնտեսության արդի զարգացումները երկիրը կանգնեցնում են բազմաթիվ մար-
տահրավերների դիմաց, որոնց դիմակայելու միակ ուղին արագացող տեխնոլոգիական, 
սոցիալական, մշակութային փոփոխություններին հարմարվելն է: ԼՂՀ-ի համար այդ մար-
տահրավերները կրկնապատկվում են՝ աշխարհաքաղաքական ներկա զարգացումներով, 
երկրի յուրահատուկ իրավիճակով և նրա շուրջը տեղի ունեցող մտահոգիչ իրադար-
ձություններով պայմանավորված: Այդ առումով, ներկա պայմաններում Հանրապետու-
թյան հիմնական մարտահրավերների շարքում կարելի է ընդգծել նաև Ադրբեջանի վա-
րած ռազմատենչ քաղաքականությունը` որպես երկրի դեմ ուղղված անմիջական ռազ-
մական սպառնալիք: Հատկապես վերջերս ապրիլյան պատերազմը և շարունակվող մար-
տական գործողությունները լուրջ մարտահրավեր են ԼՂՀ-ի և ՀՀ-ի համար, ինչի ար-
դյունքում ԼՂՀ տնտեսությունը կրում է ուղղակի և անուղղակի վնասներ, ինչը միա-
նշանակ տնտեսական զարգացման խաթարման պատճառ կարող է հանդիսանալ:  

Կարծում ենք՝ ԼՂՀ տնտեսության զարգացման հրամայականները պետք է դառնան 
նորարարական զարգացման միջոցով գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորումն ու 
կայացումը: Այդ առումով, անհրաժեշտ է կարևորել «Արցախի տեղեկատվական տեխ-
նոլոգիաների /ՏՏ/ կենտրոնի» դերը, որն ապահովում է ՏՏ ոլորտում բիզնեսի զարգաց-
ման համար բարենպաստ պայմաններ և փորձում նպաստել ԼՂՀ տնտեսության առաջ-
ընթացին ու բարգավաճմանը՝ սատարելով սկսնակ տեխնոլոգիական ընկերություններին: 
Կրթական ծրագրերի և մրցունակ աշխատուժի պատրաստմանը, ինովացիան խթանող 
բիզնես միջավայրի ձևավորմանը, տեխնոլոգիական ձեռներեցության խթանմանը զուգըն-
թաց, այն նպատակ ունի տարածաշրջանում պատրաստելու մրցունակ աշխատուժ և 
բարձրակարգ մասնագետներ: Կարևոր քայլ է նաև տարածաշրջանային նշանակության 
«Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան» հիմնադրամը նույնպես գիտության և կադրերի 
պատրաստման բնագավառներում աննախադեպ աճ ապահովելու նպատակ է հետա-
                                                            
1 Հաշվարկները կատարված են ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալների 

հիման վրա: 
2 ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական տվյալներ: 
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պնդում: Նախատեսվում են կրթական նոր մոդելներ, մոտեցումներ, դասավանդման նոր 
մեթոդաբանություն և գաղափարախոսություն, ազգային հենքի վրա կրթական բարձրա-
գույն ձեռքբերումների փորձարկման ու մշակման նոր հիմքեր՝ ի նպաստ գիտելիքահենք 
տնտեսության մրցունակության բարձրացման:  

 Ըստ 2016 թ. Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հրապարակված Հա-
մաշխարհային ռիսկերի զեկույցի` 2016 թ. գլոբալ ռիսկերի ցանկում կարևորվում են պար-
տադրված միգրացիոն հոսքերը: Ամենահավանական ռիսկը համարվում է արտագաղթը: 
Ներկա պայմաններում ԼՂՀ-ի շուրջ տեղի ունեցող մտահոգիչ իրադարձություններն 
անկասկած բացասական ազդեցություն կունենան երկրի ժողովրդագրական իրավիճակի 
վրա, կավելանա արտագաղթողների թիվը, ինչը պետության և ազգային անվտանգու-
թյան համար լուրջ սպառնալիք է:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պոտենցիալ միգրանտների մեկնելու 
ամենահավանական ուղղությունը Ռուսաստանն է: Տնային ծառայություններում, շինարա-
րության և տրանսպորտի ոլորտներում զբաղվածներն ավելի հակված են արտագաղթելու 
ցանկություն հայտնելու, քան այլ պատրաստվածության տեր մարդիկ: Արտագաղթին 
նախապատրաստվելու հարցում տեղեկատվության և աջակցության հիմնական աղբյուր-
ները սոցիալական կապերն են: Ռուսաստանի` որպես միգրացիոն ուղղության ժողովրդա-
կանությունը կարելի է բացատրել մի շարք հանգամանքներով. երկիր մուտք գործելու 
հեշտություն, տեղի լեզվին տիրապետում, աշխատանք գտնելու դյուրինություն, ինչպես 
նաև սոցիալական կապերի առկայություն:  

Հանրապետության տնտեսությունում խոցելի է դառնում նաև նվազող տրանս-
ֆերտային ներհոսքի և մետաղների համաշխարհային գների մակարդակի, արտաքին 
շուկաների անկայունության խորացման հետևանքով արտահանման տեմպի թուլացումը: 
Ընդհանուր առմամբ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ԼՂՀ-ում որպես 
առավել էական ռիսկեր կարելի է առանձնացնել ֆիսկալ ճգնաժամը, արտարժութային, 
էներգակիրների, հումքային ռեսուրսների գնային տատանումները, տարածաշրջանում 
ռազմական դիմակայության սրումը, իսկ երկարաժամկետ հեռանկարում՝ ժողովրդագրա-
կան և անվտանգային հավասարակշռության խախտումը: Հանրապետությունում ձևա-
վորված ռիսկերը հիմնականում պայմանավորված են արտաքին և ներքին ներքոհիշյալ 
հիմնախնդիրներով. 

• Տնտեսության մեջ դիտարկվող պարտքի՝ համեմատաբար մեծ բեռի առկայու-
թյուն, ինչը սահմանափակում է տնտեսավարող սուբյեկտների ակտիվ գործու-
նեությունը:  

• Երկրի միջազգայնորեն չճանաչված լինելու հանգամանք և տարածաշրջանային 
անկայուն վիճակ, ինչպես նաև օրենսդրության և իրավակիրառ պրակտիկայի ոչ 
ամբողջականություն, ինչը մեծ խոչընդոտ է ներդրումների ներգրավման տեսա-
կետից:  

• Տնտեսության տեխնոլոգիական վերազինում, առանց որի անհնար է տնտեսա-
կան  առաջընթաց  արձանագրել:  Այս տեսանկյունից,  կարևորվում  է տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ու նորաստեղծական ոլորտի գերակայությունը:  
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Վերը նշվածը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ երկրի տնտեսական զարգացման 
առանցքը տնտեսության ճկունության բարձրացումն է, արտահանման ապրանքային և 
աշխարհագրական բազմազանեցումը, նորարարական զարգացմանն անհրաժեշտ կա-
ռուցակարգերի ձևավորումը, արտաքին բացասական ազդեցությունների նկատմամբ 
տնտեսության զգայունության նվազեցումը և, ընդհանուր առմամբ, երկրի տնտեսական 
անվտանգության ապահովումը:  

 
РУЗАННА МАНГАСАРЯН 

 

СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ И ВЫЗОВЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ НАГОРНО-
КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Ключевые слова: экономическое развитие, трудовой потен-
циал, гибкость экономической системы, заня-
тость, эмиграция, инновация, экономические 
вызовы, глобальные риски, экономика, основан-
ная на знаниях 

 

В статье рассматриваются современные проблемы социально-экономического развития 
Ногорно-Карабахской Республики, представляются основные показатели характеризующие 
социально-экономическое положение страны, проводятся сравнительные анализы, мотивиру-
ются экономические достижения. 

Также представлены имеющиеся вызовы и риски обусловленные современными развития-
ми мировой экономики. Рассматриваются экономические вызовы и риски НКР в контексте 
глобальных экономических вызовов. 
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SITUATION ANALYSIS AND CHALLENGES OF ECONOMY DEVELOPMENT NKR  
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The article reviews contemporary problems of social-economic development of Nagorno-

Karabakh Republic, the main indicators characterizing the country’s social-economic situation are 
presented, comparative analysis are performed, an economic achivements are motivated. 

The article reviewes also the existing challenges and risks conditioned with current developments 
of world economy. The economic challenges and risks of Nagorno-Karabakh Republic are reviewed in 
the context of global economic challenges. 
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ԱՐՓԵՆԻԿ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԵՎ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՏԱՐԻՆԵՐԻՆ 
 

Հիմնաբառեր. բնակչություն, աղքատություն, բարեկեցու-
թյուն, մակարդակ, աճ, արագ, առողջություն  

 

Վերջին տարիներին ՀՀ բնակչության բարեկեցության գնահատման ցուցանիշներն 
ունեցել են որոշակի հետընթաց՝ պայմանավորված օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ գործոններով: 
Այդ մասին են վկայում փաստացի վիճակագրական տվյալների վերլուծությունները: 
2008−2014 թթ. ընթացքում աճել է ոչ միայն աղքատության մակարդակը, այլև եկամուտ-
ների բաշխման անհավասարությունը: Մտահոգիչ է աղքատության մակարդակի ավելի 
արագ տեմպերով աճը աշխատանքի շուկայի մասնակիցների շրջանում: Միջին ամսական 
կենսաթոշակը բավական հեռու է կենսաթոշակառուների համար բարեկեցիկ կյանք 
ապահովելու նպատակից: Թեև զգալիորեն բարձրացել է բժշկական կադրերով ապահով-
վածության մակարդակը, սակայն ավելացել է նաև ինչպես առաջին անգամ բացահայտ-
ված, այնպես էլ 100 հազար բնակչի հաշվով հիվանդացությունների քանակը:  

 
Բնակչության բարեկեցության աճը և աղքատության հաղթահարումը մարդային 

կապիտալի զարգացման գրավականներից են: Բարեկեցության փոփոխության շարժ-
ընթացը նկարագրվում է նյութական և ոչ նյութական աղքատությամբ: Ոչ նյութական 
աղքատության բնորոշիչներն են վատ առողջությունը, կրթության ցածր մակարդակը կամ 
անգրագիտությունը, սոցիալական մերժվածությունը, անպաշտպանվածությունը, իրա-
վունքների և խոսքի ազատության բացակայությունը: Դրանց հաղթահարման հիմնական 
ուղղությունը կրթական, առողջապահական և սոցիալական ծառայությունների մատչե-
լիության բարելավումն է, անվճար ծառայությունների հասցեականության առավել հստա-
կությունը և վճարովի ծառայություններից օգտվելու կարողությունները: 

Բնակչության կրթական մակարդակը որոշակիորեն ազդում է բարեկեցության և 
աղքատության ցուցանիշների վրա: ՀՀ-ում բարձրագույն կրթությամբ անձանց շրջանում 
աղքատության մակարդակն ամենացածրն է` մոտ 1.6 անգամ ցածր է 16-ից բարձր 
տարիքի բնակչության միջին հանրապետական աղքատության մակարդակից և համա-
պատասխանաբար՝ 2.4 և 2.1 անգամ ցածր, քան տարրական և ցածր, ինչպես նաև թերի 
միջնակարգ կրթություն ունեցողների աղքատության մակարդակը: Բարձրագույն կրթու-
թյամբ անձանց շրջանում ծայրահեղ աղքատության մակարդակն ամենացածրն է գնա-
հատվել ինչպես 2014 թ., այնպես էլ 2008 թ.: Միջնակարգ ընդհանուր կրթությամբ 
անձինք աղքատ բնակչության շրջանում ամենամեծ խումբն են (48,4 %)1: 16-ից բարձր 
                                                            
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2015 թ., էջ 109: 
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տարիքի բնակչության կազմում այս խումբն, աշխատանք փնտրելիս լուրջ դժվարու-
թյունների է հանդիպում: 

Բարեկեցության վրա ազդող կարևորագույն գործոններից է աշխատանքի շուկայում 
ընդգրկվածությունը: Այն տնային տնտեսությունները, որոնք աշխատող անդամ չունեն, 
2014 թ. արձանագրել են աղքատության 37.2% մակարդակ, որը 8.7%-ային կետով բարձր 
է միջին հանրապետական մակարդակից, իսկ ծայրահեղ աղքատության մակարդակը 
կազմել է 5.2%, որը 2.5 անգամ գերազանցում է միջին հանրապետական մակարդակը: 

2008−2014 թթ. ՀՀ-ում գրանցվել է բարեկեցության մակարդակի անկում, ինչը 
հատկապես ակնհայտ է աղքատության մակարդակի բարձրացմամբ ինչպես տնտե-
սապես ակտիվ բնակչության` զբաղվածների և գործազուրկների, այնպես էլ տնտեսապես 
ոչ ակտիվ բնակչության շրջանում: Փաստացի վիճակագրական տվյալները վկայումեն, որ 
աղքատների մեծ մասը չունի աշխատանք, իսկ ոչ աղքատների զգալի մասը զբաղված է 
որևէ տեսակի տնտեսական գործունեությամբ: 2008−2014 թթ. ՀՀ-ում աղքատության 
մակարդակն ավելի արագ տեմպերով (10.0%) աճել է աշխատանքի շուկայի մասնակից-
ների, քան ոչ մասնակիցների շրջանում (6.2%):1 Ընդ որում, 2008−2014 թթ. տնտեսապես 
ակտիվ բնակչության շրջանում ավելի արագ տեմպերով բարձրացել է վարձու աշխատող-
ների աղքատության մակարդակը (12.1%), իսկ կենսաթոշակառուների շրջանում դա ավե-
լացել է 6.2%-ով: Տնտեսապես ակտիվ բնակչության կազմում աղքատության ռիսկն 
առավել բարձր է գործազուրկների շրջանում (38.1%): 2014 թ. ՀՀ գյուղական բնակավայ-
րերում այն ամենից բարձրն էր (46.9%), իսկ այլ քաղաքներում բնակվող գործազուրկների 
աղքատության մակարդակը 1.3 անգամ ավելի բարձր էր երևանաբնակ գործազուրկների 
համեմատ: Աղքատության մակարդակը կենսաթոշակառուների շրջանում 2008−2014 թթ. 
ավելացել է 3.8%-ով, սակայն երևանաբնակ կենսաթոշակառուներն ունեն աղքատության 
ավելի ցածր ռիսկ, քան գյուղաբնակները (1.4 անգամ) և այլ քաղաքներում բնակվողները 
(1.2 անգամ):  

Բնակչության բարեկեցության ուսումնասիրման ժամանակ կարևոր են սպառման 
վրա ազդող գործոնները, քանի որ դրանց բացահայտումը անհրաժեշտ է աղքատության 
հաղթահարման և սոցիալական քաղաքականության մշակման գործում: Ըստ էության, 
դրանք համընկնում են աղքատության վրա ազդող գործոններին: Առանձնացվում են 
աղքատության և սպառման մակարդակի վրա ազդող մի շարք գործոններ, որոնցից 
կարևորագույններն են տնային տնտեսության ժողովրդագրական նկարագիրը (տարի-
քայինկազմը, չափը, միգրացիայում գտնվող անդամի առկայությունը), տնային տնտե-
սության անդամների զբաղվածության կարգավիճակը և բնակությանվայրը, ինչպես նաև 
տնային տնտեսության գլխավորի բնութագրիչները` տարիքը, սեռը, կրթությունը, 
զբաղվածությունը և հաշմանդամությունը:  

Պաշտոնական վիճակագրությունը վկայում է, որ 2008−2014 թթ. ՀՀ-ում ըստ սպառ-
ման ագրեգատի և ամբողջական եկամուտների ցուցանիշների, անհավասարությունն 

                                                            
1 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2015 թ., էջ 57:  
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աճել է: Ջինիի գործակցի միջոցով գնահատված անհավասարության ցուցանիշները հա-
վաստում են, որ բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների ցուցանիշի ավելի խորն է 
սպառման ագրեգատի ցուցանիշի համեմատ: 2014 թ. սպառմանան հավասարությունն 
ըստ Ջինիի գործակցի ավելացել է` կազմելով 0.277` 2008 թ. 0.242-ի համեմատ: Ըստ 
ամբողջական եկամուտների` անհավասարությունն ավելացել է` կազմելով 0.373` 2008 թ. 
0.339-ի համեմատ (տե՛ս աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ բնակչության սպառման և եկամուտների անհավասարությունը 

 

Սպառում Եկամուտ 
 2008 2013 2014 2008 2013 2014 
Ջինի գործակից 0.242 0.271 0.277 0.339 0.372 0.373 
Թեյլի միջին լոգարիթ-
մական շեղում E(0) 

0.096 0.122 0.133 0.201 0.243 0.239 

Թեյլի էնտրոպիա E(1) 0.110 0.146 0.173 0.215 0.259 0.252 
 
Վերջին տարիներին ՀՀ-ում կիրառվում են նաև անհավասարության գնահատման 

այլ ընտրանքային եղանակները` Թեյլի էնտրոպիայի համաթիվը և Թեյլի միջին լոգա-
րիթմական շեղումը: Այս ցուցանիշները ևս 2008−2014 թթ. արձանագրել են բնակչության 
բևեռացման խորացում և՛ ըստ եկամուտների, և՛ ըստ սպառման, այդուհանդերձ, 2014 թ. 
2013 թ. համեմատ նկատվել է որոշ դրական տեղաշարժ (ըստ եկամտի): 

Բնակչության բարեկեցությունը ներկայացվում է զբաղվածության, աշխատավարձի 
և եկամուտների, սոցիալական վճարների, բնակչության ձեռքբերած նյութական և հոգևոր 
բարիքների, ֆիզիկական և հոգևոր առողջության մակարդակի, կրթության, մշակույթի և 
մտավոր ներուժի ցուցանիշներով1, որոնք բազմաթիվ են և բազմաբնույթ: ՀՀ ԱՎԾ-ն 
պարբերաբար հրապարակում է տվյալներ, որոնք որոշակի տեղեկատվություն են պա-
րունակում բնակչության կենսամակարդակի մասին: Նշված տեղեկատվության մեջ 
հատկապես կարևորվում են կենսամակարդակ բաժնում զետեղված այնպիսի տվյալներ, 
ինչպիսիք են մեկ աշխատողի հաշվով միջին աշխատավարձը, կենսաթոշակառուների 
քանակը և միջին կենսաթոշակը, առողջապահության բաժնում՝ հիվանդության մակար-
դակը, առողջապահության գծով սոցիալական ապահովվածությունը, բնակարանային 
ֆոնդ բաժնում՝ բնակչության բնակարանային ֆոնդով ապահովվածությունը, գազամա-
տակարարմամբ բնակչության պահանջմունքի բավարարումը: 

Բնակչության բարեկեցության բարձրացման առումով, էական են ոչ այնքան անվա-
նական, որքան իրական աշխատավարձի մեծությունը և դրափոփոխությունը ժամանակի 
ընթացքում: ՀՀ 2008−2014 թթ. համապատասխան ցուցանիշները վկայում են, որ նշված 

                                                            
1 Մակրոտնտեսական կարգավորում: Ուս. ձեռնարկ (տ.գ.դ., պրոֆ. Հ.Բ. Ղուշչյանի ընդհ. խմբ.), Եր., 

«Տնտեսագետ», 2005, 610 էջ: 
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ժամանակահատվածում անվանական աշխատավարձն աճել է 181,4 տոկոսով: Ընդ 
որում, այն դիտարկվող ժամանակահատվածի բոլոր տարիներին էլ այս առումով ապա-
հովվել է ինչ-որ չափով աճ. տոկոսային արտահայտությամբ դա աճել է հատկապես  
2008 թ. (117,8%), մինչդեռ իրական աշխատավարձի աճի տեմպերը մշտապես հետ են 
մնացել: Նման երևույթն առավելապես պայմանավորված է սպառողական գների առա-
ջանցիկ աճով հատկապես 2010, 2011 և 2013 թթ., երբ դրանց աճի տեմպերը գերազան-
ցել են նաև անվանական աշխատավարձի աճը, ինչի հետևանքով էլ իրական աշխա-
տավարձը կրճատվել է1: 

Բարեկեցության գրավականներից է տվյալ երկրի տարեցների կարգավիճակը: Այս 
տեսակետից, կարևոր ցուցանիշներ են կենսաթոշակների չափը և դրա հարաբերակ-
ցությունը միջին աշխատավարձին: ՀՀ-ում կենսաթոշակառուների բարեկեցությունը բնու-
թագրող ցուցանիշները ներկայացնենք աղյուսակի միջոցով (տե՛ս աղյուսակ 2): 

 
Աղյուսակ 2 

Սոցիալական ապահովագրության մարմիններում հաշվառված կենսաթոշակառուները և 
նրանց կենսամակարդակի ցուցանիշները2 

 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Կենսաթոշակառուներ (հազ. մարդ) 523,8 522,8 520,3 509,3 508,1 515,3 463,2 
Միջին ամսական կենսաթոշակ 
(դրամ) 

21370 24520 27107 27062 29696 29122 35813 

Միջին աշխատավարձ-կենսաթոշակ 
հարաբերակցությունը (անգամ) 

4,1 3,9 3,8 4,0 4,7 5,0 4,4* 

Կենսաթոշակի միջին չափը, 
նախորդ տարվա նկատմամբ (%) 

167,7 114,7 110,5 99,8 109,7 98,1 123,0 

Զբաղվածների թվաքանակը մեկ 
կենսաթոշակառուի հաշվով (մարդ) 

2,3 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3 2,4 

 

Աղյուսակից երևում է, որ թեև միջին ամսական կենսաթոշակը վերջին տարիների 
ընթացքում շուրջ 168 տոկոսով աճել է, սակայն այն բավական հեռու է կենսաթոշակա-
ռուների համար բարեկեցիկ կյանք ապահովելու նպատակից: Ընդ որում, եթե կենսա-
թոշակը հաշվարկենք դոլարի կուրսին համարժեք, ապա կստանանք, որ 2008 թ. այն 
կազմել է 70 դոլար, իսկ 2014 թ. աճել է ընդամենը 5,5 դոլարով՝ կազմելով 75,5 դոլար3: 
Կենսաթոշակի միջին մեծությունը գրեթե կրկնակի պակաս է ՀՀ-ում հաշվարկված նվա-
զագույն սպառողական զամբյուղից, ինչն ինքնին վկայում է կենսաթոշակառուների հնա-
րավոր «բարեկեցության» մասին: Կենսաթոշակների ամենաարագ աճ նկատվել է 2008 և 
2014 թվականներին (167.7 և 123%): Այդուհանդերձ, միջին աշխատավարձ-կենսաթոշակ 
                                                            
1  Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2011, 2013 և 2015 թթ.:  
2  Աղյուսակը կազմված է մեր կողմից՝ ԱՎԾ-ի 2011, 2013 և 2015 թթ. տարեգրքերի տվյալների հիման վրա:  
3  Հաշվարկները կատարված են մեր կողմից՝ հաշվի առնելով տվյալ ժամանակահատվածում դոլարի 

պաշտոնական փոխարժեքը: 
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հարաբերակցությունը փաստում է, որ կենսաթոշակառուների բարեկեցությունը զգալիո-
րեն հետ է մնում աշխատող մարդկանց բարեկեցությունից: Թեև վերջին ժամանակներս 
շատ է խոսվում ՀՀ-ում մեկ թոշակառուին ընկնող զբաղվածների քանակի կրճատման 
մասին (հատկապես՝ կենսաթոշակային բարեփոխումների համատեքստում), այդուհան-
դերձ, այդ հարաբերակցությունը, 1990-ական թվականներից սկսած, պահպանվում է 
գրեթե նույն մակարդակում (2,3-2,4)1: 

Ցածր եկամուտներ ունեցող ընտանիքների համար կենսական նշանակություն ունեն 
ընտանեկան և սոցիալական տարբեր նպաստները: ՀՀ-ում ընտանիքների կենսամա-
կարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստները 2008−2014 թթ. ունեցել են հետևյալ 
շարժընթացը (տե՛ս աղյուսակ 3):  

Աղյուսակ 3 
Ընտանիքի կենսամակարդակի բարձրացմանն ուղղված նպաստ ստացող ընտանիքների 

քանակն ու նշանակված ամսական նպաստի միջին չափը 2008−2014 թթ.2 
 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Ընտանիքների ընդհանուր 
քանակը, (միավոր) 
Այդ թվում՝ 

129414 123293 108940 96358 111412 112796 115035 

ընտանեկան և սոցիալական 
նպաստ, 

111918 108460 102472 83997 100879 103130 105176 

եռամսյակային հրատապ 
օգնություն ստացող 

17496 14833 6468 12361 10533 9666 9859 

Մեկ ընտանիքի ամսական 
նպաստի միջին չափը (դրամ) 

21100 23560 26853 26853 29350 29350 30350 

 
Ըստ աղյուսակի 3-ի՝ նպաստառու ընտանիքների քանակը 2008−2011 թթ. կրճատ-

վել է շուրջ 33000-ով, ինչը զգալի մեծություն է, եթե հաշվի առնենք հատկապես այն 
հանգամանքը, որ այդ տարիները համընկնում են ճգնաժամային տարիների հետ: Իհար-
կե, հետագա տարիներին այդ ընտանիքների քանակն աստիճանաբար աճել է, սակայն 
2008 թ. համեմատությամբ՝  կրճատվել: Տեսականորեն նպաստառու ընտանիքների քա-
նակի կրճատումը դրական երևույթ է, քանի որ ենթադրում է վատ ապրողների քանակի 
կրճատում: Սակայն, ՀՀ պայմաններում այդ ընտանիքների թվի կրճատումը, մեր կարծի-
քով, պայմանավորված է միգրացիոն հոսքերի ավելացմամբ և հաշվարկման մեթոդաբա-
նական խնդիրներով: Ամսական նպաստի չափերը ևս վկայում են այն մասին, որ դրանք 
չեն կարող որոշակի դեր խաղալ այդ ընտանիքների բարեկեցության բարձրացման 
գործում: 

Մտահոգիչ է վիճակը նաև պետության կողմից բնակչությանը հատկացված սոցիա-
լական երաշխիքների հարցում: Ըստ վիճակագրական տվյալների՝ այդ երաշխիքները 

                                                            
1Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2001, 2011, 2013 և 2015 թթ.:  
2Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2011, 2013 և 2015 թթ.: 
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շատ հեռու են նույնիսկ նվազագույն կենսապայմաններից: Թեև սոցիալական հիմնական 
երաշխիքները վերջին տարիներին որոշ չափով ավելացել են, սակայն մտահոգիչ է այն 
փաստը, որ մարդկային կապիտալի, գիտական ներուժի վերարտադրությանն ուղղվող 
կարևորագույն երաշխիքները (ուսանողների և ասպիրանտների կրթաթոշակները) բա-
ցարձակապես չեն փոխվել և մնացել են չափազանց ցածր մակարդակում: 

Բնակչության բարեկեցության գնահատման հարցում մեծ տեղ ունեն առողջապա-
հական խնդիրները, դրանց կազմակերպման մակարդակը, համապատասխան մաս-
նագետներով, հիվանդանոցներով, պոլիկլինիկաներով ապոհովվածությունը, հիվանդա-
ցությունների քանակը: Պաշտոնական վիճակագրությունը հավաստում է, որ բժշկական 
մասնագիտությունների գծով 10000 բնակչի հաշվով և՛ բարձրագույն, և՛ միջին մասնա-
գիտական կադրերով ապահովվածության մակարդակը վերջին տարիներին համեմատա-
բար աճել է: Աճել է նաև 10000 բնակչի հաշվով հիվանդանոցային մահճակալների քա-
նակը: Նման փոփոխությունը, բարեկեցության առումով, կարելի է գնահատել որպես 
դրական տեղաշարժ: Միաժամանակ, զգալիորեն աճել է ինչպես առաջին անգամ բացա-
հայտված, այնպես էլ 100 հազար բնակչի հաշվով հիվանդացությունների քանակը: Ըստ 
այդ տվյալների՝ 2014 թ. ընթացքում բնակչության շուրջ 30 տոկոսի մոտ առաջին անգամ 
բացահայտվել են հիվանդացություններ, ինչն առողջապահական իմաստով լուրջ մտա-
հոգության տեղիք է տալիս:  

Մեր օրերում բնակչության բարեկեցության հարցում կարևոր նշանակություն ունեն 
նաև գազամատակարարման գծով պահանջմունքների բավարարումը և, ընդհանրապես, 
բնակավայրերի գազաֆիկացումը: Տվյալները ցույց են տալիս, որ ՀՀ քաղաքային 
բնակավայրերում մեկ բնակչի հաշվով գազի բացթողումը 2014 թ. 2008 թ. համեմատ մեկ 
տոկոսով աճել է, իսկ գյուղական վայրերում, ընդհակառակը, զգալիորեն կրճատվել 
(23,3%): Այդուհանդերձ, գազաֆիկացված բնակարանների և բնակելի տների քանակը 
նույն ժամանակահատվածում աճել է և՛ քաղաքներում, և՛ գյուղերում: Կարելի է ենթադրել, 
որ գյուղական վայրերում մեկ բնակչի հաշվով բնական գազի կրճատումը պայմանա-
վորված է գազի սակագների թանկացմամբ, քանի որ գյուղաբնակներն ավելի շատ են 
հակված խնայողությունների և սակագների աճի դեպքում օգտագործում են զանազան 
այլընտրանքային վառելիքներ: 

Մեր կատարած վերլուծությունները հավաստում են, որ ՀՀ բնակչության բարեկեցու-
թյունը բավականաչափ հեռու է ակնկալվող և ցանկալի մակարդակից, հետևապես` 
անհրաժեշտ է կատարել լուրջ և շարունակական աշխատանք, մշակել ընթացիկ և հեռա-
նկարային սոցիալական ծրագրեր ու հետևողական լինեն դրանց իրագործման ուղղու-
թյամբ:  
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АРПЕНИК МУРАДЯН  
 

ИЗМЕНЕНИЯ БЛАГОСОСТОЯНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РА В КРИЗИСНЫЕ И 
ПОСЛЕКРИЗИСНЫЕ ГОДЫ 

 

Ключевые слова: население, бедность, благосостояние, уро-
вень, рост, быстрый, здоровье 

 

В последние годы показатели измерения благосостояния населения РА имели определен-
ный спад. Об этом свидетельствует анализ фактических статистических данных. В 2008-
2014 гг. вырос не только уровень бедности, но и неравенство распределения доходов. Тревожен 
рост уровня бедности более быстрыми темпами среди участников рынка труда. 
Среднемесячная пенсия далека от цели обеспечения благополучной жизни для пенсионеров. 
Хотя значительно вырос уровень обеспеченности медицинскими кадрами, но выросло также 
общее число выявленных заболеваний, а также заболеваний в расчете на 100 тысяч жителей. 

 
ARPENIK MURADYAN  

 

CHANGES OF WALFARE OF POPULATION IN RA DURING CRISIS AND  
POST-CRISIS YEARS 

 

Key Words:  population, poverty, welfare, the level of growth, 
fast, health 
 

Last years the measurement of well-being indicators in RA had some decrease. This was the 
testimony of the analysis of the actual statistics. In 2008-2014 increased not only the level of povertybut 
also the income inequality. The worryingis the increase in the level of poverty at a faster rate among 
the labor market participants. The average monthly pension is far from the goal of a prosperous life for 
retired. Although has increased significantly the educational level of medical personnel, but also 
havegrow the total number of identified diseases and illnesses per 100 thousand inhabitants. 
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ԳԱՅԱՆԵ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ  
ՀՊՏՀ Գումրու մասնաճյուղ  
 

ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ  
ՀՊՏՀ Գումրու մասնաճյուղ 
 

ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
ՀՊՏՀ Գումրու մասնաճյուղ 
 

ԳՅՈՒՄՐԻ ՔԱՂԱՔԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ 
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
Հիմնաբառեր. ներդրումային միջավայր, գործոնային վեր-

լուծություն, տնտեսություն, գործարար հատ-
ված, ենթակառուցվածքներ, գիտություն, 
տեխնոլոգիա և նորարարություն հարաբե-
րական գործակից 

 

Հոդվածի նպատակն է իրականացնել Գյումրի և Երևան քաղաքների ներդրումային 
միջավայրերի վրա ազդող գործոնների համեմատական վերլուծություն, որի համար, 
ուսումնասիրելով միջազգային փորձը, առանձնացրել և կառուցել ենք քաղաքի ներդրու-
մային միջավայրի վրա ազդող հնարավոր գործոնների համակարգ՝ ըստ վեց ուղղու-
թյունների: Յուրաքանչյուր գործոնի համար իրականացվել է համեմատական վերլուծու-
թյուն՝ Գյումրի քաղաքը համեմատելով Երևան քաղաքի հետ: Որպեսզի գործոնները լինեն 
համադրելի, որոշ ցուցանիշներ հաշվարկվել են մեկ շնչի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը 
հարաբերելով քաղաքի բնակչության քանակին, իսկ որոշ ցուցանիշներ՝ մեկ քառակուսի 
մետրի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը հարաբերելով քաղաքի տարածքին:  

 

Երկրի տարածքային զարգացման գործընթացում կարևորվում են այն հիմնա-
խնդիրները, որոնք հատուկ են ոչ միայն տվյալ երկրին, այլև դրա ներսում ձևավորված 
առանձին տարածքային միավորներին և քաղաքներին: Ուստի ժամանակակից պայման-
ներում մեծ ուշադրություն է հատկացվում քաղաքի ներդրումային գրավչության գնա-
հատման հիմնահարցերին:  

Գյումրի քաղաքն աչքի է ընկնում տնտեսական ակտիվության ցածր մակարդակով, 
ուստի դրա ներդրումային միջավայրի գնահատման հիմնահարցերին անդրադառնալու 
կարիքը կա, որով էլ պայմանավորված է հետազոտության կարևորությունը:  
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Քաղաքի ներդրումային միջավայրի գնահատման համար միջազգային պրակտի-
կայում օգտագործվում են նեղ և գործոնային մոտեցումները1: 

Առաջին մոտեցումը հիմնվում է ներդրումային միջավայրը բնորոշող հիմնական 
գործոնի (կամ խիստ սահմանափակ հիմնական գործոնների) վեր հանման և ուսում-
նասիրման վրա: Այդպիսի գործոն է, օրինակ, քաղաքի կերպարը, գործող ինստիտուտ-
ները, թողարկված համախառն արդյունքը և այլն: Այս մոտեցումը շատ պարզ է, և դրա 
թերությունն այն է, որ անտեսում է մյուս գործոնները: 

Ի տարբերություն նեղ մոտեցման, գործոնային մոտեցումը հիմնվում է բոլոր հնա-
րավոր գործոնների ուսումնասիրման վրա: Ընդ որում, ոչ թե առանձին գործոն է ուսում-
նասիրվում, այլ բոլոր գործոնների համախումբը:  

Ուսումնասիրության հիմքում ունենալով ներդրումային միջավայրի գնահատման 
գործոնային մոտեցումը, և օգտվելով միջազգային փորձից, մեր կողմից առանձնացվել և 
վերլուծվել են քաղաքի ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոններն ըստ հետևյալ 
խմբերի. 

1. տնտեսություն, 
2. ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ, 
3. գիտություն, տեխնոլոգիա, նորարարություն, 
4. գործարար հատված, 
5. ժողովրդագրություն, աշխատանքային ռեսուրսներ, կրթություն, 
6. առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն, 
7. բնական ռեսուրսներ, շրջակա միջավայր: 
8. կենսամակարդակ և սոցիալական պաշտպանություն: 
Ընդ որում, գործոնային խմբերում ներառված են և՛ քանակական, և՛ որակական 

ցուցանիշներ, վերջիններս գնահատել է գործարարներից, տնտեսագետներից, ՏԻՄ աշ-
խատակիցներից բաղկացած փորձագիտական խումբը: Յուրաքանչյուր գործոնի համար 
իրականացվել է համեմատական վերլուծություն Գյումրի, Երևան և Լոնդոն քաղաքների 
համար: Որպեսզի արդյունքները լինեն համադրելի, որոշ ցուցանիշներ հաշվարկվել են 
մեկ շնչի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը հարաբերելով քաղաքի բնակչության քանակին, 
իսկ որոշ ցուցանիշներ՝ մեկ քառակուսի մետրի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը հարա-
բերելով քաղաքի տարածքին: Քաղաքների ընտրությունը պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ Երևանը համարվում է մեր հանրապետությունում գործարար ակտիվու-
թյան կենտրոնը, իսկ Լոնդոնը վերջին տարիներին աշխարհում ներդրումային գրավչու-
թյամբ առաջատարն է: 

Փորձենք առավել հանգամանորեն վերլուծել յուրաքանչյուր խմբի և գործոնի կա-
րևորությունը: Տնտեսության խմբում ներառել ենք ինը քանակական և երկու որակական 
ցուցանիշներ:  

                                                            
1  Литвинова В.В., Инвестиционная привлекательность и инвестиционный климат региона: монография. М., 

Финансовый университет, 2013. с. 32. 
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Աղյուսակ 1 
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող՝ տնտեսության հատվածը բնութագրող ցուցանիշները 

Երևան, Գյումրի, Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 
 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը1 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

Սպառողական գների ինդեքս (%) 99,9 99,2 119 1 1,19 
Միջին ամսական աշխատավարձ (դրամ) 128344 195099 1661280 1,52 12,94 
Բանկերի և վարկային կազմակերպություն-
ների կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալ 

79,9 մլն 
ՀՀ դրամ

1,321 մլն 
ՀՀ դրամ

29,9 մլրդ 
ֆունտ 

1,81 3,69 

Ներմուծող կազմակերպությունների քանակ  120 3811 22729 4,4 5,2 
ՀՀ տարածք ներմուծումների մաքսային 
արժեքն առանց խոշոր հարկատուների  

5,6 մլրդ 
ՀՀ դրամ

316 մլրդ 
ՀՀ դրամ

69,6 մլրդ 
ֆունտ 

6,17 122 

Հայկական ծագում ունեցող ապրանքների 
արտահանողների քանակ  

24 3587 - 16,42 - 

Հանրային սննդի կետերով ապահովվածու-
թյան ինդեքս  

4,95 10,3 15,41 3,11 2,08 

Առևտրային ձեռնարկություններով ապահով-
վածության ինդեքս  

97,15 147,29 -  1,54 

Բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների 
շուկայական միջին գներ 

109250 
ՀՀ դրամ

211000 
ՀՀ դրամ

16031 
ֆունտ 

1,93 106,82 

Տնտեսական ակտիվության(աճի) հեռանկար2 4,14 7,14 - 1,72 - 
Հարկաբյուջետային (ֆիսկալ) ամրություն  5,14 6,64 - 1,29 - 

 
Սպառողական գների ինդեքսը Երևան և Գյումրի քաղաքներում համապատաս-

խանաբար կազմել են 99,9% և 99,2%: Իհարկե, գների բարձր մակարդակը չի խրախուս-
վում, սակայն այս ցուցանիշները փաստում են, որ Երևան քաղաքում գնողունակությունը 
ավելի բարձր է, իսկ այս ցուցանիշի ցածր մակարդակը Գյումրում ցածր պահանջարկի 
հետևանք է: Ուստի ներդրումային գրավչության տեսանկյունից Երևան քաղաքն այս 
ցուցանշով ունի առավելություն:  

Տնտեսությունը բնութագրող հաջորդ ցուցանիշը՝ միջին անվանական աշխատա-
վարձը, փոխկապակցված է նախորդ ցուցանիշի հետ և, բնականաբար, Գյումրի քաղաքն 
այս ցուցանշով ևս զիջում է: Կարելի է նկատել, որ Երևան քաղաքի միջին անվանական 
աշխատավարձի մեծությունը 1,52 անգամ գերազանցում է Գյումրու համանման ցուցա-

                                                            
1 Վիճակագրական բոլոր տվյալները վերցվել են համապատասխան գերատեսչություններից: Որպեսզի 

գործոնները լինեն համադրելի,որոշ ցուցանիշներ հաշվարկվել են մեկ շնչի հաշվով՝ բացարձակ ցուցանիշը 
հարաբերելով քաղաքի բնակչության քանակին, իսկ որոշ ցուցանիշներ՝ մեկ քառակուսի մետրի հաշվով՝ 
բացարձակ ցուցանիշը հարաբերելով քաղաքի տարածքին: Լոնդոնի հետ համեմատելիս հավարկները 
կատարվել են տարեկան միջին փոխաժեքով՝ 1 ֆունտ - 728 դրամ:  

2  Աղյուսակի վերջին երկու ցուցանիշները, ըստ փորձագիտական գնահատումների: 
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նիշը, ինչը խոսում է վերջինիս բնակչության գնողունակության ցածր մակարդակի և 
հետևաբար՝ ցածր պահանջարկի մասին: Միաժամանակ, էժան աշխատուժով պայմանա-
վորված, ցածր գործարար ծախսերը մրցակցային առավելություն են ապահովում Գյումրի 
քաղաքում գործող և ներդրումներ իրականացնող կազմակերպությունների համար: 
Համեմատության համար նշենք, որ աշխարհում ներդրումային գրավչությամբ առաջա-
տար քաղաքներից Լոնդոնում այս ցուցանիշը 13 անգամ մեծ է Գյումրի քաղաքի 
համանման ցուցանշից: 

Տնտեսության ակտիվությունը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից է բանկերի և 
վարկային կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալը, ուստի 
որքան մեծ է դա, այնքան հասանելի են ներդրումների համար անհրաժեշտ ֆինանսա-
կան միջոցները: Երևան քաղաքը մեկ բնակչի հաշվով բանկերի և վարկային կազ-
մակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերի ծավալի ցուցանշով զգալի առա-
վելություն ունի Գյումրի քաղաքի նկատմամբ, և գործակիցը կազմում է 1.82: Սա պայ-
մանավորված է նաև նրանով, որ տարբեր է Գյումրի և Երևան քաղաքների բանկերի և 
վարկային կազմակերպությունների վարկային պորտֆելների կառուցվածքը՝ հիմնական 
բիզնես վարկերը կենտրոնացած են Երևան քաղաքում:  

Ներմուծող կազմակերպությունների մեծ քանակը վկայում է տնտեսական ակ-
տիվության մասին և ապահովում է մրցակցություն: Գործակցի բարձր մակարդակը (5,2) 
վկայում է մայրաքաղաքում ներմուծող կազմակերպությունների կենտրոնացվածության և 
Գյումրի քաղաքում ներմուծման սահմանափակ հնարավորությունների մասին: Ավելի մեծ 
է շեղումն առանց խոշոր հարկատուների ներմուծման մաքսային արժեքի ցուցանշի 
նկատմամբ հաշվարկված գործակցի պարագայում (6.17), որից կարելի է ենթադրել, որ 
Գյումրի քաղաք ներմուծող մեկ կազմակերպության կողմից ներմուծման ծավալը միջինում 
զիջում է Երևան քաղաք ներմուծող կազմակերպության ներմուծման ծավալին: Համե-
մատության համար նշենք նաև, որ Լոնդոն քաղաքին այս ցուցանիշով Գյումրին զիջում է 
122 անգամ: 

Հատկանշական է, որ մեր կողմից դիտարկվող 64 գործոնների նկատմամբ հաշ-
վարկված ամենաբարձր հարաբերական գործակիցը Գյումրի և Երևան քաղաքների հա-
մար ստացվել է հայկական ծագում ունեցող ապրանքների արտահանումների ծավալի 
ցուցանշով՝ 16,42: Դա փաստում է այն մասին, որ արտահանմանն ուղղված ապրանքա-
տեսակների արտադրությունը ևս կենտրոնացած է Երևանում: Ակնհայտ է, որ Գյումրի 
քաղաքի արտահանող կազմակերպության կողմից արտահանման ծավալի նկատմամբ 
հաշվարկված գործակիցը Երևանի համեմատ նշանակալիորեն գերազանցում է ներմուծ-
ման համանման ցուցանիշը՝ կազմելով 4.58: Հանրային սննդի կետերով և առևտրային 
ձեռնարկություններով ապահովվածության ինդեքսներով Երևան քաղաքը համապատաս-
խանաբար 2.08 և 1.52 անգամ գերազանցում է Գյումրի քաղաքին, որը մի կողմից՝ 
արտացոլում է Գյումրի քաղաքի ցածր գործարար ակտիվությունը, մյուս կողմից զբոսա-
շրջային ենթակառուցվածքների ցածր զարգացվածությունը:  
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Երևան քաղաքում բազմաբնակարան շենքերի բնակարանների շուկայական բարձր 
գները վկայում են բնակչության բարձր գնողունակության և գործարար ակտիվության 
մասին: Այլ տեսանկյունից, Գյումրի քաղաքը մրցակցային առավելություն ունի ցածր մի-
ջին գների և հետևաբար՝ ցածր գործարար ծախսերի առումով: Համեմատության համար 
նշենք, որ այս ցուցանիշը Լոնդոնում 102 անգամ բարձր է, քանի որ այն համարվում է աշ-
խարհի ամենաթանկ քաղաքներից մեկը: 

Ինչ վերաբերում է տնտեսական աճի հեռանկարին և հարկաբյուջետային ֆիսկալ 
ամրությանը, ապա այս ցուցանիշները գնահատվել են ոլորտի փորձագետների կողմից, և 
այստեղ ևս Երևան քաղաքն ունի առավելություն: Այսպիսով՝ եթե միջին թվաբանական 
հաշվարկ կատարենք, ներդրումային միջավայրը բնորոշող տնտեսության հատվածում 
Երևան քաղաքը Գյումրի քաղաքի նկատմամբ ունի 3,32 անգամ առավելություն: 

Ընդհանրացնելով նշենք, որ մեր կողմից առանձնացված՝ տնտեսությունը բնու-
թագրող 11 ցուցանիշով էլ Երևան քաղաքն ունի բացարձակ առավելություն, միայն երկու 
ցուցանիշների ցածր մակարդակը կարող է օգտակար լինել նեդրումների ներգրավման 
համար, քանի որ կապահովվի արտադրվող ապրանքի կամ ծառայության ցածր ինքնար-
ժեք:  

Ենթակառուցվածքները և ինստիտուտները բնութագրող բաժնում ներառվել են ութ 
քանակական և տասը որակական ցուցանիշներ: 

 

Աղյուսակ 2 
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող ենթակառուցվածքներ և ինստիտուտներ հատվածը 

բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի, Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 
 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

Օդանավակայանից ուղևորափոխադրումների
քանակ (մարդ), 

39328 1879667 135,1 
մլն 

5,25 47 

Օդանավակայանից բեռնափոխադրումների 
ծավալ (տոննա) 

50,8 10123 1,50 մլն 21,97 402 

Առկա գետնանցումների հարաբերությունը 
քաղաքի ընդհանուր մակերեսին 

0,19 0,17 - 0,89 - 

Լիցենզավորված տաքսիների քանակ 41 2322 22 500 9,27 6,6 
Տարածքի ավտոմայրուղիներով ապահովվա-
ծություն (կմ) 

30 224 402,25 1,22 13,4 

Հյուրանոցներում ննջատեղերի թիվ 420 6000 - 1,57 - 
Մանրածախ առևտրի օբյեկտների քանակ 1092 9124 43 000 1,36 0,91 
Զբոսաշրջային գործունեությամբ զբաղվող 
կազմակերպությունների և ԱՁ-ների քանակը 

23 985 2785 4,70 2,8 

Ձեռներեցությանըզարգացմանն ուղղված պե-
տական ու համայնքային ծառայություններով 
բավարարվածություն 

4,36 6,29  1,44 1,44 
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Ճանապարհատրանսպորտային ցանցերի 
որակով բավարարվածություն 

4,07 6,71  1,65 1,65 

Հեռահաղորդակցային ծառայությունների 
որակով բավարարվածություն 

6,08 8,08  1,33 1,33 

Համայնքի ներդրումային ենթակառուցվածք-
ներով (տեխնոպարկեր, արդյունաբերական 
հրապարակներ) բավարարվածություն 

4,93 6,50  1,32 1,32 

Կադաստրայինաշխատանքներով բավարար-
վածություն 

5,67 6,62  1,17 1,17 

Համացանցի հասանելիություն և որակ 6,08 7,77  1,28 1,28 
Ներդրողների իրավունքները պաշտպանու-
թյան և ներդրումային գործունեության աջակ-
ցության համայնքային օրենսդրության 
առկայություն և որակ 

4,07 4,57  1,12 1,12 

Համայնքում գործող պետական աջակցությու-
նից (հարկային արտոնություններից, համայն-
քային երաշխիքային հիմնադրամի երաշխիք-
ներից, պետական սուբսիդիաներից) բավա-
րարվածություն 

4,00 5,36  1,34 1,34 

Ներդրումային միջավայրի զարգացման 
խորհրդի առկայություն և գործունեության 
որակ 

2,54 3,62  1,42 1,42 

Զբոսաշրջային վայրերի առկայություն 5,71 7,79  1,36 1,36 
 
Ինչպես և ենթադրվում էր, Երևան քաղաքը ենթակառուցվածքների զարգացվա-

ծության մակարդակով նշանակալիորեն գերազանցում է Գյումրի քաղաքին: Դա փաս-
տում է օդանավակայաններից բեռնափոխադրումների ցուցանշի հարաբերական գործա-
կիցը, որով Երևան քաղաքն ունի զգալի առավելություն Գյումրի քաղաքի նկատմամբ մոտ 
23 անգամ, իսկ Լոնդոն քաղաքն այս գործոնի նկատմամբ, 402 անգամ: Հատկանշական 
է, որ մեկ շնչին բաժին ընկնող` օդանավակայանից ուղևորափոխադրումների ծավալով 
Երևանը 5.5 անգամ գերազանցում է Գյումրի քաղաքին, մինչդեռ բացարձակ ցուցանշով 
այս շեղումը 47,7 է:  

Ենթակառուցվածքները բնութագրող ցուցանիշներից կարևորել ենք նաև տարածքի՝ 
ավտոմայրուղիներով ապահովվածությունը և լիցենզավորված տաքսիների քանակը, 
որոնց համեմատական գործակիցները համապատասխանաբար կազմել են 9,27 և 1,57: 
Այս խմբի գործոններից երեքն են, որոնց գործակիցը Երևան քաղաքի համար բարձր է. 
լիցենզավորված տաքսիների քանակը՝ 9.27, օդանավակայանից բեռնափոխադրումների 
ծավալը՝ 5.5 և զբոսաշրջանային գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների և 
ԱՁ-ների քանակը՝ 4.7: Եթե հաշվարկենք քանակական ութ ցուցանիշների համար, ապա 
Երևանն այս հատվածում 5,77 անգամ առավելություն ունի Գյումրի քաղաքի նկատմամբ:  
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Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերն այսօր անվիճելի է տնտեսության զար-
գացման գործում, ուստի ներդրումային միջավայրի բազմագործոն բոլոր գնահատում-
ներում այն ունի իր ուրույն տեղը:  

 
Աղյուսակ 3  

Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող՝ գիտության, տեխնոլոգիայի և նորարարության 
հատվածը բնութագրող ցուցանիշները՝ Երևան, Գյումրի, Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 

 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

ՏՏ ոլորտում զբաղվածների քանակ 117 5878 328 223 6,09 33,3 
Գրանցված արտոնագրերի քանակ 11 94 378 8,5 34 
ՏՏ ընկերությունների թիվ 17 396 40 000 3,84 55,3 
Ծրագրավորման և ծառայությունների 
ոլորտի շրջանառություն 

55,3 մլն 
ՀՀ դրամ 

5,4 մլրդ 
ՀՀ դրամ 

130 մլրդ 
ֆունտ 

10,73 23264 

Գիտահետազոտական կենտրոնների և 
բիզնեսի միջև կապի առկայություն 

2,93 5,36  1,83  

Հեղինակային իրավունքի օբյեկտների 
առակայություն /knowhow, պատենտներ, 
լիցենզիաներ/ և դրանց առևտրայնաց-
ման աստիճան 

3,07 5,21  1,70  

Բուհերի գիտահետազոտական գործու-
նեության և բիզնեսի կապի առկայություն 

3,00 5,07  1,69  

Մտավոր սեփականության պաշտպան-
վածության աստիճան 

4,21 5,21  1,24  

 
ՏՏ ոլորտում զբաղվածների և ընկերությունների քանակով ևս Գյումրի քաղաքը 

զգալիորեն զիջում է Երևան քաղաքին և հարաբերական գործակիցները համապատաս-
խանաբար կազմում են 6,09 և 3,84, իսկ ՏՏ ոլորտի շրջանառությամբ՝ 10.73: Չնայած 
Գյումրի քաղաքն ունի ներուժ այս ոլորտում զգալի հաջողություններ գրանցելու առումով՝ 
տեխնոպարկի առկայությամբ պայմանավորված:  

«Գիտություն, տեխնոլոգիա և նորարարություն» խմբում առանձնացված չորս գոր-
ծոնների համեմատական վերլուծության արդյունքում ևս Երևան քաղաքն ունի զգալի 
առավելություն: Ընդհանուր առմամբ, Երևան քաղաքն այս ոլորտում Գյումրի քաղաքի 
նկատմամբ 7.29 առավելություն ունի: Հարկ է նշել, որ մեր կողմից վերլուծված բոլոր ցու-
ցանիշներից ամեն մեծ շեղումը նկատվեց ծրագրավորման և ծառայությունների ոլորտի 
շրջանառության ցուցանշի նկատմամբ, որով Գյումրի քաղաքը 23264 անգամ հետ է մնում 
Լոնդոնից: 

Գործարար հատվածը փորձել ենք վերլուծել 4 քանական և 6 որակական ցու-
ցանիշների օգնությամբ, որոնցից առավել բարձր գործակիցը մեկ շնչին բաժին ընկնող 
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շահութահարկի ծավալի ցուցանիշն է՝ 3.74, իսկ մեկ բնակչի հաշվով շրջանառության 
հարկի մեծության և ԱՁ ստուգումների միջին քանակով գործակիցները համապատաս-
խանաբար՝ 1.37 և 0.68:  

 

Աղյուսակ 4  
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող, գործարար հատվածը բնութագրող ցուցանիշները 

Երևան, Գյումրի, Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 
 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

ԱՁ-ների քանակի հարաբերությունը 
բնակչության քանակին1 

0,054 0,048 0,087 0,88 1,61 

Ոչ խոշոր հարկատուների մակարդակի հա-
մաթիվ (ոչ խոշոր հարկատուներ/տարածք)2 

177,26 324,26 14,63 1,83  

Մեկ բնակչի հաշվով շահութահարկի 
ծավալ3 

4568 17079 452 
ֆունտ 

3,74 72 

Մեկ բնակչի հաշվով շրջանառության 
հարկի մեծություն 

4878 6677 - 1,37 - 

Էլեկտրացանցերին միանալու գործընթաց-
ների արդյունավետությունից բավարարվա-
ծություն 

5,38 5,64  
 
 

1,05  

ՓՄՁ աջակցության խորհրդատվական և 
կրթական ծառայություններով բավարար-
վածություն  

5,00 6,14 - 1,23 - 

 ՏԻՄ-ի կողմից ՓՄՁ-ին տրվող վարձակա-
լական տարածքների ձեռքբերման գործըն-
թացներով բավարարվածություն  

4,38 5,23  1,19  

ՓՄՁ վարկային ռեսուրսներով բավարար-
վածություն, դրա հասնելիություն և 
մատչելիություն 

4,79 6,14 - 1,28 - 

Պետություն-մասնավոր հատված համա-
գործակցությունից բավարարվածություն 

3,64 4,50  1,24  

Տեղեկատվության հասանելիություն 
/թափանցիկություն 

4,79 5,57 - 1,16 - 

 

                                                            
1  Հաշվարկը կատարվել է՝ ԱՁ-ների քանակը հարաբերելով բնակչության քանակին. Լոնդոն՝ 

761000/8673713, Երևան՝ 51993/1071500, Գյումրի՝ 6472/117700 
2  Հաշվարկը կատարվել է՝ ոչ խոշոր հարկատուների քանակը հարաբերելով քաղաքի տարածքին. Լոնդոն՝ 

23 000 /1572, Երևան՝ 72311/223 և Գյումրի՝ 6470/36.5: 
3  Հաշվարկը կատարվել է՝ շահութահարկի ծավալը հարաբերելով բնակչության քանակին. Լոնդոն՝ 

38600/8538689, Երևան՝ 18300863094/1071500, Գյումրի՝ 537683812/117700: 
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Որակական յոթ ցուցանիշների գծով Երևան քաղաքն ունի 1,42 անգամ առա-
վելություն, որն այդքան էլ մեծ շեղում չէ: 

Ժողովրդագրության, աշխատանքային ռեսուրսների, կրթության բաժինը խմբա-
վորել ենք յոթ ցուցանիշներում, որոնց ամենամեծ շեղումը պայմանավորված աշխատ-
ունակ տարիքի բնակչության, գրանցված գործազուրկների քանակով և բնակչության 
բնական աճով, համապատասխանաբար՝ 8,82, 6,72 և 5,73: Իսկ մյուս 3 ցուցանիշների 
համեմատական տարբերությունն այդքան էլ մեծ չէ:  

 
Աղյուսակ 5 

Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող՝ ժողովրդագրության, աշխատանքային ռեսուրսների, 
կրթության հատվածը բնութագրող ցուցանիշները Երևան, Գյումրի, Լոնդոն քաղաքների 

համար 2015 թ. 
 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

Բնակչության խտություն 3246 4804 5518 1,48 1,69 
Բնակչության բնական աճ 1,1 6,3 1,45 5,73 1 
Աշխատունակ տարիքի բնակչություն 
/1000 մարդ 

79500,0 701700 5600000 8,82 70 

Գրանցված գործազուրկների քանակ 12374 16771 300000 6,72 0.3 
Հետբուհական կրթություն ունեցող 
մասնագետների մասնաբաժինը 
գործազուրկների մեջ, % 

17,90 33 - 1,84 - 

Ուսանողների թիվ, 1000 բնակչի հաշվով 59 115 310 1,95 5,25 
Ֆինանսական և բիզնես 
ծառայությունների ոլորտում գործող 
կազմակերպությունների քանակ 

3246 4804 - 0.23  

 
Աշխատանքային ռեսուրսների, կրթության խմբում Գյումրին Երևան քաղաքի նկատ-

մամբ միայն ֆինանսական և բիզնես ծառայությունների ոլորտում գործող կազմակերպու-
թյունների քանակով ունի առավելություն: Ճիշտ է, բացարձակ թվով առավելություն ունի 
1,47 անգամ, սակայն, եթե հաշվենք ապահովվածության ինդեքսը՝ քանակը հարաբերե-
լով քաղաքի մակերեսին, ապա Գյումրին 0.77 անգամ առավելություն ունի:  

Առողջապահություն, անվտանգություն և պաշտպանություն խմբում ներառված երեք 
ցուցանիշների գործակիցն էլ այդքան մեծ չէ ընդհանուր առմամբ՝ 1,3: 

Այս խմբում և՛ Լոնդոնի, և՛ Երևան քաղաքի նկատմամբ Գյումրին առավելություն 
ունի ծանր հանցագործությունների քանակով: 
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Աղյուսակ 6 
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող՝ ժողովրդագրություն, առողջապահություն, 

անվտանգության և պաշտպանության հատվածը բնութագրող ցուցանիշները Երևան, Գյումրի, 
Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 

 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

Հիվանդանոցային մահճակալների 
քանակ 

878 7835 41271 1,75 1.75 

Գրանցված հանցագործությունների թիվ 
1000 բնակչի հաշվով 

5,1 7,8 41,3 1,53 8,09 

Ծանր հանցագործությունների կշիռ՝ 
ընդհանուր հանցագործությունների մեջ 

2,1 1,3 45 0,62 21 

  

Բնական ռեսուրսների և շրջակա միջավայրի խմբում առանձնացրել ենք միայն երեք 
քանակական ցուցանիշներ, որոնց համեմատական գործակիցը ևս այնքան էլ բարձր չէ: 

 

Աղյուսակ7  
Ներդրումային միջավայրի վրա ազդող՝ ժողովրդագրության, առողջապահության, 

անվտանգության և պաշտպանության հատվածը բնութագրող ցուցանիշները Երևան, Գյումրի, 
Լոնդոն քաղաքների համար 2015 թ. 

 

Ցուցանիշներ Գյումրի Երևան Լոնդոն 

Հարաբերական 
գործակիցը 

Երևան/Գյումրի, 
Լոնդոն/Գյումրի 

Աղտոտող նյութերի արտանետումներ 29851 48865 6723 1,64 30,8 

Օդի աղտոտման մակարդակ 0,25 0,19 0.21 1,32 0.84 

Տարածքի սեյսմիկ կայունություն 8,50 7,50 2,3 1,13 0.27 
 

«Կենսամակարդակ և սոցիալական պաշտպանություն» խմբում առավել կարևոր 
գործոններից է աղքատության մակարդակը, որով Գյումրին երկու անգամ գերազանցում 
է Երևան քաղաքին:  

Այսպիսով՝ միջազգային փորձի հիման վրա կառուցելով Գյումրի քաղաքի ներդրու-
մային միջավայրի վրա ազդող գործոնների համակարգ՝ ըստ ութ ուղղությունների, 
առանձնացվել են 64 քանակական և որակական գործոններ, որոնցից յուրաքանչյուրն իր 
ուրույն դերն ունի ներդրումային գրավչության բարձրացման գործում: Կարող ենք ասել, 
որ Գյումրի քաղաքի ներդրումային միջավայրը բնութագրող ցուցանիշների ճնշող մեծա-
մասնությունը էապես զիջում է Երևան քաղաքի համանուն ցուցանիշներին, առավել ևս, 
Լոնդոնին, ուստի ներդրումային միջավայրի բարելավման համար անհրաժեշտ են հա-
մակարգային լուծումներ:  
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ГАЯНЕ САЛНАЗАРЯН 
КАРЕН ПЕТРОСЯН 
ГАРИБ АРУТЮНЯН 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ 
ГОРОДА ГЮМРИ 

 

Ключевые слова: инвестиционная среда, факторный анализ, 
экономика, бизнес-сектор, инфраструктури, 
наука, технология и инновация, относитель-
ный коэффициент 

 

Цель статьи состоит в проведении сравнительного анализа факторов, влияющих на 
инвестиционный климат в Еревне и Гюмри. Изучив международный опыт, попытались 
построить и определить систему возможных факторов влияющих на инвестиционную среду. 
Для каждого фактора проводился сравнительный анализ Гюмри по сравнению с городом 
Ереван. Для того, чтобы факторы были сопоставимыми, некоторые показатели рассчитыва-
лись на душу населения, некоторые показатели на квадратный метр. 

 
GAYANE SALNAZARYAN 
KAREN PETROSYAN 
GHARIB HARUTYUNYAN 
  

COMPARATIVE FACTORIAL ANALYSIS OF THE INVESTMENT ENVIRONMENT OF 
THE CITY OF GYUMRI 

 

Key Words: investment environment, factor analysis, economy, 
business sector infrastructure, science, technology, 
relative coefficient of innovation  

 

The purpose of the article is to do a comparative analysis of the factors affecting the investment 
climate for the cities of Yerevan and Gyumri. Studying international experience, we identified potential 
factors affecting the investment climate and build a new system according to the six directions. For each 
factors was carried out comparative analysis comparing Gyumri with Yerevan. So that the factors 
became comparable some indicators were calculatedas a per capita and some as a per square 
centimeter. 
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ԱՆԴՐԵՅ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
Ֆիզմաթ գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ  
 

ԳՈՀԱՐ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
Ֆիզմաթ գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ 
 

ԿԱՐԼԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
Հայցորդ, ՀՀ ԳԱԱ  

 
ՀՀ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԵԺԻՄԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1991-2014 ԹԹ.  
 

Հիմնաբառեր. սեյսմիկություն, երկրաշարժ, կրկնողության 
գրաֆիկ, մագնիտուդա, էներգետիկ դաս 

 
Աշխատանքում, 1991-2014 թթ. երկրաշարժերի կատալոգի հիման վրա, դիտարկ-

վում է ՀՀ տարածքում սեյսմիկության արտահայտման որոշ տեսանկյուններ: Բացահայտ-
վել են երկրաշարժից արձակված էներգիայի սեզոնային պարբերաշրջանը և սեյսմի-
կության ամենամյա փոփոխությունը: Ընդհանուր երկրաշարժերի կատալոգը պարունա-
կում է 6600 սեյսմիկ իրադարձություններ՝ 1-5.6 մագնիտուդներով:  

 

Սեյսմիկության ուսումնասիրությունը բավական հեշտացնում է երկրի ընդերքում 
տեղի ունեցող գեոդինամիկ գործընթացների հետազոտումը: Տպագրվել են սեյսմիկու-
թյան տարբեր տեսանկյուններին վերաբերող բազմաթիվ աշխատանքներ՝ ներառելով 
ինչպես գլոբալ, այնպես էլ տարածաշրջանային հիմնահարցեր: Դրանցից առավել տա-
րածված է գլոբալ և տեղային սեյսմիկության տարեկան և սեզոնային պարբերականու-
թյունը1: Այդ աշխատանքների մեծ մասում սեյսմիկության ուսումնասիրումը հետապնդում 
է կանխատեսման, մնացածում՝ գեոդինամիկ նպատակներ:  

Հոդվածում քննարկվում են Հայաստանի տարածքի սեյսմիկության արտահայտման 
2 տեսանկյուններ՝ ինչպես է փոխվում երկրաշարժերի ամենամյա արձակված էներգիան 
և այդ էներգիայի սեզոնային պարբերաշրջանը:  

Հայաստանի երկրաշարժերի էներգետիկ դասերի կապը մագնիտուդների հետ:  
Հայաստանի սեյսմիկության ուսումնասիրության համար տարբեր աղբյուրներից,2,1,2,3 

կազմվել է 1962-2011 թթ. երկրաշարժերի միասնական կատալոգ՝ ընդգրկելով նաև 1991-
2014 թթ. տվյալները:  

                                                            
1 Бурмин В.Ю., Некоторые закономерности проявления глобальной сейсмичности // Уроки и следствия силь-

ных землетрясений: Сб. материалов Междунар. конф. Ялта-2007, 25–28 сентября 2007 г. Симферополь, 
2007, с.82–84. 

2 Ежегодники “Землетрясения в СССР в 1962–1991 году”. М.: Наука, 1964–1997. 
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Հայաստանի տարածքի ելակետային տվյալների վերլուծությունը և սեյսմաբանա-
կան ինֆորմացիայի մշակման արդյունքները ցույց են տվել, որ 1971-1990 թթ. գոյություն 
ունեցող 13 կայաններով գրանցած տվյալներն ավելի հուսալի են, քան 1991-2010 թթ. 
գրանցվածները, երբ հանրապետության սեյսմիկ ցանցը պարունակում էր 34 կայան:  

Աշխատանքում բերված կատալոգում Կովկասում և մասնավորապես՝ Հայաստա-
նում տարբեր տարիներին տեղի ունեցած երկրաշարժերի մագնիտուդները որոշվել են 
տարբեր եղանակներով, որոնք արտահայտվում են էներգետիկ դասի և մագնիտուդի 
միջև կախվածություններով: Հետևաբար՝ ստացվել է էներգետիկ դասի և մագնիտուդի 
միջև ընդհանուր կախվածություն: NEIC կատալոգից վերցվել են 1973-2011 թթ. տվյալները 
և այդ նույն տվյալները՝ միասնական կատալոգից և կառուցվել է k-ից m-ի կախվածությու-
նը: Արդյունքները ներկայացված են նկ. 1-ում:  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

Նկար 1. Էներգետիկ դասի կախվածությունը մագնիտուդից 

Նկ. 1-ում կետերի բաշխվածությունն ապրոկսիմացվում է ուղիղ գծի հատվածով. 
k=5.23+1.35m.       (1) 

Հակադարձ կախվածությունն ունի հետևյալ տեսքը.  
m=(k−5.23)/1.35.     (2) 

k-ից m-ի կախվածությունը որոշելուց հետո ամբողջ կատալոգի մագնիտուդների ար-
ժեքները վերաշվարկվել են (2) բանաձևով, իսկ էներգետիկ դասերը՝ (1) բանաձևով:  

                                                                                                                                                                                          
1 Ежегодники “Землетрясения Северной Евразии, 1992–2005 год”. Обнинск: ГС РАН, 1997–2011. 
2 Каталог NEIC − The USGS National Earthquake Information Center’s PDE Catalog 
3 http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/eqarchives/epic/ 
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Երկրաշարժերի կրկնողության գրաֆիկ: 
Կատալոգը լրացնելուց հետո կառուցվել է երկրաշարժերի կրկնողության գրաֆիկը: 

Գուտենբերգ-Ռիխտերի կրկնողության օրենքի գծային տեսքը հետևյալն է1.  
lgN = a−bk,      (3) 

որտեղ՝  
N-ը ուսումնասիրվող տարածքում, որոշակի ժամանակահատվածում երկրաշարժե-
րի միջին քանակն է, որոնց մագնիտուդն ընկած է [k–Δk, k+Δk] միջակայքում,  
a-ն և b-ն կրկնողության գրաֆիկի պարամետրերն են,  
Կրկնողության գրաֆիկից երևում է, որ ներկայացուցչական են К ≥7 էներգետիկ դա-

սով երկրաշարժերը: Այս հատվածում կրկնողության գրաֆիկի թեքությունը՝ b= 0.48, իսկ 
ազատ անդամը՝ a= 7.08: 

 

 
 

Նկար 2. ՀՀ երկրաշարժերի կրկնողության գրաֆիկը 1991-2014 թթ. ընկած 
ժամանակահատվածում 

 
Հայաստանի տարածքի սեյսմիկության տարեկան կախվածությունը:  
Հայաստանի տարածքի սեյսմիկության տարեկան կախվածության ուսումնասիրու-

թյան համար կառուցվել է երկրաշարժից անջատված սեյսմիկ էներգիայի ամենամյա փո-
փոխության գրաֆիկը (նկ.3):  

 
 
 

                                                            
1 Richter C., Instrumental earthquake magnitude scale//Bull. Seism. Soc. Am. 1935. V. 25, N 1. p.1–32. 
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Նկար 3. ՀՀ երկրաշարժերից արձակված սեյսմիկ էներգիայի ամենամյա գրաֆիկը  
1991-2014 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

 
m մագնիտուդի և էներգիայի E(эрг) միջև կապը որոշվում է Գուտտենբերգ-Ռիխտե-

րի բանաձևով1.  
lgEэрг = 9.4 + 2.14m − 0.054m2, 

իսկ k էներգետիկ դասի և E(Дж) էներգիայի միջև՝ հետևյալ բանաձևով2. 
lgEдж = K 

Նկ. 3-ից երևում է, որ սեյսմիկ ակտիվությունը ՀՀ տարածքում ըստ տարիների ան-
հավասարաչափ է բաշխված: Սեյսմիկ ակտիվության աճ է նկատվում 1995-1999 թթ. և 
2006-2011 թթ. ընկած ժամանակահատվածներում: 

 

Հայաստանի սեյսմիկության սեզոնային կախվածությունը: 
Նկ. 4-ում պատկերված է 1991-2014 թթ. երկրաշարժերի էներգիայի բաշխվածու-

թյան գրաֆիկն ըստ ամիսների: Այս նկարից երևում է, որ առավելագույն ինտենսիվու-
թյունն ապրիլին է: Ինտենսիվության տեղային առավելագույն մակարդակ արձանա-
գրվում է նաև հունիսին, հոկտեմբերին և դեկտեմբերին: 

 
 

                                                            
1  Gutenberg B., Richter C., Earthquake magnitude, intensity, energy and acceleration // Bull. Seismol. Soc. Amer. 

1956. V. 46, N 2. p.105–145. 
2  Бунэ В.И., Гзовский М.В., Запольский К.К., Кейлис-Борок В.И., Крестников В.Н., Малиновская Л.Н., Нерсе-

сов И.Л., Павлова Г.И., Раутиан Т.Г., Рейснер Г.И., Ризниченко Ю.В., Халтурин В.И., Методы детального 
изучения сейсмичности//Труды Ин-та Физики Земли. 1960. №9 (176). 327 с.  

E, Дж

Годы Տարիներ 
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Նկար 4.  ՀՀ երկրաշարժերի էներգիայի բաշխվածության գրաֆիկն ըստ ամիսների  
 1991-2014 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
 
Նկ. 5-ում պատկերված է 1991-2014 թթ. երկրաշարժերի քանակի բաշխվածության 

գրաֆիկն ըստ ամիսների:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Նկար 5.  ՀՀ երկրաշարժերի քանակի բաշխվածության գրաֆիկն ըստ ամիսների  

1991-2014 թթ. ընկած ժամանակահատվածում 
 
Այս նկարում տեղային առավելագույն մակարդակ է արձանագրվում հունվարին, 

մարտին և հունիսին: Հետաքրքիր է, որ մարտին բարձր սեյսմիկություն գրանցվում է երկ-
րագնդի շատ տարածաշրջաններում1: 

                                                            
1  Бурмин В.Ю., Некоторые закономерности проявления сейсмичности западной части Тихого океана // НТР. 

2011. Т. 90, № 3. c.40–46. 

Ամիս 

Ամիսներ 
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ՀՀ սեյսմիկության մակարդակի ուսումնասիրությունից կարելի է եզրակացնել, որ 
1991-2014 թթ. ընկած ժամանակահատվածում սեյսմիկ ակտիվությունը տարեցտարի փո-
փոխվել է: Ընդ որում, սեյսմիկ ակտիվության աճ է նկատվել 1995-1999 թթ. և 2006-2011 
թթ. ընկած ժամանակահատվածներում:  

Ելակետային տվյալների մշակման և վերլուծության հուսալիությունը բարձրացնելու 
նպատակով անհրաժեշտ է.  

1. գնահատել ուսումնասիրվող տարածքում սեյսմիկ դիտարկումների համակարգի 
արդյունավետությունը թույլ երկրաշարժերի գրանցման և հիմնական պարամետ-
րերի ճշտության բարձրացման համար, 

2. սեյսմիկ ալիքների ելակետային տվյալների ճշգրտում, մշակում և վերլուծություն, 
3. Հայաստանի տարածքի երկրակեղևի և վերին մանթիայի սեյսմիկ ալիքների 

արագությունների 3D մոդելի կառուցում, 
4. եռաչափ միջավայրի համար երկրաշարժերի հիպոկենտրոնների որոշման ալգո-

րիթմի մշակում, 
5. Հայաստանի տարածքում տեղի ունեցած և տեղի ունեցող երկրաշարժերի կոոր-

դինատների վերահաշվարկում: 
 

АНДРЕЙ АВЕТИСЯН  
ГОАР ПЕТРОСЯН  
КАРЛЕН КАЗАРЯН  

 

ИЗУЧЕНИЕ СЕЙСМИЧЕСКОГО РЕЖИМА РА ЗА ПЕРИОД 1991-2014 ГГ. 
 

Ключевые слова: сейсмичность, землетрясение, график 
повторений, магнитуда, энергетический класс 

 

Рассматриваются некоторые аспекты сейсмичности Армении на основе каталога зем-
летрясений за период с 1991 по 2014 гг. Выявлены сезонная цикличность высвобождаемой эне-
ргии происшедших землетрясений и изменения сейсмичности от года к году. Исследованы 6600 
событий с магнитудой от 1 до 5.6. 

 

ANDREY AVETISYAN  
GOHAR PETROSYAN  
KARLEN GHAZARYAN  

 

THE STUDY OF THE SEISMIC REGIME OF THE REPUBLIC OF ARMENIA  
FOR THE PERIOD 1991-2014 YEARS 

 

Key Words:  seismicity, earthquake, repeat schedule, magnitude, 
energy class  

 

Some aspects of the seismicity of RA based on the earthquake catalog for the period from 1991 to 
2014 are discussed in the article. The seasonal cycle of earthquakes released energy and yearly seismic 
change are revealed. Totally 6600 events of 1.0 to 5.6 magnitudes are researched. 
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ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
Դոցենտ, ՀՊՏՀ  
  
ԼՅՈՎԱ ՍԱՄՎԵԼՅԱՆ 
Պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 
 

ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ԴԵՐԸ ԵՐԿՐԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  սպորտ, ֆիզիկական դաստիարակություն, 
զարգացում, տնտեսություն, առողջություն, 
առողջ ապրելակերպ, կորպորատիվ հարա-
բերություններ 

 

Սպորտը, լինելով մարդու առողջության ամրապնդման, գիտակցական համակարգ-
ված և նպատակաուղղված գործընթաց ու հասարակական երևույթ, նպաստում է նաև 
աճող սերունդների՝ կյանքի նորագույն ձևերին նախապատրաստվելուն և հարմարվելուն: 
Ակտիվ գործունեության շնորհիվ՝ մարդու մեջ ձևավորվում են աշխատանքային, կենցա-
ղային և մի շարք հատուկ բարոյահոգեբանական երևույթներ ու տնտեսագիտական մտա-
ծողություն: Այդ ամենը միասին վերցրած, անմիջականորեն նպաստում է տվյալ երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացմանը և հզորացմանը: 

 

Ներկա դարաշրջանում սպորտը, առավել քան երբևէ, ներկայանում է որպես քաղա-
քականություն, արվեստ, մշակույթ, առողջ ապրելակերպ և մտածելակերպ, ինչպես նաև 
յուրաքանչյուր երկրի հզորության ամրապնդման ու տնտեսության զարգացման միջոց: 

Լինելով մարդու առողջության ամրապնդման գիտակցական համակարգված և 
նպատակաուղղված գործընթաց ու հասարակական երևույթ, այն նպաստում է նաև աճող 
սերունդների կյանքի՝ նորագույն ձևերին նախապատրաստվելուն և հարմարվելուն: 

Կասկածից վեր է, որ միայն ուղղորդված և նպատակային մարզական գործունեու-
թյունը կարող է լուծել աճող սերնդի առողջության ու հետագա մասնագիտական հիմնա-
խնդիրները: Ինչ խոսք, դա բավական բարդ և դժվարին գործընթաց է, որը ենթադրում է 
ոչ միայն լավ մշակված ուսումնական ծրագրերի ու պլանների, այլև փորձառու և գիտակ 
մարզիչ-մանկավարժների, նպաստավոր պայմանների առկայություն: 

Այս խնդրի լուծմամբ զբաղվել ու զբաղվում են բազմաթիվ գիտնականներ1՝ ուսում-
նասիրելով տարաբնույթ մասնագիտությունների տեր մարդկանց օրգանիզմի ֆունկցիո-
նալ, ֆիզիկական և բարոյահոգեբանական հնարավորությունները և այն չօգտագործված 
ռեզերվներն ու միջոցները, որոնք կարող են բարձրացնել նրանց գործունեության օգտա-
կար գործողության գործակիցն աշխատանքում և կենցաղում: 

                                                            
1  Ֆ.Գ.Ղազարյան, 1981, 2015: Մ.Վ.Ակիմով, 1993: Լ.Ա.Սամվելյան, 2006, 2015: Ա.Գ.Գյոզալյան, 2015: 

Ֆ.Ա.Պլատոնով, 2004: 
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Մյուս կողմից, ժամանակն ինքն է թելադրում մարդու հոգեբանաֆիզիկական պատ-
րաստության անհրաժեշտությունը և ընդհանուր ուղղությունները՝ ելնելով մասնագիտա-
կան ուղղվածությունից և առկա հնարավորություններից: 

Մասնագիտական կիրառական ֆիզիկական պատրաստության և մարզաձևի ընտ-
րության վերաբերյալ գիտելիքների և ունակությունների ձևավորումը տնտեսագիտական 
բուհերի ուսանողության շրջանում հենց այն ուղղություններից է, որը կօգնի ապագա մաս-
նագետներին ոչ միայն հարմարվելու տարբեր պարզ և բարդ իրավիճակներին, այլև հաղ-
թահարելու սպասվելիք «մասնագիտական» դժվարությունները: 

Տնտեսագետի մասնագիտությունը հիմնականում պահանջված է առևտրային ու ֆի-
նանսական կազմակերպություններում, պետական կառավարման մարմիններում և այլ-
ուր, որտեղ իշխում է մրցակցային միջավայրը:  

Ժամանակակից գործարարության մշակույթը պարտադրում է մի կողմից՝ չանտեսել 
սեփական կորպորատիվ շահերն ու հետաքրքրությունները, մյուս կողմից՝ պահպանել 
մրցակցության էթիկայի կանոնները: Այդ տեսակետից, մի՞թե սպորտն ինքնին մրցակցու-
թյուն չէ: Զբաղվելով որևէ մարզաձևով, մասնակցելով մարզական միջոցառումներին և լի-
նելով որևէ թիմի անդամ՝ մարդն ակամա հայտնվում է մրցակցային միջավայրում: Մի 
խոսքով, սպորտով զբաղվելը մարդու մեջ դաստիարակում է մրցակցության ոգի, ինչու չէ, 
նաև գործելաոճ: Մրցումային կանոններն ու օրենքները ձևավորում ու ամրապնդում են 
օրինականություն և կարգապահություն: Այսինքն՝ եթե օրինական խաղի և մրցակցության 
տրամաբանությունը սերմանենք տնտեսական հարաբերություններում, ապա ենթա-
դրվում է, որ կապահովվի օրինական ճանապարհով տնտեսական մրցակցություն հաջո-
ղության հասնելու համար: 

Անվիճելի է նաև, որ մրցակցողների համար կարևոր են ոչ միայն հաղթանակի հաս-
նելու ձգտումները, այլև պարտվելու կարողությունները, որոնք նույնպես կամային հատ-
կանիշներ են՝ հետագայում հաղթելու ակնկալիքով: Եվ իզուր չէ ասված՝ յուրաքանչյուր 
պարտություն հաղթանակի սկիզբն է: 

Սպորտի կարևոր առանձնահատկություններից է նաև թիմային մտածողությունը՝ 
կոլեկտիվիզմը: Թիմում հանդես գալ, նշանակում է մի կողմից՝ ներդնել քո անձնական 
կարողություններն ընդհանուր հաջողության համար, մյուս կողմից՝ անձնապես օգտվել ու 
ապրել թիմային գործունեության արդյունքներով: Վերջինս ամբողջությամբ արտացոլում 
է մենեջմենթում ընդունված կառավարման սկզբունքներից մեկը՝ անձնական շահի ստո-
րադասումը ընդհանուր շահի նկատմամբ: Այդօրինակ որակների ձեռքբերումը, կարծում 
ենք, կարող է օգտակար լինել յուրաքանչյուր մասնագետի համար, իսկ տնտեսագետի 
համար՝ առավելապես: 

Սպորտի միջոցով մարդ կարողանում է նաև տիրապետել բացասական կրքերին և 
օգտագործել իր ուժերն ազնիվ, արդար գործունեություն ծավալելու համար: Սպորտային 
դաշտում է, որ նա կարողանում է ներդնել իր բոլոր կարողությունները մրցելու և ոչ թե 
բռնություն գործադրելու մեջ: Բացի բարեկամական, եղբայրական և այլ մարդկային հա-
րաբերություններից, սպորտում կարելի է գտնել էթիկական կրթության նորանոր տար-
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բեր, արժեքներ ու ձևեր՝ պատասխանատվություն, ազնվություն, պարտականությունների 
կատարման զգացում և շատ մարդասիրական դրսևորումներ: 

Հարկ է նշել, որ սպորտային գործունեության մեջ լայն տարածում ունեցող «արդա-
րացի խաղի» սկզբունքներն ու կանոնները հենց այն արժեքներն են այսօրվա սոցիալա-
կան ու քաղաքական ապրելաձևում, որոնք առավել պահանջարկ ունեն հատկապես կո-
ռուպցիոն երևույթների վերացման ու բիզնեսի արդյունավետ ձևերի կազմակերպման 
գործում: 

Սպորտը կարևոր առաքելություն ունի նաև մարդկանց միջև հարաբերություններ 
ձևավորելու առումով: Ուսումնառության ընթացքում հաճախելով մարզական պարապ-
մունքների և մասնակցելով մարզական միջոցառումների՝ ուսանողների միջև առավել 
ամուր ու առարկայական են դառնում սոցիալական փոխհարաբերությունները՝ դրանցից 
ակնկալվող բոլոր դրական արդյունքներով: 

Այո՛, սպորտը մարդուն հնարավորություն է տալիս առանձնահատուկ դեր ու կար-
գավիճակ ունենալու հասարակության մեջ և աշխատանքային կոլեկտիվում: Եվ պատա-
հական չէ, որ շատ երկրների ղեկավարներ և պաշտոնյաներ իրենք են զբաղվում սպոր-
տով կամ ղեկավարում այս կամ այն ֆեդերացիան ու սպորտային կազմակերպությունը: 

Սպորտը լավագույն միջոց է նաև առողջ ապրելու ու մարդկային կյանքն էլ ավելի 
բովանդակալից ու հետաքրքիր դարձնելու համար: Սպորտով կանոնավոր զբաղվելը են-
թադրում է հետևել սննդակարգին, անձնական հիգիենային, խուսափել մարդու օրգանիզ-
մի համար վնասակար երևույթներից (ծխախոտ, ալկոհոլ, թմրադեղեր, շվայտ կյանք և 
այլն): Չպետք է մոռանալ, որ առողջությունը ունի նաև հոգեբանական նշանակություն: 
Դժվար է ակնկալել ոգևորություն, մտքի թռիչք, ձգտումներ, նախաձեռնություններ կամ 
ակտիվ գործողություններ ֆիզիկապես թույլ ու տկար մարդկանցից: Վերջապես, սպորտը 
ձևավորում է կորպորատիվ ոգի ամեն մի կազմակերպության ներսում: Միայն երկրպա-
գուների ոգևորությամբ կարելի է գնահատել սպորտի մեծ ուժը կորպորատիվ մտածողու-
թյան ամրապնդման ու հաստատման տեսանկյունից, անգամ այն մարդկանց շրջանում, 
որոնք չեն զբաղվում սպորտով: Այո՛, սպորտը ստիպում է մարդկանց միաբանվել, համա-
խմբվել, հնարավորություն է տալիս առավել ակտիվ ու նոր ձևերով գործակցելու, կապվե-
լու իրար հետ, ուրախանալու կամ տխրելու, մեկմեկու հաջողություններով ու հոգսերով: 
Այլ խոսքով, սպորտը ոգևորության նոր ալիք է բարձրացնում՝ լինելու միասնական ու ոգե-
շունչ, զարգացնելու տնտեսությունը և պաշտպանելու հայրենիքը: 

Հետաքրքրական է նաև այն հանգամանքը, որ սպորտով զբաղվող ուսանողները, 
որպես կանոն, աչքի են ընկնում առավել բարձր առաջադիմությամբ և հասարակական 
գործունեությամբ: Դրա վառ օրինակը ՀՊՏՀ ֆուտզալի հավաքականն է, որի հաղթական 
ընթացքը մեծ ոգևորություն ու հետաքրքրություն է առաջացրել ոչ միայն հանրապետու-
թյան ուսանողության, այլև պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի շրջանում: 

Այսպիսով, սպորտի ու ֆիզիկական ակտիվ գործունեության շնորհիվ, մարդու մեջ 
արմատավորվում է սովորելու, աշխատանքային ու կենցաղային բնույթի՝ հատուկ հոգե-
ֆիզակական, սոցիալ-տնտեսական ու հասարակական մտածելակերպ: Եվ այս ամենն 
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ուղղակիորեն չի կարող չանդրադառնալ տվյալ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման 
և հզորության վրա: 

 
ОГАННЕС ГАБРИЕЛЯН  
ЛЕВА САМВЕЛЯН  

      

ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В  
СОЦИАЛЬНО ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ СТРАНЫ 

 
Ключевые слова: спорт, физическое воспитание, развитие, 

экономика, здоровье, здоровый образ жизни, 
корпоративные отношения 

 

Спорт и физическое воспитание являясь целенаправленными и систематизировенными 
процессами в укреплении здоровья человека, способствуют подготовке и припособлению под-
ростаюшего поколения к современным условиям жизни. С помошью активной деятельности в 
человеке формируется специальное рабочее, бытовое, психо-моральное экономическое 
мышление. И все это неподсредсвенно оказывает свое влияние на социально- экономическое 
развитие и обеспечение могущества страны. 

 
HOVHANNES GABRIELYAN 
LYOVA SAMVELYAN 
 

THE ROLE OF SPORT AND PHYSICAL EDUCATION IN THE WORK OF  
THE COUNTRY`S SOCIAL ECONOMIC DEVELOPMENT 

  

Key words:  sport, physical education, development, economic, 
healthy life style, corporate relations 

 

Being the strengthening, purposeful, conscious,systemized activity and public phenomenon of a 
person health sport and physical education help the young generation get readyfor the modern forms 
of the life and get used to it. Due to their activities special public, social economic and mental pyhsical 
way of thinking are formed in a person. And all these directly have an influence on the social economic 
development and power reinforcement of the country. 
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ՍԻՐԱՆՈՒՇ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Քիմիական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՍՊԻՏԱԿԻ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ ԴԱՍԵՐԸ ԵՎ ՍԵՅՍՄԻԿ ՌԻՍԿԻ  
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. սեյսմակայուն շինարարություն, սեյսմիկ 
ռիսկ, ազգային նորմեր, սեյսմիկ շրջանցու-
մային քարտեզներ, սեյսմիկ ռիսկի գնա-
հատման համակարգ, ազգային անվտան-
գություն  

 

Հայ մասնագետները մեծ աշխատանք են կատարել Սպիտակի 1988 թ. ավերիչ երկ-
րաշարժը գնահատելու և դասեր քաղելու ուղղությամբ: Մշակվել են սեյսմակայուն շինա-
րարության ազգային նորմեր: Քանի որ Հայաստանում սեյսմիկ ռիսկի մակարդակը չա-
փազանց բարձր է, ստեղծվել է ՀՀ բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի և երկրաշարժերի 
հետևանքների նվազեցման ռազմավարություն տարբեր միջազգային ծրագրերի շրջա-
նակներում (համաշխարհային բանկի ֆինանսավորումով և համակարգմամբ): 

 

Մի շարք երկրներում, որտեղ ուժեղ երկրաշարժեր են լինում, կան դասընթացներ, 
որոնց նպատակն է բնակչությանը հաղորդել գիտելիքներ երկրաշարժերի մասին: Հայ ժո-
ղովրդին, որն անընդհատ ենթարկվել է նման փորձությունների, գուցե այդ գիտելիքներն 
ավելի են պետք: Սպիտակի երկրաշարժից հետո, կարծում ենք, գոյապահպանման համ-
ազգային ծրագրի բաղկացուցիչ մասը, ինչպես լեզվի կամ ազգային մշակույթի պահպա-
նումը, պետք է լինեն երկրաշարժագիտության խնդիրները: 

Ուստի երկրաշարժերի և դրանցից պաշտպանվելու մասին գիտելիքների տարածու-
մը մարդկանց մեջ առաջնահերթությունն է: 

Համազգային ծրագրով պետք է լուծվեն 3 հիմնական խնդիրներ.  
 Համակողմանի և խոր վերլուծության ենթարկել Սպիտակի երկրաշարժի փորձը՝ 

օգտագործելով ինչպես մեր երկրի, այնպես էլ արտասահմանյան մասնագետ-նե-
րի հետազոտությունների արդյունքները: 
Անհրաժեշտ է ստեղծել կենտրոն, որտեղ ի մի կբերվեն Սպիտակի երկրաշարժին 
վերաբերվող բոլոր նյութերը, որոնք այսօր ցրված են տասնյակ ինստիտուտներում: 

 Ուսումնասիրել և համակարգել Հայաստանում և հարևան շրջաններում տեղի 
ունեցած բոլոր երկրաշարժերի մասին տվյալները, հիմնավորված սեյսմիկ շրջան-
ցումային քարտեզներ կազմելու համար: 

 Իրականացնել հետազոտություններ երկրաբանության, սեյսմոլոգիայի, քաղա-
քաշինության, ճարտարապետության բնագավառներում, որոնք ուղղված կլինեն 
սեյսմակայուն շինարարության հետագա զարգացմանը մեր հանրապետությու-
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նում: Պետք է օգտագործել սեյսմակայուն շինարարության փորձը: Սեյսմակայուն 
շինարարությունն ազգային անվտանգության կարևոր բաղկացուցիչն է, որը պա-
հանջում է մտավոր, ֆիզիկական և նյութական ներդրումներ, վստահություն ներ-
շնչելով, որ Սպիտակի ողբերգությունը մեր երկրում այլևս չի կրկնվի1: 

Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի հետևանքների վերլուծությունը ցույց է տվել, որ 
բնակչության սեյսմիկ ռիսկի մակարդակը շատ բարձր է:  

Մարդկային կորուստներն ու ավերածությունները հաշվարկելու և քարտեզագրելու 
համար կիրառվել է «Երկրաշարժից կորուստների հաշվարկի կարգ» ծրագրային փաթե-
թը, որը մշակվել է այլ ծրագրի շրջանակներում: Վերջին (The Claboe Earthquake Model) 
ծրագիրը նպատակ ունի մշակելու ժամանակակից համակարգ, ստեղծելու տվյալների 
ընդհանրացված բազաներ, որպեսզի հաշվարկվի և քարտեզագրվի երկրաշարժի ռիսկը 
տվյալ տարածաշրջանի բնակավայրերի համար: 

Սեյսմիկ ռիսկը երկրաշարժի դեպքում մարդկային, նյութական, տնտեսական, սո-
ցիալական, մշակութային և այլ կորուստների հավանականությունն է՝ ելնելով տարածքի 
սեյսմիկ վտանգից և շենքերի ու ենթակառուցվածքների սեյսմիկ խոցելիությունից: 

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումը կատարվում է ՀՀ տարածքի, նրա առանձին շրջաննե-
րի զարգացման ծրագրերի մշակման և պլանավորման, քաղաքների և բնակավայրերի 
հատակագծերի մշակման և զարգացման, ինչպես նաև սեյսմիկ ռիսկի նվազեցման աշ-
խատանքների պլանավորման, ԱԻ կառավարման և նրանց հետևանքների վերացման 
համար:  

Սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հիմնական արդյունքներն են մարդկային ուղղակի և 
անուղղակի կորուստների, քանդված կամ տարբեր աստիճանի վնասված շենքերի քանա-
կի և նրանց տիպերի որոշումը, ենթակառուցվածքներին, տնտեսական ռեսուրսներին և 
նրանց պոտենցիալին հասցված վնասները: 

Սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատման ճշտությունն առաջին հերթին կախված է 
ելակետային տվյալների ամբողջականությունից և հավաստիությունից: Սեյսմիկ վտանգի 
և ռիսկի գնահատման ելակետային տվյալների բազան և հիմնական նյութերը ներկայաց-
վում են աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգի (CYS) ձևաչափով: 

Հայաստանի տարածքի կամ նրա ենթատարածքների սեյսմիկ վտանգի գնահատ-
ման, ինչպես նաև սեյսմակայուն շինարարության նորմաների կիրառման համար անհրա-
ժեշտ է ստեղծել ակտիվ խզվածքների քարտեզ և սեյսմոտեկտոնական մոդել, ինչպես 
նաև երկրաշարժի հիմնական պարամետրեր արտահայտող միասնական կատալոգ2: 

                                                            
1  Трагедия Спитака не должна повторится. (к 10-летию Спитакского землетрясения). Отв. ред. академик НАН 

РА Шачатрян Э.Е. Изд. “Воскан Ереванци”, Ереван, 1998. 
2  ՀՀՇՆ II-6.02-1006: Սեյսմակայուն շինարարության նախագծման նորմեր: ՀՀ քաղաքաշինության նախա-

րարություն, Երևան, 2006: 
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Սեյսմիկ ռիսկի գնահատումն իրականացվում է սեյսմիկ վտանգի և սեյսմիկ ռիսկի 
տարրերի խոցելիության գնահատման արդյունքների համադրման միջոցով: Սեյսմիկ 
վտանգի հավանական գնահատման մեթոդաբանության պահանջներն են1. 

 Տեղական գրունտային պայմաններում հաշվի առնել դինամիկական բնութագրե-
րը ոչ միայն կտրվածքի առաջին տասնյակ մետրերում, այլև ավելի խոր տեղա-
դրվող շերտերում: 

 Տարածքի երկրաբանական և սեյսմոտեկտոնական պայմաններում հաշվի առնել 
խզվածքների հետևյալ պարամետրերը՝ երկարություն, գոտու լայնք, կինեմատի-
կա, տեղաշարժի արագություններ: 

 Քարտեզագրել ուսումնասիրվող տարածքների գրունտի առավելագույն և սպեկ-
տրալ արագացումները (SA, T=02 վ, T=1.0 վ) q-ի միավորներով: 

 Հաշվի առնել ՀՀ տարածքի սեյսմոտեկտոնական պայմանների և պատմական 
երկրաշարժերի ուսումնասիրությունները, միջին և ուժեղ երկրաշարժերի կրկնե-
լիության ժամկետները, երկրաշարժի սցենարների ընտրությունը, ամբողջացնել 
այդ ամենը՝ հիմնելով պատմական նախադեպերի և տարածաշրջանային սեյսմո-
տեկտոնական մոդելի վրա, որը համընկնում է մյուս մոտեցման՝ վտանգի մեծաց-
ման հետ: 

Մանրամասն վերլուծելով Սպիտակի երկրաշարժի հետևանքների իրական պատկե-
րը շենքերի վնասվածության առումով՝ ստացվել են Հայաստանի տարածքում առկա շեն-
քերի տարբեր տիպերի խոցելիության ցուցիչները, որոնք, որպես մուտքային անհրաժեշտ 
տվյալներ, օգտագործվում են ELER համակարգչային ծրագրում2: 

ELER համակարգչային ծրագրով իրականացվել է Գյումրի քաղաքի սեյսմիկ ռիսկի 
գնահատումը: Ընտրվել է Uw=6,9 մագնիտուդով երկրաշարժի սցենար, որն իր մագնիտու-
դով և ճեղքվածքի ընդհանուր երկարությամբ նման է Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժին, 
ինչպես նաև Uw=6,2 մագնիտուդով երկրաշարժ, որը նման է  Լենինականի 1926 թ. երկ-
րաշարժին: 

Սպիտակի երկրաշարժից ամենախիստ տուժած՝ 400 կմ2 էպիկենտրոնային գոտում 
շենքերի 4 հիմնական տեսակների համար ընդհանուր վնասի վիճակագրությունը 
հետևյալն է. 

1. 314 շենք փլուզվել է, 

2. 641 շենք ենթակա է քանդման, 

3. 1264 շենք ենթակա է վերանորոգման կամ ուժեղացման, և միայն 712 շենք երկ-
րաշարժից հետո բնակության համար պիտանի է: 

                                                            
1 Բաբայան Հ.Ե., Դուրգարյան Ր.Ռ., Առաքելյան Ա.Ռ., Գևորգյան Մ.Ռ., Բաբայան Ս.Հ., Հովհաննիսյան Գ.Ո., 

ՀՀ բնակավայրերի սեյսմիկ ռիսկի գնահատման հիմնահարցերը, առաջարկվող մեթոդիկան և իրականաց-
ման հիմնական փուլերը: Գիտություն երկրի մասին, ՀՀ ԳԱԱ տեղեկագիր, 2015, 68 N2: 

2  Бабаян Т.О., Сейсмическое микрорайонирование територии города Гюмри. Научно-технический отчет, 
ИГИС НАН РА, Гюмри, 1977 г. и 2001 г. 
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Վերականգնելով 1988 թ. առաջ Գյումրու բնակֆոնդի պատկերը և նշանակելով այդ 
ժամանակվա տարբեր տիպի շենքերի համար եվրոպական ստանդարտներից վերցված 
մատչելի դյուրաբեկության և խոցելիության պարամետրեր, ELER ծրագրի միջոցով հաշ-
վարկվել են 1988-ից առաջ Գյումրու շենքերի վնասվածությունները: 

Շենքերի վնասի բաշխումը հիմնականում պայմանավորված է Գյումրի քաղաքի ան-
բարենպաստ տարածքներով և լայնակի ալիքի տարածման ցածր արագությունների գո-
տիներով: Ստացված արդյունքները համադրելի են Սպիտակի 1988 թ. երկրաշարժի 
փաստացի ավերածությունների հետ: 

Հիմնավորելով և առաջարկելով սեյսմիկ վտանգի և ռիսկի գնահատումների իրա-
կանացման քայլեր՝ ՀՀ տարածքում կարելի է հաշվել ուժեղ երկրաշարժերի դեպքում 
սպասվող ավերածությունները, կորուստները, ինչպես նաև քարտեզագրել տարածքների 
ռիսկերը: 

 

СИРАНУШ АРУТЮНЯН  
 

УРОКИ СПИТАКСКОГО ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЯ И ОЦЕНКА  
СЕЙСМИЧЕСКОГО РИСКА В РА 

 

Ключевые слова: сейсмоустойчивое строительство, сейсми-
ческий риск, национальные нормы, сейсмичес-
кие обходные карты, система оценки сейсми-
ческого риска, национальная безопасность 

 

Армянские специалисты осуществили большую работу в направлении оценки разруши-
тельного Спитакского землетрясения 1988 г. и извлечения уроков. Были разработаны нацио-
нальные нормы сейсмоустойчивого строительства. Поскольку в Армении уровень сейсмическо-
го риска чрезвычайно высок, для этого была разработана стратегия снижения сейсмического 
риска и последствий землетрясения в населенных пунктах РА, в рамках различных международ-
ных программ, при финансировании и координации Всемирного банка. 

 

SIRANUSH HARUTYUNYAN  
 

LESSONS OF SPITAK EARTHQUAKE 
AND EVALUATION OF SEISMIC RISK IN ARMENIA 

 

Key words:  seismic-resistant construction, seismic risk, national 
rules, seismic bypass cards, system of seismic risk 
assessment, national security  

 

Armenian specialists have carried out extensive work in the direction of evaluating the 
devastating Spitak earthquake in 1988 and the lessons learned. National standards of earthquake-proof 
construction have been developed. As the seismic risk level in Armenia is extremely high, for that 
purpose seismic risk and the effects of the earthquake reduction strategy in the Armenian populated 
areas has been developed, within the framework of various international programs, funded and 
coordinated by the World Bank. 
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ՀԱՍՄԻԿ ՄԱՏԻԿՅԱՆ 
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ 

 

ՕՐՈՐՈՑԱՅԻՆԸ ՄԱՆԿԱԿԱՆ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ 
ՏԵՔՍՏԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԿԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  մանկական բանահյուսություն, օրորոցային, 
տեքստ, գործառույթ, ասացվածք, մանկա-
նոց, տարբերակ, ընդհանրություն, տարբե-
րություն 

 

Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել օրորոցայինը մանկական բանահյուսության 
համատեքստում: Փորձել ենք մանկական բանահյուսական տեքստերը դասակարգել և 
ընդգծել այն ընդհանրություններն ու տարբերությունները, որոնք առկա են օրորոցային և 
մանկական բանահյուսական բնագրերի միջև: 

 

Մանկական բանահյուսության (children’s folklore) ստեղծագործությունների ուսում-
նասիրության տիրույթը տարողունակ է: «Մանկական բանահյուսություն» եզրն ունի եր-
կակի մեկնակերպ.  

1.  երբ երեխաներին է հասցեագրված,  
2. երբ երեխան ինքն է բանահյուսական նմուշի ստեղծողը: Մանկական բանահյու-

սությունը, որպես բանարվեստի յուրօրինակ բաժին, ունի կիրառական տարբեր գործա-
ռույթներ: Մանկանց աշխարհում կենցաղավարում են օրորոցային (lullaby) և մանկախա-
ղաց երգերը (nursery songs), հաշվերգերը (couting-out rhymes), հանելուկները (riddles), 
շուտասելուկները (tongue-twisters) և այլն: Ավելին, կարող ենք ասել, որ մանկական բանա-
հյուսությունը եզրագծվում է մեծերի (օրորոցային, հեքիաթ) և փոքրերի (հաշվերգեր, 
ծաղրերգեր և այլն) միջավայրում (milieu):  

Ըստ Գր. Գրիգորյանի՝ օրորոցի երգերն ու մանկական խաղերգերը իրենց բովան-
դակությամբ հարսանեկան ծեսի և հարսանեկան երգերի տրամաբանական շարունակու-
թյունն են: Նրանք ընտանիքի զարգացման երկրորդ էտապի արտահայտությունն են1:  

Փորձենք մանկական բանահյուսական ստեղծագործությունների տեքստերը խմբա-
վորել` ըստ վերջիններիս կիրառական գործառույթի. 

1. Մանկան խնամքի՝ քայլքի, լոգանքի (այսուհետ՝ մանկախնամ բովանդակությամբ 
տեքստեր): Այս տեքստերի խմբում հեշտությամբ առանձնանում է մի ենթախումբ, 
որ կարելի է բնութագրել որպես քնամուտի տեքստեր՝ օրորոցային, աղոթքի, հե-
քիաթի: 

2. Մանկախաղաց բովանդակությամբ տեքստեր՝ խաղիկներ, խաղերգեր, հաշվեր-
գեր, ծաղրերգեր և այլն: Այս խմբում կարող ենք ընդգրկել նաև ատամհատիկի, 
ձեռնախաղի կամ մատնախաղի տեքստերը:  

                                                            
1  Գրիգորյան Գր., Հայ ժողովրդական բանահյուսություն, Երևան, «Լույս» հրատարակչություն, 1980, էջ 353: 
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Վերոնշյալ տեսակների տարանջատումը և դասակարգումն այդքան էլ հեշտ չեն, 
քանի որ գործ ունենք փոփոխակ տեքստերի հետ: Օրինակ՝ առանձին դեպքերում քնա-
մուտի տեքստերը, մասնավորապես՝ օրորը կամ օրորի առանձին տարրեր, կարող են 
հանդես գալ որպես մանկախաղաց բովանդակությամբ տեքստ: Վերջինս էլ, իր հերթին, 
երբեմն հանդես է գալիս որպես մանկախնամ տեքստի գերակա բաղադրիչ: «Մանկախա-
ղաց» եզրաբառի անգլերեն մոտավոր համարժեքն է nursery rhyme-ը: 19-րդ դարի 
սկզբներին nursery rhyme եզրը չէր կիրառվում. փոխարենն օգտագործում էին song կամ 
ditty բառերը1:  

Historical Dictionary of Children’s Literature-ում nursery rhyme-ը բնութագրվում է որ-
պես փոքր երեխաներին (small children) հասցեագրված հակիրճ չափածո ստեղծագործու-
թյուն (verse)՝ ընդգծված հանգավորումով: Հատկանշական է, որ բառարանում, մասնավո-
րապես, ընդգծվում են վերոնշյալ տեքստերի մտապահելիությունը (memorability) և ասո-
ղական (they are said), (they are told) կամ երգական լինելու իրողությունը2: Բառարանում 
կան նաև վկայություններ lullaby բառանվան երգական լինելու և բառային մակարդակում 
հասցեատիրոջ սահմանափակում ունենալու վերաբերյալ (children, babies): Անգլիական 
մանկական բանահյուսական բազմաթիվ աղբյուրներում nursery rhyme-ը երբեմն փոխա-
րինվում է «Mother Goose rhymes» եզրով: Այս կերպարը՝ սագ մայրիկը, ընկալվել է իբրև 
սիրված անհատականություն, ով պատմել է մանկական տեքստեր և հանդես է եկել որ-
պես բանասաց3: Ուշագրավ օրինակ է COME, LET”S TO BED մանկախաղաց տեքստը մեջ-
բերված The Real Mother Goose գրքից: Տեքստի վերնագիրն արդեն իսկ հուշում է քնա-
մուտ բովանդակություն ունենալու հավանականությունը.  

Says Sleepy – head; 
‘Tarry awile,’’ says Slow; 
“Put on the pan”, 
Says Greedy Nan; 
“We’ll sup before we go”. 
Մանկախնամ տեքստերը թե՛ թեմատիկ, թե՛ կիրառական գործառույթով բավական 

շատ ընդհանրություններ և տարբերություններ ունեն մանկախաղաց տեքստերի հետ: 
Մանկախնամ տեքստերից մենք կառանձնացնենք օրորոցայինը և կքննենք մանկախա-
ղացի համատեքստում: Եթե օրորոցային տեքստն ստեղծվում է որոշակի նախապայման-
ներից ելնելով (կայուն է, հիմնարար, դժվարփոփոխելի), ապա մանկախաղացը՝ հաճախ 
ոչ կայուն, ոչ կապակցված ձևով է հանդես գալիս: Երբեմն մանկախաղաց տեքստը կրում 
է nonsense (անհեթեթ, անիմաստ խոսք) բնորոշումը: Օրորոցային և մանկախաղաց 
տեքստերն ունեն ընդհանրություններ բառային մակարդակում: Ներքոհիշյալ օրինակները 
կարող են վկայել, որ տեքստերում առկա went to bed, rock, bye, lullaby, sleep, bed, նանա, 
                                                            
1  The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics. /Stephen Cushman, Clare Cavanagh, etc/, Princeton 

University Press, 2012, p. 1680. 
2 O’Sullivan, Emer. Historical Dictionary of Children’s Literature. UK. Scarecrow Press, 2010. p. 186.  
3 Salud M. Parayno. Children’s literature. Revised Edition, Katha Publishing Co., Inc. Quezon City, 1997, p.27.  
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նանիկ, քուն միավորները կարծես մեզ տանում են օրորոցային տեքստերի քնամուտ տա-
րածք: Այսպես կարող է թվալ անմիջական ընկալման դեպքում: Տեղին է ընդգծել, որ քնա-
մուտի տեքստերն անգլերենում բնորոշվում են որպես bedtime, sleeping, slumber, իսկ հա-
յերենում՝ քնաբեր, քնարար, քնեցնող: Օրորոցային հիշեցնող մանկախաղաց տեքստերի 
համանման օրինակներ ունենք անգլիական և հայկական լեզվական իրականություններում. 

Diddle, Diddle, Dumpling, my son John, 
Went to bed with his trousers on, 
One shoe off, and one shoe on, 
Diddle, Diddle, Dumpling, my son John. 
Կամ՝  
Նանա՜ ասեմ իմ բալին, 
Հանդի լալա իմ բալին, 
Աչքը խումար իմ բալի, 
Բոյը չինար իմ բալի, 
Ունքը կամար իմ բալի1:  
Մանկախաղաց տեքստն ունի նաև թեմատիկ ընդհանրություններ օրորոցային 

տեքստի հետ: Օրինակ՝ երկու տեսակի տեքստերում էլ գովերգվում են թե՛ երեխան, թե՛ 
նրան շրջապատող աշխարհը: Այստեղ բացահայտ առնչություն կա մանկախաղացի և գո-
վերգի օրորոցային տեքստերի միջև2. 

Ծափիկ, ծափիկ, ծիրանի, 
Կարմիր խնձոր նըմանի, 
Ձյունե ճերմակ թաթիկներ   
Կուզին ոսկի մատանի: 
Ծափիկ, ծափիկ, ծիրանի, 
Քունը անուշ կտանի, 
Օսկի թելթել մազերը 
Քամին թելթել կըտանի3: 
Կան մանկախաղաց տեքստեր, որոնք խոստում են արտահայտում և սերտ ընդհան-

րություն ունեն օրորոցային խոստումի տեքստերի հետ:  
Բերենք հետևյալ նմուշները՝ քաղված անգլալեզու տեքստերից.  
Sleep like a lady (or gentleman) 
You shall have milk 
When the cows come home 
Father is the butcher 

                                                            
1 Գրիգորյան Ռ., Հայ ժողովրդական օրորոցային և մանկական երգեր, Երևան, Հայկական ՍՍՀ ԳԱ հրատա-

րակչություն, 1970, էջ 169: 
2 Մատիկյան Հ., Օրորոցայինը որպես տեքստ /Հասկեր մանկական գրականության և բանահյուսության տա-

րեգիրք, 4, Հովհ. Թումանյանի թանգարան, Երևան, 2014-2015, 52-54:  
3 Թումաճյան Մ., Հայրենի Երգ ու Բան, 4, Եր., 2005, 264: 
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Mother cooks the meat 
Johnnie rocks the cradle 
While baby goes to sleep /օրորոցային/. 
You shall have an apple,  
You shall have a plum, 
You shall have a rattle-basket, 
When your dad comes home. (մանկախաղաց) 
Երկու տեսակի տեքստերի միջև առկա է նաև կերպարային ընդհանրություն՝ հրեշ-

տակների, սրբերի պարբերաբար հիշատակում (And Holy Mary pitying us,To Heaven for 
grace doth sue). Օրո՜ր, օրո՜ր, տերը տա քնիկ, Մարիամ մարը խաղաղութունիկ..: 

Մանկախաղաց և մանկախնամ տեքստերն ունեն նաև մեկ կարևոր առանձնահատ-
կություն՝ դրանք տարբերակային տեքստեր են: Այս ընդհանրությունների պատճառով 
մանկախաղաց և մանկախնամ տեքստերը երբեմն հեշտ չէ տարանջատել: Ժանրերի կամ 
բանահյուսական նմուշների ներթափանցումն այդքան էլ անկանխատեսելի ու զարմանա-
լի չէ, քանի որ հիշյալ տեքստերի հասցեատերը երեխան է:  

Հետաքրքրական մի փաստ. մանկական բանահյուսությունն անդրադառնում է նաև 
առած-ասացվածքի բանահյուսական տեքստերին, սակայն այլ դիտակետից: Բերենք բա-
ցառիկ տեքստի նմուշ, որը, ուղղակի ասացվածք լինելուց բացի, դառնում է յուրօրինակ 
մանկախաղաց տեքստ: Հիշյալ անգլալեզու և հայերեն տեքստերը մանկախաղաց համա-
րելու հիմնապատճառը թերևս վերջիններիս հանդես գալն է մանկախաղաց տեքստերի 
ժողովածուներում. Early to bed, early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise1. 

Փոխակերպելիության (Transformisms) շնորհիվ բերված տեքստը, ինքնուրույն մաս 
լինելուց բացի, դարձել է մանկախաղաց տեքստի բաղադրիչ մաս: Մանկախաղաց 
տեքստը, ինչպես և օրորոցայինը փոխակերպական է, քանի որ ունի տարբերակայնու-
թյուն և ժանրային խաչաձևումներ: Ասվածի վառ վկայությունն է ներքոնշյալ մանկախա-
ղաց տեքստը՝ կազմված երկու համարժեք ասացվածքներից: Առաջին հայացքից օրորո-
ցային թվացող մանկախաղաց այս տեքստը տողերի հավելումով փոխում է իր իմաստա-
յին կողմը: Ասացվածքների միաձուլումից է ձևավորվել հետևյալ մանկախաղաց տեքստը. 

The cock crows  
And he that lies late 
Will never be wise 
For early to bed, 
And early to rise, 
Is the way to be healthy, 
And wealthy and wise.  
Մեր կատարած ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ասել, որ անգլալեզու լեզվամշա-

կույթում նմանատիպ փոխակերպումներն ակնառու են և ուշագրավ: Բերենք մանկախա-

                                                            
1 /http://www.nurseryrhymes.org/early-to-bed.html/ 
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ղաց տեքստի օրինակներ, որոնք ասացվածքակերտ են և որպես ասացվածք առանձին 
կիրառություն ունեն.  

Needles and pins, needles and pins. 
When a man marries, his trouble begins.  
Կամ՝ A Sunshiny shower won’t last half an hour. 
Հաճախ տողերի կցումով կամ կրճատումով ասացվածքը դառնում է մանկախաղաց 

տեքստ.Won’t last half an hour, As the day lengthens.So the cold strengthens.The fishes’ cry 
Is never long dry1. 

Ուշագրավ է այն իրողությունը, որ բազմաթիվ հայերեն հանգավոր առած –ասաց-
վածքներ նույնպես տեղ են գտել մանկական երգերի բաժնում: Ահավասիկ՝ Սողոմոն Տա-
րոնցին մանկական երգեր բաժնում ընդգրկում է հետևյալ առած-ասացվածքները.  

1. Անցուկ՝ մոռցուկ:  
2. Անուն կա՝ 
 Անկուն չկա:  
3. Աշխար կա՝ ծով, 
 Աշխա կա՝ սով2: 
Մեր կարծիքով, օրորոցային տեքստերում ընդգրկված ասացվածքները՝ որպես բա-

նաձևային բանահյուսության նմուշներ, խտացնում են բանասացի խոհախրատական 
փորձը, որն ավելի ընդգրկուն արտահայտված է մանկանց հասցեագրված տեքստերում: 
Իսկ ասացվածքը ի վերջո ավելի արտահայտիչ է, հեշտ հիշվող, կարճ, պատկերավոր ու 
դիպուկ:  

Մանկական բանահյուսական տեքստերը, ի մասնավորի օրորոցայինները, հետա-
քրքիր մեկնություն են ստանում բանահյուսական այլ տեքստերի զուգադրման արդյուն-
քում: Հոդվածում բերված տեքստերը յուրովի են արտահայտում մանուկ ունկնդրի հոգե-
բանական, մտածողության առանձնահատկությունները:  

 
АСМИК МАТИКЯН  

 

КОЛЫБЕЛЬНАЯ В КОНТЕКСТЕ ДРУГИХ ТЕКСТОВ ДЕТСКОГО ФОЛЬКЛОРА 
 

Ключевые слова: детский фольклор, колыбельная, текст, 
функция, поговорка, детская территория, ва-
риант, օбщность, различие 

 

Целью данной статьи является изучение колыбельных текстов в контексте детского 
фольклора. Мы попробовали группировать тексты детского фольклора и выделить признаки. 

 

                                                            
1 /www. Mamalisa.com/?t=es&p=1830/ 
2  Հայ ազգագրություն և բանահյուսություն, Նյութեր և ուսումնասիրություններ /Կազմեց և ծանոթագրեց 

Սողոմոն Տարոնցին/, h. 3 , Եր. 1972, 121:  
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HASMIK MATIKYAN  
 

LULLABY IN THE CONTEXT OF OTHER TEXTS OF CHILDREN”S FOLKLORE 
 

Key Words:  children’s folklore, lullaby, text, function, proverb, 
nursery, variant, generality, difference 

 

The aim of the present paper is to study the lullaby text in the context of children’s folklore. We 
have grouped the texts of children’s folklore and underlined the common features and differences of 
lullaby and other texts of children’s folklore.  

 
 

 
ԱՆԱՀԻՏ ՇԱՀԻՆՅԱՆ  
Դասախոս, ՀՊՏՀ 

  

ԱՆՁԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՕՏԱՐ ԼԵԶՎԻ ԴԱՍԵՐԻՆ 
ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  անձի կատարելագործում, որակյալ մասնա-
գետ, ստեղծագործական միտք, մրցակցու-
թյուն, կարիերայի պլանավորում, ժամանա-
կի կառավարում 

 

Անձի կատարելագործումը մարդու ամբողջ կյանքում տեղի ունեցող գործընթաց է: 
Այն ձեռք է բերվում երկու ճանապարհով՝ դպրոցում և բուհում ուսուցիչների և դասախոս-
ների միջոցով կամ ինքնուրույն՝ ինքնազարգացման ճանապարհով: Հոդվածում ներկա-
յացված են անձի կատարելագործման տարբեր մեթոդներ և միջոցներ, որոնք կիրառվում 
են օտար լեզվի դասերին տնտեսագիտական բուհում: 

 

Միջազգային հարաբերությունների, գիտության, տեղեկատվական տեխնոլոգիանե-
րի զարգացմանը զուգընթաց, առավել կարևորվում է օտար լեզուների իմացության դերը 
և դրա հետ միասին՝ օտար լեզվի դասավանդման ժամանակակից մեթոդների կիրառու-
մը: Կրթության որակի բարելավման և դասապրոցեսն ավելի արդյունավետ դարձնելու 
նպատակով անհրաժեշտ է բարձրացնել սովորողների ինքնուրույն մտածելու և արտա-
հայտվելու հմտությունների մակարդակը, նպաստել իմացական գործունեության զար-
գացմանը, որը կխթանի ուսանողի անձի ձևավորումը: Քանի որ ընդլայնվել են միջազգա-
յին տնտեսական կապերը արտասահմանյան երկրների և ձեռնարկությունների միջև, 
փոխվել են նաև գործատուների պահանջները աշխատողների և բուհերի շրջանավարտ-
ների նկատմամբ: Լավ կրթություն ստանալը դեռևս չի նշանակում, որ անհատը կունենա 
լավ աշխատանք: Գործատուները փնտրում են հավասարակշռված աշխատողներ, ովքեր 
արագ են սովորում, եռանդուն են և կարճ ժամանակահատվածում կարողանում են տի-
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րապետել մասնագիտական հմտություններին: Մասնագիտական իմացությանը զուգըն-
թաց, գործատուները պահանջում են, որ երիտասարդ կադրերը ոչ միայն կարողանան 
կարդալ և հասկանալ, այլև հաղորդակցվել օտար լեզվով մասնագիտական հարցերի 
շուրջ: Բացի այդ, օտար լեզվի իմացությունը հնարավորություն է տալիս առավել բարձ-
րացնելու մասնագիտական իրազեկության մակարդակը` հասանելի դարձնելով օտարա-
լեզու գրականությունը: Այս ամենից ելնելով՝ օտար լեզվի իմացությունը դառնում է կա-
րևոր գործոն երիտասարդ մասնագետների մրցունակությունը բարձրացնելու և զբաղվա-
ծության հարցերը հեշտորեն կարգավորելու գործում: 

Հասարակության մեջ տեղի ունեցող փոփոխությունները, արտաքին տնտեսական 
կապերի ընդլայնումը, միջազգային ընկերությունների հետ համագործակցությունը ավելի 
բարձր պահանջներ են դնում կազմակերպությունների անձնակազմի առաջ: Բարձր ար-
հեստավարժությունից զատ, պահանջվում է, որ աշխատողները լինեն նախաձեռնող, ռա-
ցիոնալ, ճկուն, արագ կողմնորոշվող, լավատես և հաղորդակցվող: Օտար լեզուն ուսա-
նողների հաղորդակցման հմտությունների զարգացման կարևոր գործոն է, որի նպա-
տակն է ոչ միայն սովորեցնել բառապաշար և քերականություն, այլև ձևավորել անհատ, 
ով կարող է արդյունավետ հաղորդակցվել, ծավալել երկխոսություն, ազատորեն արտա-
հայտել մասնագիտական մտքերը և կարծիքը այդ լեզվով:  

Տնտեսագիտական բուհում կառավարում, ֆինանսներ, հաշվապահություն, ապահո-
վագրական գործ, մաքսային գործ, մարքեթինգ և այլ մասնագիտություններ ուսումնասի-
րող ուսանողներից որակյալ մասնագետներ պատրաստելու գործում մեծ դեր է խաղում 
օտար լեզվի դասընթացը և դրա դասավանդումը նոր մոտեցմամբ: Այս նոր մոտեցումը 
ենթադրում է, որ օտար լեզուն կդառնա բարձրորակ մասնագետներ պատրաստելու գործ-
ընթացի անբաժան մասը, կնպաստի նրանց անձի ձևավորմանը: Տնտեսագիտական բու-
հում օտար լեզուն դասավանդվում է առաջին և երկրորդ կուրսերում, և ուսանողները կա-
ռավարում, ֆինանսներ, բանկային գործ, հաշվապահություն և մյուս մասնագիտություն-
ների վերաբերյալ առաջին տեղեկությունը ստանում են հենց մասնագիտական օտար լեզ-
վի դասերին: Ապահովելով տարբեր մասնագիտությունների վերաբերյալ տեղեկություն` 
օտար լեզուն կարևոր դեր է խաղում ապագա տնտեսագետի բազմակողմանի զարգաց-
ման և անձի կատարելագործման գործում:  

Օտար լեզուն նպաստում է ապագա տնտեսագետի անձի լիարժեք ձևավորմանը, 
բարձրացնում է ուսանողի զարգացման ընդհանուր մակարդակը, ընդլայնում է նրա աշ-
խարհընկալումը, օգնում է ձեռք բերել արտաքին աշխարհի վերաբերյալ գիտելիքներ, տե-
ղեկանալ օտար լեզվով խոսող հանրաճանաչ և մեծ հաջողությունների հասած մարդկանց 
մասին առաջին ձեռքից: Բացի այդ, օտար լեզուն նպաստում է անձի կատարելագործմա-
նը` ձևավորելով բնավորության որոշակի գծեր, օգնում անհատի մասնագիտական կա-
յացմանը: Սովորելով մասնագիտական օտար լեզուն` ուսանողը, միաժամանակ, տիրա-
պետում է մասնագիտությանը (masters the speciality) և բարձրացնում օտար լեզվի իմա-
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ցության աստիճանը: Քոուլին Ռոուզը իր ՛՛Master it Faster՛՛1 գրքում հատուկ ուշադրություն 
է դարձնում անգլերեն master (տիրապետել) բայի նշանակությանը՝ 

M – motivate-խթանիր 
A – acquire-ձեռք բեր 
S – search-որոնիր 
T – trigger-պատճառ դարձիր 
E – examine-քննիր 
R – reflect-անդրադարձիր, խորհիր 
Եզրույթների ուսուցման այս եղանակը առավել տպավորիչ է և խթանում է ուսանողի 

անձնական աճը: 
 Անձի կատարելագործումը տեղի է ունենում ամբողջ կյանքում, որի ընթացքում 

մարդիկ գնահատում են իրենց հմտությունները, սահմանում նպատակներ, իրականաց-
նում դրանք և առավել զարգացնում իրենց ներուժը: Անձնական աճը կատարվում է երկու 
ճանապարհով՝ 

1. Ուսուցիչներն ու դասախոսները իրենց գիտելիքներն ու փորձը փոխանցում են 
սովորողներին:  

2. Սովորողն ինքնուրույն է զբաղվում իր անձի կատարելագործմամբ:  
Անձի կատարելագործումը և ինքնակատարելագործումը փորձառություններ են, 

որոնք պահանջում են ուսումնասիրությունների հսկայական դաշտ: Անձի կատարելագոր-
ծումն այսօր դարձել է բիզնես դպրոցների ուսումնական ծրագրերի մաս, որն առնչվում է 
կրթության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի, տնտեսագիտության, փիլիսոփայության հետ: 

Տնտեսագիտական համալսարանում օտար լեզվի ուսումնական ծրագրում ընդ-
գրկված են բազմաթիվ նյութեր, որոնք նպաստում են անձի կատարելագործմանը: 
Դրանց թվում կարելի է նշել Writing a CV or Resume, The Art of Negotiation2, Business 
Correspondence3, Business Ethics4, Planning Career5 և այլ թեմաներ: Օգտագործվում են 
ուսանողի ստեղծագործական և մրցակցային հմտությունները զարգացնող տարբեր մե-
թոդներ: Այդ մեթոդներից են խաղային՝ lesson filler լրացուցիչ հնարքները, որոնք խթա-
նում են դասապրոցեսը, բարձրացնում են ուսանողների դասին մասնակցության մակար-
դակն, այն դեպքում, երբ ավանդական նույնատիպ վարժությունները դառնում են ձանձ-
րալի: Ահա՛ մի քանի օրինակներ: 

Ուսանողի բառապաշարը ստուգելու, լեզվամտածողությունը խթանելու նպատակով 
մրցում է երկու ուսանող: Ամեն մեկը պետք է կարողանա երեսուն վայրկյանում բացատրել 
մեկական եզրույթ՝ օգտագործելով իր գիտելիքը և օտար լեզվով բառապաշարը: Օրինակ՝ 

What is .......? 
                                                            
1 www.acceleratedlearning.com., Colin Rose, Master It Faster. 
2 Ս.Չալաբյան, Ա.Գրիգորյան, Լ.Ղազարյան, Ա.Շահինյան, English For Economists, Երևան, 2013, էջ 124: 
3 Նույն տեղում, էջ 131: 
4 Նույն տեղում, էջ 117: 
5 John Rogers «Market Leader» pre-intermediate course-book p.4. 
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Student 1  Student 2 
1. insurance 1. discount 
2. production  2. promotion 
3. sale  3. bill 
4. banknote  4. coin  
5. agreement  5. negotiation 
Հաղթում է այն ուսանողը, ով արագ, գրագետ և ավելի շատ եզրույթներ է կարողա-

նում բացատրել: Այս խաղն օգնում է մտածել օտար լեզվով, հարստացնում է բառապաշա-
րը, մշակում է արագություն և դարձնում ուսանողին մրցունակ: Կարելի է կատարել նաև 
հակառակը. ուսանողը բացատրում է եզրույթը, մյուսները փորձում են կռահել այն:  

Մտահորիզոնն ընդլայնելու նպատակով ուսանողները ծանոթանում են հայտնի 
մարդկանց իմաստախոսություններին և քննարկում դրանք: Օրինակ՝ 

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work and learning 
from failure. (Քոուլին Փաուել) 
It always seems impossible unless it is done. (Նելսոն Մանդելա) 
Time is the scarcest resource and unless it is managed nothing else can be managed. 
(Փիթր Դրաքըր) 
You cannot climb the ladder of success dressed in the costume of failure. (Զիգ Զիգլար) 
Նաև տրվում է իմաստախոսության սկիզբը, իսկ ուսանողները փորձում են կռահել 

հնարավոր շարունակությունը: Օրինակ՝ 
''You were born to win, but to be a winner you.......'' 
Student A. '' ..... must be a challenging person.'' 
Student B. ''.....must plan your future.'' 
Վերջում տրվում է իմաստախոսության բնագրի շարունակությունը. 
''..... you must plan to win, prepare to win and expect to win.'' 
''The secret of getting ahead is ......'' 
Student A. '' .....hard work and motivation.'' 
Student B. '' .... setting goals.'' 
Բնագրի շարունակությունն է՝ ''.... getting started.'' 
Ուսանողի ստեղծագործական միտքը և մտածելու կարողությունը բարելավելու 

նպատակով կատարվում է անձի ձևավորման՝ ամերիկացի հայտնի խորհրդատու Զիգ 
Զիգլարի առաջադրանքը: Անձնապես ավելի կատարելագործված լինելու համար մարդը 
պետք է լինի (be), կատարի (do), ունենա (have) և տա (give): Սա նշանակում է (ուսանող-
ները լրացնում են շարքը)1. 

the right person a lot of reading 
be informed do the tasks 
confident his/ her best 

                                                            
1 www.ziglar.com 
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punctual ... good to other people ... 
everything he/she wants assistance 
have qualification give (provide) good attitude, benevolence  
a good job ... knowledge and experience  
to others…. 
Այս ամենը տանում է դեպի կատարելություն (perfection): 
Անհատն արդյունավետ լինելու համար պետք է ճիշտ կարողանա տնօրինել իր ժա-

մանակը: Կառավարման ֆակուլտետում «Management» դասընթացում ժամանակի կառա-
վարման թեման անցնելիս ուսումնասիրում ենք «Time management» աղյուսակը1: 

 

Do first Do next 
Do later Don't do 

  

Ժամանակը ճիշտ կառավարելու նպատակով ուսանողները նշում են իրենց առօրյա 
անելիքները և հանձնարարությունները, որոնք դասակարգվում են ըստ կարևորության՝ 
անմիջապես լուծում պահանջող և հետագայում կատարվելիք: 

Ուսանողներն իրենց ինքնագնահատականը բարձրացնելու համար գրում են փոք-
րիկ հաշվետվություններ՝ պատասխանելով հետևյալ հարցերին. 

1. What goals have you achieved? 
2. What have you accomplished? 
3. What makes you happy? 
4. What are you proud of? 
Նման առաջադրանքներն օգնում են ուսանողներին կատարել մտքերի փոխանա-

կում, հաղորդակցվել և օգտագործել երևակայությունը: Այս գործընթացում կարևորվում է 
նաև դասախոսի դերը, ով մշակում է շփման համապատասխան ձևեր, ակտիվացնում 
ուսանողներին, պայմաններ ստեղծում ուսումնական գործընթացը լավագույն ձևով և ար-
դյունավետորեն կազմակերպելու համար: 

  
АНАИТ ШАГИНЯН 
 

РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА 
 В ЭКОНОМИЧЕСКОМ ВУЗЕ 

 

Ключевые слова: развитие личности, квалифицированный спе-
циалист, всестороннее развитие, креативная 
идея, конкуренция, планирование карьеры, ме-
неджмент времени 

 

Развитие личности происходит в протяжении всего жизни человека. Этому процессу 
способствуют учителя во время уроков, или оно происходит с помощью саморазвития. Ста-

                                                            
1 www.skillsyouneed.com 
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тья посвящена разным методам и инструментам, которые способствуют развитию личнос-
ти на уроках иностранного языка в экономическом вузе.  

 
ANAHIT SHAHINYAN  
 

PERSONAL DEVELOPMENT AT THE LESSONS OF ENGLISH LANGUAGE AT  
THE UNIVERSITY OF ECONOMICS 

 

Key words: personal development, qualified specialist, 
comprehensive development, creative mind, 
competition, career planning, time management 

 

Personal development is a life-long process. It is either enhanced by teachers or is the result of 
individual development. The purpose of the article is to show methods and ways used to promote 
personal development of future economists at the lessons of the English language. 

 
 
 

ՎԵՆԵՐԱ ՈՍԿԱՆՅԱՆ 
Քիմիական գիտությունների թեկնածու,  
դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 

ՋՐՀԵՂԵՂՆԵՐԻ ՎՏԱՆԳԸ, ՀԱՍՑՐԱԾ ՎՆԱՍՆԵՐԸ ԵՎ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  տարերային աղետ, ջրհեղեղ, աղետների 
կորուստների մեղմացում, ջրհեղեղների 
կանխատեսում, հակաջրհեղեղային միջոցա-
ռումներ, փրկարարական աշխատանքներ 

 

Աղետները միշտ էլ բացասական հետևանքներ են ունեցել հասարակության համար, 
ուստի նա ձգտել է հնարավորինս մեղմացնել դրանց վնասակար ազդեցությունը: Ջրհե-
ղեղն այն տարերային աղետներից է, որի կանխատեսումը, ի տարբերություն երկրաշար-
ժերի, հրաբուխների, ավելի մեծ հավանականություն ունի: Հետևաբար՝ դրա վնասակար 
հետևանքները կանխելու նախնական միջոցառումները կարող են ավելի մեծ արդյունավե-
տություն ապահովել՝ դառնալով մարդկության կենսակերպի մաս: 

Հոդվածում խնդիր ենք դրել պարզաբանելու ջրհեղեղների առաջացման պատճառ-
ները, դրանց վնասական հետևանքները և կորուստներից հնարավորինս խուսափելու 
նպատակով իրականացվելիք կանխարգելիչ միջոցառումները: 

 

Ջրհեղեղները դիտարկվում են ոչ միայն որպես իրողություն, այլև պատմական հաս-
կացություն, քանի որ դրանք անխուսափելիորեն տեղի են ունեցել մարդկության գոյու-
թյան բոլոր ժամանակաշրջաններում: Վերջին տասնամյակների ընթացքում զգալիորեն 
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ավելացել են աղետների՝ հատկապես ջրհեղեղների հաճախականությունը և դրանց 
ուղեկցող՝ մարդկային ու նյութական կորուստների չափը: Ջրհեղեղները գլոբալ բնույթի 
աղետներ են հանդիսացել դեռևս հին, ինչպես նաև ժամանակակից քաղաքակիրթ աշ-
խարհում: Վիճակագրական տվյալների համաձայն՝ տարերային աղետների հասցրած 
վնասներից ամեն տարի միջին հաշվով 240 մլն մարդ է տուժում, իսկ տնտեսական վնա-
սը կազմում է 90 մլրդ դոլար, առավել ևս, որ վերջին 30 տարվա ընթացքում, բնական 
աղետներով պայմանավորված, տնտեսական կորուստները եռապատկվել են1: Ներկա-
յումս ամբողջ աշխարհը հայտնվել է արտակարգ իրավիճակների աճող վտանգի գոտում: 
Հարավային Կովկասի բոլոր երկրներում՝ Հայաստանում, Վրաստանում, Ադրբեջանում 
հաճախակի են դարձել ջրհեղեղները, սելավները, սողանքները, որոնք հանգեցնում են 
մարդկային զոհերի և տնտեսական վնասի: Այստեղ աղետների հասցրած վնասի չափը 
գերազանցել է 16 մլրդ դոլարը2: 

Հազարամյակներ շարունակ մարդկությունը պայքարում է ջրհեղեղների տարերքի 
դեմ, սակայն ոչ մի կերպ չի կարողանում այդ արհավիրքը կանխարգելել: Ընդհակառակը, 
ջրհեղեղներից առաջացած վնասները վերջին տասնամյակներում ավելի մեծ չափերի են 
հասել: Ըստ հասարակությանը պատճառված զոհերի թվի և կորուստների՝ ջրհեղեղներն 
առաջնային տեղ են գրավում տարերային աղետների մեջ3: Դրա հետ մեկտեղ, որքան էլ 
զարմանալի լինի, մինչ այժմ դեռևս արժանահավատ մեթոդիկա չկա դրանց պատճառած 
վնասները գնահատելու համար:  

Ջրհեղեղային վտանգներով տարածքներն աշխարհում մոտ 3 մլն կմ2 են, որը գրեթե 
հավասար է Արևմտյան Եվրոպայի երկրների ընդհանուր տարածքին4: Ջրհեղեղավտանգ 
տարածքներում ապրում է գրեթե 1 մլրդ մարդ: Հատկապես խոցելի են այն երկրները, 
որոնց տարածքը ծովի մակարդակից ցածր է կամ դրան հավասար:  

Միայն 1995 թվականին այս աղետը սպառնացել է 1,5 մլրդ մարդու կյանքին և 
ունեցվածքին5: Ջրհեղեղները տարերային աղետների մյուս տեսակներից տարբերվում են 
նրանով, որ որոշ չափով կանխատեսելի են: Դա հնարավորություն է տալիս շատ դեպքե-
րում կանխավ որոշելու ջրհեղեղի ժամանակաշրջանը և ծավալները: Ջրհեղեղների առա-
ջացման հիմնական պատճառներն են տեղատարափ ու երկարատև անձրևները, ինտեն-
սիվ ձնհալը, պատվարների, ամբարտակների ճեղքվածքները, փլուզումները, ցունամինե-
րը, գետերի վրա սառցակալումների հետագա հալոցքները, խոշոր լճերի վրա քամիներից 
առաջացած ջրային կուտակումները և այլն: Ջրհեղեղների հասցրած աղետի ծավալները 
պայմանավորված են ջրային ծավալներով, տեղանքի ռելիեֆով, գետի հունի լայնական 
կտրվածքով և այլն: Հասցված նյութական վնասի չափով և մարդկային զոհերի թվով 
ջրհեղեղները չեն զիջում երկրաշարժերին: ՀՀ տարածքում նյութական մեծ վնասներով ու 
                                                            
1 В.А. Виноградова, Катастрофы конца ХХв., М., 1998. 
2 А.В.Авакян и др., Наводнения в мире в последние годы ХХв.//Водные ресурсы, М.,2000. 
3 З.Кукал, Природные катастрофы, М., 1985. 
4 Р.А. Шабунин и др., Основы безопасности человека в ЧС, 1994. 
5 Безопасность человека. Учебно-методическое пособие под. ред. Л.Шершнева, М., 1998. 
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ավերածություններով ջրհեղեղները հազվադեպ չեն: ՀՀ-ում աղետալի ջրհեղեղներ են 
եղել 1936 թ., 1938 թ., 1946 թ., 1953 թ., 1956 թ., 1963 թ., 1968 թ., 1997 թ.: Մասնավորա-
պես՝ հսկայական ավերածություններ առաջացրեց 1946 թ. ջրհեղեղը. մայիսին տեղացած 
հորդառատ անձրևի հետևանքով Ողջի և Գեղի գետերի վարարումները վնասեցին ար-
դյունաբերական և գյուղատնտեսական օբյեկտները, բերքառատ դաշտերը, քայքայվեցին 
շենքերի հիմքերը, հիդրոտեխնիկական կառույցները, հաղորդակցության ուղիները, ձեռ-
նարկությունների սարքավորումները: Սովորաբար, միջին և խոշոր ջրհեղեղների առաջին 
պահերին խաթարվում են հաղորդակցությունը, էլեկտրամատակարարումն ու կապը: 
Ջրամբարներում ջրի գերլցման և երկարատև ներգործության հետևանքով պատվարների 
ու ամբարտակների վրա կարող են առաջանալ ճեղքվածքներ ու թողանցքեր, ինչը սպառ-
նում է աղետալի ջրածածկվող գոտու ստեղծմամբ: Խոշոր ու աղետալի ջրհեղեղների դեպ-
քում ջրի հոսանքներն արմատախիլ են անում ծառեր, քշում քարե պատնեշներ, ոչ մեծ 
տներ, շրջում տրանսպորտային միջոցներ, ոչնչանում են նյութական ու մշակութային ար-
ժեքներ, տեղի է ունենում ստորգետնյա ջրերի մակարդակի բարձրացում, գրունտի գեր-
խոնավացում, փոխվում է լանդշաֆտը, տեղի է ունենում ստորգետնյա ջրերի ֆիզիկական 
ու քիմիական հատկությունների փոփոխություն, բուսահողերի վերափոխում, կենդանինե-
րի գոյատևման տեղերի, բուսածածկի, կազմվածքի և արդյունավետության վերացում: 
Ջրհեղեղները վտանգավոր են նաև նրանով, որ շենքերն ու կառույցները կորցնում են 
իրենց ամրությունը: Փայտյա շինությունները սկսում են փտել, մետաղական կառույցները 
ժանգոտվում են: Ջուրը լցվում է շենքերի նկուղները, կոյուղացանց, թուլացնում է կառույց-
ների հիմքերը: Ջրհեղեղի վտանգի գնահատման գործոններն են ջրի խորությունը, դրա 
մակարդակի բարձրացումը, հեղեղման տևողությունը, արագությունը, հաճախականու-
թյունը, սեզոնայնությունը: Ամբողջ աշխարհում ջրհեղեղների պատճառած վնասների մա-
սին որոշակի պատկերացում է տալիս ներքոհիշյալ աղյուսակը. 

Աղյուսակ 1  
Աշխարհի խոշոր ջրհեղեղները և դրանց վնասաբեր հետևանքները 

 

Տարեթիվը Վայրը Մարդկային 
զոհերը Նյութական կորուստները 

1887 թ. Չինաստան (Խենան) 900.000 Դեղին գետն ավերեց բազմաթիվ 
բնակավայրեր 

1950 թ. Հս. Կորեա 500 Անօթևան մնաց 10 մլն մարդ,  
5 մլն ակր ջրածածկ 

1955 թ. Պակիստան և 
Հնդկաստան 1700 63 մլն դոլարի վնաս՝ 5,6 մլն ակր 

մշակովի հողերի ջրածածկից 

1963 թ. Իտալիա, Բելունո 2000 Վայոնտի պատնեշի ճեղքվածքի 
հետևանքով 

1970 թ. Ռումինիա (Օրադյա) 200 Վնասվել, տուժել է 225 բնակավայր 

1972 թ. Հարավային Դակոտա 
Ռապիդ քաղաքը 

215 100 մլն դոլար 
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Պարզ է, որ գլոբալ տաքացման կանխատեսումներն անխուսափելիորեն հանգեցնե-
լու են ջրհեղեղների կործանիչ հետևանքների մեծացմանը: Հետևաբար՝ ամեն մի երկրի 
կառավարության և տեղական ինքնակառավարման մարմինների խնդիրն է կանխարգե-
լիչ միջոցառումների իրականացումը: Սրա հետ կապված՝ հարկ է նշել, որ նման միջոցա-
ռումներն ամբողջությամբ չեն վերացնում ջրհեղեղների տարերային աղետը, սակայն, 
ըստ գնահատումների, 50-70 անգամ կրճատում են այն ծախսերը, որոնք հասարակու-
թյունը ստիպված է պատճառված վնասները, կորուստները վերացնելու համար1:  

Պայքարի կարևոր միջոցառումներից են համարվում ոչ միայն դրանց հիդրոօդերե-
վութաբանական կանխատեսումներով առաջնորդվելը, այլև նախկինում տեղի ունեցած 
նմանատիպ աղետների վայրերում նախնական կանխարգելիչ միջոցառումների իրակա-
նացումը, մասնավորապես՝ հեղեղատարների պարբերաբար մաքրումը, հակահեղեղային 
պատնեշների կառուցումը, ջրարգելքների կառուցումն ու հեղեղների «սանձումը», հատուկ 
անվտանգ՝ լրացուցիչ ու աջակցող հեղեղատարների կառուցումը, հնարավոր վտանգ ներ-
կայացնող հեղեղատարների ուղղության փոփոխումը և այլն:  

 
ВЕНЕРА ВОСКАНЯН  
 

ОПАСНОСТЬ НАВОДНЕНИЙ, НАНОСИМЫЙ ИМИ УЩЕРБ И  
ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАЩИТЫ ОТ НАВОДНЕНИЙ В РА 

 

Ключевые слова: стихийное бедствие, наводнение, смягчение 
потерь, прогнозирование наводнений, противо-
паводковые мероприятия, спасательные рабо-
ты  
 

Человеческая история богата случаями разрушительных наводнений. 40% вреда, нане-
сенного стихийными бедствиями в мире, падает на долю наводнений.  

Стихийные бедствия имели негативные последствия для любой цивилизации. Поэтому 
человечество пыталось по мере возможностей смягчить их вредное воздействие.  

Наводнение принадлежит к числу стихийных бедствий, вероятность прогнозирования 
которых, в отличие от землетрясений и вулканов, выше. Следовательно, предварительные 
мероприятия по предотвращению негативных последствий наводнений могут быть эффек-
тивнее.  

В настоящей статье нашей задачей является выяснение причин возникновения наводне-
ний, рассмотрение их негативных последствий и эффективных превентивных меры для избе-
жания потерь от наводнений.  

 

                                                            
1 А.В. Гостюшин, Энциклопедия экстремальных ситуации, М., 1996. 



  389

VENERA VOSKANYAN 
 

 DANGER OF FLOODS, DAMAGE CAUSED BY THEM AND ORGANIZATION OF 
PROTECTION FORM FLOODS IN RA 

 

Key words:  natural disaster, flood, losses mitigation, flood 
forecasting, flood protection, rescue work 

 
The human history is full of cases of devastating floods. 40% of the damage caused by natural 

disasters in the world falls on flood. 
Natural disasters have had a negative consequences on any civilization. Therefore, mankind has 

tried to mitigate their harmful effects as far as possible.  
Flood is one of the natural disasters whose forecasting probability is higher than that of 

earthquakes and volcanoes.  
Hence, the preliminary measures to prevent the negative consequences of floods can be more 

effective.  
In the present paper our aim is to clarify the causes of the appearance of floods, to consider their 

negative effects and effective preventive measures to avoid losses from them.  
 

 
 

ГАЯНЕ ВАРДАПЕТЯН  
Преподаватель, АГЭУ 
 

ОБУЧАЮЩАЯ ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЯ В ПРЕПОДАВАНИИ  
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 

 

Ключевые слова: контроль, умение, навык, знание, чте-
ние, усвоение, управление, информация, 
реализация, упражнение 

 

В данной статье описывается процесс обучения иностранному языку (русскому), 
где имеют место два основных вида контроля: текущий и итоговый. 

 

В процессе обучения иностранным языкам, как и любому другому предмету, имеют 
место два основных вида контроля: текущий и итоговый. 

Текущий контроль направлен на “отработку нового языкового материала и доведе-
ние его до уровня готовности для речи1, т.е. на процесс формирования умений и навы-
ков. Это- самый распространенный и наиболее эффективный вид контроля2, который 
                                                            
1 Теоретические основы методики обучения иностранными языками в школе. Под ред. Климентенко А.Д., 

Миролюбова А.А., М., 1981, с. 423. 
2 Гез Н.И. и др., Методика обучения иностранными языками. М., 1982, с. 314. 
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постоянно сопровождает учебную деятельность студентов и позволяет преподавателю 
следить за правильностью ее осуществления. Текущий контроль проверяет знания опор-
ных представлений и понятий для уточнения и углубления их с целью усвоения новых 
знаний, дает возможность выявить правильное понимание материала и тем самым исклю-
чает опасность закрепления неверно понятого. Не прерывая процесса обучения, не нару-
шая его логической структуры, текущий контроль предоставляет в распоряжение препо-
давателя информацию о ходе процесса обучения и на основе этой информации позволяет 
соответствующим образом управлять им, вносить необходимые коррективы и изменения 
в деятельность преподавателя и студентов. 

Итоговый контроль направлен на выявление формирования умений и навыков. Он 
выявляет состояние требуемых данных моментом обучения знаний, умения и навыков, 
предусмотренных программой, определяет их соответствие тому или иному этапу обуче-
ния и заданным параметрам, а также степень овладения системой знаний и комплексом 
усвоенных навыков и умений и готовности применения их в жизненных условиях. Итого-
вый контроль “дает возможность студентам не только отчитываться в усвоении пройден-
ного материала, но и систематизировать получаемые знания. Выявляя недостатки в рабо-
те, контроль помогает студентам корректировать их усилия и устранять недочеты”1. Ин-
формация, получаемая в ходе этого контроля, хотя, как правило, и не может быть исполь-
зована для немедленных управляющих воздействий на ход обучения, тем не менее дает 
возможность констатировать успешность или неуспешность отдельных студентов и груп-
пы в целом, принять решение о средствах ликвидации выявленных проблем, ориентирует 
преподавателей в достижениях и недочетах его работы2. 

В соответствии с характером решаемых в процессе обучения задач, текущему конт-
ролю приписывают чаще других функции обучения, управления и называют его также 
обучающим, управленческим. 

Однако, можно сказать, что всякий контроль является обучающим, и обучающая 
функция, как правило, называется одной из первых при рассмотрении вопроса о контро-
ле как компоненте процесса обучения. Она состоит в том, что контроль повышает ответ-
ственность студентов, содействует критическому отношению к своему труду и труду своих 
товарищей, а также позволяет совершенствовать процесс обучения, заменять малоэф-
фективные приемы и способы обучения более эффективными. Иными словами, эта 
функция заключается в содействии реализации воспитательных и методических задач 
учебного процесса. 

В таком толковании обучающая функция контроля может быть равнозначно отнесе-
на как к текущему, так и итоговому контролю, поэтому бесспорным остается тот факт, 
что с точки осуществления методических задач оба вида контроля являются обучающими. 

                                                            
1  Бородумна М.К., Карлик А.Л. и др., Обучение иностранному языку как специальности. М., 1975, с. 86. 
2  Перовский Е.И., Функции и система текущей проверки знаний учащихся. АПН СССР. М., 1969. 
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Однако доминирующей целью обучения иностранным языкам, позволяющее эф-
фективно реализовать и другие цели, является практическая; и с точки зрения реализа-
ции именно практических задач определение обучающей функции как текущего, так и 
итогового контроля представляется для этого процесса особенно важным. С этих позиций 
обучающая функция контроля до настоящего времени не имеет четкого и ясного опреде-
ления. 

По мнению одних исследователей, она состоит в том, что контроль всегда требует 
выполнения каких-либо действий и предполагает воспроизведение и повторение материа-

�ла. По мнению других  “релизация данной функции обеспечивается системой контроль-
ных упражнений и заданий, синтезирующих ранее усвоенный материал и приобретенные 
умения, повторяющих усвоенное на предыдущих занятиях”1 �. По мнению третьих,  пока-
затели контроля поставляют информацию о ходе функционирования процесса обучения и 
влияют на его продолжение и в этом состоит его обучающая функция. Заметим, что в от-
дельных публикациях таким же образом объясняется и его управляющая функция: на ос-
новании получаемой информации преподаватель готовит базу для последующих действий 
студентов, для дальнейшего обучения. В этом смысле можно говорить об управляющей 
функции контроля. 

Сопоставление приведенных выше толкований обнаруживает их необходимость оп-
ределить, что мы понимаем под обучающей функцией контроля. Словарь русского языка 
С.И. Ожегова дает следующее определение термина “функция”: явление, зависящее от 
другого и изменяющееся по мере изменения этого другого явления, обязанность, назна-
чение. 

Это определение, которое мы принимаем за исходное, в совокупности с тем фак-
том, что задачи контроля определяются задачами конкретного периода обучения, дает 
нам основание утверждать, что обучающая функция контроля в преподавании иностран-
ных языков представляет собой явление неоднозначное, зависящее от задач конкретного 
периода обучения и изменяющееся по мере изменения последних. 

Реализация конкретных задач обучения осуществляется соответствующими зада-
ниями и упражнениями, которые в преподавании иностранного (русского) языка одновре-
менно являются и способами осуществления контроля, ибо не только обеспечивают сту-
дентам необходимую тренировку для овладения языковым материалом, но и всегда пос-
тавляют преподавателю информацию о подготовке студентов, наличии и отсутствии у них 
необходимых знаний, умений и навыков. 

Учитывая эти два положения, под обучающей функцией контроля мы будем пони-
мать его назначение, соответствующее характеру обучающих задач в процессе обучения 
и способствующее их реализации соответствующим способом. 

                                                            
1 Теоретические основы методики обучения иностранным языкам в школе. Под ред. Климентенко А.Д., 

Миролюбова А.А., М., 1981, с. 418. 
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Для того чтобы определить, в чем конкретно состоит данная функция в текущем и 
итоговом контроле, необходимо рассмотреть те этапы работы, с которыми эти виды 
контроля связаны в процессе обучения иностранным языкам. 

Внутри цикла занятий по теме выделяют 4 этапа работы с материалом: введение, 
закрепление, повторение и практическое применение. 

Введение материала, как правило, сопровождаемое первичным закреплением, зах-
ватывает ничтожно малое время по сравнению с другими этапами работы, но тем не ме-
нее, является одним из сложных и важных этапов, определяющих эффективность дальней-
шего усвоения языкового материала. Объектом введения в преподавании иностранных 
языков является не некая сумма знаний о том или ином явлении, а конкретно: форма, 
значение и употребление каждой языковой единицы во всем многообразии иэ элементов. 

�Закрепление материала  представляет собой сложный, объемный этап работы. В 
процессе обучения иностранным языкам он оказывается неразрывно связанным с повто-
рением, так как повторение является непрерывным условием и средством закрепления 
материала. Путем повторения студенты запоминают форму, значение и специфику упот-
ребления языковых единиц, приобретают навыки пользования ими. 

При установке на практическое владение иностранным (русским) языком, на этапе 
закрепления языкового материала осуществлется подготовка учащихся к речевой дея-
тельности: они овладевают необходимыми для ее осуществления операциями, у них фор-
мируются отдельные умения, присущие тому или иному виду речевой деятельности. 

Этап практического применения материала связан с понятием итогового контроля, 
поскольку его объектом выступает практическое применение материала, наличие у сту-
дентов знаний определенного объема языкового материала и сформированности навыков 
и умений использовать его во всех видах речевой деятельности (говорении, чтении и 
пись �ме). Например, в чтении  это наличие комплекса умений, связанных с пониманием 
языкового материала и комплекса умений, связанных с пониманием содержания текстов 
(выделять в тексте отдельные его элементы, обобщать, соотносить отдельные части текс-
тов друг с другом)1. Отсутствие или недостаточная сформированность тех или иных уме-
ний являются причиной того, что студенты не могут пользоваться чтением как средством 
получения информации. 

Задачей этого этапа является обеспечение реализации приобретенных знаний, уме-
ний и навыков, которая конкретно состоит в актуализации знаний языкового материала. 
Она осуществляется путем использования упражнений и заданий, которым присуща:  

1) направленность на совокупность знаний и умений;  
2) постановка нескольких комплексных задач, предполагающих многозначность их 

решения;  
3) отсутствие опорных звеньев-подсказок. 

                                                            
1 Фоломкина С.К., О работе над компонентами чтения. М., 1979. 
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Успешность выполнения студентами упражнений на этом этапе дает преподавателю 
возможность судить о наличии у них знаний и умений, уровне и прочности сформирован-
ности последних, а в случае обнаружения неблагополучного состояния, ввести в процесс 
обучения дополнительные упражнения и задания необходимой целевой направленности1. 

Изложенное свидетельсвует о том, что с позиций реализации практических задач в 
преподавании иностранного (русского) языка и текущий и итоговый контроль являются 
обучающими. Однако в этих двух видах контроля обучающая функция имеет различное 
конкретное проявление и изменяется в со �ответствии с характером задач обучения  от со-
действия приобретению студентами знаний, умений и навыков в текущем контроле к их 
реа �лизации в итоговом. От обеспечения правильности восприятия и понимания  к пра-
вильности запоминания и актуализации знаний языкового материала, от содействия овла-
де �нию отдельными операциями, формированию отдельных речевых умений  к возмож-
ности их синтезированного использования. 

�С изменением функции контроля, видоизменяются и способы ее реализации,  уп-
ражнения и задания, в которых можно выделить три изменяемых параметра:  

1)  объекты,  
2)  условия (количетво поставленных задач и возможностей их решения),  
3)  контролирующая направленность. 
В заключение следует добавить, что, по всей вероятности, оптимальная реализация 

обучающей функции контроля в преподавании иностранного (русского) языка возможна 
при условии использования таких его способов, которые обладали бы одинаково высоки-
ми как обучающими, так и контролирующими характеристиками. 

 
ԳԱՅԱՆԵ ՎԱՐԴԱՊԵՏՅԱՆ  
 

ՍՏՈՒԳՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՂԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ՕՏԱՐ ԼԵԶՈՒՆԵՐԻ  
ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ստուգում, հմտություն, ունակություն, գիտելիք, 
ընթերցանություն, յուրացում, կառավարում, տե-
ղեկատվություն, իրականացում, վարժություն 

 

Հոդվածում ներկայացվում է օտար լեզու (ռուսերեն) ուսուցանելու գործընթացը, որտեղ 
առանձնացվում են ստուգման երկու հիմնական տեսակներ՝ ընթացիկ և վերջնարդյունքային: 

 
 
 
 
 

                                                            
1 Иоганзен Б.Г., Кувшинова Н.И., Проверка и оценка знаний в высшей школе. Т., 1969. 
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The article deals with the process of foreign language teaching (Russian), where are figurated 
two main types of checking, especially current and summative. 
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ОБУЧЕНИЕ ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКЕ НА ЗАНЯТИЯХ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В ЭКОНОМИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 
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циальность, научный стиль речи, экономи-
ческий текст, синоним, антоним, омоним, 
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В статье рассматривается вопрос об обучении армянских студентов термино-
логической лексике, которая, являясь существенной и типичной для научного стиля в 
целом, отражает также основные понятия экономической науки.Предлагается целый 
ряд способов семантизации терминологических единиц. Теоретические положения 
статьи иллюстрируются конкретными примерами. 

 

Обучение языку специальности является одной из наиболее важных задач препода-
вания русского языка в вузах Армении.Обучение русскому языку с учетом будущей спе-
циальности студента невозможно без целенаправленной и систематической работы над 
лексикой научной речи, знание которой необходимо студентам для чтения специальных 
текстов и общения в профессиональной сфере. 

Обычно в текстах научной литературы принято разграничивать общеупотребитель-
ную лексику, являющуюся общей для любого текста, независимо от стиля речи; обще-
научную лексику, т.е. специальные слова научной сферы общения в целом, и терминоло-
гическую лексику, характерную для отдельно взятой специальности.Нами рассматривает-
ся вопрос об обучении армянских студентов терминологической лексике, которая, являясь 
существенной и типичной для научного стиля в целом, отражает также основные понятия 
экономической науки. 



  395

“Термин – это слово (или сочетание слов), являющееся официально принятым и 
узаконенным наименованием какого-либо понятия в науке, технике, искусстве и т.п.”1. 

По своей структуре термины обычно делятся на два вида: однословные и состав-
ные. Первые – это термины-слова (аренда, акциз, аукцион, валюта, дивиденд, инфляция, 
кредит, лизинг, облигация, рассрочка, рента, сальдо, скидка, субсидия, тариф и др.), вто-
рые – термины-словосочетания (прибавочная стоимость, меновая стоимость, производи-
тельные силы, производственные отношения, переменный капитал, производительность 
труда, покупательная способность, контрольный пакет, прожиточный минимум, страховой 
полис, пенсионное обеспечение, потребительская корзина идр.). Ко второму виду могут 
относиться также словосочетания, состоящие из трех и более компонентов. 

Однословные экономические термины чаще всего представлены именами су-
ществительными, реже глаголами (лизинг, инвестор, рекламировать, субсидировать, ком-
пенсировать и др.), наречиями (оптом, в розницу и др.), и прилагательными (рентабель-
ный, конвертируемый, коммерческий, индустриальныйи др.). Однако последние обычно 
не представляют собой самостоятельные термины, а лишь части составных, в которых не 
являются доминантами(рентабельное предприятие, конвертируемая валюта и др.). 

Термины-словосочетания строятся, как правило, на базе имен существительных, 
т.к. одна из главных функций термина – номинация. При желании эти термины-словосо-
четания могут быть причислены даже к фразеологизмам, хотя и лишены образности и 
идиоматичности. Ведь основными их признаками являются устойчивость, воспроизводи-
мость и целостность значения. 

Поскольку “научный стиль требует однозначного и бесподтекстного использования 
языковых средств”2, термины точно обозначают научное понятие, семантически опреде-
лены, имеют в основном тенденцию к моносемии, не имеют дополнительной экспрессив-
но-эмоциональной окраски. 

Хотя полисемию в научном стиле речи многие ученые считают недостатком, среди 
научных терминов доля многозначных не так уж мала.Так, из 4000 терминов, открываю-
щих словарные статьи в “Словаре лингвистических терминов” Ахматовой О.С.3, полисе-
мичны 394, то есть почти 10 процентов от общего числа заглавных слов.Среди них ши-
рокоупотребительные слова типа уровень, функция, связь, простой, свободный и др. 
Поэтому если однозначный термин при семантизации не нуждается в контексте так, как 
большинство обычных слов, то термин многозначный становится понятным в словосоче-
тании или предложении, а в отдельных случаях даже в более расширенном контексте, чем 
предложение. Метафоричность и метонимичность переносных значений в научном и 
научно-популярном тексте не является средством создания образности или эмоциональ-
                                                            
1  Современный русский язык. Учебник для вузов. Под ред. Д.Э.Розенталя. – 4-е изд., испр. и доп.- М.: 

Высш. шк., 1984, с. 74. 
2 Васильева А.Н., Курс лекций по стилистике русского языка. Научный стиль речи.- М.: Русск. яз., 1976, с. 48. 
3 Ахматова О.С., Словарь лингвистических терминов. 
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ности, как в художественном тексте.Очевидно, что контекстуальные значения (как и кон-
текстуальные синонимы) используются почти исключительно для более точной и четкой 
передачи мысли. 

В ходе исследования нами было установлено, что в экономических текстах исполь-
зуются далеко не все значения многозначных слов. Так, глагол обложить из пяти воз-
можных значений реализует в текстах по экономике лишь одно, четвертое: “обязать к 
уплате какой-нибудь денежной суммы” (обложить подоходным налогом). В словарной 
статье Словаря русского языка С.И. Ожегова этот глагол представлен в качестве много-
значного:  

1. Положить что-н. вокруг кого-чего-н. (О. больного подушками).  
2. Покрыть сплошной массой чего-н.(Тучи обложили небо).  
3. Окружить (зверя при охоте, к.-н. пункт войсками) (О. медведя в берлоге.О. 

крепость).  
4. Грубо обругать (О. крепким словом)1.  
Существительное акцепт в толковых словарях представлено двумя значениями, од-

нако в экономических текстах реализует лишь только второе: “одна из основных форм 
безналичного расчета между организациями (произвести а. счета)”2. Второе значение 
этого слова используется в правоведении: “согласие заключить договор на предложен-
ных условиях”3. 

В ходе занятий по русскому языку в экономическом университете нами было выяв-
лено, что студенты испытывают серьезные затруднения при овладении специальной эко-
номической лексикой, имеют бедный словарный запас, часто используют термины в не-
свойственном им словарном окружении, нарушая принцип их функционирования. В ряде 
случаев суть научного понятия студенты стараются передать описательным путем, а не 
термином, которого, к сожалению, не знают.  

Совершенствование обучения русской экономической терминологии и повышение 
уровня знаний студентов напрямую зависит, на наш взгляд, от оптимального отбора учеб-
ного материала (причем как специльных текстов, так и словников) и продуманной систе-
мы работы по лексике, что предполагает, в числе прочего, использование рациональных 
способов семантизации терминов и тщательно продуманную систему лексических и лекси-
ко-грамматических упражнений. 

Одним из важнейших способов семантизации терминологической лексики мы счи-
таем расширенное толкование. Подробное толкование термина следует брать из учебни-
ков по экономике, а также специальных словарей, энциклопедий и справочников. Напри-

                                                            
1 Ожегов С.И. Словарь русского языка. Изд. 15, стереотип.- М.: Рус. яз., 1984, с. 377. 
2 Словарь современного русского литературного языка. В 20 томах. Изд. 2-е, перераб. и доп.- М.: 

Рус. яз., 1991, т.1, с. 129. 
3 Там же. 
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мер, “акциз – вид косвенного налога на товары массового потребления (напр., на сахар, 
чай, табачные изделия), включается в цену соответствующего товара или плату за 
услуги”1. Тут же следует привести несколько предложений, взятых из научных текстов, в 
качестве иллюстрации употребления термина. 

Следующий способ семантизации терминологической единицы – синонимический. 
Очень эффективным представляется этот способ при семантизации заимствованных слов 
русскими синонимами. Студенты должны знать о существовании терминов различного 
происхождения. Например, рентабельный – прибыльный, доходный; резерв – запас; эм-
барго – запрет; инвестиции – вложения; компенсировать – возмещать. Вот еще несколько 
синонимичных пар: льгота – преимущество; налог – пошлина; коммерция – торговля; взи-
мать (налоги) – собирать (налоги); субсидировать – финансировать. При данном способе 
семантизации необходимы преподавательские пояснения, показывающие, как сочетается 
данное слово, какой семантический оттенок оно имеет, какова его стилистическая окрас-
ка, сфера употребления и т.д. Например, бесплатный – безвозмездный (о пользовании) – 
даровой (разговорное) – дармовой (просторечное). Вообще при работе с синонимами сле-
дует исходить из того, что абсолютных синонимов в языке, как правило, не существует: 
расточить (книжное) – растратить (нейтральное) – растранжирить (разговорное). Слова 
маклер и брокер являются синонимами слова посредник. Однако еслимаклер специализи-
руется на сделках по определенным видам товаров и услуг, то брокер – на фондовых, ва-
лютных и товарных биржах. Опыт показывает, что наличие терминов-синонимов в 
рассматриваемой терминологии нередко позволяет точнее семантизировать ту или иную 
терминологическую единицу. 

При наличии противопоставленных друг другу научных терминов целесообразно 
учитывать антонимические отношения. Например: 

импорт – экспорт 
импортер – экспортер 
дешевизна - дороговизна 
инфляция – дефляция 
купля - продажа 
оптом – в розницу 
пассив – актив 
прибыль – убыток 
приход – расход 
рентабельно – убыточно 
накапливать – растрачивать 
перевыполнять - недовыполнять 

                                                            
1 Словарь иностранных слов. – 15-е изд., испр. – М.: Рус. яз., 1988, с. 25. 
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Следует не упускать из виду встречающиеся в экономических текстах паронимы и 
проводить постоянную работу с ними. Слова, имеющие некоторое сходство, но совер-
шенно различные по значению, особенно большие проблемы создают при слуховом 
восприятии, что становится причиной искаженного понимания их смыслового значения. 
Отсюда и ошибочное употребление одного паронима вместо другого. Например, слова 
земледелец и землевладелец, потребительский и потребительный, вещественный и ове-
ществленный представляют определенную трудность для армянских студентов. Им сле-
дует предложить заменить эти слова синонимичными словосочетаниями, составить с ни-
ми предложения, употребить в ситуациях, вставить их вместо точек в предложения соот-
ветствующих упражнений и т.д. Предупредить смешение паронимов в речи студентов мо-
гут также упражнения по определению словообразовательных элементов данных слов. 

Ниже приведем списки паронимов, на которые также предлагаем обратить внима-
ние в ходе работы с текстами по экономике: 

экономический (кризис) – экономный (хозяин)  
рентабельный (производство) – рентный (доход) 
ценовой (рубеж) – ценный (вклад) 
эффективный (меры) – эффектный (вид) 
производительный (силы) – производственный (отношения) 
оборот (капитала) – обращение (товаров) 
Трудны для восприятия на слух (в текстах для аудирования) также омонимы, омог-

рафы и омофоны: 
купюра (ценная бумага) – купюра (сокращение, пропуск) 
марка(сорт, тип товара) – марка (денежная единица некоторых стран) 
прокат (предоставление чего-либо во временное пользование за плату) – прокат 
(обработка металла обжатием) 
актив (часть баланса предприятия) – актив (передовая часть какой-либо органи-
зации) 
акция (ценная бумага) – акция (действие) 
лавка (магазин) – лавка (скамья) 
простой (не первосортный, грубый по качеству) – простой (непредвиденная ос-
тановка в работе) 
рекламировать (объявлять о чем-либо с целью привлечь покупателей) - 
рекламировать (объявлять претензии по поводу низкого качества товара). 
Интенсифицировать процесс обучения и усилить его мотивацию может использова-

ние в учебном процессе некоторых понятий словообразования.Нам кажется, это поможет 
скорее ввести студентов в мир их профессиональных интересов и дать определенное 
представление об основных принципах русского словообразования. Специальный анализ 
показал, что экономические тексты содержат лексику, образованную при помощи наибо-
лее употребительных словообразовательных моделей.Ведущее место здесь принадлежит 
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суффиксации. Самыми употребительными суффиксами оказались: -ени(е) (владение, пот-
ребление, накопление, становление, разорение, обогащение и др), -ость (производитель-
ность, стоимость, окупаемость, мощность, рентабельность и др.), -аци(я), -ификаци(я) 
(концентрация, стабилизация, централизация, электрификация, газификация и др.). Ме-
нее употребительными оказались суффиксы –ств(о) (арендаторство, крестьянство, соби-
рательство и др.), -ник (промышленник, аграрник, посредник, собственник и др.), -изм 
(меркантилизм, феодализм, капитализм и др.). В подавляющем своем большинстве эти 
суффиксальные существительные имеют абстрактное значение, что является отражением 
“отвлеченности и обобщенности научной речи”1. Отдельно желательно показать студен-
там, что некоторые из этих абстрактных существительных в научной речи могут употре-
бляться в форме множественного числа, что в целом несвойственно русскому языку2. 
Например, мощности, стоимости, минимумы, максимумы, равновесия и др.  

Следует постоянно развивать у студентов навыки узнавания незнакомых слов по из-
вестным значимым элементам слова.Словарный запас студентов можно значительно рас-
ширить путем изучения сложных слов с общим корнем. Например, в экономических 
текстах часто встречается слово благо (материальные блага). В связи с этим можно пред-
ложить студентам объяснить в данных предложениях значения слов благополучие, благо-
устройство, благодетель, благотворный, благодатный, благотворительный, благовремен-
ный, благоприятный и др.  

В работе с терминами в вузовской аудитории необходимо учитовать и принцип опо-
ры на родной язык студентов. Перевод становится необходимим в процессе семантиза-
ции ключевых слов-терминов. 

вложения – ներդրումներ 
страхование – ապահովագրություն 
рассрочка – տարաժամկետում 
франшиза (льгота, вольность) – արտոնություն 
валюта – արժույթ 
скидки – զեղչեր 
  

                                                            
1 Кожина М.Н. Стилистика русского языка.- М.: Просвещение, 1977, с. 167. 
2 Кожина М.Н. Стилистика русского языка.- М.: Просвещение, 1977, с. 166. 
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ՄԱՐԻՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՈՒՄ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ ԴԱՍԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ 
ԵԶՐՈՒԹԱԲԱՆԱԿԱՆ ԲԱՌԱՊԱՇԱՐԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  եզրույթ, եզրութաբանություն, բառապաշար, 
մասնագիտություն, խոսքի գիտական ոճ, տնտե-
սագիտական տեքստ, հոմանիշ, հականիշ, հա-
մանուն, հարանուն 

 

Հոդվածում դիտարկվում է հայ ուսանողներին եզրութաբանական բառապաշարի ուսուցման 
հարցը, ինչը, ընդհանուր առմամբ, գիտական ոճի համար լինելով առարկայական ու բնորոշ, ար-
տացոլում է նաև տնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Առաջարկվում է եզրութա-
բանական միավորների իմաստային միջոցների մի ամբողջ շարք: Հոդվածի տեսական դրույթնե-
րը պարզաբանվումեն որոշակի օրինակներով:  

  

МАРИНА ГРИГОРЯН 
 

EDUCATION OF TERMINOLOGY VOCABULARY AT RUSSIAN LESSONS  
AT THE ECONOMIC UNIVERSITY 

 

Key words:  term, terminology, vocabulary, specialty, scientific 
style of speech, economic text, synonym, antonym, 
homonym, paronym 

 

The issue of teaching Armenian students special terms is essential and typical for scientific style 
in general. It reflects the basic concepts of economics and is discussed in the article given. It is 
illustrated by a number of methods of terminology unitssemantization.  

Theoretical provisions of the article are shown with specific examples.  
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ГАЯНЭ ОГАНЕСЯН 
Преподаватель, АГЭУ 

     
РУССКИЕ ПОСЛОВИЦЫ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА 

СТУДЕНТАМИ 
 

Ключевые слова: пословицы, национальная ментальность, 
язык и речевая коммуникация, языковая 
единица, фразеологизмы, типовые ситуа-
ции, структурно-смысловое своеобразие 

 

В статье рассмотрены вопросы изучения пословиц (формы паремии) как языко-
вой единицы, их роли и значения в языковой системе. Определено значение знания пос-
ловиц в процессе обучения студентов русскому языку.  

 

       Проблема усвоения пословиц в процессе изучения иностранного языка является од-
ной из наименее разработанных в методике, хотя такие яркие единицы, как пословицы, 
издавна привлекали внимание и филологов, и лингвистов, и методистов, и преподавате-
лей-практиков. Пословицы собирал и изучал еще М.В. Ломоносов почти 300 лет тому на-
зад. С Ломоносова и начинается научное изучение русских пословиц. С тех пор по посло-
вичной проблематике накоплена обширнейшая литература. Пословицы, однако, до срав-
нительно недавнего времени изучались главным образом в историко-литературном аспек-
те, ими занимались в основном фольклористы. Лингвисты жемало интересовались посло-
вицами, поскольку не считали их объектом лингвистики. Лишь с развитием фразеологи-
ческой теории стало возможным лингвистическое изучение пословиц как сверхсловных 
устойчивых единиц, хотя среди фразеологов до сих пор нет единого мнения относитель-
но объема фразеологии и правомерности отнесения пословиц к фразеологическим едини-
цам. В последние десятилетия под влиянием многочисленных паремиологических работ и 
на фоне разнобоя мнений о лингвистическом статусе пословиц в методике формируется 
ставшее уже традиционным мнение о пословицах как о литературном (фольклорном) ма-
териале, в котором ярко представлены своеобразие народа, его понимание жизни, исто-
рико-географические особенности страны, образная народная речь, а также, не в послед-
нюю очередь, нормативное употребление лексических, грамматических и фонетических 
средств. Все это делает пословицы ценнейшим учебным материалом, с одной стороны, 
для проведения лингвострановедческой работы, а с другой - для работы по усвоению 
языкового материала. Именно такая роль пословиц в учебном процессе подчеркивается 
во многих методических работах. 

В учебной практике пословицы прежде всего используются как ценный 
страноведческий материал, поскольку давно замечено, что "пословица - не простое изре-
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чение. Она выражает мнение народа. В ней заключена народная оценка жизни, наблюде-
ния народного ума"1.  

Поскольку пословицы и поговорки являются единицами очень яркими и по форме, 
и по содержанию, то преподаватели охотно включают их в учебный процесс. В учебной 
практике пословицы чаще всего предлагается использовать как иллюстративный матери-
ал, а также для внесения оживления и разнообразия в работу по усвоению языка. Мето-
дисты рекомендуют преподавателям "использовать языковые афоризмы (пословицы) в 
различных целях: от иллюстрации фонетических и грамматических явлений, типичных си-
туаций общения до обсуждения сходства и различия изучаемых единиц в разных языках, 
включая дискуссию по ситуативному употреблению той или иной единицы и пониманию 
ее образногоплана"2. Именно так используются пословицы в тех учебных пособиях, авто-
ры которыхпытаются ввести паремии в активную речевую практику при изучении языка. 

В соответствии с такими методическими рекомендациями появляется немало учеб-
ных пособий, в которых усвоение языкового материала (лексики, грамматики) и упражне-
ния поразвитию речи строятся целиком на пословичном материале. Авторы таких посо-
бий обычнозаявляют, что они "ставили своей целью содействовать распространению в 
речи смысловых и разговорных моделей языка вместе с повторением и систематизацией 
знаний пограмматике"3. 

Однако пословицы ценны не только тем, что они ярки по форме и глубокомыслен-
ны по содержанию, что и позволяет использовать их для оживления и облегчения учебно-
го процесса. Пословицы ценны и сами по себе, занимая и в языке, и в структуре языко-
вой личности свое особое место. Об этом говорит уже хотя бы тот факт, чтонет ни одного 
человека, который не знал бы ни одной пословицы. Тот факт, что ни один человек в 
своем речевом поведении не может обойтись без пословиц, свидетельствует о том, что 
пословицы - это единицы со своим функциональным предназначением, которого нет у 
других единиц языка. И как таковые пословицы обладают самостоятельной ценностью. 
Поэтому среди преподавателей все большее распространение получает та точка зрения, 
согласно которой при усвоении языка "следует овладеть – помимо грамматики - не только 
определенным набором слов и фразеологических оборотов, но и каким-то минимумом об-
щеупотребительных паремиологическихклише"4. В процессеязыкового обучения послови-
цы должны усваиваться с той же обязательностью, с какойусваиваются слова и граммати-
ческие правила. 

                                                            
1  Аникин В.П., Введение к кн.: Жуков В.П., Словарь русских пословиц и поговорок: М., 2001, с. 6. 
2  Киселева С.Н., К вопросу об использовании единиц фразеологии и афористики в учебном процессе на 

подготовительном факультете, Русский язык для студентов-иностранцев, 1984, N 23, с. 72. 
3  Хлецова О.А., Русский язык в пословицах, крылатых словах, афоризмах. М., 1999, с. 2. 
4  Пермяков Г.Л., К вопросу о русском паремиологическом минимуме. Словари и лингвострановедение  М., 

1982, с. 131-132. 
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В лингвистических исследованиях все больше внимания обращается на "язык как 
феномен культуры, как определенное видение мира сквозь призмунационального языка, 
как выразитель особой национальной ментальности"1. С этих позицийсовременная линг-
вистика исходит при описании языка и речевой коммуникации. И посколькупословицы 
являются наиболее яркими выразителями национальной ментальности, то ихизучение ста-
новится все более актуальным. Пословицы относятся к тем языковым единицам, в 
структуре семантики которых культурный компонент (сегмент) играет определяющую 
роль, ведь "большинство пословиц,как справедливо указывает В.А.Маслова, - это стерео-
типы народного сознания"2. Поэтомув свете происходящих в лингвистике и методике из-
менений изучение именно пословицприобретает особый интерес и актуальность.Прежде 
всего необходимо было дать определение пословицы, которое могло быпослужить ос-
новой для выделения пословичных единиц и отграничения их от схожихобразований. 
Пословица - это устойчивое широкоизвестное изречение со структурой предложения, 
имеющее художественную форму и глубокий нравоучительный смысл, воспринимаемый 
как народная мудрость.В языковой единице функция присутствует лишь как потенция, 
которая может бытьреализована только в процессе речевого использования. Характери-
зовать какую-то единицуфункционально значит описывать, как и для чего она исполь-
зуется в речи, и тем самымобязательно выходить из сферы языка в сферу речи. То,что в 
пословице глубокий смысл выражен одним предложением, говорит о том, что пословица 
всегда афористична.Кроме того, пословицавсегдавыражает суждение,поскольку"мысль не 
может быть выражена в языке иначе, как в форме предложения"3. За долгое время бы-
тования в народной среде пословица утрачивает все случайное (как в форме, так и в со-
держании), остается лишь глубокий смысл, собранный в предельно краткую запоминаю-
щуюся форму. Фольклористы справедливо отмечают, что пословица всегда имеет пре-
дельно отшлифованную форму. В пословицах, где, по определению, глубокий смысл 
сконцентрирован в единственном предложении, достигается предельное соответствие 
формы и содержания, то есть высшая степень художественности в указанном выше 
смысле. В пословичной дефиниции мы говорим о нравоучительности, дидактичности 
пословиц, поскольку известно, что, "будучи одной из форм мировидения и познаватель-
ной деятельности человека, пословица поучительна и содержательна всегда, независимо 
от того,где, когда и на каком языке она зародилась"4.  

Вместе с тем в данной дефиниции не указывается на оценочность пословичного 
смысла, хотя общеизвестно, что в пословице всегда содержится оценка называемой типо-
вой ситуации, одобрение или осуждение с точки зрения принятой морали. Пословица - 
                                                            
1  Киселева С.Н., К вопросу об использовании единиц фразеологии и афористики в учебном процессе на 

подготовительном факультете, Русский язык для студентов-иностранцев, 1984, N 23, с. 77. 
2  Маслова В.А., Введение в лингвокультурологию. М., 1997, с. 4. 
3 Арутюнова Н.Д., Предложение и его смысл: Логико-семантические проблемы. М., “Наука”, 1976, с. 56. 
4Тарханов З.К., Русские пословицы: систаксис и поэтика. Петрозаводск, 1999, с. 78. 
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это языковая единица, а не единица речевогоплана. Верно то, что пословица - это 
текст, выраженная в слове "художественная миниатюра". Мы рассматриваем язык как 
функциональное образование, все единицы которого имеют свое коммуникативное пред-
назначение. Определив и охарактеризовав пословицы как своеобразные языковые еди-
ницы фразеологического типа, можно ставить вопрос об отборе пословиц в учебных 
целях. Как сверхсловные устойчивые единицы, относимые к фразеологизмам, пословицы 
должны отбираться по критериям отбора фразеологии. Эти критерии, однако, должны 
быть соотнесены со структурно-смысловыми особенностями пословичных фразеологиз-
мов и их своеобразной ролью в речевом процессе. Новый этап в изучении русской народ-
ной афористики начинается со времени выхода всвет знаменитого собрания В.И. Даля 
"Пословицы русского народа" (1861 г.). Даль жепоставил передсобой задачу описать бо-
гатство живого языка. На основе анализа структурно-смысловых и функциональных ха-
рактеристикпословицы рассматриваются как языковые единицы, представляющие собой 
особый типфразеологизмов, называющих типовые ситуации. Как воспроизводимые еди-
ницы, зафиксированные языковым кодом, пословицы должны усваиваться как готовые 
(а непроизводимые в процессе речи) единицы, имеющие свое особое функциональное 
предназначение. Язык рассматривается как функциональная система, в которой все еди-
ницы наилучшим образом приспособлены для выполнения специфичных для каждого 
класса единиц коммуникативных функций. Для пословичных единиц такими функциями 
являются номинативная (называние типовых ситуаций), аргументационная (апелляция к 
народной мудрости), кумулятивная отражение и фиксация народного опыта эстетическая 
(украшение речи фольклорными средствами). Для выполненияименноэтих функций пос-
ловицы приспособлены лучше, чем любые другие единицы языка. Чтобы обеспечивать 
эти важнейшие речевые функции, пословицы должны специально отбираться и усваи-
ваться приязыковом обучении. Пословицы являются теми языковыми единицами, в кото-
рых наиболее ярко и отчетливо отражается ментальность народа, его мировосприятие и 
понимание жизни. Поэтому усвоение наиболее важных русских пословиц, включение их в 
структуру вторичной языковой личности будет способствовать не только улучшению язы-
ковой подготовки студентов, но и формированию у них более глубоких представлений в 
области народопсихологии, страноведения, культурологии, межкультурной коммуникации. 

При анализе и отборе пословицы отграничиваются от поговорок. Пословицы и 
поговорки обладают различными, во многом не совпадающими структурно-смысловыми 
характеристиками. В структуре языка это единицы с разным функциональным 
предназначением, чем и обусловлены различия в их признаках. Именно поэтому послови-
цы и поговорки нельзя рассматривать совместно и отбирать как единицы одного класса. 
Пословица как лингвистическая единица обладает ярким своеобразием. Она имеет преди-
кативную структуру, художественную форму, глубокое нравоучительное содержание, от-
ражающее народное мировидение и понимание жизни. Этими свойствами пословицы 
резко выделяются среди других языковых единиц. Структурно-смысловое своеобразие 
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пословиц обусловлено теми функциями, которые пословицы выполняют в речевом про-
цессе. По нашим наблюдениям, даже среди наиболее употребительных русских пословиц 
более одной третине имеет пословичных соответствий в другом языке. Этозначит, что 
иноязычноеязыковое сознание, в отличие от русского, не выделяет эти ситуации как со-
циально значимые. Несовпадение по этому параметру делает эти русские пословицы осо-
бо ценными. 

Учитывать родной язык при отборе языкового материала необходимо потому, что 
усвоение иноязычного материала и его использование в речи происходит на фоне родно-
го языка.Многие методисты проводят сопоставление с родным языком прежде всего для 
того, чтобы выявить несовпадающие в обоих языках языковые явления, которые счи-
таются болеетрудными для усвоения. Сопоставление помогает предвидеть характер труд-
ностей и наметитьпути к их преодолению. При отборе предлагается отбирать в первую 
очередь те единицы, при усвоении которых возникают наибольшие трудности из-за их 
несовпадения с единицами родного языка. Однако, если при отборе отдавать предпочте-
ние наиболее трудным единицам, то в результате будет отобран словарь наиболее труд-
ных, а не наиболее полезных единиц. 

При отборе пословиц мы учитывали родной язык, исходя из психолингвистических 
закономерностей порождения речи на иностранном языке. Говоря на иностранном языке, 
каки на родном, человек естественно стремится называть типовые ситуации пословица-
ми, которые для этой цели в языке и существуют. Однако социальный опыт разных наро-
дов по-разному отражается в их языках; системы типовых ситуаций у разных народов не 
совпадают, поэтому многие пословицы не имеют в другом языке пословичных соот-
ветствий. Например: На вкус и цвет товарища нет //Не в деньгах счастье и т.п. С 
другой стороны, если какая-то ситуация в обоих языках называется пословицей, то род-
ная ииноязычная пословицы могут не совпадать по структуре и компонентному составу, 
т. е. посвоей художественной форме. Именно это следует принимать во внимание, ис-
пользуя критерий учета родного языка. Например: 

Кто не работает, тот не ест – Ով չաշխատի՝ չի ուտի, вариант: Ծառի տակ 
պառկողի բերանը տանձ չի ընկնի: 
Своя рубашка ближе к телу –Ամեն մարդու շապիկն իր մարմնի մոտ է: 
Скажи, кто ты – скажу, кто твой друг –Ասա ով է քո ընկերը, ասեմ ով ես դու: 
Запретный плод сладок –Արգելված պտուղը համով կլինի (քաղցր է): 
Одна голова хорошо, две – лучше –Խելք խելքի տալ: 
Потерять друга легко, найти–сложно–Բարեկամ կորցնելը հեշտ է, գտնելն է դժվար: 
От любви до ненависти один шаг – Շատ մի սիրիր՝ ատել կա: 
Лучше поздно, чем никогда –Լավ է ուշ, քան երբեք: 
Все не без порока – Անծուխ փայտ չկա, անսխալ մարդ: 
Друг познается в беде – Բարեկամները նեղ օրվա համար են: 
Дело мастера боится –Գործը գործիմացին, երկաթը՝ դարբնին: 
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Незваный гость – хуже татарина – Անկոչ հյուրն առանց հյուրասիրության կմնա: 
Конец – делу венец – Ամեն բանի վերջը գովելի է: 
На бога надейся, а сам не плошай –Աստծուդ խնդրիր, բայց բահը ձեռքիցդ մի գցիր: 
Пословицы - специфический языковой материал, тесно связанный со страноведчес-

ким и культурологическим аспектом усвоения языка. Пословицы резко отличаются от 
слов и словосочетаний прежде всего тем, что они выражают не понятия, а суждения, вы-
работанные народом в ходе его многовековой жизни в определенных условиях и истори-
ческих обстоятельствах.  

 
ԳԱՅԱՆԵ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
 

ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԱՍԱՑՎԱԾՔՆԵՐՆ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ՝ ՌՈՒՍԵՐԵՆԻ 
 ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր.  ասացվածք, ազգային մտածելակերպ, լեզու և 
խոսակցական հաղորդակցում, լեզվական տարր, 
տիպային իրավիճակ, կառուցվածքաիմաստային 
առանձնահատկություն 

 

Հոդվածում ներկայացվում է «ասացվածք» եզրույթը՝ որպես լեզվական տարր, քննարկվում 
են ասացվածքների ուսումնասիրության խնդիրները և դրանց դերը լեզվական համակարգում: Լու-
սաբանվել է ասացվածքների իմացության նշանակությունը ուսանողների ռուսերենի ուսուցման 
գործընթացում: 

 
GAYANE HOVHANNISYAN  

 

PROVERBS IN RUSSIAN LANGUAGE TEACHING PROCESS 
 

Key words: proverbs, national mentality, language and speech 
communication, language unit, phraseologism, 
model situation, structural- meaning singularity 

 

In the given article the problem of the investigation of proverbs are considered as separate 
language units, and their role and significance in language system. Also the importance of students 
awareness about proverbs during the russian language teaching process is covered. 
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ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 
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вычайные ситуации, прогнозирование, 
террористическая деятельность, техно-
генная катастрофа, стихийные бедствия 

 

Стихийные бедствия, промышленные аварии и катастрофы на транспорте, 
экологические последствия антропогенного характера, создают ситуации опасные 
для жизни и здоровья населения. 

В данной статье обосновывается, что в условиях чрезвычайных ситуаций об-
щество, движимое естественным стремлением к самосохранению, должно предприни-
мать осознанные, заранее предусмотренные меры, направленные на обеспечение без-
опасности жизнедеятельности. Следовательно, деятельность каждого из нас, наше 
поведение должны быть направлены на создание гуманистического общества, а для 
этого необходимо изучать чрезвычайные ситуации, их прогнозировать, а выбор меро-
приятий, сил и средств защиты зависит от вида, специфики чрезвычайных ситуа-
ций, характера порождающих факторов и тяжести последствий. 

 

История развития земной цивилизации неразрывно связана с созданием условий и 
предпосылок для возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий различ-
ного характера, которые в основном являются, как правило, следствием про-изводствен-
ной и хозяйственной деятельности человека. 

Неоспоримые преимущества, которые получил человек в результате технического 
прогресса, обернулись для него и окружающей его среды многочисленными бедами. 

Каждую минуту в мире происходят взрывы, пожары, обрушиваются здания, в ат-
мосферу выбрасываются огромное количество вредных и токсичных веществ, происхо-
дят террористические атаки, аварии в промышленности, сельском хозяйстве, энергетике 
и.т.д. 

Человек существует в условиях постоянно изменяющихся потенциальных опаснос-
тей, которые являются основным признаком процесса взаимодействия человека со сре-
дой обитания. Все действия людей и все составляющие компоненты среды его обитания 
обладают способностью генерировать опасные и вредные факторы.  

В этих условиях встает вопрос организации безопасности жизнедеятельности, кото-
рая направлена на обеспечение благоприятных условий жизни людей, их деятельности, 
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защиту жизни и здоровья людей и окружающей среды от воздействия внешних и внут-
ренних факторов.  

В последнее время мировое сообщество серьезно озабочено постоянными угрозами 
безопасности жизнедеятельности людей, связанными с насилием, которое называется 
„терроризм“ (terror)1. Терроризм относится к числу общечеловеческих проблем и в нашей 
действительности является самой жестокой, изощренной и распространенной формой 
чрезвычайной ситуации социального характера.Он рождает у людей стойкое чувство ужа-
са, страха и незащищенности. В настоящее время, терроризм стал одним из радикальных 
способов решения политических, финансовых, религиозных, криминальных, коммерчес-
ких и личных проблем. 

Формы терроризма разнообразны, начиная от угроз и принуждения и заканчивая 
уничтожением большого количества людей, угоном самолетов, массовыми отравлениями, 
захватом заложников. 

Жертвами террора, как правило, чаще всего становятся невинные граждане, а в 
своей деятельности террористы используют новейшие разработки науки и техники, они 
оснащены и применяют современные виды связи, полиграфическое оборудование, 
компьютеры. Особенно опасны террористы - смертники, которые жертвуют жизнью „за 
дело“. 

В мире действуют разнообразные террористические группировки, секты и терро-
ристы - одиночки, но чаще всего большинство террористических действий организуются, 
координируются и осуществляются в рамках мировой террористической системы, в кото-
рую входят известные организации: „Алькаида“, „ИГИЛ“, „Исламское движение сопро-
тивления - ХАМАС“, „Аум Сенрике“, „Красные бригады“ и.т.д. 

Основным оружием террористов является насилие над личностью и излюбленными 
зонами террора являются места массового скопления людей, здания, пляжи и.т.д.  

Террористическая деятельность, экстремальные чрезвычайные ситуации требуют 
повышенного внимания мирового сообщества, т.к в современных условиях этот процесс 
принимает широкий размах, имеет трансграничный характер. Профилактику и борьбу с 
терроризмом ведут практически все страны нашей планеты, для этого созданы специаль-
ные международные организации, координируются все силы и средства.  

Одним из видов терроризма являются социальные чрезвычайные ситуации, связан-
ные с похищениями людей. В этом вопросе в списке стран Колумбия2, где ежегодно ре-
гистрируется в среднем от 3 до 3.5 тысяч подобных преступлений, что составляет при-
мерно 60% от общего числа похищенных людей в мире. Массовые похищения отмечены 
в России в конце 20-ого века, а наибольшее их число приходится на Северный Кавказ. В 

                                                            
1  Ю.Н. Сычев, Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, Москва, 2005, с. 117 
(„terror” в переводе с английского языка означает ужас, страх). 
2 Ю.Н. Сычев, БЖД, Москва, 2005, с. 120. 
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период с 2000 по 2003 год в Чеченской Республике похищено, по официальным данным 
около 2 тысяч человек.  

Чаще всего похищают мужчин – 84.7%, женщин – 12.3%, несовершеннолетних детей 
– 3%. 

Похищение человека, в основном, тщательно спланированная, хорошо подготовлен-
ная и многоэтапная операция. 

В борьбе с социальными чрезвычайными ситуациями велика и неоценима роль об-
щества и его социально-политических структур, деятельность которых должна быть нап-
равлена на отказ насильственных способов, на осознание обществом всей опасности тер-
роризма, экстремальных ситуаций и готовности противостоять им. 

При обеспечении безопасности жизнедеятельности людей важное значение имеет 
продолжительность жизни и здоровья человека, которые зависят от образа его жизни и 
опасных привычек. Например, человек любого возраста становится наркоманом в тече-
нии нескольких недель, а к некоторым наркотикам (героин) можно привыкнуть в течении 
нескольких дней. Рассмотрим среднюю продолжительность жизни при наличии опасных 
привычек (схема 1)1 

 
Вредная привычка Продолжительность жизни 

курение 62 года 
наркомания 35 лет 
алкоголизм 50 лет 

без опасных привычек 70 лет 
 
Специфика социальных чрезвычайных ситуаций заключается в том, что они возни-

кают в области взаимоотношений между людьми и зависят от каждого из нас. С помо-
щью социальных чрезвычайных ситуаций человечество наивно пытается решить финан-
совые, политические и личные задачи. Все это, естественно приводит к нарушению без-
опасности жизнедеятельности людей, применяются такие жестокие методы, как шантаж, 
угрозы и насилие. 

Классификация социальных чрезвычайных ситуаций (схема 2)2 
 

                                                            
1 Ю.Н. Сычев, БЖД, учебное пособие МГУ, Москва, 2010, с. 123. 
2 Ю.Н. Сычев, Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях, Москва, 2005, с. 16. 
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Эволюционный путь развития человека свидетельствует о том, что потребность 

обеспечения безопасности относится к числу приоритетных мотивов деятельности людей 
и сообществ. Именно стремление к безопасности обусловило объединение наших предков 
в сообщества, привело к формированию армий и служб безопасности, охраны порядка 
природы и борьбы со стихийными бедствиями. 

Проблема устойчивого развития общества и его безопасности волновало челове-
чество всегда, и по мере развития, острее становилась проблема для цивилизации в це-
лом и все больше внимания приходилось уделять безопасности общества и личности. Все 
это породило немало глобальных проблем, в частности, решение вопросов ресурсообес-
печения и безопасности жизни. 

По своему характеру глобальные проблемы различны, но их основной и приоритет-
ной задачей остается обеспечение безопасности развития общества.  

К числу глобальных проблем относятся1  
 сохранение мира на Земле; 
 экологическая проблема; 
 демографическая; 
 продовольственная; 
 экономическая; 
 энергетическая и сырьевая; 
 информационная; 
 проблема здоровья человека и человечества. 

                                                            
1 П.Э. Шлендер, Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие, Москва, 2008, с. 5-6. 
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Из вышеперечисленных аспектов рассмотрим демографическую проблему, которая 
тоже носит глобальный характер. Одним из причин роста численности населения Земли 
являются успехи медицины, что привело к увеличению продолжительности жизни.  

За все предыдущие века к 1900 году численность населения Земли достигла 1 млрд 
человек: в течение XX века численность населения возросла в шесть раз и к 2000 году 
составила 6 млрд человек, а к 2050 году может достичь 12 млрд человек1. Представлен-
ные демографические показатели являются опасными для биосферы Земли. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности человека стало государственной за-
дачей и нуждается в управлении действиями людей, в предупреждении, профилактике и 
прогнозированию чрезвычайных ситуаций, а также в ликвидации последствий, в против-
ном случае нарушается экологическое равновесие на определенной территории, возника-
ет угроза жизни, здоровью и безопасной жизнедеятельности, наносится урон (иногда не-
поправимый) имуществу не только частных лиц, но и экономике государства. 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на государственном уров-
не организуют силы и средства гражданской обороны. Гражданская оборона является од-
ним из важнейших функций государства по проведению мероприятий по защите населе-
ния и обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Основными задачами гражданской обороны являются предупреждение, прогнози-
рование и предотвращение последствий чрезвычайных ситуаций. 

Хорошо организованная и налаженная система прогнозирования и предупреждения, 
умелые действия аварийно-спасательных работ в очагах поражений, обучение населения 
и производственного персонала способам защиты от опасностей, налаженная система 
оповещения и эвакуации населения, материальных и культурных ценностей, подготовка 
систем жизнеобеспечения к работе в условиях чрезвычайных ситуаций, наиболее рацио-
нальное размещение производительных сил и населения на территории страны, с учетом 
возможных природных и техногенных катастроф, предоставление медицинского обслужи-
вания, включая оказание первой медицинской помощи, срочное предоставление жилья и 
предметов первой необходимости, обеспечение постоянной готовности сил и средств 
гражданской обороны позволяют сократить число погибших и пострадавших, уменьшить 
материальные потери и обеспечить успешную работу объектов экономики. 

Повышение безопасности жизнедеятельности возможно только при постоянном со-
вершенствовании органами гражданской обороны системы обучения населения способам 
защиты от опасностей, как в мирное так и в военное время, а также обеспечение государ-
ственного надзора2 по выполнению мероприятий гражданской обороны и юридической 
ответственности должностных лиц, призванных осуществлять координированные меро-
приятия при экстремальных ситуациях. 

                                                            
1 П.Э. Шлендер, Безопасность жизнедеятельности, учебное пособие, Москва, 2008, с. 7. 
2 В.И. Емельянов, Защита населения и территорий в ЧС, Москва, 2003, с. 19. 
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Важное значение в системе противодействия чрезвычайным ситуациям природного, 
техногенного, социального характера, стихийных бедствий имеет каждый из нас и каж-
дый человек имеет право защитить свою жизнь и здоровье, обеспечить безопасность 
жизнедеятельности, применяя при этом свой опыт, знания, навыки и силы. 

Опасности и угрозы всегда предполагали взаимодействие двух сторон – субъекта, 
который выступает в роли источника и носителя угрозы, и объекта угрозы и опасности. 
Каждая личность в системе безопасности жизнедеятельности является высшей целью об-
щественно-политического и социально-экономического развития общества, а государство 
является тем организационным механизмом, который гарантированно обеспечивает пра-
ва каждого из нас, т.к. любой человек выступает и как объект, и как субъект опасностей и 
угроз. 

Естественно, предотвратить большую часть чрезвычайных ситуаций и катастроф 
природного, техногенного, социального, экологического характера невозможно, но осно-
вываясь на данных прогнозирования и мониторинга и проведя ряд таких мероприятий, 
как выполнение строительных работ с учетом всех норм и правил, организация химичес-
кого, радиационного и бактериологического наблюдения и лабораторного контроля, про-
ведение санитарно-гигиенических и противоэпидемиологических работ способствуют 
уменьшению масштабов и последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно концепции остаточного риска1 абсолютной безопасности не бывает, всегда 
будут природные, техногенные, социальные, экологические чрезвычайные ситуации, ава-
рии в коммунальной сфере, дорожно-транспортные происшествия, но всегда возможно 
достижение максимального уровня безопасности, при условии постоянного повышения 
его уровня. 

 
ՆԵԴԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

 

ԿԵՆՍԱԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՐՏԱԿԱՐԳ 
ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ 

  

Հիմնաբառեր.  կենսագործունեության անվտանգություն, արտա-
կարգ իրավիճակներ, կանխատեսում, ահաբեկ-
չական գործունեություն, տեխնոգեն աղետ, տա-
րերային աղետներ 

 

Տարերային աղետները, արտադրական և տրանսպորտային վթարները և պատահարները, 
անտրոպոգեն բնույթի էկոլոգիական հետևանքները ստեղծում են իրավիճակներ, որոնք վտանգա-
վոր են բնակչության կյանքի և առողջության համար: 

Հոդվածում հիմնավորվում է, որ արտակարգ իրավիճակների պայմաններում հասարակու-
թյունը, ունենալով ինքնապաշտպանության բնական բնազդ, պետք է գիտակցաբար ձեռնարկի 

                                                            
1 В.Д. Венцель, Безопасность жизнедеятельности, Омск, 2015, с. 152. 
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նախապես մշակված միջոցառումներ, որոնք նպաստում են անվտանգ կենսագործունեության 
ապահովմանը: 

Հետևաբար՝ յուրաքանչյուրիս գործողությունները, վարքագիծը պետք է ուղղված լինեն՝ կա-
ռուցելու մարդասիրական համակարգ, որի համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և կանխագուշա-
կել արտակարգ իրավիճակները, իսկ միջոցառումների ընտրությունը, պաշտպանության միջոցնե-
րը և ուժերը կախված են արտակարգ իրավիճակների տեսակից, բնույթից, առաջացնող գործոննե-
րից և հետևանքների ծանրությունից:  

 

NEDA PETROSYAN  
 

SAFETY OF LIFE ACTIVITY DURING EMERGENCY SITUATIONS 
 

Key Words:  safety of life activity, emergency situations, 
prediction (prognostication), safety culture, terrorist 
activity, technological disaster,natural disaster 

 

Natural disasters, industrial accidents and catastrophes on transport, ecological consequences of 
anthropogenic character create situations that are dangerous for life and health of population. 

In the following article is being substantiated in the conditions of emergency situations the 
society, movable for natural desire for self-preservation, must undertake previously envisaged measures 
directed to preservation of safety of life activity. 

Therefore, activity of each of us, our behaviors must be directed to the creation of humanitarian 
society, and for it is necessary to study emergency situations, predict them, but the selection of 
measures, forces and protection means consist of view, specification of emergency situations, character 
generating factors and the severity of the consequences.  
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РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ МОНОЛОГИЧЕСКОЙ РЕЧИ СТУДЕНТОВ 
 

Ключевые слова։ совершенствование русской речи, моно-
логическая речь, речевое умение, активиза-
ция продуктивной устной речи, стимуля-
торы русской монологической речи, акти-
визация обучения, язык специальности 

 

Важным компонентом содержания обучения студентов является речевое умение, 
под которым понимают способность выражать мысль и понимать высказывание, ос-
новываясь на знаниях и владении навыками использования языковых средств в речи. 
Грамматический навык определяется как компонент речевого умения.  
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Монологическая речь представляет собой цепь взаимосвязанных предложений, раз-
вертывающих мысль в определенной логической последовательности. 

Важным компонентом содержания обучения студентов является речевое умение, 
под которым понимают способность выражать мысль и понимать высказывание, основы-
ваясь на знаниях и владении навыками использования языковых средств в речи. Грамма-
тический навык определяется как компонент речевого умения. 

Совершенствование русской речи студентов должно осуществляться на базе текстов 
по специальности. 

В практике обучения, особенно на начальном этапе, когда студенты только еще 
приступают к усвоению языка специальности, особое место отводится различению спосо-
бов изложения (описание, повествование, рассуждение). 

Способы изложения чередуются в зависимости от композиции текста, целей и задач 
обучения, значение имеет также и конкретность или абстрактность содержания текста. 

Четкие, лаконичные тексты желательно изучать на начальном этапе обучения, на 
них легче активизировать лексику. 

На первом этапе в процессе анализа связных текстов и выполнения аналитических и 
творческих заданий студенты знакомятся с понятиями "типы речи", "описание – тип моно-
логической речи" и усваивают особенности описания в плане содержания и языкового 
оформления.  

Традиционно понятие монологической речи распространяется лишь на устную фор-
му речевого общения. В то же время поскольку письменная речь по своим жанрам и наз-
начению также, как правило, монологична, она может быть подведена под это понятие.  

Устный и письменный монологи близки прежде всего в плане мотивированности ре-
чи. Такая общность позволяет рассматривать устный и письменный монологи параллель-
но и использовать на уроках русского языка аналогичные средства их стимуляции. 

Между устной и письменной монологической речью имеется и ряд различий. Разли-
чие между ними в методическом плане связано с возможностью письменные работы вы-
полнять одновременно, синхронно, а устные – лишь последовательно1. 

Речевое общение - это и деятельность, представленная всегда двумя видами։ гово-
рение-слушание, письмо - чтение, которые осуществляются двумя или несколькими об-
щающимися в форме диалога или монолога по определенным правилам, сложившимися 
в языковой практике. 

В.В. Виноградов считал, что свободное владение формами общения – монологом и 
диалогом, их различными "композиционными типами" – это искусство, для которого кро-
ме обычных навыков нужны также "…творческая сила индивидуального своеобразия и 
соответствующая традиция"2. 

                                                            
1 Развитие связной продуктивной речи на уроках русского языка (под ред. М.Б. Успенского, М.В. Головано-

вой). М.,1986, с. 122. 
2 Виноградов В.В., Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963, с. 18. 
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Обучение монологической речи предусматривает прежде всего формирование уме-
ний։ 

а) конструировать предложения и связывать их между собой; 
б) строить высказывание в соответствии с логикой развертывания мысли. 
Активизация продуктивной устной речи достигается различными способами։ 
1) одни студенты начинают, другие продолжают рассказ "по цепочке"; 
2) студенты задают вопросы или подают стимулирующие реплики "основным" 

рассказчикам; 
3) несколько человек поочередно рассказывают, а остальные корректируют их, до-

полняют, исправляют ошибки. 
Если при первом рассказывании допускаются вставные реплики, вариативные 

вставки, коррективы и т.д., то при повторном рассказывании текст воспроизводится од-
ним или несколькими студентами уже в целостном виде. 

В процессе коллективной подготовки устной учебно - творческой работы стимулято-
рами русской монологической речи служат։ 

а) правильный выбор темы и источника монолога; 
б) предварительное знакомство студентов с соответствующей литературой (получе-

ние из нее нужной информации); 
в) коллективное предварительное продуцирование (составление) монологического 

высказывания по данной теме (например, "Инвестиции"); 
г) выполнение предварительных лексических, грамматических и других упражнений 

по отработке трудных речеупотреблений (прогнозируются преподавателем). 
При необходимости можно использовать и средства индивидуальной подготовки 

студентов. Например, некоторые из них по выбору преподавателя готовятся выступать с 
кратким сообщением на определенную тему1. 

На практических уроках русского языка (в экономическом вузе) позволяет препода-
вателю проводить перед чтением связного текста по специальности специальную подго-
товку к его восприятию. Обучение языку специальности начинается с объяснения значе-
ния - термина. Тексты же предваряются списком активной лексики, в который включены 
слова и словосочетания терминологического характера. Проводятся семантизация слов и 
подготовительные тренировочные упражнения. 

В этих сллучаях предварительная языковая подготовка к восприятию текста может 
стать самостоятельным структурным элементом урока. 

Семантизация слов призвана обеспечить наилучшее понимание повествования или 
описания и в дальнейшем правильное и осмысленное употребление семантизируемых 

                                                            
1 Развитие связной продуктивной речи на уроках русского языка (под ред. М Успенского, М.В.Головановой, 

М., 1986, с. 125. 
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слов (или выражений) во время анализа текста, его воспроизведения, упражнений и в 
собственной спонтанной речи. 

Некоторые задания, например по введению в речь и анализу словоформ, направле-
ны на отработку как лексических, так и грамматических навыков. Другие носят диффе-
ренцированный характер, например, подбор лексических синонимов вне связи с грамма-
тической темой (словарно-лексические упражнения). Такие словарные упражнения по 
связному тексту (выделение и группировка слов, синонимические замены и др.) лучше 
проводить сразу же после анализа и воспроизведения. В последнем случае синонимичес-
кие замены или другие лексические действия по тексту помогут разнообразить словарь 
студентов при анализе содержания и пересказа.  

На завершающем этапе работы предлагаются тексты, предназначенные для рефе-
рирования, рецензирования, аннотирования. 

Реферирование может рассматриваться в других основных аспектах։ как средство 
обучения видам речевой деятельности (аудирование, чтение, письмо) с целевой установ-
кой на извлечение значимой информации и ее передачу в краткой форме и как самостоя-
тельная деятельность. 

Реферирование как способ передачи основного содержания текста с выделением 
ключевых мыслей или обобщений может также служить организующим моментом при 
обучении говорению, в частности при развитии монологического высказывания с опорой 
на текст, при котором информация подвергается свертыванию. 

Во всех перечисленных видах речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 
письмо) реферирование может использоваться как одно из важнейших методических 
средств обучения языку специальности. 

Таким образом, всю работу над текстами по специальности условно можно 
разделить на 2 этапа. 

Первый этап, этап тренировки, предлагает словарную работу ( ввод и активизация 
специальной лексики); различные упражнения типа։ 

а) выделить основные логико-композиционные части текста; 
б) построить монологическое высказывание, используя предлагаемый план и син-

таксические конструкции; 
в) выделить основную мысль абзаца или микротекста, а также установить логико-

синтаксические связи (параллельную и последовательную) внутри описательных 
и повествовательных абзацев; между абзацами или в микротексте; 

г)  сократить текст за счет исключения дополнительной информации в целях напи-
сания аннотации или рецензии. 

Студенты уясняют характерные черты научной литературы, ее стилевые особенности. 
Вся работа над текстами по специальности ведется с постепенным усложнением.  
Завершающий этап работы – составление рефератов. Тематика этих рефератов сог-

ласовывается предварительно с преподавателем. 
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Практика показывает, что чтение и понимание текстов по специальности повышает 
интерес студентов к изучению русского языка, пробуждает в них творческую инициативу, 
облегчает овладение будущей специальностью.  

 
ԼԻԴԱ ՏՈՆՈՅԱՆ 
 

ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՄԵՆԱԽՈՍԱԿԱՆ ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր. ռուսաց լեզվի կատարելագործում, մենախոսու-
թյուն, խոսելու հմտություն, արդյունավետ բանա-
վոր խոսքի ակտիվացում, ռուսերեն մենախոսու-
թյան խթանիչներ, ուսուցման ակտիվացում, մաս-
նագիտական լեզու 

 

Ուսանողների ուսուցման գործընթացի բաղկացուցիչներից է խոսքի զարգացումը, որը ենթա-
դրում է մտքերի արտահայտման և ընկալման ունակություն` հիմնված լեզվական գիտելիքների կի-
րառման վրա: Քերականական հմտությունների ձևավորումը պայմանավորում է խոսքի կառուցման 
կարողությունները: 

 
LIDA TONOYAN 
 

THE DEVELOPMENT OF STUDENTS MONOLUGUE SPEECH SKILLS 
 

Key words:  perfection of russian speech, monologue speech, 
speech ability, activization of productive oral 
speech, stimulators of russian monologue speech, 
intensification of learning, language of speciality 

 

An important component of the learning process is a speech ability, that is, to express and 
understand the thoughts that are based on the knowledge and the use of language means skills in 
speech. Grammatical skills are defined as a component of speech abilities. 
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 ARMENIA’S MIGRATION PROFILE AND ITS CHANGE DUE TO THE 

MIGRATION AND REFUGEE CRISIS IN THE EU  
 

Key words.  refugee, crisis, asylum, immigration, influx 
 

Armenia’s migration profile has a rich historical background. It was influenced by a 
wide variety of factors. Recent developments, when not only Europe, but also the international 
community are experiencing one of the most significant influxes of migrants and refugees in 
their history, which had its influence on our country. However, Armenia’s participation in and 
possible impacts on this migration and refugee crisis, as well as our country’s position differs 
from those in the EU member states.  

 
Migration is as old as humankind. It has become a key issue not only for those countries 

which are either donors or recipients of migration, but also for all countries in the world. This, 
so called “phenomenon of migration” has been indispensable to human histories, cultures, 
and civilizations, which is growing in scope, complexity and impact Migration has changed 
widely, as there are more international migrants today than ever before, and their number is 
certain to increase for the foreseeable future. Almost every country on earth is, and will 
continue, to be migratory-active.  

Migration is inextricably linked with many other important global issues, as development, 
poverty, human rights, etc. Today’s raise in global mobility, the overwhelming complexity of 
migratory patterns, push and pull factors, have contributed to international migration 
becoming a priority for the international community. All these impacts have changed migration 
to a great extent. Ever-used concepts of migration (i.e. migrant, displaced person/ 
displacement, family reunification, destination and home countries, remittance, xenophobia, 
etc.) have been enriched by several others, which are presented as follows1. 

 Migration - The movement of a person or a group of persons from one place to 
another, either across the international border, or within a country. 

 Migrant - A person who is moving or has moved away from his/her residence. 
 Refugee - A person who is outside his/her home country "under the fear of 

persecution” (for reasons of race, religion, nationality, political opinions, internal 
conflicts).  

                                                            
1 International Organization for Migration, http://www.iom.int/key-migration-terms  
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 Internally  Displaced  Person  (IDP) - Persons or groups of persons who have been 
forced or obliged to leave their homes or places of residence, as a result of armed 
conflicts, violence or persecution. 

 Asylum seeker - A migrant/refugee/internally displaced person, who needs safety from 
persecution or violence and is waiting for a decision on his/her application for status. 
In case of a negative decision, the person must leave the “host” country and may be 
deported. 

Globalization, recent changes in the international community and increase in 
international mobility have caused an unprecedented crisis. According to the UN’s 
“International Migration Report 2015”, the number of international migrants has grown 
rapidly over the past fifteen years1. The International Organization for Migration (IOM) 
estimates more than 1,011,700 migrants who have reached EU borders by sea in 2015, and 
almost 34,900 arrivals by land2. Thus, only in 2015, more than one million migrants and 
refugees crossed into Europe. For EU 28 states this number was a huge and imperative issue, 
which is needed to be solved. The first step to resolve this burdensome task is to understand 
all ”pull and push” factors, which are considered to be migration “drivers”. 

Thus, for last years, the main “push” factors (reasons why people leave their home 
countries) are. 

 Disasters (not only natural, but also humanitarian), 
 Desperation, as a result of poverty, decrease in living conditions, lack of belief in 

their own future and in the future of their countries, 
 Political persecution, violence and Intolerance towards a certain cultural, ethnic, 

religious group, 
 Unemployment, etc. 

The main “pull” factors (those by which countries overseas attract migrants) are. 
 Better jobs, with better living conditions and higher wages, (pull of “brain drain”), 
 The promise of a “better life”, 
 Political, religious, racial tolerance, 
 Attractive environments (i.e. mountains, warm climates, etc.). 

As a result of the increase in human mobility, the World experienced an unmanageable 
influx of the people on the move. Host and home countries of migrants are presented below.  

As many of these “host” countries have strong border protection, sometimes it is too 
difficult to reach them, that is why greatest part of migrants arrive there crossing “transit: 
countries’(Turkey, Greece and Libya) borders.  

 
                                                            
1 UN, International Migration Report 2015, 

http://www.un.org/en/development/desa/population/migration/publications/migrationreport/docs/MigrationReport
2015_Highlights.pdf  

2 http://www.bbc.com/news/world-europe-34131911  
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Figure 1. Top 10 “host” countries for migrants/refugees1 
 
According to the UN Refugee agency, in 2015, 61% of all arrivals came from the world’s 

top 10 “refugee-producing” countries, which are presented in the figure 2. 
 

 
Figure 2. Top 10 “host” countries for migrants/refugees2 
 

According to the Figure 2, more than 60% of all migrants came from the countries in 
conflict or crisis. These people generally use different routes, whilst some of them are 
considered to be risky, may include physical danger, exploitation and abuse, extortion, 
smuggling, etc. According to the International Organization for migration (IOM) more than 
3000 people have died during their long and dangerous journey, when crossing the 
Mediterranean. 

This number of migrants and refugees is a challenge for not only EU member states, but 
also for all International Community. However, they have failed in implementing policy and 
                                                            
1 Source; The Economist, http://www.economist.com/blogs/graphicdetail/2016/03/daily-chart-20  
2 Source; UN Refugee agency, http://data.unhcr.org/mediterranean/regional.php  



  421

practical terms and in issuing effective response. Concerning the present refugee crisis the 
lack of consensus between EU member states has led to a conflict within the EU, as member 
states have been unable to find a unified solution resettling mechanism. Some countries are 
taking over more responsibilities than others, struggling to cope with the influx.  

This highly controversial topic has caused discord, and requires a comprehensive 
approach. 

As other countries in the World, Armenia has also got involved in migratory issues. 
Historically, Armenia is considered to be one of unique countries, which has always been 
active in international migration.  

For the purpose of assessing Armenia’s influence and its participation in EU migration 
and refugee crisis, we need to briefly observe Armenia’s migration profile, by taking a look in 
dynamics of migration and the reasons of emigration, after which, we will look at the figures 
and facts representing our countries current situation. 

The collapse of the Soviet Union and the formation of new, market economy were 
accompanied by the unprecedented migration movements from Armenia. This phenomenon 
has reached to exclusively large volume due to additional factors:  

 Devastating earthquake of 1988 in Spitak,  
 Mass violence and murders of Armenian citizens in Sumgait, Kirovabad, Baku and 

other places of Azerbaijan (this factor has influenced both on emigration and 
immigration),  

 War, imposed by Azerbaijan authorities on citizens of Nagorno-Karabakh Republic 
and surrounding area.  

 Economic blockade of Armenia by Turkey and Azerbaijan.  
Massive emigration from Armenia started from 1988 and the first huge flow has been 

recorded in 1988- 1992: this was the first stage of the massive resettlement. Enormous 
number of Armenian citizens left their permanent residence.  

1992-1995 was the second stage of the massive emigration from Armenia, which was 
accompanied by various socio-economic and psychological factors, due to the economic crises 
in the country and commercial blockade of Armenia. At that time emigration mainly concerned 
high and medium qualified specialists who lost their job due to overall economic crisis in the 
young country (brain drain).  

The third stage of emigration took place in 1995-2001, which stands out by the 
reduction of the volumes of emigrants. The decline was caused mainly by the stabilization of 
the situation in Armenia. 

Recent developments in migration show that both emigration and immigration processes 
are important for Armenia. For this reason, we will observe emigration and immigration 
statistics1.  
                                                            
1 Ministry of territorial administration and development of RA, Atate Migration Service, 

http://www.smsmta.am/upload/Armenia---Extended-Migration-Profile-EN.pdf  
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Thus, during 2005-2015 period, Armenia’s migration dynamics is as follows. 
 

 
Figure 3. Migration trends in Armenia during 2005-2015 
 
Armenia, as a country, which has straggled from migratory movements, could not stay 

innocent to the needs of refugees, fleeing out of their home countries and feeling negative 
attitudes of the most of the EU member states. 

In fact, according to the UNHCR’s “Global trends, Forced displacement in 2015” 
Report, Armenia is ranked 7th out of 51 major source countries of refugees in 20151. This 
result reflects not only people who have returned to Armenia, but also those who were 
resettled in Armenia in 2015 (An important fact here is that Armenia is the 3rd in hosting 
Syrians during 2015). According to the Economist, since the start of the conflict, more than 
17,000 Syrians have migrated to Armenia. The vast majority of these refugees are 
descendants of Armenians who escaped the Genocide and were given refuge in Syria.  

In this regard, despite its economic conditions far less than those in EU member states, 
Armenia has already done a step forward and has shown its humanitarian assistance, thus 
becoming an example for many EU countries.  

However, migration also presents significant challenges. Majority of migrants are 
exploited and their human rights are abused. For all these reasons and more, migration 
matters; and many problems remain unsolved, and enormous number of refugees await for a 
resolution.  

As the situation in the EU is running out of control, it is imperative to cooperate with 
other non-EU countries as Armenia is, to make contributions to their migratory budgets, to 
help them create acceptable conditions and reception facilities for migrants /refugees. 

                                                            
1 UN Refugee Agency, Global trends, Forced displacement in 2015 Report, p. 56, 

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-
2015.pdf  
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Thus, in order to make not only emotional but also rational approach in solving 
migration issues, the following steps are supposed to be taken. 

 To establish a fully harmonized, functioning and common procedure for international 
protection of migrants and refugees thus aiming to reduce differences in recognition 
rates from one country to the next, a procedure, which is to be efficient, fair and 
express the interests of countries. 

 Simplify, clarify and shorten asylum procedures: The overall procedure of 
granting asylum is considered to be the hardest one, which affects migrants 
physically and psychologically. 

 Assist to the integration processes by promoting migrants’ rights by mass media and 
other facilities, to restrict conflicts between “hosts and guests”. 

As a consequence, migration and refugee crisis is an overwhelming issue to be solved. 
For this purpose countries must adopt comprehensive, long-term and coherent strategy, 
which will take into account all the causes and effects of the current influx. 

 
ԱՐՓԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ` 
ԿԱՊՎԱԾ ԵՄ ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԵՎ ՓԱԽՍՏԱԿԱՆՆԵՐԻ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԵՏ 

 

Հիմնաբառեր.  փախստական, ճգնաժամ, ապաստան, ներգաղթ, 
ներհոսք 

 

Հայաստանի միգրացիոն պատկերն ունի հարուստ պատմական հիմք: Այն իր վրա է կրել 
բազմաթիվ գործոնների ազդեցությունը: Վերջին զարգացումները, երբ ոչ միայն Եվրոպան, այլև 
ողջ միջազգային հասարակությունը վերապրում են միգրանտների և փախստականների` պատ-
մության մեջ աննախադեպ ներհոսքը, իրենց ազդեցությունն են թողել նաև մեր երկրի վրա: Այն-
ուամենայնիվ, միգրացիայի և փախստականների ճգնաժամին Հայաստանի մասնակցությունը, 
ինչպես նաև մեր երկրի դիրքորոշումը տարբերվում են ԵՄ անդամ երկրների դիրքորոշումներից: 

 
АРПИНЕ САРГСЯН 

 

МИГРАЦИЯ ПРОФИЛЬ АРМЕНИИ И ЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ В СВЯЗИ С КРИЗИСОМ 
КРИЗИС МИГРАНТОВ И БЕЖЕНЦЕВ В ЕС 

 

Ключевые слова: беженцы, кризис, убежище, иммиграция, 
приток 
 

Миграционный профиль Армении имеет богатый исторический фон. Он был под влияни-
ем самых разнообразных факторов. Недавние события, когда не только Европа, но и междуна-
родное сообщество переживает один из самых значительных притоков мигрантов и беженцев 
в их истории, оказали влияние и на нашу страну. Тем не менее, участие Армении и возможные 
последствия для этой миграции и кризисной ситуации с беженцами, а также позиция нашей 
страны отличается от тех, в государствах-членах ЕС. 
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