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ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ 

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՍՏԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ 
 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, 
կրթական ծառայությունների շուկա, պետական 
բուհեր, ոչ պետական բուհեր, կրթական ծախ-
սեր, ներդրումներ, վճարովի կրթական ծառա-
յություն, գնագոյացում, ուսման վարձ, առաջար-
կի գին, պահանջարկի գին 

 
Մասնագիտական կրթությունը մշտապես, իսկ ներկայում` առավելապես, մարդկու-

թյան առջև ծառացած բազմաթիվ, գլոբալ խնդիրների լուծման կարևորագույն միջոց է: 
Նրա զարգացմանը վերապահվում է առաջնայնություն, ինչի շնորհիվ երկրներն ապա-
հովում են իրենց համախառն ներքին արդյունքի աճի զգալի մասը: Առաջին հերթին 
անհրաժեշտ է ապահովել մասնագիտական կրթության որակական համապատասխա-
նությունը գոյություն ունեցող պահանջներին և զարգացման հեռանկարներին:  

Այս առումով կարևորվում է Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթու-
թյան համակարգի արդի վիճակի ուսումնասիրությունը: Համաշխարհային պրակտիկա-
յում գոյություն ունեն բարձրագույն մասնագիտական կրթության մակարդակը և վիճակը 
բնութագրող բազմաթիվ ցուցանիշներ: Դրանց մեջ, կարծում ենք, կարելի է առանձնաց-
նել` բարձրագույն կրթությամբ բնակչության բաժինը, ուսանողների թիվը բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություններում, ուսանողների թիվը բնակչության կազմում, կրթա-
կան ծառայությունների արտահանման մակարդակը, տասը հազար բնակչի հաշվով 
ուսանողների թիվը, պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման աստիճանը, մեկ 
դասախոսի հաշվով ուսանողների թիվը: Այս ցուցանիշներով աշխարհում առաջատար-
ներն են.  

• ըստ բարձրագույն կրթությամբ բնակչության բաժնի՝ ԱՄՆ-ն` 30%, Հոլանդիան` 
28,Կանադան` 23, Ավստրալիան` 23%, 

• ըստ բուհերում ուսանողների թվի՝ ԱՄՆ-ն` 13,2 մլն, Հնդկաստանը` 11,8, Չինաս-
տանը` 10,8, Ռուսաստանը` 6,9 մլն, 

• ըստ ուսանողների թվի բնակչության ընդհանուր կազմում` Ֆինլանդիան` 5,6%, 
Լեհաստանը` 5,4, Ռուսաստանը` 4,8, ԱՄՆ-ն` 4,4%: 

Աշխարհի համալսարանների միջազգային վարկանիշներում առաջատարներն են 
ԱՄՆ-ն ու Անգլիան, իսկ կրթական ծառայությունների արտահանման ծավալներով՝ ԱՄՆ-
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ն (այլ երկրներից զգալի տարբերությամբ), Անգլիան, Գերմանիան: Ընդ որում ԱՄՆ-ն 
զգալիորեն գերազանցում է այլ երկրներին գրեթե բոլոր ցուցանիշներով:  

Մասնագիտական կադրերի պատրաստումը մեր հանրապետությունում իրականաց-
վում է պետական և ոչ պետական բուհերի կողմից, որոնց ընդհանուր քանակը հասնում է 
65-ի: Բուհերի բաշխվածությունը խիստ անհավասարաչափ է՝ 51-ը գտնվում են 
Երևանում, ինչը կարելի է բացատրել մայրաքաղաքի բնակչության ավելի մեծ թվով, նրա 
եկամուտների ավելի բարձր մակարդակով, ինչպես նաև գործարար ակտիվության ավելի 
բարձր աստիճանով:  

Վերջին տասը տարիների ընթացքում տեղի է ունեցել բուհերի ընդհանուր քանակի 
կրճատում, հիմնականում` ոչ պետական բուհերի քանակի հաշվից: Դրանք 87-ից հասել 
են 42-ի: Դա պայմանավորված է մի շարք պատճառներով, հատկապես` ժողովրդագրա-
կան իրավիճակով, մրցակցության սրացմամբ, պետական բուհերի ավելի բարձր վարկա-
նիշով, պետության կողմից տարվող քաղաքականությամբ: Բուհերում սովորողների ընդ-
հանուր թիվն աճել է՝ 2012-2013 ուստարում կազմելով 90,1 հազ. մարդ, ինչը, անկասկած, 
դրական է` հաշվի առնելով հանրապետության ժողովրդագրական և սոցիալական բնույ-
թի խնդիրները: Տասը հազ. բնակչի հաշվով ուսանողների թիվը շուրջ 291 է: Ընդհանուր 
առմամբ ներկայում ուսանողները կազմում են բնակչության ընդհանուր թվի 2,7%-ը, որ 
միտում ունի կրճատվելու: ԱՊՀ երկրների մեծ մասում այս ցուցանիշները զգալիորեն 
աճել են և գերազանցում են շատ զարգացած երկրների տվյալները, բարձր են նաև ուսա-
նողների աճի տեմպերը: Մասնագետների պատրաստումը հիմնականում իրականացվում 
է պետական բուհերի կողմից, որտեղ սովորում է ուսանողների հիմնական մասը: Պետա-
կան բուհերի թիվը հանրապետությունում կայուն է` 231: Իսկ այստեղ սովորողները ուսա-
նողների ընդհանուր թվի շուրջ 86%-ն են:  

Վերջին տարիներին ՀՀ-ում, ինչպես և հետխորհրդային բոլոր հանրապետություննե-
րում, ակտիվ կերպով զարգանում է ոչ պետական մասնագիտական կրթության համա-
կարգը: Դա պայմանավորված է հիմնականում շուկայական հարաբերությունների զար-
գացմամբ և դրանց ներթափանցմամբ կրթական ոլորտ: Ընդ որում եթե սկզբնական 
շրջանում տեղի էր ունենում դրանց քանակի կտրուկ աճ` 2008-2009 թթ. կազմելով 87, 
ապա այնուհետև նվազում` 2012-13 թթ. հասնելով 42-ի: Այստեղ ընդգրկված է բուհերում 
սովորող ուսանողների ընդհանուր թվի շուրջ 15%-ը, կամ 13,5 հազ. ուսանող: Ներկայում 
միջին հաշվով մեկ ոչ պետական բուհում սովորող ուսանողների թիվը կազմում է 319,0, 
այն դեպքում, երբ պետական բուհում 3913,0 է:  

 
 
 
 

                                                           

1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, էջ 125: 
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Աղյուսակ  
ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հիմնական ցուցանիշները1 

 

 
Ուստարի 

Բուհերի 
ընդհանուր 

քանակը 

Ուսանողների 
ընդհանուր թիվը 

(հազ. մարդ) 

Տասը հազ. 
բնակչի հաշվով 

թիվը 

Բնակչության 
ընդհանուր թվի 
նկատմամբ (%) 

1998-1999 98 59,7 157,2 1,57 
1999-2000 97 61,7 162,2 1,62 
2000-2001 86 60,7 159,6 1,60 
2001-2002 86 65,6 172,6 1,73 
2002-2003 88 72,3 225,2 2,2 
2003-2004 89 77,9 242,7 2,4 
2004-2005 88 85,1 264,8 2,6 
2005-2006 87 97,8 303,7 3,0 
2006-2007 84 105,8 328,3 3,3 
2007-2008 85 112,2 347,5 3.5 
2008-2009 90 114,4 353,3 3.5 
2009-2010 77 114,6 352,8 3.5 
2010-2011 68 111,0 340,2 3,4 
2011-2012 65 95,3 291,6 2,9 
2012-2013 65 90,1 290,8 2,7 

 
Տեղի է ունեցել պետական բուհերում վճարովի ուսուցման ծավալների աճ: Այսպես` 

եթե 1998-1999 ուստարում պետական բուհերի վճարովի ուսուցման համակարգում 
ընդգրկված էր 20,5 հազ. մարդ, ապա 2012-2013 ուստարում` 64,9 հազ., կամ այդ թիվը 
աճել է շուրջ 3 անգամ: Ընդհանուր առմամբ ներկայում պետական բուհական համա-
կարգում ընդգրկվածների 84,6%-ը սովորում է վճարովի հիմունքներով, իսկ վճարովի 
ուսուցման համակարգում ընդգրկված է 78,3 հազ. մարդ, կամ սովորողների ընդհանուր 
թվի շուրջ 87,0%-ը2: Հետևաբար կարելի է եզրակացնել, որ ֆինանսավորման աղբյուրնե-
րի հայթայթումը և կրթական ծառայության դիմաց վճարվող գումարի չափը լուրջ խնդիր 
են բնակչության զգալի մասի համար: Բացի դրանից, հանրապետությունում, ի տար-
բերություն աշխարհի շատ երկրների, ուսման վարձը պետական բուհերում ավելի բարձր 
է, քան մասնավորում, ինչը կարելի է բացատրել առաջինների առավել բարձր վարկա-
նիշով: 

Ներկայում, շուկայական տնտեսության պայմաններում, կրթությունը բնակչության 
կողմից դիտարկվում է նյութական բարեկեցությունը, սոցիալական մոբիլությունը և 
կարգավիճակն ապահովող հիմնական միջոց: Հասարակության մեջ գոյություն ունի 
կայուն մոտեցում կրթության նկատմամբ` որպես կապիտալի ներդրման առավել հեռա-
                                                           

1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, էջ 125: 
2 ՀՀ սոցիալական վիճակը, 2012 թ., ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, 232: 
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նկարային և շահութաբեր տեսակի: Բացի դրանից, հանրապետությունում կա բարձրա-
գույն կրթություն ստանալու սոցիալական մեծ պահանջարկ: Դրա մասին է վկայում հա-
մակարգի գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը, չնայած, ինչպես 
նշեցինք,  ֆինանսավորման աղբյուրների հայթայթումը լուրջ խնդիր է բնակչության զգալի 
մասի համար:  

Այս գործընթացները պայմանավորում են կրթական ծառայությունների շուկայի ընդ-
լայնման և զարգացման անհրաժեշտությունը: Միաժամանակ հասարակությունը հանդի-
պում է այնպիսի լուրջ խնդիրների, ինչպիսիք են կրթության մատչելիությունը, որակը և 
արդյունավետությունը, ընդ որում կրթական ծախսերի վճարելիությունն ընդունվում է 
բնակչության կողմից որպես անհրաժեշտություն: Հասարակության մեջ ձևավորվել է կա-
յուն համոզմունք, որ բարձրագույն կրթությունը հնարավորություն է տալիս ունենալու 
ավելի բարձր վարձատրվող և հեղինակություն բերող աշխատանք: Հետևաբար գնագո-
յացման հիմնախնդիրն առանցքային է բուհերի և, ընդհանրապես, հասարակության 
համար: 

Վճարովի կրթական ծառայությունները կրթական գործունեության իրականացումն 
են պատվիրատուի հանձնարարությամբ և նրա միջոցների հաշվին` ընդունելության ժա-
մանակ կնքվող կրթության մասին պայմանագրերով: Պատվիրատուն իրավաբանական 
կամ ֆիզիկական անձ է, որը պատվիրում է վճարովի կրթական ծառայություն իր համար 
կամ այլ անձանց` պայմանագրի հիմքով: Կատարողը իրավաբանական անձ է, որը կրթա-
կան գործունեության արտոնագրի հիման վրա մատուցում է վճարովի կրթական ծա-
ռայություններ` հիմնական և լրացուցիչ կրթական ծրագրերի իրականացմամբ: 

Այստեղ հստակեցման կարիք ունի օրենսդրական դաշտը, քանի որ վճարովի կրթա-
կան ծառայություն հասկացությունը, ինչպես նաև դրա նկատմամբ գնի սահմանման 
կարգը, կարգավորման մեխանիզմները օրենսդրորեն սահմանված չեն: 

Ներկայում համակարգի ֆինանսավորումն իրականացվում է հիմնականում ուսման 
վարձերի հաշվին: Հետևաբար բուհի գնային քաղաքականությունը նրա գոյության և 
հետագա զարգացման հիմնական պայմաններից է:  

Այժմ բուհերը, ըստ էության, ինքնուրույն են որոշում գների մակարդակն իրենց կրթա-
կան ծառայությունների նկատմամբ: Գործող օրենսդրությամբ նշվում է, որ բուհերը 
առևտրային կազմակերպություններ չեն, հետևաբար չեն հետապնդում շահույթ ստանա-
լու նպատակ (ՀՀ օրենքը ՊՈԱԿ-ի մասին, հոդված 3): Սակայն ակնհայտ է, որ կրթական 
ծառայության գինը պետք է ոչ միայն ծածկի կրթական ծառայության մատուցման հետ 
կապված ծախսերը, այլև ապահովի որոշակի միջոցների ստացումը, որոնք ուղղվեն 
կրթական հիմնարկության նյութական, ուսումնամեթոդական բազայի զարգացմանը, 
այսինքն` եկամուտների և ծախսերի դրական տարբերությունը: 

Որպես կանոն, պետական բուհերում գնագոյացման գործընթացը տարբերվում է ոչ 
պետական բուհերից` պայմանավորված մի շարք պատճառներով: Այսպես` պետական 
բուհերն ունեն ավելի հզոր նյութատեխնիկական բազա և ավելի զարգացած սոցիալական 
ենթակառուցվածքներ, ինչը պահանջում է պահպանման ավելի մեծ ծախսեր, այստեղ 
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կրթական ծրագրերն իրականացվում են համատեղ՝ վճարովի և անվճար համակարգերի 
ուսանողների համար, և բյուջետային ֆինանսավորման անբավարարության պայմաննե-
րում ծախսերի մի մասը գործնականում  վճարովի ուսուցման հաշվին է, իսկ ֆինանսա-
վորման բազմատեսակ համակարգն անդրադառնում է բոլոր գործընթացներին: Բացի 
դրանից, շատ պետական բուհերում ծախսերը հաշվարկելիս հաշվի են առնվում նաև 
բյուջետային նախահաշիվներով նախատեսված պահանջները, այսինքն` սահմանված 
նորմատիվները:  

Այսօր բուհերից ոչ մեկում գոյություն չունի ուսման վարձի հաշվարկման հստակ մե-
թոդաբանություն, չի կատարվում մեկ ուսանողի վրա կատարվող ծախսերի հաշվարկ: 
Բուհերում առկա է ուսման վարձերի գնային լայն շերտավորում, այդ թվում` նույն մաս-
նագիտությունների և ուսուցման նույն տևողության դեպքում:  

Գնագոյացման նկատմամբ կան տարբեր մոտեցումներ: Առավել նպատակահարմար 
է գնագոյացման գործընթացը դիտարկել երկու տեսանկյունից՝ ծառայություն մատուցողի 
և սպառողի: Համապատասխանաբար առաջադրվում են երկու տեսակի գներ: Կրթական 
ծառայությունների գնագոյացման հարցում առավել տարածում ունի գնի սահմանումը` 
կախված ծախսերի մակարդակից, այսպես կոչված` «ծախսային գինը» կամ «առաջարկի 
գինը», որ որոշվում է բուհերի կողմից և արտահայտում նրանց տնտեսական շահերը: Գի-
նը կարող է սահմանվել նաև սպառողի տեսանկյունից` «սպառման գին» կամ «պահան-
ջարկի գին». այս դեպքում պետք է ելնել ապրանքի կամ ծառայությունների օգտակարու-
թյան ամբողջական գնահատումից, դրանց նկատմամբ վճարունակ պահանջարկից: 
Սպառողի գինը առավելագույն մակարդակն է, որից բարձր, փաստորեն, նա պատրաստ 
չէ վճարելու, արտադրողի գինը` նվազագույն սահմանը, որից ցածր չի կարող նշվել: 

Կրթական ծառայությունների շուկայում այժմ գերակշռողը առաջարկի գինն է, սա-
կայն նրա հավասարակշռության համար, կարծում ենք, գինը պետք է հաշվի առնի նաև 
շուկայի մյուս սուբյեկտի` սպառողի շահերը: Ընդ որում եթե առաջին դեպքում մոտեցումը 
պարզ է՝ դա ծախսային մեթոդն է, որը հիմնված է կրթական ծառայության ինքնարժեքի 
հաշվարկի վրա` ավելացնելով որոշակի վրադիր, ապա երկրորդ դեպքում անհրաժեշտ է 
մշակել որոշակի մեթոդաբանություն: Դրանից ելնելով` կրթական ծառայությունների 
ստացման հետ կապված ծախսերը նպատակահարմար է դիտարկել որպես ներդրումներ, 
որոնք իրականացվում են ապագայում եկամուտների ապահովման համար: Նման մո-
տեցմամբ հնարավոր է հաշվարկել պահանջարկի գինը կամ այն գումարը, որը կրթական 
ծառայություն սպառողները համարում են տնտեսապես նպատակահարմար ու պատ-
րաստ են վճարելու: Խնդիրը դրամական այդ հոսքերի արժեքը որոշելն է` ժամանակի 
ներկա պահի դրությամբ: 
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Մասնագիտական կրթությունը մարդկության առջև ծառացած բազմաթիվ գլոբալ խնդիրների 
լուծման կարևորագույն միջոց է: Այս համատեքստում կատարվել է Հայաստանի Հանրապետու-
թյան բարձրագույն կրթության համակարգի արդի վիճակի ուսումնասիրություն: ՀՀ կրթական 
ծառայությունների շուկան բնութագրող հիմնական ցուցանիշների վերլուծության հիման վրա 
հոդվածում բացահայտվել են դրա զարգացման միտումները և հեռանկարները: Հիմնավորվել է, 
որ կրթական ծառայությունների գնագոյացման հիմնախնդիրն առանցքային է բուհերի համար: 
Այդ ծառայությունների ստացման հետ կապված ծախսերը դիտարկվել են որպես ներդրումների 
իրականացման տեսակ և դրանից ելնելով` առաջարկվել է նոր մոտեցում գնագոյացման ձևավոր-
ման նկատմամբ: 

 
АННА АСЛАНЯН 

 
РАСХОДЫ НА ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФОРМА ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Профессиональное образование – важнейшее средство решения стоящих перед человечест-
вом многообразных глобальных проблем. Поэтому актуальное значение имеет исследование систе-
мы высшего образования и рынка образовательных услуг Республики Армения. На основе анализа 
показателей, характеризующих рынок образовательных услуг РА, в статье выявлены тенденции и 
направления их развития. Обосновано, что проблема ценообразования образовательных услуг яв-
ляется основополагающей для вузов. Затраты по получению образовательных услуг рассмотрены 
как вид инвестиционной деятельности, и исходя из этого предложен новый методологический 
подход по формированию цен на образовательные услуги. 

 
ANNA ASLANYAN 

 
EDUCATIONAL EXPENSES AS INVESTMENTS TO RECEIVE HIGHER PROFESSIONAL 

EDUCATION 
 
Professional education is one of the most important tools for solution of different, new and global 

problems that the mankind is facing. Thus research of higher education system in Republic of Armenia 
has very high importance. Based on the analysis of metrics characterizing the market of educational 
services, we have identified the tendencies and direction of their development. The fact that the price 
definition mechanism for the higher educational institutions is very important. Expenses for receipt of 
higher education are viewed as investitions and based on that new educational pricing definition 
methodology is suggested. 
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ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ 

 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ 

ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  
 

Հիմնաբառեր. ապահովագրական շուկա, բրոքեր, գործակալ, 
կյանքի և ոչ կյանքի ապահովագրություն, մրցակ-
ցային և ոչ մրցակցային շուկա 

 
Ապահովագրության տարրերը Հայաստանի Հանրապետությունում սկսել են ձևավոր-

վել դեռևս ԽՍՀՄ տնտեսության պայմաններում, մինչդեռ մատուցվող ծառայությունների 
տեսականիով, կառուցվածքով, ՀՆԱ թափանցման մակարդակով և մի շարք այլ ցուցա-
նիշներով ՀՀ-ն ներկայում աշխարհի բազմաթիվ երկրներից զգալիորեն հետ է մնում:  

Ապահովագրական շուկայի զարգացածության մակարդակը բնութագրող միջազգայ-
նորեն ընդունված ցուցանիշներից մեկը համախառն ապահովագրավճարների ծավալի և 
ՀՆԱ հարաբերակցությունն է, որը ՀՀ-ում 2011 թ. կազմել է 0.59%1: Այնինչ զարգացած 
արդյունաբերական երկրներում ոչ կյանքի ապահովագրության գծով ապահովագրա-
վճարներ - ՀՆԱ հարաբերակցությունը նույն տարվա տվյալներով եղել է 3.57%, զարգա-
ցող երկրներում` 1.30, իսկ կյանքի ապահովագրության գծով` համապատասխանաբար 
5.01 և 1.422: 

Ապահովագրական շուկայի զարգացածությունը բնութագրող մեկ այլ կարևոր ցուցա-
նիշ բնակչության մեկ շնչին ընկնող ապահովագրավճարների ծավալն է, որը ներկայում 
ՀՀ-ում բավականին աճել է և կազմում է մոտ 18.15 ԱՄՆ դոլար, մինչդեռ, 2011 թ. 
դրությամբ, զարգացող երկրներում ոչ կյանքի ապահովագրության գծով նշված ցուցանի-
շը 56.3 ԱՄՆ դոլար էր, իսկ զարգացած արդյունաբերական երկրներում` 1543.5: Կյանքի 
ապահովագրության գծով զարգացող երկրներում 2011 թ. այն եղել է 61.5, իսկ զարգա-
ցած երկրներում` 2168.1 ԱՄՆ դոլար3: Հայաստանի Հանրապետությունում դիտարկվող 
ցուցանիշի ցածր մակարդակը կարելի է բացատրել երկու հիմնական հանգամանքով. 
առաջինը բնակչության հիմնական զանգվածի ցածր կենսամակարդակն է, մեկ բնակչին 
ընկնող ՀՆԱ ցածր ցուցանիշը, որը 2007-2011 թթ. համապատասխանաբար կազմել է 
3903, 3073, 2633, 2885 և 3102 ԱՄՆ դոլար4, իսկ երկրորդը` ապահովագրական մշակույ-
թի և մտածողության համապատասխան տիպի բացակայությունը: 
                                                           

1 Այս և ՀՀ ապահովագրական շուկայի վերաբերյալ մյուս տվյալները բերվում են www.armstat.am և 
www.cba.am համացանցային կայքերից: 
2 Swiss Re, sigma No 3/2012. 
3 Նույն տեղում:  
4 Տվյալները բերվում են www.armstat.am և www.minfin.am համացանցային կայքերից: 
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Ապահովագրական շուկայի ակտիվությունը ներկայացնող հաջորդ կարևոր ցուցանի-
շը ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների ծավալներն են: Չնայած այն հան-
գամանքին, որ դրանք ՀՀ-ում ներկայում արագորեն աճում են, ապահովագրական ընկե-
րությունների ակտիվների և բանկային ակտիվների հարաբերակցությունը նվազում է` 
վերջինների առավել արագ աճի պատճառով. արդյունքում` 2012 թ. դրությամբ, ապահո-
վագրական ընկերությունների ակտիվների հարաբերությունը ՀՆԱ-ին կազմել է մոտ 10%, 
իսկ, օրինակ, առևտրային բանկերի դեպքում նույն ցուցանիշը եղել է 58.1%: 

Ապահովագրական շուկայի զարգացման մակարդակը բնութագրող ցուցանիշներից 
են կյանքի ապահովագրության ծավալները, որոնք հանրապետությունում նույնպես գրե-
թե աննշան են: 

Ներկայում ՀՀ ապահովագրության ոլորտում առկա են անհապաղ լուծում պահանջող 
տեսական և գործնական մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք ամիջականորեն առնչվում են 
ապահովագրական շուկային, ինչպես նաև դրա ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին:  

Ապահովագրական շուկան բազմագործոն և դինամիկ համակարգ է: Իր մեջ ներա-
ռում է բազմաթիվ փոխազդող, փոխկապակցված բաղադրիչներ և տարրեր, ինչպիսիք 
են` ապահովագրողներն ու ապահովադիրները, ապահովագրական միջնորդները, մաս-
նավորապես` ապահովագրական բրոքերներն ու գործակալները, ինչպես նաև ապահո-
վագրական «պրոդուկտներն» ու սակագները, հաճախորդների սպասարկման քաղաքա-
կանությունը և այլն: Միաժամանակ ապահովագրական շուկան տնտեսական հարաբե-
րությունների ամբողջություն է, որը կապ է ստեղծում շուկայի երկու հիմնական մասնա-
կիցների` ապահովագրողների և ապահովադիրների միջև, ինչն էլ, իր հերթին, հանգեց-
նում է ապահովագրության ու ապահովագրական ծառայության հասարակական ճանաչ-
մանը: Մինչդեռ տնտեսագիտական գրականության մեջ հաճախ հանդիպում են ապա-
հովագրական շուկայի, այդ շուկայում գործարքի առարկայի ոչ միանշանակ և ամենա-
տարբեր բնորոշումներ: Մասնավորապես Ա.Ա.Գվոզդենկոն նշում է, որ «Ապահովագրա-
կան շուկան իրենից ներկայացնում է ապահովագրական ծառայության առք ու վաճառքի 
գծով տնտեսական հարաբերությունների ամբողջություն»1: 

Իսկ, օրինակ, ըստ Ն.Բ.Գրիշչենկոյի՝ «Ապահովագրական շուկան կարելի է դիտար-
կել որպես դրամական հարաբերությունների ստեղծման ձև՝ ուղղված հասարակության 
ապահովագրական պաշտպանվածության ապահովման նպատակով ապահովագրական 
ֆոնդի ձևավորմանն ու տեղաբաշխմանը2: 

Մեկ այլ հեղինակի` Վ.Վ.Շախովի բնորոշմամբ` «Ապահովագրական շուկան յուրահա-
տուկ սոցիալ-տնտեսական միջավայր է, … որտեղ առք ու վաճառքի առարկա է ապահո-
վագրական պաշտպանվածությունը. ձևավորվում է դրա առաջարկն ու պահանջարկը»3: 

Քննարկելով տվյալ բնորոշումները` կարելի է անել հետևյալ եզրահանգումները.  
                                                           

1 Гвозденко А.А., Страхование,  М., Изд-во “Проспект”, 2006 г., с. 193. 
2 Грищенко Н.Б., Основы страховой деятельности, М., 2001, с. 59. 
3 Шахов В. В., Страхование: учебник для вузов, М., Страховой полис, ЮНИТИ, 1997, с.. 48. 
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ա/ այդ բնորոշումներից պարզ է դառնում, որ ապահովագրական շուկան չի սահման-
վում` ելնելով դրա` ֆինանսական շուկայի հատված լինելուց, բ/ առաջանում են մի շարք 
հարցեր, որոնց պատասխանը չի կարող միանշանակ լինել, մասնավորապես` ի՞նչ է 
ապահովագրական ծառայությունը կամ ապահովագրական պաշտպանվածությունը և 
ինչպե՞ս կարող են դրանք առք ու վաճառքի առարկա լինել, քանի որ առք ու վաճառքի 
կամ գործարքի առարկան պետք է լինի իրական, ճանաչելի և չափելի: Հետևաբար նման 
բնորոշումների հետ հնարավոր չէ համաձայնել: 

Ապահովագրական շուկայի տնտեսագիտական բովանդակության բացահայտման 
համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է այն քննարկել որպես ֆինանսական շուկայի 
հատված: Իսկ ֆինանսական շուկայում, ինչպես հայտնի է, գործարքի առարկան փողն է, 
որի շուրջ էլ ձևավորվում են մնացած բոլոր հարաբերությունները: Ապահովագրական 
ընկերությունները, որպես ֆինանսական ինստիտուտներ, ֆինանսական շուկայից գնում 
են փող, որի դիմաց վճարում են իրավունքներով. պատահար տեղի ունենալու դեպքում 
կրում են փողը վաճառողի վնասների ռիսկը, այսինքն` փոխհատուցում են: Հետևաբար 
ապահովագրական շուկայում ևս առք ու վաճառքի առարկան փողն է և ոչ թե ապահովա-
գրական ծառայությունը կամ ապահովագրական պաշտպանվածությունը: 

Ապահովագրական շուկան պատկերացնելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել երկու 
իմաստով` լայն և նեղ: Առաջին դեպքում այն իրենից ներկայացնում է հարաբերություն-
ների համակարգ, իսկ երկրորդ դեպքում` դրանց դրսևորման ձև: 

Այսպիսով, լայն առումով ապահովագրական շուկան հարաբերությունների համա-
կարգ է, որը ձևավորվում է ապահովագրողների և ապահովադիրների, ինչպես նաև բո-
լոր այն անձանց և ենթակառուցվածքների միջև, որոնք առնչվում են այդ հարաբերու-
թյուններին` պայմանավորելով և սպասարկելով ապահովագրության ամբողջ գործընթա-
ցը: Իսկ նեղ առումով այն ինստիտուտն է, մեխանիզմը, վայրը կամ հաղորդակցության 
միջոցը, որի շնորհիվ միմյանց հետ հանդիպում են ապահովագրողն ու ապահովադիրը: 

Ինչպես բոլոր այլ շուկաներում, այնպես էլ ապահովագրական շուկայում որպես 
հիմնական մասնակիցներ հանդես են գալիս գնորդը, վաճառողը և միջնորդը: Ապահովա-
գրական շուկայի առաջին մասնակիցներն ապահովագրողներն են` ապահովագրական 
ընկերությունները, ապահովագրական գործունեության լիցենզիա ունեցող իրավաբանա-
կան անձինք1, որոնք իրականացնում են ապահովագրական ֆոնդի ձևավորման և օգտա-
գործման գործընթացը: Հարաբերությունների մակերևույթին ապահովագրական ընկե-
րությունները ապահովագրություն վաճառողներ են, որոնք որոշակի գումարի դիմաց 
ստանձնում են ապահովադիրների որոշակի ռիսկը: 

Ներկայում ՀՀ ապահովագրական շուկայում ծառայություններ են առաջարկում 7 
ընկերություններ: Միաժամանակ վերջին տարիների զարգացումները ցույց են տալիս, որ 
նկատվում է այս թվի կրճատման միտում:  

                                                           

1 «Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3, կետ 11: 
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Ապահովագրական շուկայի հաջորդ մասնակիցներն ապահովադիրներն են` «ապա-
հովագրության պայմանագրի այն կողմը, որին կամ որի մատնանշած անձին (շահառու) 
ապահովագրողը պարտավորվում է հատուցել ապահովագրության պայմանագրով նա-
խատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունենալու արդյուն-
քում պատճառված վնասը կամ դրա մի մասը կամ տրամադրել որոշակի գումար պայմա-
նագրով նախատեսված իրադարձության (ապահովագրական պատահարի) տեղի ունե-
նալու ուժով՝ ըստ ապահովագրության պայմանագրի պայմանների»1: Այլ կերպ ասած` 
ինչպես նշվեց, նրանք յուրահատուկ ապահովագրության գնորդներ են, ովքեր որոշակի 
գումար վճարելով` փոխանցում են իրենց որոշակի ռիսկը ապահովագրողին: 

Ապահովագրական շուկայի կարևոր մասնակիցները ապահովագրական միջնորդ-
ներն են (ապահովագրական գործակալ, ապահովագրական բրոքեր): Նրանք «Ապահո-
վագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն` 
«երրորդ անձի կողմից՝ ապահովագրողների (վերաապահովագրողների) և ապահովա-
դիրների միջև ապահովագրական հարաբերությունների հաստատմանը, նրանց միջև 
ապահովագրության պայմանագրի կնքմանը դրդող, նպաստող, աջակցող կազմակերպ-
չական, այլ փաստացի և իրավական գործողությունների իրականացնող անձինք են», 
որոնք, մասնավորապես, ապահովում են. «ա) ապահովագրական և վերաապահովագրու-
թյան պայմանագրերի կնքման նախապատրաստական աշխատանքների, այդ թվում՝ 
նաև ապահովագրական խորհրդատվության իրականացում, բ) ապահովադիրների՝ 
կոնկրետ ապահովագրողների հետ ապահովագրական և վերաապահովագրության պայ-
մանագրերի կնքման կազմակերպում, գ) ապահովագրական և վերաապահովագրության 
պայմանագրերի կատարման օժանդակում, ներառյալ` ապահովագրավճարների հավաք-
ման և հատուցումների փոխանցման իրականացումը՝ ապահովադրի կամ ընկերության 
թույլատրած չափերով»2: 

Ապահովագրական շուկայի այս մասնակիցներն իրենց գործունեությամբ ավելի մոտ 
են ապահովադիրներին և արձագանքում են ապահովագրական ծառայությունների շու-
կայական կոնյունկտուրայի փոփոխություններին, ինչն ապահովագրողին թույլ է տալիս 
առաջարկելու շուկայում մեծ պահանջարկ ունեցող ապահովագրության տեսակներ: 
Նրանք գլխավորապես ծառայություններ են մատուցում ապահովադիրներին: Ներկայում 
հանրապետությունում ապահովագրական բրոքերային գործունեություն իրականացնող 
ընկերությունների թիվը 3 է, իսկ գործակալների թիվը գերազանցում է 7000-ը: 

ՀՀ-ում ամբողջությամբ ձևավորված չէ ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ 
կառուցվածքը: Դեռևս չեն գործում այնպիսի կարևոր ինստիտուտներ, ինչպիսիք են շու-
կայական ինքնակարգավորվող կազմակերպությունները, ինչպես նաև «Ասիսթընս» ընկե-
րությունները, ակտուարային ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները: 

                                                           

1 Նույն տեղում` հոդված 3, կետ 15: 
2 «Ապահովագրության և ապահովագրական գործուներության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 3, կետ 12: 
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Հաշվի առնելով ՀՀ ապահովագրական շուկայի գործող մոդելը, ինչպես նաև դրա 
կատարելագործման անհրաժեշտությունն ու նախադրյալները` կարելի է այն ինստիտու-
ցիոնալ կառուցվածքով ներկայացնել հետևյալ կերպ (տե՛ս գծապատկեր 1): 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ ապահովագրական շուկայի մոդելը և ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը 
 
 
Առաջարկվող կառուցվածքի համաձայն, շուկայի ամբողջական և առավել արդյունա-

վետ գործելու նպատակով, նախ անհրաժեշտ է այս մոդելը տարանջատել երկու` ոչ 
մրցակցային (ինքնակարգավորվող) և մրցակցային հատվածների: Առաջին հատվածում 
գործում են ենթակառուցվածքային կազմակերպությունները (ինստիտուտները), որոնք 
ծառայություններ են մատուցում շուկայի բոլոր մասնակիցներին: Դրանք կարող են 
ստեղծվել նաև որպես ինքնակարգավորվող կազմակերպություններ` շուկայի մյուս մաս-
նակիցների կողմից, իսկ պետությունը, իր հերթին, կարող է պետական կարգավորական 

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ     ՇՈՒԿԱ
 Ոչ մրցակցային (ինքնակարգավորվող) շուկա
 

 

 

 

  Մրցակցային շուկա   

 

 

 

        

       

    

 

  

   Ապահովադիրներ (շահառուներ)

Ապահովագրական շուկայի 
մասնակիցների ասոցիացիա 

ԻԱՄ 

Հայաստանի 
ավտոապահովագրողների 

բյուրո ԻԱՄ 

Ապահովագրական ընկերություն 

Ապահովագրական բրոքերներ 

Ապահովագրական գործակալներ 
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և վերահսկողական որոշակի գործառույթներ (լիցենզավորման, գրանցման, էթիկայի 
նորմերի սահմանման և այլն) լիազորել այդ ինստիտուտներին:  

ՀՀ-ում ներկայում դրանք երկուսն են` «Ապահովագրական շուկայի մասնակիցների 
ասոցիացիան» և «Հայաստանի ավտոապահովագրողների բյուրոն»: Նման ինստիտուտ-
ներ հետագայում նույնպես կարող են ձևավորվել` հաշվապահական հաշվառման, ֆինան-
սական միջոցների տեղաբաշխման կարգավորման և այլ նպատակներով: 

Ինչ վերաբերում է մրցակցային շուկայի հատվածին, ապա այդտեղ ապահովագրա-
կան ընկերությունները, բրոքերները, գործակալներն են, որոնց միջոցով ապահովադիր-
ները մուտք են գործում շուկա` կնքելով քաղաքացիաիրավական գործարքներ: Բացի այդ 
մասնակիցներից, այս հատվածում կարող են տեղ զբաղեցնել §Ասիսթընս» ընկերություն-
ները, ակտուարային ծառայություններ մատուցող անձիք և այլն: 

Ապահովագրական շուկայի նման կառուցվածքն ավելի ամբողջական է և ծառայու-
թյունների ավելի լայն տեսակներով կարող է ապահովել շուկայի մասնակիցներին:  

 
ՀՀ ապահովագրական և զարգացած ու զարգացող երկրների նմանատիպ շուկաների մի 

շարք ցուցանիշների համեմատական վերլուծությունը վկայում է, որ մեզանում առկա են բազմաթիվ 
խնդիրներ, որոնք կապված են շուկայական ինստիտուցիոնալ կառուցվածքի բարելավման հետ: 

Հոդվածում առաջարկվում են հանրապետության ապահովագրական շուկայի մոդելը և 
ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը, ինչպես նաև տրվում են դրա արդյունավետ գործողության ուղղու-
թյունները: 

         
АШОТ САЛНАЗАРЯН 
 

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ  
СТРАХОВОГО РЫНКА В РА 

 
Сравнительный анализ ряда показателей страховых рынков РА и развитых, развивающихся 

стран свидетельствует о том, что у нас существует много проблем, связанных с улучшением ры-
ночной институциональной структуры. 

В статье предложена модель страхового рынка РА и его институциональной структуры, а 
также определены направления его эффективного функционирования.  

 
ASHOT SALNAZARYAN 
 

THE WAYS OF IMPROVING OF INSTITUTIONAL STRUCTURE  
OF INSURANSE MARKET OF RA 

 

The comparative analysis of a number of indicators in the insurance markets of the RA, developed 
and developing countries shows that there are a lot of problems connected with the improvement of 
their institutional structure. 

A model of insurance market and the institutional structure of the RA are suggested in the given 
paper, as well as the ways of their effective functioning are being defined.  
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PRO-CYCLICALITY IN THE BASEL III FRAMEWORK 

 
Key words. Basel III, capital buffer, pro-cyclicality prudence, risk 

management, limitation of profit distribution  
 
Generally business cycle consisting of four periods representing different points in a 

typical cycle: trend, trough, peak, and back to trend. Each point in the business cycle is 
characterized by a different probability of default on securities and loans. To construct the 
normal business cycle, the defaults on loans and debt securities were assumed to change with 
the pulse of the cycle, increasing during economic downturns and decreasing during 
upswings. However, the world financial economic last crises is came to prove us, that business 
crediting process in Armenia still not have pro-cycling reflections. Actually, even in crises 
period, when the gross domestic product in country stridently come down, the indicator of 
crediting/GDP is presented up growth predisposition, because of increasing loan intervention 
in economy from Armenian commercial banks (see figure 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 1 The tendency of crediting /GDP proportion in RA1 
 
 
 
For international banks a key improvement in the Basel II framework is enhancing risk 

sensitivity assessment in pro - cyclicality process. Yet this very feature is associated with the 
unintended effect of heightening its pro-cyclical propensity. Basel II recognizes possible 
business cycle effects and how they should be addressed in both Pillar 1 (minimum capital 

                                                           

1 www. armstat.am   
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requirements) and Pillar 2 (supervisory review process) of the framework. If Basel II is 
properly implemented, then greater risk sensitivity can lead bank restore capital earlier in a 
cyclical downturn, thus preventing a build-up of required capital when it could amplify the 
cycle. Under Basel II’s Standardized Approach, risk weights are based on external ratings 
constructed to see through the cycle, so that cyclical effects are muted. It is in the internal 
ratings-based (IRB) approaches that deterioration in credit risk feeds more directly into the 
capital requirements. The three main risk components in the IRB approaches (e.g., probability 
of default, loss given default, and exposure at default) are themselves in by cyclical movements 
and may give rise to a cyclical impact on banks’ capital requirements.1 

Basel II includes mitigating measures to address these concerns. Although Pillar 1 does 
not mandate the use of through-the-cycle models, it promotes estimates of risk components 
base on observations that “ideally cover at least one economic cycle,” and whose validation 
must be based on data histories covering one or more complete business cycles.  

 However, pro - cyclicality prudential tools in Basel II framework is not work efficiently in 
world financial economy last crisis period. Consequently, Basel III sets out two key buffer 
measures to address pro-cyclicality a capital conservation buffer and a countercyclical capital 
buffer: The Committee is introducing a capital conservation buffer framework requiring banks 
to build up a buffer of CET1 capital in excess of the minimum CET ratio. The buffer 
requirement is aimed at preventing a re-occurrence of the recent financial crisis where a 
number of banks continued to make large distributions in the form of dividends, share buy 
backs and large compensation payments even though their financial condition was worsening. 
The framework reduces the discretion of banks which do not hold sufficient capital in excess 
of the regulatory minimum, to distribute earnings. The idea is that retaining a greater 
proportion of earnings during an upturn to build up a buffer will help ensure that capital 
remains available to support business operations during times of stress and therefore reduces 
pro-cyclicality.  

According to principles of Basel III, banks must maintain a capital conservation buffer of 
2.5% of risk weighted assets, over the regulatory minimum capital requirements.2 The buffer 
is capable of being drawn down, but supervisors must be involved to ensure that the capital 
plans of the bank include rebuilding the buffers over an appropriate timeframe. Capital 
distribution constraints are imposed on a bank when its capital position falls within the 
conservation range. The constraints only relate to distributions, not the operation of the bank. 
Distributions are defined as dividends and share buybacks, discretionary bonus payments to 
staff and discretionary payments on other Tier 1 capital (see table 1). 
                                                           

1 Badertscher, B.A., J.J. Burks, and P.D. Easton,  “Fair Value Accounting by Commercial Banks during the Financial 
Crisis”,  // The Accounting Review 87, 2012. pp. 59-60. 
2 Global systemically important banks: assessment methodology and the additional loss  absorbency requirement 
Rules text, // BCBS,  November 2011, п. 23 . 
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Table 1  
Limitation of Profit Distribution in Banks Capital buffer required  

percentage achievement process1 
 

Buffer pproportion in capital % Restrictions of profit distribution % 
< 0,625 100 

0,625-1,25 80 
1.25-1.875 60 
1,875-2,5 40 

> 2,5 0 
 
However, the distribution constraints are greater as a bank’s capital buffer range falls 

further towards the minimum capital requirement. At the top of the range, the constraints are 
minimal. This was a deliberate design of the Basel Committee, on the basis that at certain 
times, a bank’s capital levels may fall within the buffer range and should not be penalized 
strictly, expressed as a percentage of earnings that a bank must meet at various levels of CET1 
capital ratios. For example, if the bank maintains a CET1 ratio of between 5.75% and 6.375% it 
is required to conserve 60% of its earnings (i.e. payment of not more than 40% in terms of 
dividends, share buy backs and discretionary bonus payments). If the bank wants to make 
payments in excess of the distribution constraints, it would have the option of raising capital in 
the private sector equal to the amount above the constraint.  

The conservation buffer will be phased in between 1 January 2016 and year end 2018, 
becoming fully effective on 1 January 2019. It will begin at 0.625% of RWAs on 1 January 2016, 
increase each subsequent year by 0.625% to reach its final level of 2.5% of RWAs on 1 January 
2019. National authorities have the discretion to impose shorter transition periods. As of 1 
January 2019, the capital buffer of 2.5% and the minimum CET1 ratio of 4.5% will be in effect, 
meaning that the minimum CET1 capital requirement (excluding the counter-cyclical capital 
buffer) will be 7%.  

The recent financial crisis illustrated that losses incurred in the banking sector can be 
extremely substantial when a downturn is preceded by a period of excess credit g0.rowth, and 
that those losses can transmit into the real economy and back again. The countercyclical 
buffer requirement is aimed at ensuring that the banking sector builds up its capital defenses 
in periods when credit has grown to excessive levels. The buffer should not just protect the 
banking sector in periods of excess credit growth, but also help moderate excess credit 
growth.2  

                                                           

1 Basel Committee on Banking Supervision. Basel III, “A global regulatory framework for more resilient banks and   
banking system, //Bank for International Settlements,  June 2011, p. 18. 
2 Juguryan A., Ghazaryan G., Accounting and auditing in banking (manual), // “Edit Pint”, Yerevan, 2013, pp.88-89   
(in Armenian). 
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According to Basell III framework, the buffer will vary between 0 and 2.5% of RWA. The 
principles that the National Authorities must follow are set out in the Basel Committee 
document published on 16 December 2010, “Guidance for national authorities operating the 
counter-cyclical buffer”.  

To give banks time to adjust to a buffer level, a jurisdiction will pre-announce by up to 12 
months its decision to raise the level of the buffer. The buffer requirement only applies to 
private sector (which includes non-bank financial sector) credit exposures. The framework 
contains international reciprocity provisions for banks which operate in more than one 
jurisdiction (i.e. internationally active banks). The host authority will set a buffer requirement 
that it can apply to credit exposures held by legal entities (i.e. domestic banks) located in its 
jurisdiction. It will notify other Basel country authorities. Each Basel country authority has 
agreed to be responsible for ensuring that the banks they supervise impose a buffer 
requirement on exposures held in the host jurisdiction which has imposed the counter-cyclical 
buffer. Jurisdictions may choose to implement larger countercyclical buffer requirements. In 
such cases, the reciprocity provisions of the regime will not apply to the additional amounts. 
The home authorities can require banks they supervise to maintain higher buffers if they 
judge the host authorities’ buffer to be insufficient. The reciprocity arrangements ensure 
there is a level playing field between domestic banks and foreign banks lending to 
counterparties in a particular jurisdiction.  

The countercyclical buffer requirement is implemented through an extension of the 
capital conservation buffer. This means that the countercyclical buffer requirement is added 
on to the conservation range and the minimum conservation ratios are applied to the Common 
Equity Tier 1 ratio calculated by adding the minimum CET1 ratio of 4.5% with the two buffer 
ratios of 2.5% and 2% (maximum of 9.0% CET1 ratio). Restrictions on distributions described 
above in the capital conservation section, apply equally. As with the conservation buffer, the 
countercyclical framework will be applied at the consolidated level, but national supervisors 
can apply it on a solo level.  

The committee has clarified that it is still reviewing the question of permitting other fully 
loss absorbency capital beyond CET1 and what form it could take. Until the Committee has 
issued further guidance, the buffer is to be met with CET1 only.  

The countercyclical buffer regime will be phased in parallel with the capital conservation 
buffer between 1 January 2016 and year 2019. Countries that experience excessive credit 
growth during the transition period can consider accelerating the build up of the capital 
conservation buffer and the countercyclical buffer. 

Accordingly, from point of macro - economy prudence view, we are suggested the 
process of implementation banking activity normative indicators in following ways: 

First of all, set up normative indicators, which will support to growing up banking 
expenses in crediting spreading out period and consequently from one hand, establish 
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conditions for capital buffer formation, and from another hand, making banking service more 
expensive, and as a result, preventive loan over allocation. 

Secondly, implemented inter banking normative framework, which will make some profit 
confines distribution in crediting peak period, saved bonuses, additional benefits and 
dividends, and after resend it to the buffer provision in order to covering potential pro - 
cyclicality losses. 

Thirdly, in order to prevention economy downturn and banking activity risks, 
supplementary to Basel Comity requirements, is designate local normative tools in tax 
delaying, governmental warrants presenting framework, during crediting process in banking 
system of RA. 

 
Basel III sets out two key buffer measures to address pro-cyclicality prudence: a capital 

conservation buffer and a countercyclical capital buffer. Capital conservation requirement is aimed at 
preventing the loses of financial crisis. The countercyclical buffer requirement is aimed at ensuring that 
the banking sector builds up its capital defenses in periods when credit has grown to excessive levels. In 
article is illustrated issues of implementation pro - cyclicality requirements’ in banking system RA.  

 
ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ 
ՆՈՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

 
ՊՐՈՑԻԿԼԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԲԱԶԵԼ III ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

 
Բազել III մշակեց պրոցիկլայնության հակազդմանն ուղղված երկու առանցքային չափանիշ` 

կապիտալի կոնսերվացման բուֆեր և պրոցիկլայնության բուֆեր: Կապիտալի կոնսերվացման պա-
հանջը նպատակ է հետապնդում կանխարգելելու ֆինանսական ճգնաժամերի վնասները: Պրոցիկ-
լայնության բուֆեր ձևավորման անհրաժեշտությունն առաջանում է բանկերի կողմից վարկավոր-
ման վերելքի շրջանում` կապիտալի հետագա պաշտպանվածությունն ապահովելու նպատակով: 
Հոդվածում մեկնաբանվում են պրոցիկլայնության պահանջների իրագործման հիմնախնդիրները 
ՀՀ բանկային համակարգում: 

 
АРМЕН ДЖУГУРЯН  
НОННА ХАЧАТРЯН 

 
ПРОБЛЕМЫ ПРОЦИКЛИЧНОСТИ В РАМКАХ БАЗЕЛЯ III 

 

Базель III определил два ключевых критерия, нацеленные на противостояние процикличнос-
ти: буфер консервации капитала и процикличный буфер. Требование к консервации капитала це-
ленаправлено на предотвращение убытков от дальнейших финансовых кризисов. Необходимость 
формирования процикличого капитала проявляется в буме кредитования бизнеса, целю которой 
является защита банковского капитала в будущем. В статье трактуются проблемы реализации 
требований процикличности в банковской системе РА.  
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ԱՐՇԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՃԱՆԱՉՈՒՄՆ ՈՒ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 
ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր.  եկամուտ, ծախս, ճանաչում, դասակարգում, 

ներքին աուդիտ  
 
Հաշվապահական հաշվառման առանցքային խնդիրներից մեկը հաշվետու ժամանա-

կաշրջանի ընթացքում կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդ-
յունքների մասին տեղեկատվության ձևավորումն է: Ուստի ՀՀ կազմակերպություններում 
եկամուտների ստացման և ծախսերի կատարման վրա ներքին աուդիտի համակարգի 
միջոցով անհրաժեշտ է իրականացնել համալիր վերահսկողություն:  

Աուդիտորական գործընթացում հարկ է հաշվի առնել եկամուտների և ծախսերի 
ճանաչման ու դասակարգման տարբեր մոտեցումները, քանի որ զգալի թվով կազմակեր-
պությունների կանոնադրական կապիտալում հայրենական ընկերություններից բացի 
որոշակի բաժնեմաս ունեն արտերկրի ներդրողները, որոնց գործունեության մեջ կիրառ-
վում են տարբեր հաշվապահական համակարգեր:  

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային համակարգերում կարևոր տեղ է հատ-
կացվում կազմակերպությունների եկամուտների և ծախսերի ցուցանիշների ճանաչման 
հարցերին: Դա հնարավորություն է ընձեռում վերահսկողություն սահմանելու եկամուտնե-
րի և ծախսերի ձևավորման գործընթացի վրա, ինչպես նաև բացահայտելու այդ ցուցա-
նիշների փոփոխության վրա ազդող գործոնները:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հաշվապահական հաշվառման միջազ-
գային համակարգերում ընդունված են եկամուտների տարբեր սահմանումներ: Այսպես. 
ըստ Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների (ՀՀՄՍ)` եկամուտը 
հաշվառման ժամանակաշրջանում տնտեսական օգուտների աճն է` ակտիվների ներհոս-
քով կամ ավելացմամբ, կամ էլ պարտավորությունների նվազմամբ, որ հանգեցնում է սե-
փական կապիտալի աճին, բացառությամբ մասնակիցների կողմից սեփական կապիտա-
լում կատարված ներդրումների հետևանքով սեփական կապիտալի աճի:  

ԱՄՆ-ի ֆինանսական հաշվառման ստանդարտների (FAS) համաձայն` եկամուտը 
տնտեսավարող սուբյեկտի ակտիվների ներհոսքն է կամ այլ ավելացումը և կրեդիտորա-
կան պարտքերի մարումը, որոնք ի հայտ են եկել հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթաց-
քում` որպես արտադրանքի արտադրության կամ առաքման, աշխատանքների կատար-
ման, ծառայությունների մատուցման կամ ուրիշ գործառնությունների իրականացման 
արդյունք:  

ՌԴ Հաշվապահական հաշվառման դրույթները եկամուտը սահմանում են որպես 
ակտիվների ստացման և կամ պարտավորությունների մարման արդյունքում տնտեսա-
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կան օգուտների ավելացում, որը բերում է կազմակերպության կապիտալի աճին, բացա-
ռությամբ` մասնակիցների ներդրումների:  

Ինչպես նկատում ենք` հաշվապահական հաշվառման միջազգային համակարգերում 
եկամուտների սահմանումների միջև էական տարբերություններ չկան:  

Նույնը վերաբերում է նաև ծախսերի սահմանմանը. ծախսը հաշվետու ժամանակա-
շրջանում տնտեսական օգուտների նվազումն է, որը տեղի է ունենում ակտիվների արտա-
հոսքի կամ նվազման, կամ պարտավորությունների առաջացման, կամ աճի ձևով, և որն 
առաջացնում է սեփական կապիտալի նվազում, բացառությամբ` մասնակիցների միջև 
սեփական կապիտալի բաշխման հետևանքով դրա նվազման դեպքի:  

Ըստ ՀՀՄՍ` կազմակերպությունները կարող են ստանալ եկամուտներ և կատարել 
ծախսեր ինչպես շարունակվող (գործառնական և այլ), այնպես էլ ընդհատված գործու-
նեության իրականացման հետևանքով: Իսկ ԱՄՆ-ի Ֆինանսական հաշվառման ստան-
դարտներով` կազմակերպությունների եկամուտները և ծախսերը դասակարգվում են 
հետևյալ խմբերով. հիմնական և այլ գործունեության եկամուտներ ու ծախսեր:  

ՌԴ ПБУ 9/99 «Կազմակերպության եկամուտներ» ստանդարտի համաձայն` եկա-
մուտները ստորաբաժանվում են երկու մեծ խմբի` սովորական գործունեությունից եկա-
մուտներ և այլ եկամուտներ (գործառնական, արտաիրացումային և արտասովոր):  

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ հաշվապահական հաշվառման տարբեր 
ստանդարտներով ներկայացվող եկամուտների և ծախսերի առանձին բաղադրիչների բո-
վանդակության միջև կան զգալի տարբերություններ, որոնք պետք է հաշվի առնել աուդի-
տորական ընթացակարգերի իրականացման ժամանակ:  

Հաշվապահական հաշվառման մեջ եկամուտների մասին տեղեկատվության ձևավոր-
ման և ֆինանսական հաշվետվություններում դրանց բացահայտման կարգը սահմանված 
է ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ» ստանդարտով: Հասույթը ներառում է ստացված կամ ստացվելիք 
տնտեսական օգուտների միայն այն համախառն ներհոսքը, որը պատկանում է տվյալ 
կազմակերպությանը: Ի դեպ, հասույթը չափվում է ստացված կամ ստացվելիք հատուց-
ման իրական արժեքով:  

ԱՄՆ-ի Ֆինանսական հաշվառման ստանդարտներով իրական արժեքը սահմանվում 
է որպես գումար, որով ակտիվը (պարտավորությունը) կարող է ձեռք բերվել (ստանձնվել) 
կամ վաճառվել (մարվել) գործառնությունն իրականացնելու պատրաստակամությամբ` 
երկու կողմերի միջև:  

ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ» ստանդարտը ներկայացնում է առանձին գործարքների գծով 
հասույթի ճանաչման պայմանները: Ապրանքների վաճառքից ստացված հասույթի 
ճանաչման պայմաններ են.  

• կազմակերպությունը գնորդին է փոխանցում ապրանքների սեփականության հետ 
կապված ռիսկերի և հատույցների նշանակալի մասը,  

• չի պահպանում ո՛չ կառավարման շարունակական մասնակցություն, որը սովորա-
բար բխում է սեփականության իրավունքից, և ո՛չ էլ վաճառված ապրանքների 
նկատմամբ արդյունավետ վերահսկում,  
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• գործարքի հետ կապված` կատարված կամ կատարվելիք ծախսումները հնարավոր 
է արժանահավատորեն չափել,  

• հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը,  
• հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

կազմակերպություն:  
Ծառայությունների մատուցման դեպքում հասույթի ճանաչման պայմաններ են. 
• հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի 

դրությամբ գործարքի ավարտվածության աստիճանը,  
• հնարավոր է արժանահավատորեն չափել գործարքի համար կատարված և գոր-

ծարքն ավարտելու համար անհրաժեշտ ծախսումները,  
• հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթի գումարը,  
• հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

կազմակերպություն:  
Այլ անձանց կողմից կազմակերպության ակտիվներն օգտագործելիս առաջացող հա-

սույթները` տոկոսներ, ռոյալթիներ և շահաբաժիններ, պետք է ճանաչվեն սկզբում հե-
տևյալ պայմաններով.  

• հնարավոր է արժանահավատորեն չափել հասույթների գումարը,  
• հավանական է, որ գործարքի հետ կապված տնտեսական օգուտները կհոսեն 

կազմակերպություն:  
Վերոնշյալներն այնուհետև ճանաչվում են հետևյալ հիմունքներով.  
• տոկոսը ճանաչվում է` կիրառելով արդյունավետ տոկոսի մեթոդը,  
• ռոյալթիները ճանաչվում են հաշվեգրման հիմունքով` համապատասխան համա-

ձայնագրի բովանդակության համաձայն,  
• շահաբաժինները ճանաչվում են, երբ սահմանված է վճարը ստանալու բաժնետե-

րերի իրավունքը:  
Ծախսերի ճանաչումը հիմնականում պայմանավորված է կազմակերպության կողմից 

կիրառվող հաշվապահական հաշվառման համակարգի առանձնահատկություններով և 
արտադրանքի ինքնարժեքի ձևավորման կարգով: ՀՀՄՍ համակարգում կազմակերպու-
թյունների ծախսերը բացահայտող ստանդարտ գոյություն չունի` ի տարբերություն ՌԴ 
ПБУ 10/99 «Կազմակերպության ծախսեր» ստանդարտի:  

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային համակարգերում առկա են ծախսում-
ների տարրերի որոշակի առանձնահատկություններ: Ընդ որում ծախսումների տարրերն 
առանձնանում են իրենց որակական բովանդակությամբ: ՀՀ-ում գործող հաշվապահա-
կան հաշվառման հաշվային պլանի 811 «Հիմնական արտադրություն» հաշվի երկրորդ 
կարգի վեց ենթահաշիվները կարելի է արտացոլել երեք տնտեսական տարրերի մեջ: Դա 
հնարավորություն կտա արտադրանքի ինքնարժեքի կազմը ներկայացնելու հետևյալ 
տնտեսական տարրերով. ուղղակի նյութական, ուղղակի աշխատանքային և անուղղակի 
արտադրական ծախսումներ:  

Ծախսումների տարրերի ֆրանսիական տարբերակն ամբողջությամբ համապատաս- 
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խանում է Եվրամիության № 4 Կանոնակարգին: Այն, ի տարբերություն մյուս հաշվապա-
հական համակարգերի, պարունակում է ծախսումների տարրերի ավելի լայն ցանկ, ինչ-
պես նաև` ընդգրկում այնպիսի ծախսեր, որոնք դուրս են արտադրական բնույթի ծախ-
սումների շրջանակից: ՌԴ-ում արտադրական ծախսումները բաղկացած են հինգ տար-
րերից: ԱՄՆ-ում այդ ծախսումների տարրերը ներկայացվում են այլ անվանումներով` 
նյութական, աշխատանքային և վրադիր ծախսումներ:  

Արտադրանքի իրացումից շահույթի որոշման ժամանակ հաշվապահական հաշվառ-
ման միջազգային պրակտիկայում գործում է երկու հիմնական համակարգ` ծախսերի լրիվ 
ընդգրկման և փոփոխուն ծախսերի ներառման կամ «դիրեկտ-կոստինգ»:  

Ծախսերի լրիվ ընդգրկման համակարգը հիմնականում տարածված է եվրոպական 
երկրներում, այդ թվում` ՀՀ-ում, իսկ փոփոխուն ծախսերի ներառման կամ «դիրեկտ-կոս-
տինգ» համակարգը` անգլոամերիկյան երկրներում: Այդ համակարգերի միջև սկզբունքա-
յին տարբերությունը հաստատուն ծախսերի բաշխման կարգն է: Ծախսերի լրիվ ընդ-
գրկման համակարգի դեպքում այդ ծախսերը բաշխվում են իրացված և պատրաստի ար-
տադրանքի մնացորդների միջև, իսկ փոփոխուն ծախսերի ներառման կամ «դիրեկտ-
կոստինգ» համակարգի պայմաններում` ամբողջությամբ վերագրվում իրացված արտադ-
րանքին:  

Փոփոխուն ծախսերի ներառման համակարգը ենթադրում է ծախսերի հաշվառումն 
իրականացնել ըստ հաստատուն և փոփոխուն ծախսերի, իսկ ծախսերի լրիվ ընդգրկման 
համակարգը` ուղղակի և անուղղակի:  

Հաշվապահական հաշվառման համակարգի մեջ ուղղակի և անուղղակի խմբերով 
ծախսերի հաշվառումը պայմանավորված է ֆինանսական հաշվառման պահանջներով: 
Դրա հետ միասին կազմակերպություններում, ելնելով կառավարչական հաշվառման 
նպատակներից, առաջարկվում է իրականացնել ծախսերի հաշվառում նաև ըստ փոփո-
խուն և հաստատուն հատկանիշի: Դա հնարավորություն կտա բարձրացնելու ծախսերի 
կառավարման արդյունավետության մակարդակը և բարելավելու տեղեկատվական ապա-
հովվածությունը:  

Այսպիսով, ՀՀ կազմակերպություններում նպատակահարմար է կիրառել ՀՀՄՍ 
ստանդարտներին համապատասխան եկամուտների և ծախսերի ցուցանիշների ճանաչ-
ման ու դասակարգման միասնական մոտեցումներ: Դա հնարավորություն կընձեռի կազ-
մակերպություններում այդ ցուցանիշների հաշվապահական հաշվառմամբ ձևավորելու 
անհրաժեշտ տեղեկատվական տվյալներ, որոնք չափազանց կարևոր են ինչպես կա-
ռավարչական որոշումների ընդունման, այնպես էլ աուդիտորական ընթացակարգերի 
իրականացման ժամանակ: 

 
Հոդվածում դիտարկվել են հաշվապահական հաշվառման միջազգային համակարգերում 

եկամուտների և ծախսերի ճանաչման ու դասակարգման հիմնահարցերը: ՀՀ կազմակերպություն-
ներում այս առումով առաջակվել է կիրառել միասնական մոտեցումներ, որ հնարավորություն 
կընձեռնեն ձևավորելու անհրաժեշտ տեղեկատվական տվյալներ կառավարչական որոշումների 
ընդունման և աուդիտորական ընթացակարգերի իրականացման համար:  
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АРШАК АРАКЕЛЯН 
 

ПРИЗНАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ СИСТЕМАХ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

В статье рассмотрены проблемы признания и классификации доходов и расходов в между-
народных системах бухгалтерского учета. В этом плане в организациях РА предложено применять 
единые подходы, что позволит формировать необходимые информационные данные для приня-
тия управленческих решений и осуществления аудиторских процедур.  

 
ARSHAK ARAKELYAN 

 

RECOGNITION AND CLASSIFICATION OF INCOMES AND EXPENSES IN  
INTERNATIONAL ACCOUNTING SYSTEMS 

 

In the article the problems of recognition and classification of incomes and expenses in 
international accounting systems are considered. In organizations of RA proposed to apply the same 
approach of recognition and classification of these indicators, which will generate the necessary 
informaton data for decision-making and implementation of audit procedures.  

 
 

 

 
 

ՎԱՀԱՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԳԱՅԱՆԵ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  
գլխավոր մասնագետ, ՀՀ ՖՆ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ  
ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. Ֆինանսական վերահսկողություն, տեսական 
հիմք, տնտեսավարող սուբյեկտ, տնտեսական 
գործունեություն, ֆինանսական անկայունու-
թյուն, ֆինանսական քաղաքականություն, պե-
տական պարտք, պետական բյուջե, բաշխում 

 

Տնտեսական գիտության կողմից բազմիցս հիմնավորվել է, որ տնտեսության առան-
ձին ոլորտների, ճյուղերի ու ենթաճյուղերի ֆինանսական կառավարման անհրաժեշտու-
թյունը կապված է ապրանքադրամական հարաբերությունների աստիճանական զարգաց-
ման հետ, ինչն ամենից առաջ պայմանավորված է հասարակական աշխատանքի բա-
ժանմամբ, սեփականության որոշակի ձևերի առկայությամբ, պետության կազմավորմամբ 
և փողի կայացմամբ: 
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Դեռևս Կ.Մարքսը իր ժամանակին նշել է, որ հասարակության` մեծ մասշտաբներով 
կատարվող համատեղ աշխատանքը պահանջում է կառավարման որոշակի գործընթաց1: 
Դա ենթադրում է այնպիսի միջոցառումների համալիրի իրականացում, որոնք կնպաստեն 
ռեսուրսների շրջանառության նպատակաուղղվածությանն ու դրանց օգտագործման 
արդյունավետության բարձրացմանը: 

Անշուշտ, սա կարգավորվում է ֆինանսական վերահսկողությամբ` նպատակ ունենա-
լով բացահայտելու տվյալ գործընթացում առկա դրական կողմերն ու թերացումները: 

Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ֆինանսական վերահսկողության նպատակն է 
մի կողմից` բացահայտել տնտեսության առանձին ոլորտների միջև ֆինանսական անկա-
յունության պատճառները, իսկ մյուս կողմից` նպաստել ֆինանսական միջոցների ձևա-
վորմանը և դրանց արդարացի բաշխմանը: Այսինքն` պահանջվում է այնպիսի ֆինանսա-
կան քաղաքականություն, որը կնպաստի երկրի ֆինանսական պլանի` պետական բյուջեի 
դերի բարձրացմանը, պետական պարտքի կրճատմանը, պետության և հասարակության 
շահերի միջև ներդաշնակության ապահովմանը: 

Այսպիսով, տնտեսության կայուն զարգացման, ինչպես նաև առանձին ոլորտների 
ներդաշնակության ապահովման խնդիրների լուծումը պահանջում է կարևորել ֆինանսա-
կան վերահսկողության նշանակությունը: Դա կարելի է հիմնավորել նրանով, որ այդ 
վերահսկողության օբյեկտ է համարվում ֆինանսական ցուցանիշների համակարգը, որն 
ամբողջական պատկերացում է տալիս ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման, բաշխ-
ման, վերաբաշխման և օգտագործման արդյունավետության մասին: 

Այստեղից կարելի է հանգել այն հետևության, որ ֆինանսական վերահսկողությունը 
տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեության և պետական ֆինանսական գործառույթ-
ների հետ կապված վերահսկողության ապահովումն է որոշակի ձևերով ու մեթոդներով` 
հաշվի առնելով նորմատիվային ակտերի, ինչպես նաև օրենսդրական դրույթների արդա-
րացի գնահատումը: 

Նշանակում է` ֆինանսական վերահսկողությունը միտված է տնտեսավարող սուբ-
յեկտների գործունեության անընդհատության ապահովմանը` ըստ օրենսդրական դրույթ-
ների իրավական նորմերի ու նորմատիվների պահանջների, դրանք խախտողների ժա-
մանակին բացահայտմանը և համապատասխան միջոցառումների իրականացմամբ գոր-
ծողությունների արդյունավետությանը: Ֆինանսական վերահսկողությունը մի կողմից հա-
մարվում է ֆինանսական հարաբերությունների կառավարման եզրափակիչ փուլ, իսկ 
մյուս կողմից` ֆինանսական կառավարման արդյունավետության հետագա բարձրացման 
անհրաժեշտ նախադրյալների ձևավորման հիմք: 

Հետևաբար նրա նշանակությունն այն է, որ նպաստում է պետության ֆինանսական 
քաղաքականության հիմնավոր մշակմանը և առաջադրված նպատակային խնդիրների 

                                                           

1 Маркс К., Энгельс Ф., Соч., том 23, с. 342. 
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լուծմանը, ստեղծում ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետ երաշխիք-
ներ: 

Ի դեպ, շուկայական տնտեսության պայմաններում պետության դերի կարևորմանը 
զուգընթաց ավելի է ընդգծվում պետական ֆինանսական վերահսկողության նշանակու-
թյունը, գնալով մեծանում է վերահսկողության նկատմամբ պետության պատասխանատ-
վության աստիճանը, ընդլայնվում են հասարակական կազմակերպությունների կողմից 
ֆինանսական իրավունքի և տնտեսավարող սուբյեկտների պաշտպանության շրջանակ-
ները:  

Նախկին տնտեսավարման ժամանակ պետական ֆինանսական վերահսկողու-
թյուն հասկացությունը նույնացվում էր ֆինանսական վերահսկողության հետ: Դա հիմ-
նավորվում էր նրանով, որ համաժողովրդական սեփականության պայմաններում այն 
որոշվում էր պետության ամբողջ ֆինանսական համակարգով, որի նյութական բազան 
ձեռնարկությունների, տնտեսության առանձին ճյուղերի ֆինանսներն էին: Եվ դա էր այն 
պատճառներից մեկը, որ տնտեսագիտական գրականության մեջ ԽՍՀՄ ֆինանսական 
վերահսկողությունը միաժամանակ դիտվում էր որպես պետական և հասարակական 
կազմակերպությունների գործունեություն, որի հիմնական նպատակը պարզելն էր կենտ-
րոնացված ու ապակենտրոնացված ֆինանսական միջոցների ձևավորման և օգտա-
գործման գործընթացների իրական վիճակը, ինչը կարևոր էր վերարտադրության առան-
ձին կողմերի միջև պլանային համամասնությունների ապահովման համար: Այդ մասին 
ժամանակին իր մոտեցումն է արտահայտել հայտնի ֆինանսիստ Զ.Ա.Վոզնեսենսկին` 
ֆինանսական վերահսկողությանը նվիրված աշխատություններում1: 

Նրա տեսակետն են պաշտպանել Բ.Մ.Սուբանտին, Մ.Վ.Ռոմանովսկին և ուրիշներ: 
Մեր կարծիքով` նման մոտեցումը հիմնավոր չէ այն պարզ պատճառով, որ պետական 

ֆինանսական վերահսկողությունը պետք է դիտել ֆինանսական վերահսկողության բաղ-
կացուցիչ մաս, որ իրականացվում է պետական իշխանության մարմինների կողմից մշակ-
ված օրենսդրական դրույթների ու նորմատիվային ակտերի համաձայն: Նշանակում է` 
ֆինանսական վերահսկողության շրջանակներն ավելի լայն են. վերահսկվում են ինչպես 
պետական կենտրոնացված ֆոնդերը, տեղական ինքնակառավարման մարմինների ֆի-
նանսական միջոցները, այնպես էլ ձեռնարկությունների և կազմակերպությունների ֆի-
նանսական միջոցների բաշխման ու վերաբաշխման, դրանց նպատակային օգտագործ-
ման գործընթացները: 

Այսպիսով, պետական ֆինանսական վերահսկողության հասկացության հետազոտու-
թյան օբյեկտ է համարվում դրամական հարաբերությունների միայն այն մասը, որն առա-
ջանում և օգտագործվում է պետության ու տեղական մարմինների բյուջետային հարա-
բերությունների կայացման ժամանակահատվածում: Նման պայմաններում, որպես պե-
տական ֆինանսական վերահսկողության սուբյեկտներ, հանդես են գալիս ինչպես օրենս-

                                                           

1 Вознесенский З. А., Финансовый контроль в СССР, М., “Юридическая литература”, 1973, с. 36. 
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դիր, այնպես էլ գործադիր իշխանության և հատուկ կառավարման մարմինները, որոնց 
օրենսդրությամբ լիազորված են պետական վերահսկողության հիմնական գործառույթ-
ները: 

Ներկայում հանրապետությունում ձևավորվել և գործում են պետական ֆինանսական 
վերահսկողության հետևյալ սուբյեկտները. նախագահական վերահսկողական ծառայու-
թյուն, Ազգային Ժողովի վերահսկիչ պալատ, առանձին նախարարությունների ու գերա-
տեսչությունների վերահսկողական ծառայություններ, գանձապետական հսկողություն: 
Այդ մարմինների նպատակային հիմնախնդիրներն ու ծրագրային կողմնորոշիչները կա-
նոնակարգվում են ինչպես վերահսկողության համընդհանուր օրենսդրական, այնպես էլ 
առանձին ֆինանսական վերահսկողական սուբյեկտների մշակած սպեցիֆիկ դրույթ-
ներով, նորմատիվային ակտերով և համապատասխան որոշումներով: 

Արդի պայմաններում պետական ֆինանսական վերահսկողության մարմինների 
հիմնական գործառույթներն են. 

• ապահովել իրավաբանական և ֆինանսական անձանց միջև հարկային, մաքսա-
յին, դրամավարկային օրենսդրություոնների դրույթների անթերի կիրարկումը, բա-
ցահայտել այդ դրույթների թերի կողմերը և իրականացնել համապատասխան 
միջոցառումներ, մշակել բարեփոխումների նոր փաթեթներ, որոնք կխթանեն հար-
կային, մաքսային, դրամավարկային քաղաքականության հիմնական պահանջնե-
րի կատարումը, 

• պետական ֆինանսական վերահսկողության իրականացմամբ երաշխավորել 
նյութական, աշխատանքային և ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման բարձր 
արդյունավետություն և դրանց համամասնական բաշխում` ըստ տնտեսության 
ճյուղերի ու ոլորտների, 

• ստեղծել բյուջետային եկամուտների և ծախսերի միջև հիմնավոր ներդաշնակու-
թյան նախադրյալներ, 

• բացահայտել պետական ֆինանսական ռեսուրսների աճի նոր ռեզերվներ, նախա-
տեսել նոր միջոցառումներ` դրանց ավելացման և օգտագործման արդյունավետու-
թյան բարձրացման համար: 

Հայտնի է, որ ֆինանսական վերահսկողության համակարգում առանձնահատուկ 
նշանակություն է ստանում բյուջետային հատկացումների ծախսերի կատարման հսկողու-
թյունը: Ուստի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման ապահովման 
տեսաանկյունից պետք է կարևորել նաև բյուջետային հատկացումների և մասնավորա-
պես դրանց գծով առաջադրանքների կատարման նախնական հսկողությունը: 

Սրանից հետևում է, որ բյուջեների կատարման նախնական հսկողության համակար-
գի հետազոտությունը հնարավորություն է ընձեռում ապահովելու բյուջետային ֆինանսա-
կան միջոցների պարտադիր ելքագրումը գանձապետական հաշիվներից` օրենսդրու-
թյամբ սահմանված կարգի համաձայն: Վերջինի նշանակությունն ու կարևորությունը 
դրսևորվում են նաև նրանում, որ նման հսկողությունը ցանկացած պահի հնարավորու-
թյուն է տալիս ստանալու որոշակի տեղեկատվություն պետության կողմից պարտավորու-
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թյունների կատարման մասին, որ էական է բյուջեների կատարման տարբեր գործառույթ-
ների բարելավման առումով, կարող է նպաստել կանխիկ հոսքերի կառավարման արդյու-
նավետության բարձրացմանը: Այս տեսանկյունից պետք է կարևորել գանձապետարանի 
դերը բյուջեի հատկացումների նախնական հսկողության ապահովման գործում: 

Հայաստանի Հանրապետության գանձապետական համակարգը ձևավորվել է դեռևս 
1996 թ., Կառավարության որոշմամբ, ներկայացնում է Ֆինանսների նախարարության 
համակարգում գործող կենտրոնական գանձապետարանը և տեղական գանձապետա-
կան բաժանմունքների (շուրջ 43) ամբողջությունը1: 

Ի դեպ, գանձապետարանի ստեղծումը նպատակ է ունեցել ապահովելու բյուջեների 
կատարման կազմակերպումը Հայաստանի կենտրոնական բանկում գործող միասնական 
գանձապետական հաշվի միջոցով: Դրա անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր հան-
րապետության ավելի քան 6000 բյուջետային հիմնարկների ֆինանսական գործառնու-
թյունները բանկային համակարգով իրականացնելու մտադրությամբ: Այդ դեպքում ֆի-
նանսական միջոցների հատկացումների պահից մինչև փաստացի վճարման պահը 
դրանք սահմանված կարգի համաձայն պահվում են միասնական հաշվում, որը և հնա-
րավորություն է տալիս գանձապետարանի միջոցով կազմակերպելու սպասարկումը: 

Այսպիսով, գանձապետարանում իրականացվում է հաշվապահություն. դա թույլ է 
տալիս սահմանելու բյուջեների կատարման հաշվառման համար անհրաժեշտ հաշիվներ, 
որոնց միջոցով դրանց նախնական կատարումը վերահսկվում է` հաշիվներում կրկնակի 
գրանցման սկզբունքի պահանջներին համաձայն, ինչը համարվում է արդյունավետ մո-
տեցում: 

Վերջինի կարևորությունն այն է, որ գանձապետական համակարգի միջոցով միաս-
նական դրամարկղի սկզբունքի համաձայն կատարվում է Հայաստանի Հանրապետու-
թյանը և համայնքներին ամրագրված բոլոր միջոցների հաշվեգրում (մուտքագրում) ու 
դրանց ծախսերի հատկացում գանձապետական միասնական հաշվից (ԳՄՀ):  

 
Հոդվածում վերահսկողության հիմնական նպատակը համարվում են տնտեսության առանձին 

ոլորտների միջև ֆինանսական անկայունության պատճառների բացահայտումը, ֆինանսական 
միջոցների արդարացի բաշխմանը նպաստումը: Այսինքն` պահանջվում է իրականացնել այնպիսի 
ֆինանսական քաղաքականություն, որը նպաստի պետական բյուջեի դերի բարձրացմանը, պե-
տական պարտքի կրճատմանը, պետության և հասարակության շահերի ներդաշնակության ապա-
հովմանը: 

 

                                                           

1 Ա.Ջանջուղազյան, Բյուջեների կատարման գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, 
«Տնտեսագետ», 2007, էջ 45: 
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ВАГАН БАГДАСАРЯН 
ГАЯНЭ БАГДАСАРЯН 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 
 

В статье целью контроля считаются выявление причин финансовой нестабильности между 
отдельными отраслями экономики и внесение вклада в справедливое распределение финансовых 
ресурсов. Это означает, что необходима такая финансовая политика, которая способствовала бы 
повышению роли государственного бюджета, сокращению государственного долга, обеспечению 
гармонии в интересах государства и общества. 

 
VAHAN BAGHDASARYAN 
GAYANE BAGHDASARYAN 

 

THE THEORETICAL BASIS OF THE REALIZATION OF FINANCIAL CONTROL 
 

The financial control is the provision of certain forms and methods of control related to the 
economic activity of business entities and financial activities, taking into account the interests of fair 
valuation of normative acts and legislative provisions. It is very important to ensure the continuance of 
their activities. The goal of control is to identify the causes of financial instability between the separate 
areas of the economy and to contribute to the equitable distribution of financial resources. This means 
that such a financial policy is conducive to enhancing the role of the state budget, to the state debt 
reduction, to the harmony insurance in the interests of the state and society, is needed to be 
maintained. 

 
 

 
ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու,  դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. ռիսկ, ֆինանսական շուկա, ֆինանսական ծառա-
յություն, ռիսկերի կառավարում, ստանդարտներ, 
ռիսկերի կառավարման սկզբունքներ, ռիսկերի 
կառավարիչ, ֆինանսական հսկողության ծառա-
յություն, ներքին աուդիտ, տնօրենների խորհուրդ, 
ֆինանսական գործիքներ 

 

Ռիսկերի ոլորտը, ըստ էության, բարդ է: Լրացուցիչ բարդություն են հաղորդում վեր-
ջին քսան տարիների ընթացքում ֆինանսական շուկաների, պրոդուկտների ու ֆինան-
սական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների արագ զարգացումը և գի-
տելիքների նշանակալից զանգվածի ու ռիսկերի բնագավառում մեծաքանակ նորմատի-
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վային իրավական կանոնակարգերի զուգահեռ կուտակումը: Երբեմն դա կարող է հան-
գեցնել չկանխատեսված հետևանքների, որոնք ավելի շուտ թաքցնում, քան լուսաբանում 
են ռիսկերի կառավարման էությունը:  

Ռիսկերի ճիշտ կառավարումը պահանջում է հիմնարար սկզբունքների լավ պատկե-
րացում, գիտակցում և դրանց ըստ էության կիրառում, այլ ոչ թե կանոնների և կանո-
նակարգերի մեխանիկական կիրարկում: Կարևոր է աջակցել այդպիսի գիտակցմանը 
հասնելուն` ռիսկերի կառավարման ոլորտի լայն կիրառում ունեցող որոշ սովորույթների 
հիմքում ընկած վարքագծի մոդելների և հիմնարար պատճառների վերլուծությամբ: 
Նշված մոտեցումը կնպաստի գործնական գիտակցությանը և խելամիտ, կառուցողական 
ներդրմանը:  

Ստանդարտների և դրանց ներդրման մակարդակների (կամ փուլերի) նկարագրումը 
օգնում է կազմակերպություններին` գնահատելու ռիսկերի կառավարման բնագավառում 
սեփական ձեռքբերումները, ինչպես լավագույն փորձի, այնպես էլ մրցակիցների հետ հա-
մեմատած: Ստանդարտները թույլ են տալիս բանկերի տնօրենների խորհրդին, ղեկավա-
րությանը և ռիսկերի կառավարիչներին բացահայտելու ռիսկերի կառավարման բնագա-
վառում բացթողումներն ու թերությունները և մշակելու դրանց վերացմանն ուղղված հա-
մապատասխան միջոցառումներ: Դրանք կարող են օգտակար լինել նաև արտաքին կող-
մերի համար. վերահսկողների, ներդրողների, աուդիտորների և ռեյթինգային գործակա-
լությունների` այլ հաստատությունների հետ համեմատման և գնահատման նպատակով:  

Ռիսկերի կառավարման սկզբունքների ներդրումն առաջին հերթին բանկային հաս-
տատության տնօրենների խորհրդի և ղեկավարության պարտականությունն է: Ղեկավա-
րությունը պետք է սահմանի և մշակի այդ սկզբունքները ներքին կարգերի շրջանակնե-
րում, ինչպես նաև տեղեկացնի դրանց մասին կազմակերպության բոլոր մակարդակների 
աշխատակիցներին: Պետք է իրականացվի այդ սկզբունքների ներդրման հսկողությունը` 
կառավարչական որոշումների և միջոցառումների միջոցով: Այդ իսկ պատճառով տնօրեն-
ների խորհրդի անդամները և ղեկավարությունը ներառված են ստանդարտներն օգտա-
գործողների ենթադրվող շրջանակում:  

Ռիսկերի կառավարման ճիշտ գործընթացների մշակումը և ներդրումը հիմնականում 
ռիսկերի կառավարման տնօրենի, բիզնես ուղղությունների ղեկավարների, ռիսկերի կա-
ռավարման դեպարտամենտի /ինչպես նաև բանկի շրջանակներում հսկողության դեպար-
տամենտների/, հատուկ ծառայությունների` ֆինանսական հսկողության ծառայության և 
ներքին աուդիտի, պարտականություններն են: Նրանք նույնպես ներառված են ստան-
դարտներ օգտագործողների ենթադրվող շրջանակում: 

Ռիսկեր ստանձնող ծառայությունների աշխատակիցները (այսինքն` եկամուտ գենե-
րացնողները), պետք է խոհեմություն ցուցաբերեն դրանց նկատմամբ և իրականացնեն 
գործունեություն նրանց սահմանված ստանդարտների շրջանակներում, բայց չպետք է 
պատասխանատու լինեն իրենց իսկ բիզնես որոշումների հետ կապված ռիսկերի վերա-
հսկողության համար: Չնայած սահմանաչափերի սահմանումը և դրանց կատարման 
մոնիթորինգը հաճախ ֆրոնտ օֆիսի մասնագետների մասնակցությամբ է, դա չպետք է 



  299

լինի նրանց պարտականությունների ոլորտում: Նմանապես արդյունավետ կառավարումը 
ենթադրում է, որ այնպիսի գործառույթներ, ինչպիսիք շահույթի և վնասի գնահատումը, 
ֆինանսական արդյունքների և ռիսկերի վերաբերյալ գնահատականը և հաշվետվողակա-
նությունը, կարգերի ու ընթացակարգերի պահպանման ստուգումն են` չեն կարող բացա-
ռապես լինել այն գործակալների իրավասությունները, որոնք պատասխանատու են 
որոշումների և ռիսկերի ստանձման համար: Գործունեության այդ տեսակները, ներառյալ` 
ֆինանսական հաշվետվությունները և պրոդուկտների նկատմամբ հսկողությունը, ռիսկե-
րի նկատմամբ հսկողությունը և աուդիտը, պետք է իրականացվեն անկախ ստորաբա-
ժանումների կողմից, որոնք չեն կարող ինչ-որ բան շահել կամ կորցնել ռիսկի ստանձման 
վերաբերյալ որոշման գնահատականի խեղաթյուրմամբ:  

Ճիշտ է նաև հակառակը, այսինքն` ռիսկերի հսկողություն իրականացնող աշխատա-
կիցները չպետք է ներգրավված լինեն այնպիսի գործողությունների մեջ, որոնք ենթա-
դրում են ռիսկի ստանձնում, քանի որ դա հարցականի տակ կդնի իրենց անկախությունը 
և անաչառությունը: Անհրաժեշտ է նշել, որ մեծ կազմակերպություններում կարող են գո-
յություն ունենալ շատ գործառույթներ/ծառայություններ` ռիսկերի կառավարում անվան-
մամբ: Դրանց մի մասը կարող է լինել ֆրոնտ օֆիսում` ներգրավված ռիսկի ստանձման 
հետ կապված գործունեությունում, բայց նման գործունեության քանակական վերլուծու-
թյանը և ռիսկի գնահատմանն առնչվող հստակ պարտավորություններով: Ֆրոնտ օֆիսի 
ռիսկերի կառավարման այդպիսի ծառայությունները տարբերվում են ռիսկերի կառավար-
ման գործառույթից, որը սովորաբար անվանվում է ռիսկերի կառավարման մասնագի-
տական գործառույթ կամ ռիսկերի կառավարման անկախ գործառույթ: 

Ռիսկերի կառավարման անկախ գործառույթի առկայությունը նաև նշանակում է, որ 
դրանց ստանձման հետ կապված գործունեության բոլոր տեսակների համար գոյություն 
ունեն ռիսկի գնահատման բազմաթիվ մակարդակներ. առաջին` ռիսկի ստանձման գոր-
ծառույթի մակարդակ, երկրորդ` ռիսկերի կառավարման անկախ գործառույթի մակար-
դակ և երրորդ` պաշտպանական գիծ` անկախ ներքին աուդիտի մակարդակ: Ռիսկի այս 
բազմամակարդակ դիտարկումը ոչ միայն գործառնական անվտանգության միջոց է` 
պաշտպանելով շահերի բախումից, մարդկային սխալներից, անբավարար տեղեկատվու-
թյունից կամ խաբեությունից, այլև օժանդակում է թափանցիկության ավելացմանը և 
հաղորդակցության բարելավմանը:  

Ռիսկերի կառավարման համակարգի տեսանկյունից ներկայում տարբեր երկրների 
բանկային համակարգերի ամենահրատապ խնդիրները վերաբերում են տնօրենների 
խորհրդի և բարձր մակարդակի ղեկավարների դերին, իրավասություններին ու խթան-
ներին, բոլոր մակարդակներում շահերի բախման վերացմանը և պատասխանատվու-
թյան արդյունավետության բարձրացմանը: 

Ռիսկերի կառավարման արդյունավետության և համակարգի կառուցման գործընթա-
ցում հաջողության հասնելու համար բանկերը պետք է ուշադրության կենտրոնում պահեն 
երկու կարևոր խնդրի լուծում: Առաջինի էությունը ցանկացած պայմաններում ռիսկերի 
կառավարման համակարգին ներկայացվող պահանջներին անընդհատ և անշեղորեն 
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հետևելու, ինչպես նաև ռիսկի մակարդակի հսկողության համընդհանուր ընդունելի և 
սահմանված մեխանիզմներ կիրառելու մեջ է: Մյուսը վերաբերում է ֆինանսական շուկա-
յում նախկինում անհայտ անբարենպաստ իրավիճակների հաղթահարման և կանխա-
զգուշացման համար վճռական և օպերատիվ միջոցառումների ձեռնարկման անհրաժեշ-
տությանը: 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ռիսկերի կառավարման համակարգի տեսանկյունից լուծում պահանջող խնդիրներ 

են` կապիտալի այն պահուստի ավելացումը, որը ավելի քիչ է ենթարկվում տնտեսական 
պարբերաշրջանի ազդեցությանը, կապիտալի ավելի կոնսերվատիվ սահմանումը, իրաց-
վելիության համարժեքության ավելի ընդգրկուն, համապարփակ միջավայրի ապահո-
վումը, ավելի կատարյալ սթրես թեստավորումը, ավելի ճշգրիտ գնահատականները, 

Տնօրենների խորհուրդ 
Ռիսկերի կոմիտե                                 Աուդիտի կոմիտե 

Բանկի ռազմավարությունը և նպատակները, ռիսկի ախորժակը և պատասխանատվության վերջնական մակարդակը 

Գործադիր տնօրեն և գործադիր մարմնի ղեկավար անձիք

Պաշտպանության  
1-ին գիծ 

Բիզնես ուղղության 
գործողություններ 

Օնլայն ռեժիմով գործառնական 
գործունեության վրա շեշտադրում 

• Ստանդարտ գործառնական 
գործընթացների մեջ ներդնում է  
ռիսկերի կառավարման 
հիմունքները և ռիսկերի 
կառավարման առաջադեմ 
պրակտիկան 

• Իրականացնում է բիզնես 
ուղղություններում ռիսկերի 
կառավարման արդյունքների 
մոնիթորինգ  

• Պատասխանատու է բիզնես 
գործունեության մեջ ռիսկերի 
կառավարման արդյունավետու-
թյան համար 

Պաշտպանության  
2-րդ գիծ 

Ռիսկերի կառավարում 

Օնլայն ռեժիմով մոնիթորինգի և 
ստուգումների վրա շեշտադրում 

• Մշակում և ներդնում է ռիսկերի կա-
ռավարման հիմունքները` քաղաքա-
կանություն, համակարգեր, ընթա-
ցակարգեր և գործիքներ 

• Ապահովում է, որպեսզի հիմունքնե-
րը ներառեն. 

− Իդենտիֆիկացիա 
− Գնահատում/մեթոդներ 
− Արձագանքում 
− Տեղեկատվություն/տվյալներ 
− Մոնիթորինգ 
− Հաշվետվողականություն 
 
• Իրականացնում է հաստատման 

գործառույթ` համապատասխան 
իրավասությունների շրջանակներում 

Պաշտպանության  
3-րդ գիծ 

Ներքին աուդիտ 

Անկախ ստուգումների վրա 
շեշտադրում 

• Ստուգում է ռիսկերի 
կառավարման պրակտիկաների 
արդյունավետությունը 

• Համապատասխանության 
մակարդակի հաստատում 

• Կատարելագործմանն ուղղված 
առաջարկություններ/խորհուրդ-
ներ. անհրաժեշտության դեպքում 
իրականացնում է թերությունների 
ուղղման միջոցառումներ 
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կոնտրագենտի ռիսկի նկատմամբ ավելի լուրջ վերաբերմունքը, ինչպես նաև վարկային 
լծակի կտրուկ կրճատումը, նվազումը: Հարկ է հաշվի առնել համաշխարհային ֆինան-
սական համակարգի տարրերի սերտ փոխկապվածությունը. այդ խնդիրները լուրջ ներուժ 
ունեն բացասականորեն ազդելու բոլոր բանկերի վրա` առանց բացառության, անկախ 
մեծությունից, զարգացածության աստիճանից և աշխարհագրական դիրքից: 

Ստանդարտները, ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում են միջազգային և 
ազգային խորհրդատվական մարմինների, վերահսկողների, գիտնականների և մասնա-
գիտական միությունների կողմից ներկայացված վերջին ուղեցույցներին, կանոններին: 

Որոշ խնդիրներ, որոնք անհանգստություն են առաջացնում վերահսկողների շրջա-
նում, և որոնք հաշվի չեն առնվել այստեղ, ներառում են վարկային մեծ լծակի օգտա-
գործումը ածանցյալների միջոցով և այլ բարդ ֆինանսական գործիքներ, ինչպես նաև 
բարդ և ոչ թափանցիկ իրավական կառուցվածքի ազդեցությունը: Այդ տեսակի խնդիր-
ներն առաջին հերթին վերաբերում են շատ զարգացած ֆինանսական շուկաներին: 
Այնուամենայնիվ, քանի որ շուկայի տեղական մասնակիցներն ավելի ակտիվ են դառնում 
միջազգային մակարդակով, և տեղական շուկայի բարդության աստիճանը շարունակում է 
աճել արագ տեմպերով, նշված խնդիրները անհրաժեշտ է լինում պահել տեսադաշտում:  

Գոյություն ունի հարցերի ևս մեկ կատեգորիա, որը վերջին տարիներին ստացել է 
հասարակական մեծ հնչողություն և արժանի է հիշատակման: Այդ կատեգորիային են 
վերաբերում կառավարման ստանդարտների ոչ արդյունավետ իրագործումը` համընդհա-
նուր ստանդարտների առկայությամբ հանդերձ, և այն հարցերը, որոնք կապված են 
բաժնետերերի դերի, վերահսկող մարմինների, ինչպես նաև արտաքին աուդիտի հետ: 
Դրանք կարևոր են ինչպես զարգացող, այնպես էլ զարգացած շուկաների համար: Այնու-
ամենայնիվ, դրանց պատճառները և դրսևորման ձևերը տարբեր են, և զարգացող շուկա-
ների համատեքստում չեն ուսումնասիրվել ու վերլուծվել: 

Շնորհիվ առանձին բանկերում բարելավումների` ռիսկերի կառավարման ներդրված 
ստանդարտները համակարգային ռիսկերի համար ծառայում են նաև որպես մեղմման 
գործիք, որ վերահսկողների ուշադրության կենտրոնում է` համաշխարհային ֆինանսա-
կան ճգնաժամից սկսած: 

Բանկերում ռիսկերի արդյունավետ կառավարման համակարգերն առաջնահերթ 
նշանակություն ունեն ոչ միայն խոշոր տնտեսությունների և զարգացած շուկաների հա-
մար: Բանկային համակարգը կենտրոնական դեր է խաղում ցանկացած մասշտաբի 
տնտեսությունում: Բացի դրանից, ներկայում ողջ աշխարհում ֆինանսական հաստատու-
թյուններն այնքան սերտորեն կապված են, որ բանկերից որևէ մեկի` իր պարտավորու-
թյունների վճարման անկարողությունը կարող է առաջացնել շղթայական ռեակցիա, ինչը 
կհանգեցնի գլոբալ ֆինանսական համակարգի խափանումների: Միաժամանակ կարող 
են տուժել մեծ թվով ֆիզիկական անձիք և հաստատություններ` հաճախորդներ, կոնտր-
ագենտներ, վարկառուներ, վարկատուներ, բաժնետերեր և այլն: 

Ինչպես վկայում է պատմությունը, բանկային ճգնաժամը շատ արագ կարող է փո-
խանցել իր բացասական հետևանքները ողջ տնտեսությանը` վարկավորման կրճատման 
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և այլ մեխանիզմների միջոցով: Հենց այդ փոխանցումն էլ ընկած է համակարգային ռիսկի 
հիմքում:  

Ռիսկերի կառավարման սկզբունքների և հիմքերի ճիշտ ընկալումը, հասկանալը 
յուրաքանչյուր ֆինանսական հաստատության անհրաժեշտ պայմանն է: Առանց դա 
կարևորելու, հնարավոր չէ ո՛չ արդյունավետ կերպով բավարարել ռիսկերի կառավարման 
պահանջները, ո՛չ էլ լուծել ամենօրյա խնդիրները: 

 
Ռիսկերի կառավարման հայեցակարգային հիմունքների մշակման ժամանակաշրջանը լի էր 

սնանկացումներով, որոնք լայնածավալ դարձան և բերեցին բավականաչափ վնասներ ներդրող-
ներին, կազմակերպությունների անձնակազմին և այլ հետաքրքրված կողմերի: Անհրաժեշտություն 
առաջացավ ֆինանսական հաստատություններում ստեղծել այդ հիմունքները, որ սահմանում էին 
հիմնական դրույթներ և սկզբունքներ, համընդհանուր տերմինաբանություն, հստակ ցուցումներ ու 
մեթոդաբանություն: Հոդվածում կառավարիչների կողմից լուսաբանվող կարևորագույն հարց է 
դիտարկվում ռիսկի մեծության որոշումը, որը ֆինանսական հաստատությունն ի վիճակի է ընդու-
նելու, և ընդունում է իր գործունեության ընթացքում հավելյալ արժեքի ստեղծմամբ: 
  

ЛИАНА ГРИГОРЯН 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ И СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ  
В ФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Период разработки концептуальной базы по управлению рисками был отмечен рядом кор-
поративных скандалов и банкротств, получивших широкую огласку и принесших значительные 
убытки инвесторам, персоналу компаний и другим заинтересованным сторонам. Потребность в 
создании этой базы в финансовых организациях, устанавливающей основные принципы и концеп-
ции, общую терминологию, четкие указания и рекомендации, была насущной. В статье одним из 
самых важных вопросов, решаемых руководством, считается определение величины риска, кото-
рый финансовая организация готова принять и принимает в процессе своей деятельности по 
созданию добавленной стоимости. 

 

LIANA GRIGORYAN 
 

RISKS MAMAGMENT PROCEDURES AND THEIR COMPONENTS IN THE  
FINANCIAL INSTITUTES 

 

During the last years interst towards risk management raised in financial institutions,also towards 
the deamand for the creation of a general approach, since with that effective detection,estimation and 
management of the risks will be approved.Period of conception base development in risk management 
was marked with a line of corporate scandals and bankruptcies, which have received a high publication 
and brought significant losses to investors, company staff and to other stakeholders. Demand in 
creation of a base conception in risk management of financial institutions,adjusting the main concepts 
and principals,general terminology, certain recommendations and instructions. In conclusions,one of 
the main important questions discussed by managers is the detection of the risk size, which financial 
institutions can allow and accept in creation of profit during their operations. 
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ՀՈՎԻԿ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԿԻՐԱՌՎՈՂ ԱՆԿԱՆԽԻԿ ՎՃԱՐԱՅԻՆ  
ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

 

Հիմնաբառեր. վճարային քարտեր, անկանխիկ վճարումներ  
 

ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգում առկա հիմնախնդիրներից են կանխիկի մեծ 
տեսակարար կշիռը, անկանխիկ վճարային գործիքների և վճարային ծառայությունների 
ոչ բավարար մակարդակը: Բանկային համակարգում հաճախորդների ընդգրկվածության 
ցածր մակարդակի ապացույց է, որ ՀՆԱ-ում բանկերի ցպահանջ դեպոզիտների մասնա-
բաժինը շուրջ 1,2% է: Մասնավոր վճարումների և ընդհանրապես բանկային համակարգի 
միջոցով կատարվող վճարումների նվազ հաճախության մասին են վկայում վճարում-
ներ/ՀՆԱ գործակիցը, որը կազմում է 2,8, ինչպես նաև վճարումներում ՀՆԱ 1 պտույտի 
տևողությունը՝ 92,9 օր: 

Հայաստանում կանխիկ վճարումների տեսակարար կշռի կրճատման հարցը ամբողջ 
երկրի և վճարային համակարգի մասնակիցներից յուրաքանչյուրի համար ունի անչափ 
կարևոր նշանակություն և համարվում է տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրներից 
մեկը: Վճարային գործիքների սահմանափակ քանակի օգտագործումը հետևանք է նաև 
հանրապետությունում ընդհանուր գործարար ակտիվության ցածր մակարդակի և շրջա-
նառության մեջ գտնվող կանխիկի մեծ տեսակարար կշռի1:    

2005 թ.-ից սկսած` անկանխիկ շրջանառության խրախուսման և մանր վճարումների 
շուկայի զարգացման նպատակով աշխատանքներ են կատարվել, մասնավորապես, երեք 
հիմնական ուղղություններով. 

1. վճարահաշվարկային ծառայություն մատուցող կազմակերպությունների գործու-
նեության կարգավորում և դրանց լիցենզավորում, 

2. վճարային պլաստիկ քարտերի բնագավառում սմարթ (միկրոպրոցեսորային) 
տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացներ (օրինակ՝ e-commerce տեխնոլոգիա-
յի զարգացումը), 

3. ՀՀ-ում վճարային քարտերով գործառնությունների կանոնակարգում: 
Առանձնակի ուշադրություն է դարձվել նաև անկանխիկ եղանակով վճարումների 

իրականացման խոչընդոտների բացահայտմանը և, հնարավորության սահմաններում, 
դրանց վերացմանը կամ նվազեցմանը: Աշխատանքները կազմակերպվել են ՀՀ բանկա-
յին համակարգի, պետական մարմինների և շահագրգիռ կազմակերպությունների ներկա-
յացուցիչների մասնակցությամբ:   

                                                           

1 «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ», ուսումնական ձեռնարկ, Լ.Հ.Բադանյանի խմբագրությամբ, 
Եր., 2003: 
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Այսօր արդեն կատարվում են ՀՀ կենտրոնական բանկի ներքին ավտոմատացված 
համակարգերի արդյունավետության բարձրացման աշխատանքներ:    

ՀՀ-ում կանխիկ վճարումների բաժինը նվազեցնելու, ինչպես նաև բնակչությանը 
բանկային համակարգ ներգրավելու նպատակով անհրաժեշտ է շարունակել բանկերի 
կողմից մատուցվող վճարային ծառայությունների ընդլայնումը՝ մեծացնելով այն գործիք-
ների ցանկը, որոնք կարող են կիրառվել հանրապետության տարածքում իրականացվող 
ներքին վճարումներում: Մասնավորապես` շահադրդել և խրախուսել ուղղակի դեբետա-
գրման հանձնարարականներով պարբերաբար կատարվող վճարումները:   

Ներկայում ՀՀ տարածքում անկանխիկ վճարումների շուրջ 99%-ը կատարվում է 
կրեդիտային փոխանցումների միջոցով: Այդպիսի փոխանցումները կիրառվում են ինչպես 
կանխավճար իրականացնող առևտրային գործարքներում, այնպես էլ վճար՝ ապրանք-
ների դիմաց սկզբունքով գործառնություններում:       

Այս վճարումները վաճառողի և գնորդի համար պարունակում են տարբեր ռիսկեր. 
կանխավճարի դեպքում գնորդի համար առկա է ապրանքի չառաքման և կանխավճարը 
չվերադարձնելու, իսկ վճար՝ ապրանքի դիմաց սկզբունքով գործառնությունների պարա-
գայում վճարողի համար` չվճարումների կամ ուշացած վճարման ռիսկը: 

Միջազգային առևտրային գործարքներում այդ ռիսկերը նվազեցնելու և գնորդի ու 
վաճառողի համար հավասար պայմաններ ստեղծելու նպատակով կիրառվում են վճար-
ման տարբեր գործիքներ, այդ թվում՝ փաստաթղթային փոխանցումը:    

Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայիս ակտիվա-
ցումը` անհրաժեշտություն է առաջացել հաշվարկների բնագավառում կիրառել վճարման 
այնպիսի ձևեր, որոնք կնվազեցնեն առևտրային գործարքներում դրսևորվող ռիսկերը: 
Խնդրի իրագործմանը կնպաստի փաստաթղթային փոխանցման կրեդիտային գործիք-
ների կիրառումը: 

Սա ունի մի շարք առավելություններ. 
ա)  վճարման նման ձևի կիրառմամբ տնտեսավարող սուբյեկտները չեն կրում լրա-

ցուցիչ ռիսկեր, 
բ)  վճարահաշվարկային բնագավառին վերաբերող գործող օրենսդրությունը լիովին 

երաշխավորում է վճարման ձևի կիրառումը, 
գ)  փաստաթղթային փոխանցումը միջանկյալ եղանակ է սովորական կրեդիտային 

փոխանցման ու ակրեդիտիվի միջև: Հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետու-
թյան տարածքում գործող բանկերի փորձը նշված վճարման գործիքների, մաս-
նավորապես ակրեդիտիվների, փաստաթղթային ինկասոների կիրառման առու-
մով, դժվարություններ չեն առաջանա վճարման այս գործիքները կիրառելիս, 

դ) վճարման այս ձևի կիրառումը հնարավոր է նախատեսել ՀՀ միջբանկային 
էլեկտրոնային վճարումների համակարգում:  

Բանկային համակարգի միջոցով, բացի վճարվող գումարից, փոխանցվում է նաև 
վճարման պայմանների մասին համապատասխան տեղեկատվություն: Սակայն վճարա-
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յին այս գործիքի ներդրումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է, որ բանկերը համապա-
տասխան բացատրական աշխատանքներ տանեն հաճախորդների հետ1: 

Կրեդիտային փոխանցումների մի այլ տարատեսակ է պարբերաբար վճարումների 
հանձնարարականը: Ի տարբերություն սովորական վճարման հանձնարարականի, որն 
իր մեջ պարունակում է հանձնարարություն՝ մեկ անգամ դեբետագրել վճարողի հաշիվը, 
պարբերաբար վճարումների հանձնարարականը պարունակում է հանձնարարություն՝ 
վճարողի հաշիվը դեբետագրել բազմաթիվ անգամ: Սա հատկապես նախատեսված է 
միևնույն շահառուին ֆիքսված գումարով պարբերաբար վճարումներ կատարելու համար:  

Պարբերաբար վճարումների հանձնարարականի առավելությունը վճարողի համար 
այն է, որ մեկանձնյա համաձայնությամբ որոշակի ժամանակահատվածում կարելի է 
իրականացնել մեկից ավելի փոխանցումներ, ինչը` 

ա) թեթևացնում է վճարողի հոգսերը` կապված յուրաքանչյուր անգամ վճարային 
պարտավորության ֆիքսման հետ, 

բ)  կրճատում է յուրաքանչյուր վճարման համար թղթային կամ այլ եղանակով հանձ-
նարարականի ձևակերպման և բանկ ներկայացման ծախսերը, 

գ) նվազեցնում է յուրաքանչյուր անգամ բանկին միջնորդավճարների վճարման 
ծախսերը: 

Հայաստանում գործիքը նպատակահարմար է օգտագործել հատկապես. 
1) ապառիկ գնված ապրանքների և ծառայությունների գումարների մասնակի վճա-

րումների, 
2) բնակարանային, կոմունալ-կենցաղային վարձերի, վարձակալական վճարների, 

հեռախոսավարձերի, ուսման վարձերի և հաստատագրված վճարումների, ՀՀ 
բյուջե կատարվելիք վճարումների դեպքերում: 

Արդյունավետ գործիքներից է նաև ուղղակի դեբետագրման հանձնարարականը: Ուղ-
ղակի դեբետագրումը շահառուի նախաձեռնած՝ վճարողի հաշվի դեբետագրման գործ-
ընթացն է, որի դեպքում շահառուն, գումարը ստանալու նպատակով, բանկ է ներկայաց-
նում ուղղակի դեբետագրման հանձարարական՝ հիմք ընդունելով վճարողի կողմից իրեն 
սպասարկող բանկին ներկայացված համապատասխան հրահանգը (նախնական հա-
մաձայնությունը):   

Ուղղակի դեբետագրման գործիքը կարող է օգտագործվել ապահովագրական ընկե-
րությունների, կոմունալ ծառայությունների, էլեկտրաէներգիայի, կապի միջոցների, 
տրանսպորտի, ֆինանսական կազմակերպությունների, ձեռնարկությունների, մատակա-
րարների կողմից:  

 
Հոդվածում արդյունավետ գործող վճարահաշվարկային համակարգը դիտարկվում է երկրի 

տնտեսության և ֆինանսական համակարգի կարևոր տարրերից, որով, որոշ առումով բնութա-
գրվում է վերջինի զարգացման մակարդակը: Մեծ նշանակություն է տրվում նրա ստեղծման, 
                                                           

1 Ս.Ղազարյան, Վճարահաշվարկային համակարգ, Երևան, 2003: 



  306

առաջավոր տեխնոլոգիաների վրա հիմնված անկանխիկ վճարային ծառայությունների մատուց-
ման համակարգվածությանը: ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգի արդյունավետության գնա-
հատման համար հիմք են ընդունվում նրանից օգտվողների քանակը, վճարային գործիքները, վճա-
րային ծառայությունների տեսականին ու որակը: 

 

ОВИК ГРИГОРЯН 
 

РАЗВИТИЕ НЕНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В РА 
 

В статье эффективно работающая платежно-расчетная система рассматривается как один из 
важных элементов экономики и финансовой ситемы каждой страны. По этому фактору в некото-
рой степени характеризуется уровень развития. Большое значение придается системности 
платежных услуг и оказанию неналичных платежей на основе новых передовых технологий. Для 
оценки эффективности платежно-расчетной системы принимаются в основу число пользующихся 
ею, платежные инструменты, ассортимент и качество платежных услуг. 

 
HOVIK GRIGORYAN 

 

THE DEVELOPMENT OF CASHLESS PAYMENT TOOLS IN RA 
 

Productive payment-accounting system applied in the development of non-cash payment tools 
working in the territory of RA is one of the important elements of country’s economy and financial 
system, which, in some extent, characterizes the level of its development. An importance is attached to 
the development of payment systems, systematical non-cash payment services based on new advanced 
technologies. The effective evaluation of the payment-accounting system of RA is based on the number 
of system users, payment tools, range and quality issues of payment tools and services. 

 
 

 
 

ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. մրցակցություն, մոդելներ, խաղերի տեսություն, 
էկոնոմետրիկ, կատարյալ մրցակցության մոդել-
ներ, մրցակցության ռազմավարական մոդելներ, 
դինամիկ շուկա 

 
Մրցակցության դասական հայեցակարգի հիմնադիր է համարվում Ա. Սմիթը: Հիմ-

նականում ընդունելով նրա ազատ մրցակցության շուկայի գաղափարը որպես ֆիրմայի 
գործունեության օպտիմալ տնտեսական միջավայր` Ա. Մարշալը շարունակեց մշակել 
առաջարկի և պահանջարկի համագործակցության մեխանիզմի պայմանները: 
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Ջ. Ռոբինսոնի1 վաստակին է վերաբերում մրցակցությունը բնութագրող պարամետ-
րերի մշակումը և դրանց միջև ուղղակի կապի հաստատումը: Ռոբինսոնը կատարյալ 
մրցակցության պայմաններում ճշգրտում է հավասարակշռվածության տեխնոլոգիական 
հայեցակարգը, որը նրան թույլ տվեց հիմնավորելու ոչ կատարյալ մրցակցության հե-
տևանքները (X-ոչ արդյունավետություն): 

Մրցակցության և մենաշնորհի վերլուծությանը բոլորովին այլ մոտեցում է ցուցաբե-
րում Է. Չեմբերլինը2: Նա սկիզբ դրեց մրցակցության հետազոտումներին` որպես բնու-
թյամբ դինամիկ գործընթացների: Այսպիսի համակարգում կատարյալ մրցակցությունը և 
մենաշնորհը միայն շուկայական զարգացման միասնական գործընթացի պահեր են: 

Նման տեսակետ է զարգացրել նաև Յ. Շումպետերը3: Ըստ նրա` իրականում կատա-
րյալ մրցակցության պայմանները բացակայում են, շուկայում գոյություն չունի կանխորոշ-
ված հավասարակշռված վիճակ, առավել ևս, երբ խոսքը գնում է օլիգոպոլիայի մասին: 
Դիտարկելով մրցակցությունը որպես դինամիկ գործընթաց` այն հանգեցնում է նոր 
ապրանքների, տեխնոլոգիաների, հումքի աղբյուրների կամ կազմակերպության ձևերի 
բացահայտման: 

Ավելի լայն տեսակետ մրցակցության վերաբերյալ, և որպես Յ.Շումպետերի հայեցա-
կարգի շարունակություն, իր զարգացումը ստացավ ավստրիական տնտեսական մտքի 
դպրոցի շրջանակներում (Ֆրիդրիխ Հայեկ, Լյուդվիգ ֆոն Միզես, Իզրայել Մ.Կիրցներ): 

Ամփոփենք կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցության վերաբերյալ աշխատանքնե-
րում օգտագործվող խաղերի տեսության և այլ մաթեմատիկական մեթոդները, որոնք 
հույս են տալիս, որ ոչ կատարյալ մրցակցության շուկայի տեսությունը ավելի գոհացուցիչ 
կերպ կստանա: 

Կատարյալ մրցակցության մոդելներ 
Նշենք, որ կատարյալ մրցակցության տեսությունը զարգանում էր, առաջին հերթին, 

վալրասյան հավասարակշռության տեսության շրջանակներում, որտեղ կարևորվում էր 
հավասարակշռվածության գոյութան վերաբերյալ հիմնարար հարցը: 

20-րդ դարի 50-ական թթ. Կ. Էրրոուն, Ջ. Դեբրեն և Լ. Մակկենզին ներկայացրին 
մրցակցային շուկաների վալրասյան ընդհանուր հավասարակշվածության իրենց ֆորմալ 
վերլուծության նորարարական արդյուքները: Նրանց կողմից հավասարակշռվածության 
սահմանումը տրված է տնտեսական սուբյեկտների վարքագծի մասնակի հակասող շահե-
րի եզրույթներով և Դեբրեի ձևակերպմամբ ունի հետևյալ տեսքը. 

p x F(p) = 0      (1), 

                                                           

1 Ջ.Ռոբինսոն (1903-1983), անգլիացի տնտեսագետ, քեմբրիջյան քաղտնտեսության դպրոցի ներկայացուցիչ: 
2 Է.Գ.Չեմբերլին (Edward Hastings Chamberlin, 1899-1967) - ամերիկացի տնտեսագետ, մենաշնորհային 
մրցունակության տեսության հիմնադիր: 
3  Յ.Շումպետեր (Joseph Alois Schumpeter, 1883-1950) - ավստրիացի և ամերիկացի տնտեսագետ, սոցիոլոգ և 
պատմաբան:  
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որտեղ` F(p)=∑
∈

−⋅
Aa

aaa eeppf ]),([  - տնտեսության անհավասարակշռված պահանջարկն է,  

p-ն` հավասարակշռված գների վեկտորը (ապահովում է շուկայի կատարյալ ձևը), միայն 
այն դեպքում, երբ F(p)=0: 

Դեբրեի կողմից չեն դիտարկվում հարցեր. ի՞նչ կկատարվի, եթե գները չգտնվեն 
վալրասյան մակարդակում, և առավել ևս, ինչպե՞ս են դրանք սահմանվում: 

Այս հիմնախնդրի լուծման իր մոտեցումն առաջարկեց Նոբելյան մրցանակակիր Ռ.Ջ. 
Աումանը (2005 թ. «Խաղերի տեսության վերլուծության միջոցով բախումների և համա-
գործակցության իմաստի խորը ընկալման համար»), երբ դիտարկեց անվերջ մեծության 
տնտեսությունների մոդելներ, որտեղ անհատին կարելի է անտեսել, ինչով համապա-
տասխանաբար վերանում է անհատի հնարավորությունը` ազդելու աճուրդ իրականաց-
նողի կողմից գների հաստատման գործընթացի վրա: Այսպիսի մոդելներում արտադրու-
թյան և փոխանակման բազմաթիվ մյուս մոդելների արդյունքները համաձայնեցվում են 
վալրասյան տեսության արդյունքների հետ: Սակայն այդ մոդելները բացարձակապես 
վերացական են (abstract), և հիմնական հարցն այն է, թե որքանով են մոտարկվում 
(ապրոկսիմացվում) վերջավոր մեծությամբ տնտեսություններով: 

Անվերջ մեծության տնտեսության մոդելների դեպքում a սպառողների վարքագիծը 
ներկայացվում և քննարկվում է պահանջարկի ֆունկցիայով, մեր կարծիքով, նպատակա-
հարմար է այն դիտարկել ավելի հիմնարար lR+

1
 երկակի (բինար) նախապատվության 

հարաբերությամբ ≤а կառուցվածքի միջոցով: Նախապատվության հարաբերությունների 
բազմությունը նշանակենք P և կառուցենք նրա վրա Հաուսդորֆի տոպոլոգիա` փակ 
զուգամիտումով: Այս դեպքում а∈А սպառողի բնութագրերն են` P–ից նախապատվության 
հարաբերությունները և lR+ -ից սկզբնական բարիքների վեկտորը, այսինքն` (≤а, ea) զույգը, 
որտեղ ea–ն սպառողի սկզբնական ապրանքների հավաքածուն է: Այսպիսով, E փոխա-
նակման տնտեսությունը ֆունկցիա է` А-ից դեպի Px lR+ : Այդ տնտեսությունում ցանկացած 
փոխանակման ընթացակարգի արդյունքը տեղավորումն է` այսինքն` x ֆունկցիա А-ից 
դեպի lR+ , թույլատրելի այն իմաստով, որ .∑∑

∈∈

=
Aa

a
Aa

a ex : Առաջարկված x տեղավորումը 

արգելակվում է (blockade) սպառողների Q կոալիցիայով, եթե Q≠ և գոյություն ունի y 
բաշխումը, այնպես որ. 

.∑∑
∈∈

=
Qa

a
Qa

a ey      (2) 

Այս տեսակետից որ, առաջին անգամ ներկայացվել է Ֆ.Էջվորդի կողմից, հետևում է. 
որ միայն չարգելակված (unblockade) թույլատրելի բաշխումներն են կենսունակ: Նման 

                                                           

1 
lR+ -ին պատկանող xa կետը նկարագրում է a∈A  (սպառողների բազմություն) սպառողի սպառումը.  i

ax ` i 

ցուցիչը (կորդինատը) նշանակում է i-րդ ապրանքի քանակը, որը նա սպառել է: 
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տեղավորումների բազմությունը անվանվում է տնտեսության միջուկ` С(E): E տնտեսու-
թյան վալրասյան տեղավորման բազմությունը նշանակվում է W(E): Իրագործվում է մաթե-
մատիկական տեսակետից պարզ, բայց տնտեսագիտական տեսակետից շատ կարևոր 
հարաբերակցություն. 

W(E)⊂ С(E)      (3) 
Ֆ.Էջվորդը ենթադրում է, որ եթե տնտեսության մասնակիցների քանակը ձգտում է 

անվերջության` +∞, ապա այդ երկու բազմությունները ձգտում են զուգադիպության: 
Ֆ.Էջվորդի արդյունքների առաջին ընդհանրացումը ստացավ Խ.Սկարֆը, նրանից 

հետո` Մ.Շուբիկը, երբ ուշադրություն դարձրեց Ֆ.Էջվորդի պայմանագրային կորի և 
խաղերի տեսության միջոցով ձևակերպված միջուկի հասկացության միջև կապին: Հետա-
գայում Ռ.Աումանի կողմից խնդիրը դրվեց իր բնական սահմաններում: Ռ.Աումանի 
ենթադրությամբ` մասնակիցները ձևավորում են դրական չափով (A,A,v) տարածություն, 
այնպիսին, որ v(A)=1: Նա ապացուցեց հետևյալ թեորեմը. 

Եթե E ոչ ատոմային է և  ∫
A

de ν > 0, ապա W(E) = C(E): 

Անվերջ մեծության տնտեսությունների համար կարևոր է, թե որքանով են նրանք 
մոտարկվում վերջավոր մեծությամբ տնտեսություններով, ինչպես նաև` ռեսուրսների 
ալոկացիաներին բնորոշ ասիմպտոտիկ հատկությունները: Առավել ավարտուն հետազո-
տությունները ցույց են տալիս, որ ռեսուրսների ալոկացիան այդպիսի տնտեսություն-
ներում ձգտում է վալրասյանի1: 

Նմանատիպ հետազոտություններում մեծ ուշադրության է արժանացել կատարյալ 
մրցակցության ստացումը` որպես սահման, որին ձգտում է ոչ կատարյալ մրցակցային 
վարքագիծը2: Այս շրջանակում հայտնի է Նոբելյան մրցանակակիր Լ.Վ.Կանտորովիչի 
հայտնաբերած և մշակած մասնակի կարգավորված վեկտորային տարածությունների տե-
սությունը: Տ.Բյուլին հաստատեց հավասարակշռվածության գոյությունը Էրրոու-Դեբրե 
մոդելում: 

Մասնակի կարգավորված տարածությունները առաջին անգամ բացահայտորեն դի-
տարկեց Կրեպսը: Ռիսի տարածությունը մրցակցության հավասարակշռման տեսության 
մեջ ընդգրկվեց Ալիպրանտիսի և Բրաունի կողմից:  

90-ական թթ. սկզբին Մաս-Կոլելը և Ռիչարդը կատարեցին հաջորդ քայլը և ապա-
ցուցեցին հավասարակշռվածության գոյությունը այն մոդելներում, որտեղ ապրանքների 
տարածությունը նկարագրվում է որպես գծային վեկտորային վանդակ: 

                                                           

1 Mas-Colell, A. (ed.). 1982. Non-cooperative Approaches to the Theory of Perfect Competition. New York: 
«Academic Press». 
2 Առաջինը, ով ուշադրություն դարձրեց այդ խնդրին` Ա.Կուրնոն էր:  
Cournot, A. 1838. Recherches sur les principes mathematique de la theorie des richesses. Paris: Riviere. 
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Անցած դարի 40-50-ական թթ. սկզբնավորվում և ակտիվ զարգանում է շուկայի վեր-
լուծության այլ ուղղություն` ճյուղերի կազմավորման տեսությունը (industrial econo-
mics/industrial organization), որի շրջանակներում կատարյալ մրցակցության հայեցակար-
գը ստանում է նոր բնութագիր: 

Ոչ կատարյալ մրցակցության մոդելներ 
Ոչ կատարյալ մրցակցության տեսությունը և շուկաների ձևական մոդելների կառու-

ցումը սկսվում են Ա. Կուրնոյի անհամաձայնեցված օլիգոպոլիայի մոդելավորումից: 
19-րդ դարն առանձնացավ ևս երկու կարևոր ներդրումներով ոչ կատարյալ մրցակ-

ցային տեսությունում: Դրանք են Ջ. Բերտրանի1 դուոպոլ մոդելը, որի շրջանակներում 
ֆիրմաները հաստատում են գները և անփոփոխ պահպանվող ծախքերի դեպքում, որպես 
արդյունք, ստանում նմանատիպ կատարյալ մրցակցություն, և Ֆ. Էջվորդի կողմից ներ-
կայացված մի իրավիճակ, որը, արտացոլելով Բերտրանի մոդելում արտադրական հզո-
րությունների վրա դրված սահմանափակումները, ռազմավարության պարագայում բա-
ցառում է հավասարակշռվածության գոյությունը: 

Առաջին շոշափելի ներդրումը ընդհանուր հավասարակշռվածության տեսության մեջ 
ոչ կատարյալ մրցակցության դեպքում Տ. Նեգիշիի մոդելն էր, երբ հավասարակշռվածու-
թյունը ներկայացնում է ընտրությունների բազմություն: 

Մրցակցության ռազմավարական մոդելներ 
Մրցակցության շուկաների մոդելներ` հիմնված ոչ կոոպերատիվ խաղերի տեսու-

թյան վրա: Հիմնվելով առանձնապես բացված տեսքով ոչ կոոպերատիվ խաղերի տեսու-
թյան վրա` կառուցվեցին մրցակցային շուկաների ձևական մոդելները: 

Նէշ-Կուրնոյի մոդել. ռազմավարությունների հավաքածու` x*∈ X, անվանվում է Նէշի 
հավասարակշռվածություն, եթե ցանկացած խաղացողի ռազմավարություն այլ` xe-i խա-
ղացողների ռազմավարության լավագույն արձագանքն է. 
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և սպասումները համընկնում են փաստացի ընտրված ռազմավարություններին. 
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Այդ հատկությունը կարելի է ներկայացնել արձագանքման ֆունկցիայի տերմինաբա-
նությամբ. 
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Արձագանքի արտացոլման կիրառումը թույլ է տալիս սահմանելու Նէշի հավասարա-
կշռվածությունն ավելի սեղմ ձևով. x*∈X ռազմավարությունների հավաքածուն համարվում 
է Նէշի հավասարակշռվածություն, եթե. 

∗
ix ∈ nixR ii ,.....,1)( =∀∗

−  

                                                           

1 Bertrand, J. 1883. Theorie mathematique de la richesse sociale. Journal des Savants 48, 499-508. 
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Ոչ կոոպերատիվ խաղերի տեսության նվաճումներից նշենք ոչ կատարյալ մրցակցու-
թյան տեսության միասնականացման սկիզբը: 

Ճյուղային շուկաների մոդել: Կարևոր առաջխաղացումը ոչ կատարյալ մրցակցու-
թյան մոդելների մշակման գործում կապված է ճյուղային շուկաների տեսության սկզբնա-
վորման հետ (Դ. Բեյն, Է. Մեյսոն): Նրանք հիմնվում են այն ենթադրության վրա, որ 
մրցակցությունը շուկայի կառուցվածքի անմիջական մասն է (մրցակցության կառուց-
վածք), հետևաբար մրցակցության վերլուծության հիմքում ընկած է «կառուցվացք-վարքա-
գիծ-արդյունք» սկզբունքը: 

Կառուցվածքային մոտեցումը դրսևորում է միանշանակ կապ շահութաբերության և 
ճյուղի համակենտրոնացման մակարդակի միջև: Դրա համար օգտագործվում է ճյուղի 
համախառն շահույթի հաշվարկման հետևյալ բանաձևը. 

∑ ∑ ===Π
i i

2
i ,e/HPQe/PQs)Q/Q)(e/Psq( ii  

որտեղ` P–ն շուկայական գինն է, si-ն`  i-րդ ֆիրմաի շուկայական բաժինը; e-ն` շուկայա-
կան պահանջարկի գնային էլաստիկությունը, H-ը` Հերֆինդալի-Հիրշմանի ցուցիչը` 
բնութագրող ճյուղի կենտրոնացման աստիճանը: 

Ճյուղային շուկաների մոդելի շրջանակներում ուսումնասիրության լավագույն օրի-
նակներից են` սահմանային գների հաստատման, սնանկացուցիչ գնագոյացման 
(predatory pricing) և գնային պատերազմների դիտարկումը իբրև ռացիոնալ վարքագիծ` 
մրցակիցների միջև տեղեկատվության ասիմետրիկ բաշխվածության դեպքում1, ֆիրմա-
ների վաճառքի քաղաքականության և գնագոյացման խտրականության այլ ձևերը, 
ապրանքի որակի մակարդակի սահմանումը և պահպանումը, արտադրական հզորու-
թյուններում ներդրումների իրականացումը և այլ ներդրումներ, որպեսզի չթույլատրվի նոր 
մրցակիցների մուտքը շուկա, անուղղակի պայմանավորվածության հնարավորություննե-
րը և սահմանափակումները: Արդյունքները հնարավոր չէին առանց 1960–1970 թթ. 
Չիկագոյի տնտեսական դպրոցի քննադատության` կապված կառուցվածքային մոտեց-
ման հետ (Ջ.Ստիգլեր, Հ.Դեմսեց): 

Կեղծ հավասարակշռված շուկաների տեսություն: Որպես կառուցվածքային մոտեց-
ման այլընտրանք` 20-րդ դարի 70-ական թթ. ձևավորվեց կեղծ հավասարակշռված 
(մրցակցող շուկաների) տեսությունը: Նրա տրամաբանական նախորդը աշխատող 
մրցակցության տեսությունն էր, որն ի հայտ եկավ դեռ 20-րդ դարի սկզբներին և վերջնա-
կանապես ձևավորվեց 1940-ական թթ. (Ջ.Կլարկ): Հետագայում Բաումոլը, Պանզարը և 
Վիլիգը աշխատող մրցակցության տեսությունը նույնացրին կեղծ հավասարակշռված 
շուկայի տեսությանը, այնպես որ այդ երկու հայեցակարգերը իրենցից ներկայացնում են 

                                                           

1 Roberts, J. 1986. Competition for market share: incomplete information, aggressive strategie pricing, and 
competitive dynamics. In Advances of Economic Theory, ed. T. Bewley, Cambridge: Cambridge University Press for 
the Econometric Society. 
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մեկ ընդհանուր գաղափարի տարբեր բաղադրամասեր` որպես կոնցենտրացման մակար-
դակի և շուկայում մրցակցության մակարդակի միջև միանշանակ կապի բացակայություն: 

Կեղծ հավասարակշռված շուկայի տեսությունը հաստատեց շուկայական կառուցված-
քի և մրցակցության կապը մուտքի և ելքի պոտենցիալ հնարավորությունների հետ: Այս 
տիպի շուկաների համար մոդել կառուցելիս հաշվարկվում է կոնցենտրացման ցուցիչը, 
հաշվի են առնվում ներմուծումը և արտահանումը.  
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որտեղ` N–ը շուկայում գործող մեծ ֆիրմաների քանակն է, qi–ն` առանձին մեծ ֆիրմայի 

արտադրության ծավալը, Q–ն` ամբողջ ճյուղի արտադրության ծավալը, ∑
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ընդհանուր արտահանումը, ∑
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 - ճյուղի ընդհանուր ներմուծումը: 

Կեղծ հավասարակշռված շուկայի տեսությանը սերտորեն կապված են շուկա մուտք 
գործելու արգելքների խնդիրը և շուկայի դինամիկան: 

Դինամիկ շուկայի էմպիրիկ հետազոտություններ և էկոնոմետրիկ մոդելավորում: 
Մրցակցային գործընթացի հետազոտողները հատուկ ուշադրության են արժանացրել 
շուկայի դինամիկան և, մասնավորապես, մրցակցության քանակական ցուցանիշների 
որոնումը` ճյուղի էկոնոմետրիկ մեթոդի ուսումնասիրության և շուկայի ռեգրեսիոն մոդել-
ների կառուցման միջոցով: Այդ ցուցանիշներից է շուկայական մուտքի/ելքի խոչընդոտման 
հաշվարկային մեծությունը, որ ազդում է շուկայի դինամիկայի վրա:  

Տնտեսական մեխանիզմների տեսություն: Մրցակցության ռազմավարական մոդել-
ների նվաճումներից նշենք այն, որ հնարավոր եղավ վերլուծելու փոխանակման ինստի-
տուտների իրական մոդելները, որոնք փաստորեն գոյություն ունեն տնտեսությունում: 
Լավ օրինակ է աճուրդների վերլուծությունը: Այդ ձեռնարկումները, կանխատեսելով հա-
վասարակշռված վարքագծի արդյունքները տարբեր ինստիտուտների գործունեության 
պայմաններում, հիմք դրեցին շուկայական ինստիտուտների միջև ընտրության տեսությա-
նը: Եվ կարևոր է, որ պարունակում են շուկայական վարքագծի և կատարյալ ու ոչ կա-
տարյալ շուկաների տեսության ընդհանրացման մոտեցում: Հենց այդ հետազոտություն-
ների համար` որպես հիմնարար ներդրման տնտեսական մեխանիզմների տեսության 
մեջ, 2007 թ. Նոբելյան մրցանակ շնորհվեց Լ.Հուրվիցին (Leo Hurwicz), Ռ.Մայերսոնին 
(Roger Myerson) և Է.Մասկինին (Eric Maskin): Նոբելյան մրցանակակիրները տնտեսա-
գիտության տեսություն ներմուծեցին մարդկային շարժառիթներ և ուսումնասիրեցին 
տնտեսական սուբյեկտների ռազմավարական փոխներգործությունը` ոչ լրիվ տեղեկատ-
վության պայմաններում: 
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Մրցակցության մոդելների նորագույն (20-րդ դարի 90-ական թթ.) հայեցակար-
գեր: Մրցունակության և մենաշնորհի խնդրի վերաբերյալ 80-ական թթ. կեսերին առա-
ջարկվեց մրցակցության արդյունքի նոր հայեցակարգ: Շուկայի զարգացման (էվոլյու-
ցիայի) արդյունքը ոչ թե ինչ-որ կետ է և ոչ միանշանակ սահմանվող գիծ, այլ հնարավոր 
հավասարակշռվածությունների շրջանագիծ` իր վերին և ստորին սահմաններով: Նշվում է 
արդյունքների տատանողականության կարևորությունը, և մատնանշվում են այն ար-
դյունքները, որոնց դեպքում շուկայական իրադրությունը կայուն է: Սկսում է ձևավորվել 
այն պատկերացումը, որ մրցակցությունը կարող է լինել պահանջվածից ավելի` հանգեց-
նող ոչ թե արդյունավետության, այլ շուկայի և ճյուղի քայքայման: Նշվում են տարբերու-
թյունները մրցակցությունների միջև, որոնք նպաստում են շուկայի զարգացմանը` բարե-
խիղճ, ազնիվ մրցակցություն և ոչ կառուցողական, անբարեխիղճ մրցակցություն, նույ-
նիսկ այն ճյուղերում, որտեղ մրցակցության փոխներգործությունը ցանկալի է: Հիմնվելով 
մրցակցության նոր պատկերացումների վրա` կառուցվում են արդի մրցակցության քա-
ղաքականությունները: 

Մրցակցության նման պատկերացմանն սկիզբ դրվեց, երբ առաջարկվեց նոր ին-
դուստրիալ տնտեսությունը (New Industrial Economics): Այդ տնտեսության կողմնա-
կիցները մրցակցությունը դիտարկում են որպես ֆիրմաների փոխներգործության հատուկ 
ձև: Մրցակցության ռազմավարության տատանողականության նկարագրման համար 
օգտագործում են խաղերի տեսության ապարատը: 

1990-ական թթ. նոր ինդուստրիալ տնտեսության տեսությունը լրացվեց ռեսուրսների 
առավելության հիման վրա մրցակցության տեսությամբ, որի հիմնադիրն է Ս.Հանտը: 
Հետազոտելով շուկան (ոչ մեծ քանակով խոշոր ֆիրմաների մասնակցությամբ)` նա արեց 
մի հարցադրում` ինչո՞ւ ֆիրմաները իրականում հազվադեպ են պայմանավորվում իրար 
հետ: Հարցը մրցակցության էության մեջ է, որ մեկնաբանվում է իբրև զարգացման  
գործընթաց, ինչը հեռանում է հավասարակշռվածությունից: 

Սահմանների հայեցակարգ: 20-րդ դարի վերջին ձևավորվում է ևս մի հետաքրքիր 
մոտեցում` կապված ճյուղային շուկաներում մրցակցության և դրա փոխներգործության 
հետ: Այդ հայեցակարգը, որ անվանվեց սահմանների հայեցակարգ (bounds approach), 
Լոնդոնի տնտեսական դպրոցի հետազոտողների և, մասնավորապես, Ջ.Սատոնի աշխա-
տանքի արդյունքն է: 

Ջ.Սատոնը, որպես ելակետ, ընդունում է, որ սկզբունքորեն անհնար է որոշել արդի 
տնտեսության բարդ շուկաների դեպքում ճյուղի կոնցենտրացման մակարդակի և ֆիրմա-
ների շահույթի մեծության միջև միանշանակ կախվածությունը (ուղիղ կամ հակառակ): 
Շուկաները դինամիկ են իրենց բնույթով: Այդ պատճառով միակ բանը, որ հնարավոր է 
անել` շուկայական իրավիճակների թույլատրելի սահմանները նշելն է: Կարելի է 
առանձնացնել միայն վերին և ստորին սահմանները, որտեղ ֆիրմաների փոխներգոր-
ծության արդյունքները կայուն են (գծապատկեր 1). 
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Կոնցենտրացման մակարդակը 

 
Շուկայի չափը 

Գծապատկեր 1. Շուկայի թույլատրելի կոնֆիգուրացիաների շրջանակը 
 
Հոդվածում համառոտ ներկայացված են հիմնական տեսական հոսանքները և մրցակցային 

շուկաների տնտեսամոդելային կառուցվածքները` սկսած Ադամ Սմիթի «Ազգերի հարստությունը» 
գրքի հրապարակումից մինչև 21-րդ դարի սկիզբը: 

 
АШОТ ТЕВИКЯН 

 

МОДЕЛИ РЫНОЧНОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 

В статье в сжатом изложении представлены основные теоретические течения и экономико-
модельные конструкции рыночной конкуренции, начиная с публикации книги А. Смита «Богатство 
народов» до начала 21-го века. 

 
ASHOT TEVIKYAN  

 

MODEL OF MARKET COMPETITION 
 

The paper presents a concise statement of the main theoretical currents and economic modeling 
constructs of market competition, starting with the publication of Adam Smith's book "The Wealth of 
Nations" to the beginning of the XXI century. 
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ԱՂԱՍԻ ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ 

 

ԳՆԱՃԻ ԵՎ ՓՈԽԱՐԺԵՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 

 

Հիմնաբառեր. մրցունակություն, արտահանման աճ, գնաճ, փոխ-
արժեք, գնողունակության պարիտետ, միջակայ-
քային կողմնորոշում 

  
Էմպիրիկ տվյալները վկայում են, որ գրեթե յուրաքանչյուր ԿԲ հաշվի է առնում փոխ-

արժեքի վարքագիծը դրամավարկային քաղաքականության մշակման ժամանակ: Այդ 
քաղաքականության արդյունավետության տեսանկյունից հարցը կարելի է տրոհել երեք 
կարևորագույն կետի. 

• անվանական փոխարժեքի փոփոխության ազդեցություն իրական փոխարժեքի 
վրա, 

• անվանական փոխարժեքի փոփոխության անուղղակի ազդեցություններ առևտրա-
յին հաշվեկշռի և ներքին տնտեսական ակտիվության վրա, 

• իրական փոխարժեքի փոփոխության հետևանքներ պետության մրցունակության 
վրա: 

Անվանական փոխարժեքը փաստացի արտարժույթի փոխարժեքի մարժայի տարբե-
րությունն է իրական փոխարժեքից, որը ճշգրտվել է գնողունակության պարիտետի 
փոփոխությամբ: Մինչդեռ իրական փոխարժեքը ցույց է տալիս թե, օրինակ, ինչքան 
դրամ արժե 1 դոլարը, ցույց չի տալիս դրամի գնողունակության ուժը` հարաբերած դոլարի 
գնողունակության ուժի հետ: Գնողունակության պարիտետը արժույթների հարաբերա-
կան արժեքների որոշման մեթոդ է, որը գնահատում է երկու երկրների փոխարժեքների 
անհրաժեշտ ճշգրտման աստիճանը: 

Անդրադառնանք փոխարժեքի փոփոխության տեսանկյունից արդյունավետ դրամա-
վարկային քաղաքականության իրականացման առաջին կետին` անվանական փոխարժե-
քի փոփոխության ազդեցությանը իրական փոխարժեքի վրա` գնաճի նպատակադրման 
քաղաքականության շրջանակներում: Այս ազդեցությունը ուղղակիորեն կապված է 
փոխարժեքի փոփոխությունից ներքին գների փոփոխության անցման աստիճանի հետ: 
Անարդյունավետ չէ այս անցումը քննարկելիս կոնկրետանալ միայն փոխարժեքի փոփո-
խության գնաճային հետևանքների վրա` չդիտարկելով տվյալ փոխարժեքի արդյունավե-
տությունը ամբողջ տնտեսության մասշտաբով: Եթե փոխարժեքի փոփոխության գնաճա-
յին հետևանքները մեծ են, ապա տվյալ տնտեսությունում անհրաժեշտություն է առաջա-
նում իրականացնել այնպիսի դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյուն, որը կկրճատի դրանք: 

Հայաստանի Հանրապետությունում անվանական փոխարժեքի փոփոխության ազդե-
ցությունը ապրանքային հաշվեկշռի և ներքին տնտեսական ակտիվության վրա բավա-
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կանին մեծ է: ՀՀ-ում ներմուծումը գերազանցում է արտահանումը գրեթե 3 անգամ, իսկ 
դրամի արժևորման տարիներին` 2003-2008 թթ., տվյալ հարաբերակցությունը 1.9-ից 
հասավ 4.7-ի: Փոխարժեքի կայունացման և որոշակի արժեզրկման հետևանքով այն  
2012 թ. կազմեց 3.0 (տե΄ս աղյուսակ 1): 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ գնաճի, միջին փոխարժեքի և առևտրային հաշվեկշռի ցուցանիշները (2001-2012 թթ.)1 

 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
Գնաճի տարեկան մակար-
դակ 8.6 2 -0.2 5.2 6.6 5.4 6.6 9.4 4.7 3.2 

Փոխարժեքի տարեկան 
միջինը (1 ԱՄՆ դոլարին 
համարժեք դրամ) 

578.8 533.5 457.7 416.6 342.1 306.0 363.3 373.7 372.5 401.8 

Առևտրային հաշվեկշիռ 
(մլն ԱՄՆ դոլար) -593.9 -627.8 -827.8 -1206.5 -2115.5 -3369.0 -2611.0 -2707.9 -2811.0 -2838.7

Ապրանքների արտահա-
նում (մլն ԱՄՆ դոլար) 685.6 722.9 973.9 985.1 1152.3 1057.2 710.2 1041.1 1334.3 1428.1 

Ապրանքների ներմուծում, 
ՍԻՖ (մլն ԱՄՆ դոլար) 

1279.5 1350.7 1801.7 2191.6 3267.8 4426.1 3321.1 3749.0 4145.3 4266.8

Ապրանքների ներմուծման 
և արտահանման հարաբե-
րակցություն 

1.87 1.87 1.85 2.22 2.84 4.19 4.68 3.60 3.11 3.00 

 

Փաստացի` առաջին անհրաժեշտության ապրանքների մեծամասնությունը ներ է 
մուծվում, ինչը ներմուծվող գնաճի պատճառ կարող է դառնալ: Ընդգծենք, որ ներմուծվող 
գնաճը դժվար կառավարելի է: Այս դեպքում գնաճի կարգավորման դասական մեթոդ-
ները կարող են անարդյունավետ լինել: Պետական բյուջեում նշված գնաճը 4±1.5% միջա-
կայքում պահելու փորձը խոչընդոտ կդառնա հենց բյուջեի կատարմանը և, իհարկե, 
տնտեսության զարգացմանը: 

Պետության մրցունակության առումով առաջնահերթ խնդիր է արտահանման էական 
աճ ապահովելը: 2003-2009 թթ. աճը, ինչպես վկայում են նաև էմպիրիկ տվյալները, 
փոխկապակցված էր դրամի արժևորման հետ: Սակայն այն պարագայում, երբ ներմուծու-
մը էապես գերազանցում է արտահանումը, հակառակ ազդեցությունն է նկատվում գնաճի 
վրա: Այսպիսով` գնաճի և փոխարժեքի խնդիրները պետք է լուծել փոխկապակցված: 
Դրամի արժեզրկումը թույլատրելի է միայն այն չափով, որ չգերազանցվի գնաճի որոշակի 
սահմանը:  

Արդյունավետ դրամավարկային քաղաքականության մեջ փոխարժեքի կարգավոր-
ման առումով կարևոր կետ է նաև անվանական փոխարժեքի ազդեցությունը գնողունա-
կության պարիտետի վրա: Եթե համեմատենք ազգային արժույթի ԱՄՆ դոլարի փոխ-

                                                           

1 Տե՛ս ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, 
http://www.minfin.am/main.php?lang=1&mode=macroind&iseng=1&isarm=1 
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արժեքը վերջինի հետ, ինչը արդարացված է, քանզի Հայաստանում դոլարացման մա-
կարդակը համեմատաբար բավականին մեծ է, ապա կտեսնենք, որ այդ հարաբերակցու-
թյունը 2013 թ. կազմում է 1.79 (372.5/222.97)1: Նշենք, որ տվյալ ցուցանիշը 2003-2008 թթ. 
ընկած ժամանակաշրջանում իջել էր` 3.36-ից (578.76/172.19) մինչև 1.57 (305.97/195.03): 

Թվում է, թե ՀՀ-ում արտադրված ապրանքները ի սկզբանե կարող են մրցունակ 
լինել զարգացած երկրներում գրեթե 1.8 անգամ։ Սակայն զարգացած երկրներ ուրիշներն 
արտադրանք են արտահանում ավելի շատ, քան Հայաստանը։ ԱՊՀ մի շարք երկրներում 
այդ հարաբերակցությունը հետևյալն է. Ղրղըզստան` 3.1, Ղազախստան՝ 2.3։ Միջին 
ցուցանիշը մոտ 2.5 է։ Նշենք, որ Հայաստանի Հանրապետության համար Մաքսային 
միության ներքին շուկայում մրցունակ լինելը որոշակի խթան կարող է լինել մեր տնտե-
սությանը:  

Ազգային արժույթի դոլարի փոխարժեքի և գնողունակության պարիտետի հարաբե-
րակցությունը Չինաստանում մոտ 3.5 է, այսինքն` այստեղ ոչ թե ավելի էժան են ար-
տադրում, այլ ՀՀ արտադրանքը նույն ծախսերի դեպքում ըստ դրամի փոխարժեքի ի 
սկզբանե թանկ է: Այլ զարգացող երկրների համեմատ իրավիճակն այդքան սուր չէ, բայց 
բարենպաստ չէ: Մեղմելու համար նպատակահարմար է սահուն անցում կատարել 430-
450 դրամ փոխարժեքին, այս դեպքում դրա հարաբերակցությունը գնողունակության 
պարիտետին կհասնի 2.5-ի, ինչը, իհարկե, դրական ազդեցություն կունենա ՀՀ ապրանք-
ների մրցունակության և արտահանման աճի վրա: 

2003-2008 թթ. դրամի կտրուկ արժևորումը դոլարի, եվրոյի, ինչպես նաև ռուսական 
ռուբլու և այլ արժույթների նկատմամբ աննպաստ էր Հայաստանի տնտեսության համար, 
հատկապես` ռազմավարական առումով։ Ազգային արժույթը դոլարի համեմատ մեր տա-
րածաշրջանում ամենամեծ տոկոսով արժևորել է Հայաստանի Հանրապետությունը: 
Փաստենք, որ եթե դրամն արժևորվեր դոլարի նկատմամբ ԱՊՀ մյուս արտարժույթների 
միջինի չափով ու չունենար կտրուկ տատանումներ, ապա կլիներ 430-ի շրջանակներում: 

Այստեղ առկա է նաև այլ խնդիր. Հայաստանում դրամային զանգվածի հարաբերակ-
ցությունը ՀՆԱ-ին մոտ 27% է, մինչդեռ զարգացած երկրներում ավելի քան 60% է: Տվյալ 
ցուցանիշների աստիճանաբար մերձեցումն անհրաժեշտ է, այլապես շուկայում առկա է 
փողի սով, և շրջանառությունում դրամի հետ արտարժույթն է, որ դոլարացման մեծաց-
ման վտանգ է պարունակում: Այստեղ առաջանում է խնդիր` դրամային զանգվածի ազդե-
ցության գնահատում գնաճի վրա: Նպաստելով դրամի արժեզրկմանը և դրանով իսկ ար-
տահանման աճին` նույնպես առաջանում է խնդիր` գնաճի որոշակի ցուցանիշի չգերա-
զանցում: Այս պարագայում 4% գնաճի միջակայքը համակարգված վերլուծությամբ չի հա-
մապատասխանում ո՛չ դրամի սահուն արժեզրկմանը, ո՛չ դրամական զանգվածի սահուն 
                                                           

1 Տվյալ տարվա տարեկան միջին փոխարժեքի և 1 ԱՄՆ դոլարի` դրամի համեմատ գնողունակության պա-
րիտետի հարաբերակցությունը: Տվյալներ`  
http://www.cba.am/storage/AM/downloads/stat_data_arm/kurs_tari.xls, World Economic Outlook Database 
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2013/01/weodata/download.aspx. 
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աճին: Արդյունավետ է գնաճի օրենքով սահմանված վերին 4+1.5% մակարդակում գտնվե-
լը, ինչը նպաստավոր է արտահանման և ՀՆԱի աճի համար: 

Փոխարժեքի այն մեծությունը, որի դեպքում տեղական ապրանքը դառնում է մրցու-
նակ, անվանենք սահմանային մեծություն։ Այսպիսով, որպեսզի փոխարժեքը էապես 
նպաստի արտահանմանը, նպատակահարմար է, որ իրականում արտահանման պոտեն-
ցիալով ապրանքների համար փոխարժեքի սահմանային կետը գերազանցվի։ Շոշափելի 
գնաճով նաև սահմանային կետի արժեքը կփոփոխվի։ 

Նույնիսկ 1 դոլարը` 410 դրամ փոխարժեքի դեպքում երկրի մրցունակության տես-
անկյունից առկա է ազգային արժույթի որոշակի գերագնահատում, ինչի մշտական ուղե-
կիցն է առևտրային պակասուրդը։ 

Ճգնաժամի ժամանակ, 2008 թ. 1 դոլարը մոտ 300 դրամին ուղղորդելը, որ ակնհայտ 
չէր համապատասխանում դրամի իրական փոխարժեքին, հանգեցրեց արտարժութային 
լուրջ կորուստների։ Անցումը շուկայական փոխարժեքին, որի վրա Կենտրոնական բանկի 
դրամավարկային քաղաքականությունն իր էական ազդեցությունը ունի, պետք է կատար-
վեր ավելի օպերատիվ և սահուն։ Սակայն 2009 թ. առաջին եռամսյակում փոփոխությունը 
(300 դրամից՝ 380) կատարվեց կտրուկ, ինչը, իհարկե, չնպաստեց տնտեսության կայու-
նությանը։ Այնուհետև Կենտրոնական բանկը 360-380 դրամի միջակայքը հայտարարեց 
որպես կողմնորոշիչ՝ փոխարժեքի համար։ 

Միջակայքային կողմնորոշումը, ինչ խոսք, խելամիտ որոշում է, քանզի ուղեցույց է 
ծառայում տնտեսավարող սուբյեկտներին և ճկունություն հաղորդում դրամավարկային 
քաղաքականությանը։ Սակայն, կարծում ենք, որ այդ միջակայքը, ելնելով իրադրությու-
նից և դրամավարկային քաղաքականության խնդիրներից, պետք է փոփոխվի: Փոխար-
ժեքի միջակայք այժմ նպատակահարմար է սահմանել 415-430 դրամը: Այնուհետև, եթե 
հաշվի առնենք գնաճի արդյունավետ թիրախավորումը և ապրանքային հաշվեկշռի բարե-
լավումն ու խթանումը, հետագայում նպատակահարմար է, որ այն լինի դարձյալ 430-450 
դրամ։ Այդ պարագայում գնողունակության պարիտետը կմոտենա 2.5-ին` ԱՊՀ երկրների 
մրցունակության միջին ցուցանիշին: Դա ակնհայտ նպաստավոր է միջազգային շուկանե-
րում երկրի մրցունակության համար: Իհարկե, տվյալ միջոցառումն անհրաժեշտ է իրա-
կանացնել` հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ տնտեսավարող սուբյեկտների գործու-
նեությունը փոխարժեքային անորոշության պայմաններում արդյունավետ չէ. ուրեմն դրա-
մի փոխարժեքի արժեզրկումը պետք կատարվի սահուն և տնտեսական իրավիճակին 
համահունչ: 

Ներկա տնտեսական իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետության համար արտա-
հանումը որոշիչ գործոն է, դրա հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ին զարգացած փոքր երկրնե-
րում 30 տոկոսից պակաս չէ։ Փոխարժեքի և գնաճի կարգավորումը պետք է կատարվի 
փոխկապակցված, ինչն էապես կնպաստի արտահանման ծավալների ընդլայնմանը և 
մրցունակությանը: 

 



  319

Հոդվածում ներկայացված է գնաճի, դրամի փոխարժեքի և առևտրային հաշվեկշռի փոփո-
խության դինամիկան: ՀՀ տնտեսական մրցունակության տեսանկյունից արտահանման աճը 
ձևակերպված է որպես հիմնախնդիր: Հետազոտված են գնաճի ու դրամի փոխարժեքի փոխազ-
դեցությունը և դրանց ազդեցությունը պետության մրցունակության վրա: 

 
АГАСИ ТАВАДЯН  

 

ВЛИЯНИЯ ИНФЛЯЦИИ И КУРСА ДРАМА НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
ЭКОНОМИКИ РА 

 

В статье представлена динамика изменения инфляции, курса драма, торгового баланса в РА. 
С точки зрения конкурентоспособности экономики рост экспорта сформулирован как первооче-
редная задача. Исследованы взаимовлияние инфляции и курса драма и их воздействие на 
конкурентоспособность страны.  

 

AGHASI TAVADYAN 
 

THE IMPACT OF INFLATION AND THE EXCHANGE RATE ON THE COMPETITIVENESS 
OF THEECONOMY OF ARMENIA 

 

This paper presents the dynamics of the inflation, the exchange rate, the trade balance of RA. 
From the point of the competitiveness ofeconomic growth the priorityof export is formulated. The 
interference of inflation and the exchange rate, as well as their impact on the competitiveness of the 
country is investigated. 

 
 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼԻՉ 
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Հիմնաբառեր. սնանկացման համակարգ, պարտապան կազմա-
կերպություն, մրցութային կառավարիչ, ֆինանսա-
կան առողջացում, սնանկացման համակարգի 
սկզբունքներ, սնանկացման համակարգի նպա-
տակներ 

 

Տնտեսության անհամաչափ զարգացման ընթացը, արտադրության և իրացման 
անհամապատասխանությունը, մասնավորապես` արտադրության ծավալների նշանակա-
լի անկումը, հիմնականում պետք է դիտարկել ոչ թե որպես անբարենպաստ իրավիճակ-
ների հետևանք, այլ շուկայական տնտեսությանը բնորոշ ընդհանուր օրինաչափություն: 
Ճգնաժամային իրավիճակները, որոնց հաղթահարման նպատակով չեն ձեռնարկվում 
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անհրաժեշտ միջոցառումներ, կարող են հանգեցնել կազմակերպության տնտեսական 
գործունեության զգալի ապահաշվեկշռման, արտադրական գործընթացը ֆինանսական 
ռեսուրսներով ապահովելու անկարողության, ինչն էլ որակվում է սնանկացում: Նման 
իրադրությունը պահանջում է կամ կազմակերպության գործունեության դադարեցում, 
կամ լուծարման հատուկ միջոցառումների ու արարողակարգերի կիրառում: Անգլիացի 
հետազոտողները կարծում են, որ երկրորդ տարում գոյատևում է նոր ստեղծվող կազմա-
կերպությունների միայն 20-30 տոկոսը: Նրանց ամերիկացի գործընկերները նշում են 
տնտեսական գործունեության անկման ու աճի, ճգնաժամային իրավիճակների ու սնան-
կացման որոշակի օրինաչափություն: Դա, առաջին հերթին, վերաբերում է կազմակեր-
պության կենսափուլի տարբեր մակարդակներում ճգնաժամային իրավիճակների պարբե-
րաբար առաջացմանը, ապա` մաթեմատիկորեն որոշվող անկման և վերելքի փուլերի 
շարունակականությանը, որ բնորոշ է փոքր և միջին բիզնեսի կազմակերպություններին1:  

Շուկայական տնտեսությունը երկար տարիների ընթացքում ձևավորել է կազմակեր-
պությունը լիակատար ձախողումից կամ սնանկացումից զերծ պահելու որոշակի համա-
կարգ (տե՛ս գծապատկեր 1):  

Այս համակարգը բավականաչափ ունիվերսալ է, կիրառելի է դառնում շուկայական 
հարաբերություններին անցում կատարած երկրների համապատասխան կազմակերպու-
թյունների պաշտպանական մեխանիզմներ մշակելիս:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 1. Կազմակերպության սնանկացման համակարգը2 

                                                           

1 Баффетт У., Эссе об инвестициях, корпоративных финансах и управлении компаниями, сост., авт. предисл. 
Лоренс Каннингем, пер. с  англ., М., Альпина Бизнес Букс, 2005, с. 169-192. 
2 Կառուցվել է հեղինակի ուսումնասիրությունների հիման վրա: 

Կազմակերպական  
կառուցվածք 

Իրական և նորմատիվային 
ապահովվածություն 

 
Սնանկացման 
համակարգը 

Սոցիալական 
պաշտպանություն 

Կազմակերպության 
վիճակի դիագնոստիկա

Կադրերի 
պատրաստում 

Սնանկացման 
կանխում 

Մեթոդական 
ապահովվածություն 

Նպատակներ և 
սկզբունքներ 

Կիրառվող 
միջոցառումներ 

Մասնակիցներ 



  321

Գծապատկերից երևում է, որ սնանկացման համակարգը ներառում է մի շարք տրա-
մաբանական պատճառահետևանքային, կազմակերպական ու մեթոդաբանական միջո-
ցառումներ, որոնք կարող են կիրառվել պետական իշխանական մարմինների կողմից: 
Համակարգի հիմքում այն սկզբունքներն են, որ անհրաժեշտ են համապատասխան 
նպատակներին հասնելու համար: Մասնավորապես որպես հիմնական օղակ հանդես է 
գալիս շուկայի պահանջներին համապատասխան իրական վճարունակ առաջարկին 
արտադրության կառուցվածքի համապատասխանեցման օբյեկտիվ պահանջը:  

Ինչպես ցույց է տալիս միջազգային փորձը` սնանկացման համակարգի նպատակը և 
ենթանպատակները կարող են իրագործվել գծապատկեր 2-ում ներկայացված հիմնական 
սկզբունքներին հետևելու դեպքում:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Գծապատկեր 2. Սնանկացման համակարգի նպատակները և սկզբունքները1 

 

 

Մեր կարծիքով` նշված սկզբունքներից առավել կարևոր են հետևյալները. 
• տնտեսավարող բոլոր սուբյեկտների համար միասնական և հուսալի առևտրային 

փոխհարաբերությունների, կազմակերպության անկարողության կամ սնանկաց-
ման իրավիճակում իրավունքների ու պարտավորությունների հաստատումը, 

• իրենց գործունեությունը վերսկսելու համար բարեխիղճ պարտապաններին հնա-
րավորությունների ընձեռումը, 

                                                           

1 Богачев В.Ф., Промышленность России: антикризисные стратегии предприятий, СПб., Издательский дом 
"Коврус", 1996, 352 с. 

Բոլոր մասնակիցների կայունություն, 
հուսալիություն և իրավունքների 

հավասարություն 

Սնանկացման դեպքում 
անվտանգության համակարգի 

ներդրում 

Հեռանկարային կազմակերպություն-
ների պահպանում 

Գործարարության  
վերակենդանացում 

Արդյունավետ իրավական և 
դատական համակարգ 

Սոցիալական պաշտպանություն 

Սնանկացման բոլոր մասնակիցների 
շահերի պաշտպանում 

 
Նպատակները
 

 
Սկզբունքները

Շուկայի պահանջներին 
համապատասխան տնտեսության 

կառուցվածքային 
փոփոխությունները 

Կանխարգելում Առողջացում Լուծարում
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• պարտավորությունները բարեխղճորեն կատարող պարտապան կազմակերպու-
թյան ֆինանսական գործերը կարգավորող մեխանիզմի ստեղծումը` նպատակ 
հետապնդելով առողջացնելու նրա ֆինանսական վիճակը, 

• առևտրային ու իրավական համակարգի ստեղծումը, ազնիվ և հուսալի գործընկեր-
ների շահերի պաշտպանման ու ֆինանսական վեճերի լուծման կիրառելի արարո-
ղակարգերի ձևավորումը, 

• ֆինանսական դժվարություններ ունեցող հեռանկարային կազմակերպությունների 
պահպանումը, եթե դա հնարավոր է և տնտեսապես` նպատակահարմար, 

• այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որոնք հուսալիորեն կպաշտպանեն սնան-
կացման համակարգի բոլոր մասնակիցների շահերը սնանկացած կազմակերպու-
թյան լուծարման դեպքում` հնարավորություն տալով արդարացի բաշխելու պար-
տապանի ակտիվները: 

Ներկայացված սկզբունքները վկայում են սնանկացման համակարգով իրականաց-
վող միջոցառումների պահպանողական բնույթը, որ ուղղված են տնտեսության մեջ առկա 
դժվարությունների հաղթահարմանն ու կազմակերպության լուծարման կանխարգելմանը:  

Հարկ է նշել, որ ԱՊՀ երկրներում սնանկացման համակարգի գործունեությունը 
ուղեկցվում է հասարակական ինստիտուտների տարաբնույթ ռեակցիաներով. նրանք 
տալիս են համապատասխան գնահատական` ձգտելով արագացնել կամ դադարեցնել 
կազմակերպությունների սնանկացումը, որպես կանոն, հաշվի առնելով երևույթի բարոյա-
կան ու սոցիալական հետևանքները հասարակության, տնտեսության, երկրի ապագայի 
համար: Ստորև բերված գծապատկեր 3-ում սնանկացման համակարգի նշված նպատա-
կը և սկզբունքները հնարավորություն են ընձեռում գնահատելու երևույթն առավել 
օբյեկտիվ տեսանկյունից: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 3. Սնանկացման համակարգի մասնակիցները1 
 

                                                           

1 Կացմվել է հեղինակի ուսումնասիրությունների հիման վրա: 

Դատարան

Ներդրողներ 

 
Պարտապան 

կազմակերպություն 
 

Վարձու  
աշխատողներ 

Սպառողներ 

Պետական իշխանական
մարմիններ 

Մատակարարներ 

Կրեդիտորներ Դատավորի կողմից 
նշանակված 
կառավարիչ 

Հիմնադիրներ Մրցութային 
կառավարիչ 
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Սնանկացման քաղաքակիրթ համակարգի դեպքում դրա մեջ մտնում են ոչ միայն 
կազմակերպությունները և բոլոր հնարավոր պարտավորություններով նրանց հետ կապ-
ված գործընկերները, այլև պետական իշխանական մարմինները: Վերջինների դերը, 
եթե, իհարկե, հանդես չեն գալիս որպես կազմակերպության սեփականատեր, տարբեր-
վում է սնանկացման համակարգի այլ մասնակիցների դերից: Պետական իշխանական 
մարմինները պետք է ապահովեն այդ համակարգի կազմակերպական, դատաիրավա-
կան և սոցիալական գործունեությունը: Չնայած տարբեր երկրներում սնանկացման հա-
մակարգի ձևավորման տարբեր մոտեցումներին1` դրանք կոչված են ապահովելու որոշա-
կի նպատակների իրագործում: 

Հատկանշական է, որ սնանկացման համակարգի նպատակի և խնդիրների արդյու-
նավետ իրականացումը ենթադրում է նպատակային մեթոդների մշակում, որոնցով պետք 
է ստանդարտացվեն հիմնական գործընթացները: Դա կարող է լինել երեք հիմնական 
ուղղություններով. 

1. ֆինանսական վիճակի վերլուծություն, 
2. ծրագրերի կազմում, 
3. նախապատրաստում և ընտրություն:  
Առաջին խմբի դեպքում մեթոդաբանական ուղղվածությունը հանգում է կազմակեր-

պության ֆինանսների, կառավարման համակարգի, արտադրության և մարքեթինգի 
վերլուծության արդյունավետ մեթոդիկաների մշակմանը: 

Սնանկացման համակարգում ծրագրերի կազմման խմբին վերագրվում են ֆինանսա-
կան առողջացման, վերահսկման, արտադրատեխնիկական առողջացման, ներդրումային 
ապահովվածության, շուկայական հետազոտության, որոշ դեպքերում նաև մրցութային 
կազմակերպության առողջացման ծրագրերի մշակման մեթոդիկաները:  

Երրորդ խմբում ներառվում են դատարանի կողմից նշանակված կառավարչի, մրցու-
թային կառավարչի և կառավարման ապարատի նախապատրաստման ու ընտրության 
մեթոդիկաները: 

Ինչպես ԱՊՀ երկրների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության արտադրական 
կազմակերպությունների որոշակի մասը թաքցված սնանկացման վիճակում է, որի հե-
տևանքն են մի շարք ճյուղերում արտադրության աճի ցածր տեմպերը, աշխատանքի 
ցածր վարձատրությունը, աշխատանքային շաբաթվա կամ օրվա կրճատումը: Այդ պայ-
մաններում վերևում ներկայացված սնանկացման համակարգի գործունեությունը օբյեկ-
տիվ անհրաժեշտություն է, քանի որ կազմակերպության սնանկացումը կարող է դառնալ 
առողջացման արարողակարգ, որից կշահեն այդ գործընթացի գրեթե բոլոր մասնակից-
ները: Իրականում տնտեսավարողը իր ձեռնարկատիրական գործունեության համար 
ստանում է զարգացման բավարար հիմքեր` ձերբազատվելով նախկին բացասական 

                                                           

1  Տե՛ս Ա.Մաթևոսյան, Արդյունաբերական կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացման հիմնահար-
ցերը, Եր., Հեղինակային հրատարակություն, «Մեկնարկ» ՍՊԸ, էջ 51-74: 
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միտումներից: Դա հնարավորություն կընձեռի իրականացնելու արդյունավետ տեխնիկա-
կան, մարքեթինգային և կադրային քաղաքականություն` ներգրավելով արտադրության 
զարգացմանն անհրաժեշտ ներդրումներ, երաշխավորելով սոցիալական պաշտպանվա-
ծությունը: Մասնավորապես, սնանկացման համակարգի ներդրմամբ կկանխվեն տնտե-
սության հատվածների հիվանդագին երևույթները, իրավական հիմքերի վրա կապահով-
վի կազմակերպությունների ֆինանսական առողջացումը:  

 
Ինչպես ԱՊՀ երկրների, այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետության արտադրական կազմա-

կերպությունների որոշակի մասը թաքցված սնանկացման վիճակում է, որի հետևանքն են մի շարք 
ճյուղերում արտադրության աճի նվազ տեմպերը, աշխատանքի ցածր վարձատրությունը, աշխա-
տանքային շաբաթվա կամ օրվա կրճատումը: Հոդվածում դիտարկվում է սնանկացման համա-
կարգը, որի ներդրումը հնարավորություն կընձեռի կանխելու տնտեսության հատվածների հիվան-
դագին երևույթները, իրավական հիմքերի վրա ապահովելու կազմակերպությունների ֆինան-
սական առողջացումը:  

 
ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН 

 
СИСТЕМА БАНКРОТСТВА И ЕЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

 

Как в странах СНГ, так и в РА значительная часть производственных организаций находится в 
состоянии скрытого банкротства. Свидетельством тому являются низкие темпы роста произ-
водства в ряде отраслей, невысокая оплата труда, сокращение рабочей недели, дня. В статье рас-
сматривается система банкротства, внедрение которой в этих условиях - объективная необходи-
мость. 

 
LUSINE ARUTYUNYAN 

 
BANKRUPTCY SYSTEM AS A MEANS OF PREVENTING BANKRUPTCY 

 

The article emphasizes the importance of using a bankruptcy system to prevent organizations from 
going bankrupt. 

Most manufacturing organizations both in CIS countries and Armenia face the problem of hidden 
bankruptcy that entails low growth rates, low wages and cutting back of the working week or hours. 
Under such circumstances the performance of the bankruptcy system is of utmost importance. 
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ՍՈՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԴԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ 
ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԵՋ 

 

Հիմնաբառեր. ներքին աուդիտ, ներքին վերահսկողություն, կա-
ռավարչական որոշում, արժանահավատ տեղե-
կատվություն, աուդիտորական ընթացակարգ 

 
Հայտնի է, որ ըստ կիրառման ոլորտի` աուդիտը լինում է ներքին և արտաքին: 
Ներքին աուդիտի հիմնական գործառույթներն են. 
1. կազմակերպության ակտիվների նկատմամբ վերահսկողության սահմանում և 

վնասներ բացահայտելիս ղեկավարությանը իրազեկում, 
2. ներտնտեսական վերահսկողության իրականացում, 
3. ներքին վերահսկողության տեղեկատվության մշակում և դրա արդյունավետության 

վերլուծություն, 
4. կառավարչական տեղեկատվության որակի գնահատում: 
Ներքին աուդիտի մի շարք տեսակներ անվանվում են կառավարչական և արտադրա-

կան: Դրանց հիմնական խնդիրն է` կազմակերպության տնտեսական կառավարման և 
համակարգման, նրա արտադրական գործունեության որակի կատարելագործումը, ար-
տադրական, ֆինանսական ներդրումների, արտադրողականության, միջոցների օգտա-
գործման արդյունավետության գնահատումը: Կառավարչական աուդիտը հաճախ իրա-
կանացվում է անկախ աուդիտորների կողմից. խորհրդատվական ծառայության մի ձև է: 
Կառավարչական աուդիտին նմանեցվում է տնտեսական գործունեության վերլուծությու-
նը: Այս աուդիտն ունի 3 նպատակ. 

1. կառավարման արդյունավետության գնահատում, 
2. տնտեսական գործունեության բարելավման հնարավորությունների բացահայտում, 
3. գործունեությանը կամ հետագա գործընթացի բարելավմանը վերաբերող գործո-

ղությունների իրականացում: 
Ներքին աուդիտորական աշխատանքները կազմակերպության կառավարիչների հա-

մար ունեն ինչպես տեղեկատվական, այնպես էլ խորհրդատվական նշանակություն: Կազ-
մակերպության գործունեության մասին անհրաժեշտ տեղեկատվության ապահովումը 
հնարավորություն է տալիս հաստատելու կառավարիչների հաշվետվությունների հավաս-
տիությունը: 

Այժմ ՀՀ կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության կառավարման 
հիմնական խնդիրներից է ֆինանսական գործընթացի թափանցիկության ապահովման 
նպատակով ֆինանսական և կառավարչական հաշվետվություններում ներկայացված տե-
ղեկատվության արժանահավատության բացահայտումը:  
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Օտարերկրյա կապիտալի ներգրավման և ներդրումային ոլորտի զարգացման նպա-
տակով Հայաստանի Հանրապետությունում անհրաժեշտ է ակտիվացնել ներքին վերա-
հսկողության և ներքին աուդիտի գործունեությունը` ի նպաստ ֆինանսական միջոցների 
արդյունավետ կառավարման:  

Ըստ ԱՄՍ 610 «Ներքին աուդիտորների աշխատանքի օգտագործումը»-ի` ներքին 
աուդիտը գնահատման գործունեություն է, ստեղծվում է կազմակերպության ներսում կամ 
տրամադրվում է կազմակերպությանը՝ որպես ծառայություն: Դրանով են սահմանվում  
ներքին աուդիտի շրջանակները և նպատակները1.  

1. հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողական համակարգերի ուսում-
նասիրություն, 

2. ֆինանսական և գործառնական տեղեկատվության ստուգում, 
3. կազմակերպության գործունեության իրականացում՝ նվազագույն ծախսումներով, 
4. նորմատիվային իրավական ակտերի, հաշվապահական հաշվառման քաղաքակա-

նության ուսումնասիրում, 
5. գործառնական գործունեության դիտարկում, 
6. ռիսկերի կառավարում: 
Ներքին աուդիտի ընդհանուր էությունը կազմակերպության կառուցվածքային ստո-

րաբաժանումներում իրականացվող մի շարք գործառույթների մեջ է. 
1. գնահատել հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողական համակար-

գերի իրականացման արդյունավետությունը, 
2. ստուգել նորմատիվային իրավական ակտերի և հաշվապահական հաշվառման 

քաղաքականության պահանջների պահպանումը, 
3. երաշխավորել հաշվապահական հաշվառման համակարգի կողմից ձևավորված 

տեղեկատվության արժանահավատությունը, 
4. մշակել կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված 

ռազմավարական ծրագիր: 
Կազմակերպություններում տնտեսական գործունեության իրականացման նպատա-

կով կառավարման օղակների կողմից ընդունվում են կառավարչական որոշումներ: Ար-
դյունավետ որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ է տարբեր եղանակներով 
ստացվող արժանահավատ տեղեկությունների մանրամասն վերլուծություն, որը հնարա-
վորություն կընձեռի գնահատելու գոյություն ունեցող այլընտրանքային տարբերակները և 
ընտրելու դրանցից լավագույնը: 

Ներքին աուդիտը, ի թիվս այլ գործառույթների, ներառում է ներքին վերահսկողու-
թյան համակարգի համապատասխանության և արդյունավետության ուսումնասիրությու-
նը, գնահատումը և մոնիթորինգը: 

                                                           

1 ԱՄՍ 610 Ներքին աուդիտորների աշխատանքի օգտագործումը, Երևան, 2011: 
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Իր գործառույթների շրջանակներում վերահսկողություն է սահմանում ստորաբաժա-
նումների ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա և գնահատում դրա համապա-
տասխանությունը նորմատիվային իրավական ակտերի պահանջներին, իրականացնում 
ֆինանսատնտեսական վերլուծություն: Վերջինի արդյունքները ներկայացվում են կառա-
վարիչներին` որոշումներ ընդունելու: Անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել ոչ միայն թե-
րությունների բացահայտմանը, այլև դրանց կանխարգելմանը: Այդ նպատակով հարկ է 
ճիշտ ընտրել աուդիտորական ընթացակարգերը: Մեր կարծիքով` դրանք կարելի է իրա-
կանացնել հետևյալ ուղղություններով. 

1. հաշվապահական գրանցումների թվաբանական ստուգում, 
2. հաշվապահական հաշիվներում գրանցումների համեմատում, 
3. փաստաթղթերի վրա ղեկավար անձնակազմի թույլտվության վերաբերյալ նշա-

գրումների առկայության ստուգում, 
4. ճիշտ փաստաթղթաշրջանառության ստուգում, 
5. սահմանված կարգով դրամական միջոցների, արժեթղթերի, նյութական արժեքնե-

րի պլանային և հանկարծակի գույքագրումների կատարում՝ ֆինանսական հաշ-
վետվությունների տվյալների հետ դրանց համապատասխանության ճշտման նպա-
տակով, 

6. երրորդ անձանց տեղեկատվության օգտագործում՝ հսկողության համար, 
7. կազմակերպության փաստաթղթերի ձևակերպմանը և հաշվապահական գրան-

ցումներին այլ անձանց մասնակցության արգելում: 
Եթե ներքին վերահսկողը համոզվում է, որ, օրինակ, ակտիվների պահպանումը նոր-

մալ չի իրականացվում, կարող է խորհուրդ տալ կազմակերպության ղեկավարությանը` 
կատարելու ակտիվների որոշակի խմբերի /դեֆիցիտ, թանկարժեք/ ընտրանքային գույ-
քագրում: Գույքագրման արդյունքների հիման վրա անհրաժեշտ է ընդունել համապա-
տասխան կառավարչական որոշումներ, որոնք կնպաստեն ակտիվների արդյունավետ 
վերահսկողությանը: Կամ` եթե ստուգմամբ հայտնաբերվում են ժամկետանց դեբիտորա-
կան պարտքեր, ապա նախ պետք է դասակարգել դրանք ըստ գոյացման ժամկետների, ի 
հայտ բերել նման պարտքեր ունեցող կազմակերպություններին և ընդունել կառավարչա-
կան որոշում` նրանց հետ չաշխատելու կամ որոշակի խիստ պայմաններով աշխատելու: 

Ծախսումների վերահսկողության ժամանակ կարևորվում է նորմատիվային ծախսում-
ներից շեղումների որոշումը: Կազմակերպության ղեկավարը կարճ ժամանակահատ-
վածում պետք է տեղեկություն ստանա շեղումների մասին՝ կառավարչական որոշումներ 
ընդունելու նպատակով: Նորմատիվային արտադրական ծախսումներից շեղումների վեր-
լուծության եղանակների միջոցով կազմակերպության կառավարման օղակներին հնարա-
վորություն է ընձեռվում կառավարչական որոշումների ընդունմամբ ներսից վերահսկելու 
արտադրական ծախսումները: 

Քանի որ կազմակերպություններն իրենց կազմակերպչական կառուցվածքում կարող 
են ունենալ տարբեր ստորաբաժանումներ, ուստի ներքին աուդիտն իրականացվում է 
մայր կազմակերպության կողմից: Ստորաբաժանումների վերահսկողության համար նա-
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խապես մշակվում է միասնական քաղաքականություն: Ներքին աուդիտի համակարգի 
ձևավորումը պետք է լինի յուրաքանչյուր կազմակերպության ռազմավարական կարևոր 
խնդիրը: Կառավարչական որոշումների կայացման նպատակով ստորաբաժանումների 
ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա վերահսկողության սահմանման համար 
մայր կազմակերպությունը պետք է լուծի հետևյալ խնդիրները. 

- կառուցվածքային ստորաբաժանման գործունեության նպաստում կազմակերպու-
թյան ընդհանուր նպատակների իրագործմանը, 

- կառուցվածքային ստորաբաժանումներից ստացված տեղեկությունների ճշտու-
թյան, լրիվության և հավաստիության հաստատում, 

- ակտիվների արժեքի գնահատում, առկայության և շարժի հաշվառման ստուգում, 
- նորմատիվային իրավական ակտերի պահանջների կատարում, 
- իրավունքների և պարտականությունների խելամիտ բաժանում աշխատակիցների 

միջև, որ հնարավորություն կտա կանխարգելելու ֆինանսական հաշվետվություն-
ների մեջ խեղաթյուրումները: 

 
Հոդվածում ներքին աուդիտը ընկերության կառավարիչների համար դիտարկվում է ինչպես 

տեղեկատվական, այնպես էլ խորհրդատվական նշանակությամբ: Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության կառավարման հիմնական խնդիր է 
համարվում ֆինանսական գործընթացի թափանցիկության ապահովման նպատակով ֆինանսա-
կան և կառավարչական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության արժանահավա-
տության բացահայտումը, որն էլ թուլ կտա արդյունավետ կառավարչական որոշումներ կայաց-
նելու: Այդ որոշումների իրականացման մեջ մեծ դեր է վերապահվում ներքին աուդիտին: 

 
СОНА КАЗАРЯН 
 

РОЛЬ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ 
 

Для менеджеров компании внутренний аудит имеет как консультативное, так и информатив-
ное значение. В настояшее время в Республике Армения основной задачей управления экономи-
ческими показателями считается выявление достоверности информации в финансовых и управ-
ленческих отчëтах. Внутреннему аудиту придается большое значение в осуществлении эффектив-
ных управленчеcких решений. 

 
SONA GHAZARYAN 
 

INTERNAL AUDIT OF THE MANAGEMENT DECISION MAKING 
 
Internal audit assignments for company managers have both informative and consultative 

significance. Provision of necessary information for company activities enable us to assure the 
statements of managers. Nowdays, the major issues for the management of companies’ economic 
activity are the revelation of information’s reliability in financial and managerial statements for the 
provision of financial activity’s real position.  
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ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՄԱՆԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԻ 

ՍՈՒԲՍԻԴԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. շահույթ, վարկ, կապիտալ, ակտիվ, հարկային 
պլանավորում, հարկագանձում, ծախս, եկամուտ, 
իրացումից հասույթ, կազմակերպություն 

 
Ժամանակակից պայմաններում հարկային պլանավորումը տնտեսավարող սուբյեկտ-

ների ծախսերի կառավարման շրջանակներում նպատակահարմար է դիտարկել` ելնելով 
նրանց գործունեության նպատակից բխող դասակարգումից1: Եթե գործունեության հիմ-
նական նպատակ են համարվում շահույթի ստացումը և, մասնավորապես, զուտ շահույթի 
մեծացումը, ապա ծախսերի կառավարումը պետք է միտված լինի բոլոր առումներով 
դրանց նվազեցմանը: Հարկային պլանավորումն այս դեպքում անհրաժեշտ է իրականաց-
նել շահույթի հարկագանձման նպատակներին վերաբերող հարկային գումարների ծախ-
սերի նվազեցման ուղղությամբ: Ծախսերի տնտեսումը, այդ թվում` հարկագանձման 
նպատակին վերաբերող, ավելացնում է շահութահարկի գումարը, բայց և այնպես հնա-
րավորություն է տալիս առավելագույնի հասցնելու տնտեսավարող սուբյեկտի զուտ 
շահույթը: Սակայն պետք է նշել մեկ կարևոր հանգամանք. ներկա պայմաններում առկա է 
օրենսդրությանը չհակասող դրույթ, ըստ որի` ծախսերի մի մասը կարող է օգտագործվել 
բաժնետերերի պահանջմունքները բավարարելու համար: Դրանով շահույթը առավելա-
գույնի չի հասցվում, բայց սեփականատերերի շահերը բավարարվում են: Նման վիճակը 
ավելացնում է կազմակերպությունների հարկային բեռը` արտաքին միջավայրի անորոշու-
թյան պայմաններում: Ուստի օբյեկտիվորեն շահույթն առավելագույնի հասցնելու 
մտադրությունը սուբյեկտիվորեն փոխարինվում է ամեն գնով բաժնետերերի շահերի 
բավարարման մտադրությամբ, իսկ կազմակերպությունն էլ ստիպված է լինում ավելաց-
նելու ստվերային գործունեության ծավալները: Եթե կոնկրետ տնտեսավարող սուբյեկտի 
գործունեության նպատակը օբյեկտիվորեն չի համարվում շահույթի ստացումը և զուտ 
շահույթի մեծացումը, ապա ծախսերի կառավարումը պետք է միտված լինի նախևառաջ 
շահութահարկի գումարի նվազեցմանը: Այդ դեպքում տնտեսավարող սուբյեկտները շա-
հույթի հարկագանձման նպատակով պետք է նկատի առնեն հաշվառման քաղաքակա-

                                                           

1 Гончаренко Л.И., Осетрова Н.И., О налоговой дисциплине: современные тенденции в формировании нало-
говой культуры, “Налоги и налогообложение”, 2007, № 11, с. 55. 
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նության համապատասխան տարրերը. մարման հատկացումները, արտադրական կա-
րիքների համար նյութական ռեսուրսների դուրսգրումը և այլն: Արդյունավետ է նաև ծախ-
սերում առավելագույնս ներառել տեղեկատվական և իրավաբանական ծառայությունների 
վճարման, գովազդի, ներկայացուցչական նպատակների, աշխատողների վերապատ-
րաստման հիմնավորված և փաստաթղթավորված ծախսերը: 

Այն կազմակերպությունը, որը չի ձգտում առավելագույնի հասցնել զուտ շահույթը, 
պետք է հավասարակշռված մոտենա գույքի և սոցիալական ապահովության վճարների 
նվազեցմանը, քանի որ նման մոտեցումը ավելացնում է շահութահարկի հարկման բա-
զան: Հետևաբար այդ հարկատեսակների գումարների գծով նվազեցումները անհրաժեշտ 
է ուղեկցել հարկային տնտեսման և հարկային կորուստների հաշվարկներով: Ամփոփելով 
հարկային պլանավորման խնդիրները տնտեսավարող սուբյեկտների ծախսերի կառա-
վարման շրջանակներում` կարևորում ենք հետևյալը. 

1. ծախսերի հարկային կարգավորումը ազդեցություն է ունենում ոչ միայն միավոր 
արտադրանքի ինքնարժեքի, այլև կազմակերպության գործունեության վերջնա-
կան արդյունքների վրա, 

2. անհրաժեշտ է հաշվի առնել հայրենական տնտեսության շրջանակներում կիրառ-
վող օրենսդրական որոշ դրույթները, երբ հարկագանձման նպատակով ծախսերը 
չեն համընկնում հաշվապահական հաշվառման ծախսերին: 

Նման իրավիճակում տնտեսավարող սուբյեկտները անխուսափելիորեն մեծ ուշա-
դրության պետք է արժանացնեն այն ծախսերը, որոնք հաշվի են առնվում շահույթի հար-
կագանձման նպատակի համար: 

Հարկային պլանավորումը տնտեսավարող սուբյեկտների եկամուտների կառավար-
ման շրջանակներում նույնպես ունի կարևոր նշանակություն, քանի որ համարվում է 
նրանց գործունեության ընդհանրացնող ցուցանիշներից մեկը1: 

Գործնականում հարկային պլանավորումն արտադրական կազմակերպության եկա-
մուտների կառավարման համակարգում նպատակահարմար է իրականացնել տարբեր 
ուղղություններով: Կազմակերպության գնագոյացման քաղաքականությունը ներկայում 
սերտորեն փոխկապակցված է հարկագանձման խնդիրների հետ: Գների, հետևաբար 
շահույթի մակարդակի վրա մեծ ազդեցություն են ունենում անուղղակի հարկերը, մասնա-
վորապես ԱԱՀ-ն, իսկ ենթակցիզային ապրանքների դեպքում` նաև ակցիզահարկը: 
Տվյալ հարկատեսակների օպտիմալացումը հնարավորություն է ընձեռում կազմակերպու-
թյուններին ավելացնելու ֆինանսական ռեսուրսները: Ուստի տնտեսավարող սուբյեկտ-
ները պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնեն անուղղակի հարկատեսակների հարկային 
պլանավորման հարցերին: 

                                                           

1  Система и принципы организации налоговых органов в странах ЕврАзЭс / В.В.Гусев, Н.Т.Мамбеталиев, 
“Налоговый вестник”, 2007,  № 1, с. 3-8. 
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Եկամուտների կառավարման շրջանակներում տնտեսավարող սուբյեկտները նույն-
պես բախվում են տարանցիկ փոխանցման գնագոյացման խնդիրներին: 

ՀՀ-ում, ելնելով «Շահութահարկի մասին» օրենքից, իրականացվում է հարկային 
նպատակներով եկամուտների ձևավորում, որոնցում հիմնական է համարվում արտա-
դրանքի իրացումից և ծառայությունների մատուցումից ստացվող հասույթը: Վերջինի 
ընդհանուր ծավալի վրա ազդեցություն են ունենում նաև հիմնական միջոցների, նյութա-
կան ակտիվների, կազմակերպության գույքի իրացման արդյունքները: Նշված հանգա-
մանքն անպայման պետք է հաշվի առնել հասույթի ընդհանուր ծավալը կանխատեսելիս:  

Արտադրական կազմակերպություններում եկամուտների և հասույթի պլանավորումը 
հիմք է ստեղծում շահույթի տարբեր մոդիֆիկացիաների պլանավորման համար, ինչը 
նույնպես հնարավոր չէ իրականացնել առանց հաշվի առնելու հարկային պլանավորման 
գործոնը: Եթե արտադրական կազմակերպության գործունեության նպատակը շահույթի 
ստացումն է և զուտ շահույթն առավելագույնի հասցնելը, ապա հարկային մասնագետ-
ների հիմնական ջանքերը պետք է միտվեն այդ նպատակի իրագործմանը: 2012 թ. հուն-
վարի մեկից «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններում 
եկամուտների մասով պետք է հաշվի առնել հետևյալը. «…Գերավճարների վերադարձն 
օրենքով սահմանված ժամկետից 90 օրվանից ավելի ուշացնելու դեպքում հարկ վճարողի 
օգտին հաշվեգրվող տույժերը եկամուտ չեն համարվում..»1: 

Շահույթի մեծության, այդ թվում` զուտ շահույթի, վրա ազդող առաջին և երկրորդ 
կարգի գործոնները հնարավոր է լրացնել մի խումբ գործոններով, որոնք համարվում են 
հարկային պլանավորման գործընթացում տվյալ բնագավառի մասնագետների որոշում-
ների արդյունք: Հարկ է նշել, որ այս դեպքում նույնպես կարող է լինել որոշակի ռեսուրս-
ների տնտեսման անհրաժեշտություն, որն առաջին հերթին կապված կլինի կազմակեր-
պության հարկային քաղաքականության արդյունքում հարկագանձման կանոնների 
փոփոխության հետ:  

Իրացումից շահույթի վերահսկման դեպքում անհրաժեշտ է նկատի առնել, որ վերլու-
ծական մեթոդով դրա պլանավորման նպատակների համար էական նշանակություն է 
ունենում անուղղակի հարկագանձման մակարդակի փոփոխությունը: Նման փոփոխու-
թյունը հնարավոր է ոչ միայն օրենսդրական նախաձեռնություններով, այլև հարկային 
պլանավորմամբ: Իրացումից շահույթը փոփոխվում է կազմակերպության ծախսերի գծով 
հարկային քաղաքականության արդյունքում: Հատկանշական է, որ այն կազմակերպու-
թյունները, որոնք նպատակ են հետապնդում ավելացնելու շահույթը, ձգտում են նվազեց-
նել ծախսերը` օգտագործելով շատ այլ տարրերի թվում հարկային պլանավորման տար-
բեր տարրերը ևս:  

 
 

                                                           

1 «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի լրացում: 
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Աղյուսակ 1 
Վարկի սուբսիդավորման վերլուծությունը ՀՀ փոքր և միջին արտադրական 

կազմակերպություններում 
 

 

Հետազոտված  ճյուղերի 
կազմակերպությունները 

 

Վարկի 
սահմա-
նային 

տոկոսա-
դրույքը 

Վարկի 
հաշվար-

կային 
դրույքը 

Սուբսիդավորման 
խնդիր ունեցող 

կազմակերպություն-
ների զամբյուղ  

(սուբսիդավորման 
ենթակա տոկոսա-

դրույքը) /տող 4-տող 3/ 

Սուբսիդավորման 
խնդիր չունեցող 

կազմակերպություն-
ների զամբյուղ  

(վարկի հաշվարկային 
դրույքը գերազանցող 
մասը)  /տող 4-տող 3/ 

1 2 3 4 5 6 
1 «Հրազդան Ջէկ» ԲԲԸ 20.28 15.4  -4.88 
2 «Շեն Կոնցեռն» ՓԲԸ 34.15 15.4  -18.75 
3 «Արզար» ՍՊԸ 38.34 15.4  -22.9 
4 «Խավ» ՍՊԸ 50.88 15.4  -35.48 
5 «Արեգ» ՍՊԸ 903.08 15.4  -887.68 
6 «Վիշկա» ՍՊԸ 60.19 15.4  -44.79 
7 «Երևանի գարեջուր» ՓԲԸ 24.67 15.4  -9.27 
8 «Ռենկո Արմեստ» ՍՊԸ 25.49 15.4  -10.09 
9 «Սարգիս Կարոլինա» ՍՊԸ 22.18 15.4  -7.40 
10 «Արմենիա Թիվի» ՓԲԸ 90.2 15.4  -74.8 
11 «Արտ Վայն» ՓԲԸ 16.05 15.4  -0.65 
12 «ՀՀ-ում Լեդա Քեմփուս» ՍՊԸ 51.13 15.4  -35.73 
13 «ԷՅՍԻ-ՖԻՆ Ռոյալ» ՍՊԸ 18.87 15.4  -3.47 
14 «Գուդվին-Վին» ՍՊԸ 147.85 15.4  -132.45 
15 «Պրոֆմետ»  ՍՊԸ 15.52 15.4  -0.12 
16 «Փայլ» ՍՊԸ 28.14 15.4  -12.74 
17 «Մովսես Կոշին» ՍՊԸ 21.86 15.4  -6.46 
18 «Անի» ՍՊԸ 32.11 15.4  -16.71 
19 «Էկոնոմ» ՍՊԸ 51.9 15.4  -36.9 
20 «Կլեոպատրա» ԲԲԸ 27.14 15.4  -11.74 
21 «Ջերմուկ» 6.89 15.4 8.51  
22 «Արաքս» ԲԲԸ 5.72 15.4 9.68  
23 «Պանորամա» ՍՊԸ 2.31 15.4 13.09  
24 «Շեն գրուպ» ՓԲԸ 4.02 15.4 11.38  
25 «Նարեկ» ԲԲԸ 2.92 15.4 12.48  
26 «Հանսթման բիլդինգ ՊՌՈ» ՍՊԸ 4.2 15.4 11.2  
27 «Արմնյուզ» ՓԲԸ 11.58 15.4 3.82  
28 «Ֆաստ թրեք քոստ» ՓԲԸ 1.86 15.4 13.54  
29 «Սելենա» ԲԲԸ 7.41 15.4 7.95  
30 «Մետալ Ստիլ» ԲԲԸ 2.45 15.4 12.95  
31 «Արարատ»  սննդի կոմբինատ ՍՊԸ 4.11 15.4 11.25  
32 «Նյու ինտերնեյշնլ բիզնես ֆարմ» ՍՊԸ 6.24 15.4 9.16  
33 «Գ.Ռ.Ն.Լուվր» ՍՊԸ 6.88 15.4 8.52  
34 «Պիցցա Գռանդե» ՍՊԸ 6.85 15.4 8.55  
35 «Աշտարակ կաթ» ՓԲԸ 6.71 15.4 8.69  
36 «Սիգմա» ՍՊԸ 13.75 15.4 1.65  
37 «ՄԱՊ» ՖԲԸ 12.08 15.4 3.32  
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Զուտ շահույթի մեծությունն առավելագույնի հասցնելու գործընթացի վրա ազդեցու-
թյուն են ունենում այն գործոնները, որոնք կազմակերպության ընտրած ռազմավարու-
թյան շրջանակներում ազդում են եկամուտների և ծախսերի մեծության օպտիմալացմա-
նը: Բացի նշվածից, զուտ շահույթի ավելացմանը տնտեսավարող սուբյեկտները կարող 
են հասնել` օգտագործելով միջազգային հարկային պլանավորման մեթոդները, այդ 
թվում` գործունեություն իրականացնելով արտոնյալ հարկագանձում առաջարկող երկրնե-
րում, օֆշորային և ներքին ազատ տնտեսական գոտիներում: 

Զուտ շահույթի պլանավորում կազմակերպությունների կողմից իրականացվում է 
ինքնուրույն` ելնելով սեփական կազմակերպաիրավական ձևից և առևտրային բանկերից 
վարկային միջոցներ ստանալու կամ չստանալու հնարավորություններից: Նկատի ունե-
նալով նշված հանգամանքը` քննարկենք, թե ՀՀ արտադրական կազմակերպություննե-
րում ինչպես է հնարավոր վերահսկել զուտ շահույթի և ֆինանսական լծակի արդյունավե-
տության մեծությունը շահույթի կիրառվող հարկագանձման մեխանիզմի պայմաններում: 

Հետազոտությունն իրականացվել է ներառյալ` 2011 թ. տվյալները, համապատասխա-
նաբար` ըստ խոշոր և միջին, գերփոքր և փոքր կազմակերպությունների դասակարգման 
խմբերի: Նախ հաշվարկել ենք ֆինանսական լծակի արդյունավետություն ցուցանիշը և 
փորձել ենք գտնել վարկային ռեսուրսների դիմաց սահմանային տոկոսադրույքը, որի 
դեպքում զուտ շահույթը հավասար է զրոյի.  

 

(1 – Հգ)x(Շ0  – ՎՄՏՀԴՀ x ՓԿ/100) – ՓԿ x (ՍԿ - ՎՄՏՀԴՀ)/100 = 0, 
 

որտեղից կստացվի՝ ՎՄՏՀԴՀ = (1 – Հգ) x 100 x Շ0/ՓԿ + ՇԳ x ՎՄՏՀԴՀ 
Գերփոքր և փոքր կազմակերպությունների համար պարզեցված հարկային ռեժիմի 

դեպքում կիրառվել է շրջանառության հարկով սահմանվող դրույքաչափը:  
Արդյունքները ներկայացվում են ստորև բերված աղյուսակում: 
Այսպիսով, հիմք ընդունելով հետազոտության արդյունքները` կարող ենք եզրակաց-

նել, որ ներգրավելով վարկային ռեսուրսներ` արտադրական կազմակերպությունները 
պետք է անհրաժեշտաբար հաշվի առնեն հետևյալ պայմանները. 

1. տնտեսական շահութաբերության մակարդակը, որը ֆինանսական լծակի արդյու-
նավետության դրական ցուցանիշ ստանալու համար պետք է մեծ լինի վարկի 
տոկոսադրույքից, 

2. վարկի համար սահմանային տոկոսադրույքը, որին կարելի է համաձայնել` նույ-
նիսկ ունենալով ֆինանսական լծակի արդյունավետության բացասական արժեք և 
հասցնելով զուտ շահույթը ընդհուպ մինչև զրոյի: 

Նշված մոտեցումն իր ուրույն կիրառական նշանակությունն ունի հարկային պլանա-
վորման գործընթացում, և հարկային ճշգրտիչի փոփոխման հնարավորությունների դեպ-
քում թույլ է տալիս իրատեսորեն գնահատելու կոնկրետ գնով վարկային միջոցներ 
ներգրավելու նպատակահարմարությունը: 
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Հոդվածում հարկային պլանավորումը կարևորվում է նրանով, որ կարող է թեթևացնել կազմա-
կերպության ընթացիկ և հեռանկարային գործունեության վրա արտաքին միջավայրի ազդեցու-
թյունը, ապահովել հավասարակշռություն հարկերի ֆիսկալ և կարգավորող գործառույթների միջև: 

Հիմնավորվում է, որ ներգրավելով վարկային ռեսուրսներ` արտադրական կազմակերպու-
թյունները պետք է հաշվի առնեն տնտեսական շահութաբերության մակարդակը, որը ֆինանսա-
կան լծակի արդյունավետության դրական ցուցանիշ ստանալու համար պետք է մեծ լինի վարկի 
տոկոսադրույքից, և վարկի համար սահմանային տոկոսադրույքը, որին կարելի է համաձայնել` 
նույնիսկ ունենալով ֆինանսական լծակի արդյունավետության բացասական արժեք և հասցնելով 
զուտ շահույթը ընդհուպ մինչև զրոյի: 

 
АШОТ МАТЕВОСЯН 
МАНЭ МАТЕВОСЯН 
 

ПРОБЛЕМА СУБСИДИРОВАНИЯ КРЕДИТА НА ПРОМЫШЛЕННЫХ  
ПРЕДПРИЯТИЯХ РА 

 

В статье важное значение придается налоговому планированию, которая может облегчить 
влияние внешней среды на текущую и перспективную деятельность организации, обеспечить 
баланс между фискальной и регулирующей функциями налогов. 

Обосновывается, что привлекая кредитные ресурсы, промышленные предприятия должны 
неизбежно учесть уровень хозяйственной прибыльности, который, для получения положительного 
показателя продуктивности финансового рычага, должен быть выше процентной ставки кредита, 
и предельную процентную ставку для кредита, которая может быть приемлема, если даже имеется 
отрицательный результат продуктивности финансового рычага и доведена чистая прибыль вплоть 
до нуля. 

ASHOT MATEVOSYAN 
MANE MATEVOSYAN 
 

THE PROBLEM LOAN SUBSIDIES IN INDUSTRIAL ENTERPRISES OF ARMENIA 
 

Tax planning is an activity, which can relieve the impact of current and future activities on the 
environment, taxes, fiscal and regulatory functions to ensure a balance between the promotion of the 
role of the tax system, thereby contributing to the increase.. 

Attracting credit resources, manufacturing organizations must necessarily take into account the 
economic rate of return, which is a positive indicator for the efficiency of the financial instrument 
should be of great interest rate loan and marginal interest rate for the loan will be approved, even with 
a negative value and effectiveness of the financial instrument to the net profit up to zero. 
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ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ՇՈՒՇԱՆ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
մագիստրոս, ՀՊՏՀ 

 
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՍԿԻԶԲԸ ԵՎ 

ՀՀ ՀԱՐԿԱԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական ճգնաժամ, գլոբալ տնտեսություն, 
տնտեսության գերտաքացում, ֆիսկալ քաղաքա-
կանություն, կառավարման թերություններ 

 
Այս հազարամյակի սկզբում, երբ հաջողությամբ հաղթահարվեց վիրտուալ կայքերի 

ճգնաժամը, համաշխարհային գերտերությունները, հատկապես ԱՄՆ-ն ու մասամբ ԵՄ 
երկրները, տնտեսության լրացուցիչ խթանի և հետճգնաժամային տնտեսական աճի 
նպատակով սկսեցին իրականացնել ընդլայնված հարկաբյուջետային և դրամավարկային 
քաղաքականություն: Նրանց կենտրոնական բանկերը ձեռնարկեցին տոկոսադրույքների 
կտրուկ իջեցում՝ ֆինանսական շուկաների անհրաժեշտ իրացվելիությունն ապահովելու 
համար: Սա շարունակվեց մինչև 2004 թ. (գծապատկեր 1): Տնտեսական աճի հիմնական 
շարժիչ ուժ համարվող գերտերությունների չափազանց ծավալուն հարկաբյուջետային և 
դրամավարկային քաղաքականությունը համաշխարհային մասշտաբով բերեց պահան-
ջարկի էքսպանսիայի:  

 
 

 
 

Գծապատկեր 1. G8 երկրների ՀՆԱ-ն 1992-2009 թթ. (%-ով 1992-ի համեմատությամբ) 
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Այս զարգացումներին զուգահեռ նկատվում էին էական տեղաշարժեր: Բանկային 
հատվածի վրա հիմնված ֆինանսական միջնորդությունը շատ երկրներում արագ վերա-
փոխվեց շուկաների վրա հիմնված ֆինանսական միջնորդության: Շուկայում նոր գործիք-
ների արագ ի հայտ գալը համաշխարհային մասշտաբով հանգեցրեց ֆինանսական հոս-
քերի մեծացմանը և ֆինանսական շուկաների ակտիվության աճին:  

Համաշխարհային զարգացումների հաջորդ երկու կարևորագույն գործոնները ֆի-
նանսական համակարգի գլոբալացման բարձր տեմպերը և մեծ ու բարդ ֆինանսական 
ինստիտուտների սերտաճումն էին: Ֆինանսական գլոբալացումն ուներ դրական կողմ` 
միջոցները կարող էին արագ տեղաշարժվել մի կետից մյուսը և դուրս գալ շուկաներ, 
որոնք մի կողմից տալիս էին բարձր շահութաբերության երաշխիքներ, իսկ մյուս կողմից 
հնարավորություն էին ընձեռում ներդրողներին արդյունավետ դիվերսիֆիկացնելու իրենց 
պորտֆելները: Սակայն այս գործընթացը զերծ չէր ռիսկից և թերությունից` որևէ երկրի 
ֆինանսական շուկայում բարդությունների առաջացման դեպքում դրանք արագորեն 
անդրադառնում էին մեկ այլ երկրի վրա:  

Ե՛վ բանկային համակարգի ներսում, և՛ ֆինանսական տարբեր հատվածներում կոն-
սոլիդացումը (խոշորացումը) բերեց մի շարք բարդ ու խոշոր ֆինանսական կառուցվածք-
ների առաջացման` ինչպես ԱՄՆ-ում, այնպես էլ ամբողջ աշխարհում:  

Ֆինանսական շուկաներում դա առաջացրեց ևս մեկ ռիսկ, իսկ ավելի կոնկրետ` որոշ 
կառուցվածքներ չափազանց մեծացան և կարևորվեցին ֆինանսական համակարգի 
նորմալ գործունեության առումով: Այնպես որ դրանցից որևէ մեկի վնասները կարող էին 
խնդիրներ հարուցել համաշխարհային ֆինանսական համակարգի համար:  

Փաստորեն համաշխարհային ֆինանսական համակարգի թվարկված զարգացում-
ներն էականորեն նպաստեցին ողջ աշխարհում հարկաբյուջետային և դրամավարկային 
էքսպանսիային: Արդյունքում զարգացած երկրների տնտեսություններում, սկսած 2004 թ., 
արդեն նկատվեցին գերտաքացման նշաններ, ինչն էլ հանգեցրեց համաշխարհային 
տնտեսության գերտաքացման:  

Ստորև բերված 2-րդ և 3-րդ գծապատկերներից երևում է, որ 2004 թ. ի վեր համաշ-
խարհային տնտեսության բոլոր հատվածների և զարգացած երկրների տնտեսություննե-
րի ՀՆԱ բացասական ցուցանիշները վերաճել են դրականների: Այս միտումները դիտ-
վեցին մինչև 2007 թ.` դնելով ֆինանսական ճգնաժամի սկիզբը: Ուշագրավ է, որ հարկա-
բյուջետային և դրամավարկային էքսպանսիային զուգահեռ hամաշխարհային ինֆլյա-
ցիայի միջավայրը, հատկապես զարգացած երկրներում, այդ ժամանակահատվածում 
մնում էր կայուն, իսկ ինֆլյացիայի սպասումները` նպատակային: Սակայն ֆինանսական 
միջոցների էքսպանսիան պետք է կուտակման հատվածներ շրջագծեր իրենով: Դրանք 
անշարժ գույքի և հումքի շուկաներն էին, որտեղ կուտակվեցին ֆինանսական ավելցուկ-
ները և բերեցին գների կտրուկ աճի, իսկ արդյունքում` նաև ֆինանսական պղպջակների 
առաջացման: 
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Գծապատկեր 2.  Ապրանքների և ծառայությունների արտահանման աճը %-ով  
Արևելյան Ասիայում 

 

 
Գծապատկեր 3. ՀՆԱ աճը Կենտրոնական Ամերիկայում 
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Նման պայմաններում խնդիրներ էին առաջանում զարգացող երկրների, այդ թվում` 
նաև ՀՀ համար: Նրանց տնտեսություններում սկսեց նկատվել էական ֆինանսական 
հոսք, որը զարգացած երկրների ապրանքների և ծառայությունների պահանջարկի աճի, 
զարգացող երկրների ակտիվների նկատմամբ հետաքրքրության կամ երրորդ երկրի 
էֆեկտով մուտք գործող տրանսֆերտների ծավալի ավելացման արդյունք էր: Այս ամենի 
մասին պատկերացում կարելի է կազմել նաև Հայաստանի և աշխարհի մյուս երկրների 
տնտեսական աճի համեմատական գծապատկերից: 

 

 
 

Գծապատկեր 4. 2000-2010 թթ. տնտեսական աճը Հայաստանում և աշխարհում 
 
Պետք է նշել, որ բերված ցուցանիշներն այնքան էլ չեն արտացոլում իրական պատ-

կերը, ինչը վկայում են ավելի մանրամասն ուսումնասիրությունները` մասնավորապես 
հարկաբյուջետային ոլորտում:  

Մեր երկրում, ինչպես և զարգացող շատ երկրներում ֆինանսական ներհոսքը ստեղ-
ծեց պահանջարկի աննախադեպ աճ. անհրաժեշտ էր, որ հարկաբյուջետային քաղաքա-
կանությունը լիներ խիստ` զսպելու այդ աճը (աղյուսակ 1): 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ համախմբված բյուջեի ամփոփ ցուցանիշները 2004-2008 թթ.  

 

 2004 2005 2006 2007 2008 
Ընդամենը եկամուտներ և 
պաշտոնական տրանսֆերտներ 19,1 20,1 20,1 22,2 22,0 

որից` հարկեր և տուրքեր 14,4 14,7 14,9 14,5 17,4 
Ընդամենը ծախսեր 20,6 21,8 21,4 23,7 22,7 
Պակասուրդ -1,5 -1,7 -1,3 -1,5 -0,7 
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Եթե ուշադիր հետևենք ցուցանիշների վարքին, որն արտացոլում է հարկաբյուջե-
տային քաղաքականության ազդեցությունը համախառն պահանջարկի վրա, ապա կարող 
ենք ասել, որ բացի 2005 թ., 2004 թ.-ից հետո այդ քաղաքականությունը եղել է զսպող: 
Հակացիկլային տնտեսական վերելքի ժամանակահատվածում պետական բյուջեն տնտե-
սությունից ավելի շատ ստացել է իրացվելիություն, քան տվել: 

Այլ կերպ ասած՝ պակասուրդի կրճատման քաղաքականությունը նշված ժամանակա-
հատվածում ճիշտ էր, թույլ տվեց էականորեն կրճատելու պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը և ստեղծելու լրացուցիչ վարկերի ներգրավման համար բազա` ճգնաժամը, առանց 
պետական պարտքին լուրջ սպառնալիքի, հաղթահարելու նպատակով: Այսպիսով, եթե 
2000 թ. արտաքին պետպարտքը կազմում էր ՀՆԱ 45%-ը, ապա հետագայում այդ ցուցա-
նիշը կայուն կերպով նվազեց և 2008 թ. վերջում կազմեց 13.2 % (գծապատկեր 5): 

 

 
 

Գծապատկեր 5. ՀՀ պետական պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 1999-2012 թթ. 

 
Չնայած հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականության հակացիկլային 

բնույթին` մեր տնտեսությունում նույնպես զգացվեց գերտաքացում:  
Հետևաբար հարց է ծագում, թե ինչքանո՞վ էր արդարացված հակացիկլային հարկա-

բյուջետային և դրամավարկային ինստիտուտների գործունեությունը, և կայի՞ն, արդյոք, 
բացթողումներ: 

Կապված հարկաբյուջետային հատվածի բացթողումների հետ` առկա են հետևյալ 
բացատրությունները. 

Թեև այդ ժամանակահատվածում հարկաբյուջետային քաղաքականությունը հակա-
ցիկլային էր, սակայն` ոչ ամբողջությամբ, իսկ դրա համար պետք էր էականորեն 
ավելացնել հավաքագրման ծավալը, ինչը թույլ կտար մի կողմից այսօր ունենալու ավելի 
շատ խնայողություններ, իսկ մյուս կողմից` զսպելու տնտեսական գերտաքացումը: 
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Հարկերի հավաքագրման կտրուկ աճ կարելի էր ապահովել հարկային և մաքսային 
բարեփոխումներով, որոնք իրականացվում էին միջին մակարդակով: Իսկ տնտեսական 
վերելքի ժամանակաշրջանը լավագույնն էր բարեփոխումների համար: 

Տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումները հետ մնացին, ինչի արդյունքում 
որոշ ճյուղերում նկատվեցին կտրուկ ընդգծված գնային խստություն և ոչ լիակատար 
մրցակցություն. այս պայմաններում էականորեն նվազեցին տնտեսության ճկունությունը 
ցնցումների նկատմամբ և մակրոքաղաքականության բազմակի ազդեցությունը: Այսպի-
սով, վերելքի փուլում տնտեսության գերտաքացումը տեղի ունեցավ ավելի շուտ, իսկ 
անկման փուլում ներուժի նվազման մակարդակն ավելի խորն եղավ: 

 
Հոդվածում ներկայացված են համաշխարհային տնտեսության ընդհանուր դրությունը մինչև 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և այն հիմնական երևույթները, որոնք դարձան գլոբալ տնտե-
սության գերտաքացման պատճառ: Միաժամանակ դիտարկվում է ՀՀ հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը, ինչպես նաև հարկաբյուջետային կառավարման որոշ բացթողումներ, որ հանգեց-
րել են պետության ֆինանսական հատվածի լուրջ խնդիրների:  
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ԵԼԵՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԳՆԱՃԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. գնաճ, գնաճի սոցիալական ազդեցություն, դեցի-

լային խմբեր 
 

Հայաստանում գնաճի վարքագիծը մեծապես պայմանավորում են պարենային ապ-
րանքների գնային զարգացումները. գործող պաշտոնական մեթոդաբանության համա-
ձայն` պարենային ապրանքները ձևավորում են ընդհանուր գնաճի 53.5%-ը, 30.8%-ը բա-
ժին է ընկնում ծառայությունների սակագներին, իսկ մնացած 15.7%-ը՝ ոչ պարենային ապ-
րանքների գնաճին1: 

Պարենային գնաճի ազդեցությունը հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի 
վրա կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ՝ կախված նրանց սպառման կառուց-
վածքից, և նույնիսկ հանգեցնել սպառողական վարքագծի փոփոխության: Հասկանալու 
համար, թե Հայաստանում գնաճն ի՞նչ ազդեցություն է ունեցել սպառողական վարքագծի 
և արդյունքում նաև բնակչության տարբեր խավերի վրա, ուսումնասիրենք ՏՏ մեկ շնչի 
հաշվով սպառողական ծախսերի և դրամական եկամուտների վերաբերյալ ՀՀ ԱՎԾ 
տվյալները՝ ըստ բնակչության դեցիլային խմբերի. 1-ին խումբն առավել աղքատներն են, 
իսկ 10-րդը` առավել հարուստները2:  

2004-2011 թթ. ընթացքում բնակչության առավել ապահով խումբը` 10-րդ դեցիլը, մի-
ջինը 15.6 անգամ ավելի եկամուտ է ունեցել և 8.7 անգամ ավելի շատ ծախսեր կատարել 
սպառման վրա, քան առավել անապահովը՝ 1-ին դեցիլը (տե՛ս գծապատկեր 1): 2012 թ. 
եկամուտների մասով այդ տարբերությունը միայն խորացել է՝ հասնելով 16 անգամի (Այդ 
տարվա սպառողական ծախսերը մատչելի չեն)3: 

 

                                                           

1 K. Harutyunyan and Manukyan Y., Prices and Vulnerability in Armenia Issue №1, EDRC, Oxfam GB, Yerevan, June 
2011.  
http://www.edrc.am/WP/Prices_and_Vulnerability/Prices_and_Vulnerability_june.pdfhttp://edrc.am/images/Publicati
ons/Journals_and_Newsletters/PAV/pav1_eng.pdf 
2 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2013 թ. հունվար-հունիս, վիճակագրական տեղեկագիր, ՀՀ 
ԱՎԾ, Երևան, 2013 թ.: Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012 թ., վիճակագրական-
վերլուծական զեկույց, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2012 թ.:  
3 Առավել թարմ տեղեկատվությունը վերաբերում է 2011 թ.:  
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Գծապատկեր 1.  Բնակչության 10-րդ և 1-ին դեցիլային խմբերի եկամուտների և ծախսերի 
հարաբերակցությունը (մեկ շնչի հաշվով, անգամ) 
Հաշվարկները կատարված են ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա 

 
Ավելին` միմյանց համադրելով առանձին դեցիլային խմբերում ՀՀ առողջապահու-

թյան նախարարության նվազագույն սպառողական զամբյուղի1 կազմում ընդգրկված հիմ-
նական սննդամթերքի սպառման տվյալները, տեսնում ենք, որ ամենահարուստի և ամե-
նաաղքատի միջև տարբերությունը մինչև 4 անգամ է (տե՛ս գծապատկեր 2): Հատկապես 
տարբեր է մրգի, մսամթերքի, պանրի, կարագի և ձկնամթերքի (բացառությամբ 4-րդ դե-
ցիլի) սպառման մակարդակը: Բարձր եկամտային խմբերում սպառումը գերազանցում է 
ցածր եկամտային խմբերի սպառումը նույնիսկ էժան սննդամթերքի գծով, օրինակ՝ կար-
տոֆիլի և հացամթերքի: 

Տարբեր դեցիլային խմբերում պարենային ապրանքների փաստացի սպառումը շատ 
դեպքերում չի համապատասխանում ՀՀ առողջապահության նախարարության կողմից 
սահմանված սպառման նորմաներին: Բացառություն է կազմում միայն հացամթերքը, որը 
բոլոր խմբերում սպառվում է նորմայից շատ. 1 շնչի հաշվով ամսական կտրվածքով 1-ին 
դեցիլում՝ 0.5, իսկ 10-րդ դեցիլում՝ 2 կգ-ով: Ստորին՝ 1-3-րդ դեցիլային խմբերում, բացա-
ռությամբ հացամթերքի, սպառումը զիջում է սահմանված նորմաներին: 1-ին խմբում մեկ 
շնչին ընկնող մսամթերքի սպառումը սահմանված ամսական նորմայից պակաս է ավելի 
քան 2, իսկ 5-րդ դեցիլում՝ 1.4 կգ-ով: Մրգի դեպքում սահմանված նորման ապահովելու 
համար ամենաաղքատները պետք է սպառումն ավելացնեն 3.5, իսկ միջին խավը` 1.5-2 
անգամ: Հարուստների պարագայում նորման կրկին գերազանցված է: 

 

                                                           

1 ՀՀ ԱՆ նվազագույն սպառողական զամբյուղի կազմում ընդգրկված սննդամթերքի սպառման օրական 
էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով կազմում է 2,412.1 կիլոկալորիա։ 
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Գծապատկեր 2.  2011 թ. առանձին դեցիլային խմբերում հիմնական սննդամթերքի սպառման 
ծավալների հարաբերակցությունը 1-ին դեցիլային խմբի նկատմամբ 
(մեկ շնչի հաշվով, անգամ) 
Հաշվարկները կատարված են ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա 

 
 
 

 
Հաշվարկները կատարված են ՀՀ ԱՎԾ տվյալների հիման վրա  

 
Գծապատկեր 3. Հիմնական սննդամթերքի սպառմանն ուղղված ծախսերի փոփոխությունը 

2011 թ.` 2009 թ. համեմատությամբ (դեցիլային խմբերով, 1 շնչի հաշվով, 
միջին ամսական) 

Բա
նջ

ա
րե

- 
ղե

ն 



  344

Ուսումնասիրելով 2009-2011 թթ. տվյալները` եկել ենք այն եզրակացության, որ գնա-
ճը հանգեցրել է բոլոր սոցիալական խմբերում փաստացի սպառվող ապրանքների քանա-
կի և տեսականու կրճատմանը (տե՛ս գծապատկեր 3): Այսպես` եթե 2011 թ. պահպանվեր 
2009 թ. փաստացի սպառման մակարդակը, ապա սպառողները 2009-ի համեմատու-
թյամբ ստիպված կլինեին ծախսել 38-46 տոկոսով ավելի շատ գումար (կախված դեցիլա-
յին խմբից): Մինչդեռ պատկերն այլ է. 2011 թ. հիմնական սննդամթերքի ձեռքբերման հա-
մար 1-ին դեցիլի ծախսը 2009 թ. համեմատությամբ 37.8-ի փոխարեն ավելացել է 20, իսկ 
10-րդինը` 45.7-ի փոխարեն 38.4%-ով: Պատճառը սպառման կառուցվածքի փոփոխու-
թյունն է: 

Գնաճի արդյունքում սպառողները նախընտրում են համեմատաբար էժան հավաքա-
ծուներ: 2011 թ. բոլոր դեցիլային խմբերում արձանագրվել է սպառման ֆիզիկական ծա-
վալների կրճատում, սակայն նրանք ստիպված են եղել ծախսել ավելի մեծ գումար: Գնա-
ճի զսպման չափը սպառման կառուցվածքի փոփոխության հաշվին առավել շոշափելի է 1-
3 դեցիլային խմբերում` տատանվելով 13.5-21%-ային կետի սահմաններում, 4-րդ և 5-րդ 
դեցիլներում այն կազմել մոտ 12%-ային կետ: Որոշակիորեն ճշգրտվել է նաև առավել 
ապահովվածների սպառման կառուցվածքը (միջինը` 7%-ային կետ): 

Այսպիսով, գնաճը տարբեր կերպ է ազդում բնակչության տարբեր եկամտային խմբե-
րում սպառողական վարքագծի վրա: Պարենային գների բարձրացումը բեռ է բոլոր տիպի 
ընտանիքների համար: Առանձին ընտանիքներ կարողանում են պահպանել սպառման 
նախկին մակարդակը և կառուցվածքը` առավել շատ գումար ուղղելով սննդամթերքի 
ծախսերին, մյուսները ճշգրտում են սպառողական զամբյուղը` բարձրարժեք ապրանք-
ներն առավել էժաններով փոխարինելով և որակը զիջելով: 

Հայաստանում գնաճը, որքան էլ լինի կառավարելիության շրջանակներում, ըստ էու-
թյան, պարունակում է սոցիալական մեծ ռիսկեր: Գնաճի տեմպերը շատ տնային տնտե-
սություններում գերազանցում են եկամուտների աճի տեմպերը` հանգեցնելով իրական 
եկամուտների գնողունակության շարունակական անկմանը:  

Այսպես` 2013 թ. օգոստոսին միջին անվանական աշխատավարձը 2.6%-ով զիջել է 
2012 թ. դեկտեմբերի մակարդակին, մինչդեռ նույն ժամանակահատվածում սպառողա-
կան գնաճը 3.4% է կազմել, ընդ որում ծառայությունների սակագների աճը 10.7% է (տե՛ս 
գծապատկեր 4): Բնակչության բարեկեցության և աշխատավարձերի մակարդակի համե-
մատությամբ` գների ընդհանուր մակարդակը բարձր է, այսինքն` Հայաստանում ապրելը 
պարզապես թանկ է:  
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Գծապատկեր 4. Սպառողական գների և միջին անվանական աշխատավարձի դինամիկան 
2013 թ. հունվար-օգոստոս ամիսներին (2012 թ. դեկտ.=100%) 
Հաշվարկները կատարված են ՀՀ ԿԲ և ԱՎԾ տվյալների հիման վրա 

 
Մյուս կողմից` գների հետագա աճի ճնշումները, գոնե միջնաժամկետ հատվածում, 

ակնառու են: Առանց խորությամբ անդրադառնալու դրանց քաղաքատնտեսական պատ-
ճառներին` դիտարկենք գնաճի բնույթը:  

Հայաստանում գնաճային ճնշումները մեծապես պայմանավորված են ոչ թե պահան-
ջարկի, այլ առաջարկի գործոններով: Այլ կերպ ասած` գներն աճում են ոչ այն պատճա-
ռով, որ սպառողները որոշել են ավելի շատ գումար ուղղել սպառմանը, այսինքն` որ 
ավելացել է ամբողջական պահանջարկը: Ընդ որում գնաճը շատ հաճախ չունի մակրո-
տնտեսական բնույթ. ընդհանուր տնտեսական անկումը չէ, որ հանգեցնում է մի շարք 
ապրանքների արտադրության և առաջարկի կրճատմանը և, հետևաբար, գների աճին: 
Հայաստանում այն միկրոտնտեսական բնույթ ունի, պայմանավորված է կոնկրետ շուկա-
յում առաջարկի ծավալների և գների փոփոխություններով: Այդուհանդերձ` բոլոր շուկանե-
րի խնդիրների ընդհանրությունն ի վերջո բերում է մակրոտնտեսական հետևանքների:  

Ըստ էության, ՀՀ-ում գնաճը կախված է առանձին ապրանքային շուկաներում առա-
ջարկի պայմաններից. այդ շուկաները հաճախ կրում են արտաքին և առանձին դեպքե-
րում` կարգավորման ազդեցություն: Այս եզրակացությանը կարելի է հանգել վերջին տա-
րիների գնաճի տվյալների, սպառողների և մատակարարների վարքագծի ուսումնասիրու-
թյամբ: Հիմնվելով դրա վրա` կարող ենք նաև նշել, որ դրամավարկային քաղաքականու-
թյունը փաստացի չի լուծում Հայաստանում գնաճի հիմնախնդիրը: Ավելին` ձեռնարկվող 
միջոցները պարզապես թաքցնում են առկա խնդիրները, կուտակում և փոխանցում այլ 
համակարգ: Այս մոտեցման հիմնավորումը շատ պարզ է. քանի որ գնաճն ունի առա-
ջարկի բնույթ, ԿԲ-ն առաջարկի վրա կարող է ազդել տոկոսադրույքների միջոցով, իսկ 
սրանք ՀՀ-ում արտադրության ընդլայնման նշանակալի գործոն չեն: Գների զսպման 
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արդյունավետ գործիք է դառնում փոխարժեքը, որն արտադրության զարգացման վրա 
բացասական ազդեցություն ունի. հետևաբար հետագայում դրանց աճի լիցք է պարու-
նակում:  

Գնաճի կարգավորումը պետք է դիտել ոչ միայն որպես ՀՀ ԿԲ գերխնդիր, այլև ար-
դյունաբերական, ինչպես նաև սոցիալ-տարածքային զարգացման քաղաքականության 
համալիրում:  

Հարկ է խուսափել ներմուծվող գնաճի մեծ ազդեցությունից, որը ոչ միայն կարճա-
ժամկետ, այլև երկարաժամկետ հիմնախնդիր է: Հիմնական միջոցը տեղական արտա-
դրության ընդլայնումն է: Սա ևս կարող է պարունակել գների աճի ճնշումներ, սակայն ար-
դեն` կարճաժամկետ հատվածում, և արդարացված է սոցիալական և տնտեսական 
հետևանքների տեսանկյունից: 

 
Գների ընդհանուր մակարդակը և աճի միտումները Հայաստանում մտահոգության առարկա 

են: Դրանք բազմապիսի հետևանքներ են պարունակում` ինչպես տեղական արտադրության զար-
գացման և տնտեսական աճի, այնպես էլ սոցիալական ռիսկերի կառավարման առումով: Հոդվա-
ծում դիտարկվում է գնաճի սոցիալական ազդեցությունը, որը հանգեցնում է բնակչության աղքա-
տության, ժողովրդագրական հիմնախնդիրների սրացման, արտագաղթի:  

 
ЕЛЕНА МАНУКЯН 
КАРИНЕ АРУТЮНЯН 

 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ИНФЛЯЦИИ В АРМЕНИИ 

 
Последствия инфляции различны, однако воздействие ее комплексно и ощутимо во многих 

сферах экономической жизни, таких как развитие отечественного производства, стабилизация 
темпов экономического роста. В ней также заключены серьезные социальные риски. В статье 
обсуждаются социальные последствия инфляции, которые приводят к возникновению социальной 
напряженности в обществе, а также обострению таких проблем, как бедность, миграция, ухуд-
шение демографической ситуации. 

 
YELENA MANUKYAN  
KARINE HARUTYUNYAN  

 
SOCIAL IMPACT OF INFLATION IN ARMENIA 

 
The overall level of consumer prices remains high in Armenia, heightening concerns over its 

growth trends. The headline inflation has serious implications for development of domestic production 
and for stabilization of economic growth rates, as well. It also contains huge social risks. The main idea 
of the article is to analyse the social consequences of inflation, the consequences that aggravate poverty 
and accelerate migration, worsen demographic situation, deepen population health issues, as well as 
rise social tensions. 
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ԱՏՈՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 
ՆՈՐԱՐԱՐԱՄԵՏ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. նորաստեղծություն, հարկային քաղաքականու-
թյուն, հարկային արտոնություններ, հարկային 
զեղչեր, հարկային վարկեր 

 
Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության ներկայիս իրավիճակն այնպիսին է, 

որ հույժ կարևորվում են հարկային և մաքսային լծակների միջոցով նորագույն տեխ-
նոլոգիաների ինչպես ստեղծման ու ներդրման, այնպես էլ արտաքին շուկաներից դրանց 
փոխառման գործընթացների արդյունավետ խթանման գործիքակազմի ընտրությունը և 
գործադրումը։ Մեծ հաշվով` խնդիրը հանգում է պետության նորաստեղծական քաղաքա-
կանության արդյունավետությանը։  

Նորաստեղծությունների բնագավառի նպատակամետ հարկային խթանման քաղա-
քականություն են որդեգրել բազմաթիվ զարգացող և զարգացած երկրներ, որոնց հաջող-
վել է մի շարք խթանող հարկային լծակներով ակտիվացնել նորարարական գործընթացը՝ 
ուղղված նոր տեխնոլոգիաների ներգրավմանը, հարմարեցմանը և ներդրմանը1: Այնու-
ամենայնիվ, պետք է ընդունել, որ իրականում նորարարամետ հարկային քաղաքակա-
նության համար գոյություն չունի մեկ ընդհանրական և համապարփակ մոտեցում: 
Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ հնարավոր է ճկուն հարկային քաղաքակա-
նության և հարկային զեղչերի որոշակի հավաքածուի շնորհիվ խթանել երկրում նորարա-
րությունների ստեղծումը, տարածումը և հարմարեցումը` միևնույն ժամանակ կարճաժամ-
կետում պահպանելով բյուջեի մուտքերը ցանկալի մակարդակում, իսկ երկարաժամկե-
տում՝ էապես ավելացնելով դրանք:  

Մինչև 1970-ական թթ. եկամտահարկի և շահութահարկի դրույքաչափերը զգալիորեն 
բարձր էին աշխարհի շատ երկրներում, և արդեն ակնհայտ էր դրանց բացասական 
ազդեցությունը ընկերությունների դինամիկ զարգացման վրա: ԱՄՆ-ն առաջիններից էր, 
որ 1980-ական թթ. ամբողջական մակրոտնտեսական առաջարկի խթանման շրջանակ-
ներում սկսեց հարկային զեղչերի միջոցով խրախուսել արդյունաբերության ոլորտի 
գիտահետազոտական ներուժի զարգացումը: Ընդհանուր առմամբ ԱՄՆ-ում 1986-2003 
թթ. հարկային դրույքաչափերը 50%-ից նվազեցվեցին մինչև 35%: Ամենաակնառու փոփո-

                                                           

1 Overview of Singapore Tax Incentives, SINGAPORE TAX INCENTIVES – 2013, Rikvin Pte Ltd 
http://www.rikvin.com/taxation/singapore-tax-incentives/  
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խությունն ընկերությունների շահութահարկի նվազեցումն էր՝ 46-48%-ից մինչև 34-35%1: 
Այստեղ կիրառվում են հիմնականում երկու տեսակի հարկային զեղչեր՝ ամորտիզացիոն 
հատկացումները և հարկային պարտավորությունների նկատմամբ հաշվարկված վարկե-
րը: Արդեն 1996 թ. ուժի մեջ մտավ նաև այլընտրանքային աճողական հարկային վարկը2, 
որը նախատեսված է այն ընկերությունների համար, որոնք հնարավորություն չունեն ան-
ընդհատ հարկային վարկեր ստանալու, քանի որ իրենց հարկային զեղչերի հաշվարկման 
բազան առանձին ժամանակահատվածներում կրճատվում է: ԱՄՆ-ի նորաստեղծական 
բնագավառի հարկային վարկավորման սխեմայում հետաքրքիր է նաև առանձին ոլորտ-
ների խրախուսման փորձը: Այս երկիրն առանձնացրել է 5 հիմնական ոլորտներ, որտեղ 
առավել ինտենսիվ էին կիրառվում հարկային զեղչերը3:  

Նորարարամետ հարկային խթանները Եվրոպայում սկսել են ինտեսիվորեն կիրառ-
վել վերջին երկու տասնամյակում: Չնայած 2007 թ. եվրոպական 15 երկրներ իրականաց-
նում էին նորարարամետ հարկային քաղաքականություն, սակայն ոչ բոլոր երկրներում է 
դա համարվել որպես պետության` նորաստեղծական զարգացմանն ուղղված քաղաքա-
կանության հիմնական գործիք: Եվրոպական մի շարք երկրներում (Իսպանիա, Պորտու-
գալիա) հարկային խթանները վճռական դեր են ունեցել տեխնոլոգիական արդիականաց-
ման գործում, մինչդեռ որոշ այլ երկրներում (Գերմանիա, Իտալիա, Բելգիա) դրանց կի-
րառումը տնտեսությունում էական փոփոխության չի հանգեցրել: Այստեղ առավել էական 
են եղել նորաստեղծությունների ուղղակի աջակցման միջոցառումները: Միևնույն ժամա-
նակ երկրների մի մասը կիրառում է և՛ անուղղակի (հարկային), և՛ ուղղակի խթանման մի-
ջոցներ (Ֆրանսիա, Մեծ Բրիտանիա):  

Անուղղակի միջոցներով, մասնավորապես հարկային լծակներով, նորամուծություն-
ների ոլորտի խթանման հետաքրքիր փորձ է կուտակել Ճապոնիան, ինչը թույլ է տալիս 
կառավարելու երկրի արդյունաբերության գիտական հատվածի կառուցվածքը և զարգաց-
ման տեմպերը: Այդ քաղաքականությունը ներառում է հարկային զեղչերի համակարգ, 
որը տրամադրվում է մասնավոր հատվածի հետազոտություններ և փորձարարական գոր-
ծունեություն իրականացնող ընկերություններին։ Չինաստանում հարկային խթանման 
քաղաքականությունը դրսևորվում է բազմաթիվ տարբերակներով՝ սկսած հարկային վար-
կերից մինչև շահութահարկի զեղչեր, գիտահետազոտական ծախսերի խթանում և տեխ-
նոլոգիական սարքավորումների նորացման խրախուսում: Ընդ որում, եթե տարիներ 
առաջ հարկային լծակներն ուղղված էին շահութահարկի և ԱԱՀ մակարդակի իջեցմանը, 

                                                           

1 Tax Incentives for Innovation in the United States, USA Innovation Tax Incentives (BHH Draft) 15 January 2001, 
page 6-7.  
2 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 7: 
3 Տե՛ս F.Moris “The U.S. Research and Experimentation Tax Credit in the 1990s”.  U.S. Internal Revenue Service, 
Statistics of Income program InfoBrief. Science Resources Statistics. NSF 05-316. July 2005. 
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ապա այժմ հիմնական շեշտը դրվում է հարկման բազայի ընդլայնման և հարկային վար-
կերի խոշոր զեղչերի վրա1:  

Փաստենք, որ տեխնոլոգիական-նորաստեղծական զարգացման խթանման տեսանկ-
յունից Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս հարկային համակարգով տարբերակ-
ված մոտեցում չի ցուցաբերվում, սակայն առաջարկվում է մի շարք արտոնություններ 
ներդրողներին, որոնք ընդհանուր առմամբ վերաբերում են նաև տեխնոլոգիական կամ 
նորաստեղծական բնագավառի ընկերություններին: Մասնավորապես «Շահութահարկի 
մասին» ՀՀ օրենքը շահութահարկի գծով ընկերության պարտավորությունը որոշելիս գի-
տահետազոտական և փորձակոնստրուկտորական աշխատանքների մասով նվազեցում է 
կատարում։ Համաձայն վերոհիշյալ օրենքի 15-րդ հոդվածի՝ «հարկվող շահույթը որոշելիս 
համախառն եկամուտը նվազեցվում է գիտահետազոտական և փորձակոնստրուկտորա-
կան աշխատանքների վրա կատարված ծախսերի չափով` այդ ծախսերի կատարման 
տարվա ընթացքում ամբողջովին»2։ Այսպես` 500 միլիոն դրամի գերազանցման դեպքում 
օտարերկրյա ներդրողները երկու տարով ազատվում են շահութահարկից, իսկ հետագա 
8 տարիներին այդ հարկը վճարում են 50 տոկոսով: Նրանցից չեն գանձվում մաքսա-
տուրքեր հիմնադիր կապիտալից և ներկրվող հումքից, իսկ «Օտարերկրյա ներդրումների 
մասին» օրենքը հինգ տարի ժամկետով ներդրումները պաշտպանում է անբարենպաստ 
փոփոխություններից: Բացի դրանից, տարեկան հարկային վնասները տեղափոխվում են 
հաջորդ ֆինանսական տարի: Գործում են նաև արտոնություններ արտահանողների 
համար, օրինակ` բացակայում են արտահանման տուրքերը, արտադրանքի և ծառայու-
թյունների արժեքի մեջ առկա ԱԱՀ-ն ենթակա է վերադարձի3:  

2010 թ. ՀՀ ԱԺ կողմից ընդունվել է «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» օրենքում 
փոփոխություն կատարելու մասին» օրենքը, որով 300 մլն դրամ և ավելի ներդրում կա-
տարելու դեպքում ընկերություններին ավելացված արժեքի հարկի գումարների վճարման 
ժամկետները երեք տարով հետաձգելու արտոնություն է տրամադրվել։  

ՀՀ-ում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հիմնական մաքսային դժվարու-
թյունները կապված են ՏՏ ապրանքների ներմուծման հետ, երբ ներկրողը հավելյալ 
ծախսեր է կատարում՝ անարդյունավետ վարչարարության, մաքսային օրենսգրքում 
բարձր տեխնոլոգիական ապրանքների վերաբերյալ ոչ հստակ սահմանումների պատճա-
ռով։ Երբեմն հնացած ապրանքների դասակարգման բազան կարող է առաջացնել 
խնդիրներ։ Վիճարկելի են նաև տեխնոլոգիապես բարդ ապրանքների նկատմամբ կի-
րառվող գնորոշման մեթոդները, որոնք ազդում են վճարվող ավելացված արժեքի հարկի 
չափի վրա, քանի որ հաճախ մաքսային մարմինները կարող են չճանաչել արտադրողի 
հավաստագիրը և դրանում նշված գինը:  
                                                           

1 Taxation and Investment in China 2012, Publication of Deloitte.  
2 Շահութահարկի մասին ՀՀ օրենք։ Ընդունված է ՀՀ ԱԺ կողմից 1997 թ. սեպտեմբերի 30-ին։ 
http://parliament.am/legislation.php?sel=alpha&ltype=3&lang=arm#21 
3 http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=73140 
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ՀՀ հարկային քաղաքականության մեջ, մեր կարծիքով, հարկավոր են այնպիսի 
փոփոխություններ, որոնք խրախուսեն նորամուծություններ պարունակող բիզնես-ծրագ-
րերից շահույթների ստացումը։ Այս առումով հատկապես վենչուրային ֆինանսավորման 
վրա հիմնված նորարարական ընկերությունների շահույթների հարկումը, անկասկած, 
պետք է իրականացնել զեղչման ռեժիմով կամ ընդհանրապես ազատել դրանք հարկու-
մից այն դեպքում, երբ վերաներդրվում են այդ ընկերությունների հետագա ընդլայնման 
մեջ (գիտահետազոտական ծրագրերի ֆինանսավորում, նոր սարքավորումների և տեխ-
նոլոգիաների ձեռքբերում, փորձանմուշների փորձարկում, շուկաների որոնում և հատվա-
ծավորում, նորամուծությունների կառավարման գծով մենեջերների ուսուցում ու նորերի 
վարձում և այլն)։ Մյուս կողմից` վենչուրային հիմնադրամների ֆինանսավորման վրա 
հիմնված ընկերությունների հարկումը կարող է կատարվել վերջնական եկամուտներից։ 
Բոլոր դեպքերում նման հիմնադրամների հարկումը պետք է ունենա խթանող ուղղվա-
ծություն և ոչ թե զուտ ֆիսկալ նպատակներ հետապնդի` ինչպես սովորական բիզնես-
ների պարագայում է։ 

Մինչդեռ ՀՀ հարկային օրենսդրությունը, որպես կանոն, նման խնդիրների լուծման 
նպատակ չի հետապնդում։ Ասենք` շահութահարկի հաշվարկման ընթացքում այնպիսի 
ծախսեր, ինչպիսիք են փորձարարության, գիտահետազոտական սարքավորումների 
ձեռքբերման կամ մարքեթինգային հետազոտությունների վրա կատարված ծախսերը, ոչ 
մի կերպ չեն ներառվում եկամուտների նվազեցումների մեջ։ Այնինչ նորամուծություններ 
իրականացնող ցանկացած ընկերության համար հենց այդ ծախսերն են հիմնական։ 
Մյուս կողմից` հենց հարկային ծանր բեռի պատճառով ստվերում «թաքնված» ընկերու-
թյուններին գտնելու դժվարությունները խոչընդոտում են ռիսկային ֆինանսավորումը։ 

Նորամուծությունների հարկման համակարգը, միաժամանակ, ռիսկային ֆինանսա-
վորում ենթադրող ձեռնարկատիրության պլանավորման տեսանկյունից պետք է լինի 
կանխատեսելի. հարկման սահմանված կանոնները պետք է լինեն կայուն և տևական 
հեռանկարին միտված։ Այլ կերպ` սահմանված հարկերը մեծ ռիսկի գնացող ներդրողնե-
րին հնարավորություն տան բիզնեսի տարբերակներ մշակելու՝ ելնելով որոշակի այլընտ-
րանքների առկայությունից։ Այսինքն` ամրագրվեն ոչ թե բացարձակ միարժեքությամբ, 
այլ կախված ռիսկային գործարար նախագծի ելքի աստիճանից, ասենք, որոշակի միջա-
կայքում, օրինակ, շահութահարկի դեպքում, 8-10 տոկոսի սահմաններում։ 

Բացի դրանից, հարկավոր է վենչուրային հիմնադրամների կողմից ֆինանսավորվող 
ծրագրերի համար բացառել հարկային օրենքների հետադարձ ուժը, եթե դրանք ի վնաս 
են արդեն կատարված ռիսկային ներդրմանը։ Ընդհանուր տնտեսական օրենսդրության 
կատարելագործումը ևս կարող է լուրջ խթան դառնալ վենչուրային հիմնադրամների 
ձևավորման ճանապարհին։ Այստեղ կարևորվում են ոչ միայն ընդհանուր օրենսդրության 
զարգացումը, այլև հենց ռիսկային ներդրումներին միտված օրենքների մշակումը և կի-
րառումը։  
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Հոդվածում դիտարկվել են նորարարամետ հարկային քաղաքականության միջազգային փոր-
ձը և Հայաստանի Հանրապետությունում նրա տարրերի տեղայնացման ուղիները։ Մասնավորա-
պես ուսումնասիրվել են այնպիսի հարկային գործիքների կիրառման հնարավորությունները, ինչ-
պիսիք են հետազոտական և փորձնակոնստրուկտորական աշխատանքների համար կիրառվող 
հարկային արտոնությունները, հետազոտական հարկային վարկը, նորաստեղծական ընկերու-
թյունների ամորտիզացիոն մասհանումների հատուկ ռեժիմը, ներդրումային հարկային վարկա-
վորման համակարգը,   շահութահարկի զեղչերը և այլն։   
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ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱՐԴԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. իրացվելիություն, վճարունակություն, ֆինանսա-
կան պարտավորություններ, կապիտալի համար-
ժեքություն, կապիտալի բազմապատկիչ 

 
Իրացվելիությունը բանկի որակական համալիր բնութագրիչներից մեկն է, որով պայ-

մանավորված է նրա հուսալիությունը։ Այն արտացոլում է բանկի ունակությունը` ժամա-
նակին և առանց էական կորուստների բավարարելու իր ավանդատուների և, ընդհանուր 
առմամբ, հաճախորդների պահանջմունքները` ակտիվները փողային միջոցների վերածե-
լով։ 

Տնտեսագիտական գրականության մեջ գոյություն ունեն տարբեր սահմանումներ և 
մեկնաբանություններ իրացվելիության վերաբերյալ: Հաճախ հեղինակները շփոթում են 
«իրացվելիություն» և «վճարունակություն» եզրույթները։ Այսպես` իրացվելիությունը եր-
բեմն սահմանվում է որպես բանկի կողմից ֆինանսական պարտավորությունների կատա-
րում1։ «Վիքիպեդիա» համացանցային կայքում ևս գրեթե նույնպիսի բնորոշում է. բանկի 
հնարավորություն` ժամանակին և ամբողջությամբ կատարելու իր պարտավորություննե-
րը2։ Որոշ տնտեսագետներ իրացվելիությունը որակում են իբրև բանկի կողմից ակտիվ-
ների արագ իրացում3 կամ ավանդատուների և վարկառուների առջև ստանձնած պար-
տավորությունների կատարում4։ Մի շարք հեղինակների կարծիքով էլ իրացվելիությունը 
բանկի, ըստ մասշտաբների և ժամկետների, ակտիվների և պասիվների համապատաս-
խանության աստիճանն է5։ 

Վերոնշյալ բոլոր սահմանումները թերի են և լիարժեքորեն չեն արտահայտում «իրաց-
վելիություն» եզրույթի տնտեսագիտական բովանդակությունը։ Կարծում ենք` դա կարելի է 
բնորոշել հետևյալ կերպ. «Իրացվելիությունը բանկի կողմից իր ֆինանսական պար-
տավորությունների ժամանակին և առանց էական կորուստների կատարումն է` սեփական 
ակտիվները կանխիկ ու անկանխիկ դրամական միջոցների վերածելով, ակտիվների և 
պասիվների փոխհամաձայնեցված կառավարման ռազմավարության իրագործմամբ»։ 
                                                           

1 Абалкин С.И., Ликвидность банков: вчера, сегодня, завтра. М., Инфра-М, 2011, стр. 164:, Բանկային գործ 
(Բ.Ասատրյանի ընդհ. խմբագր.), Երևան, 2004, էջ 244: 
2 http://ru.wikipedia.org/wiki/ 
3 Адабашян Г.К., Прикладные проблемы борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных неза-
конным путем: М., “Дело”, 2006, стр. 244: 
4 Банковский контроль и аудит: учебное пособие / Н.В.Фадейкина, Е.К.Болгова, М.Н.Скурихин, А.В.Брыкин, 
под общ. ред. проф. Н.В.Фадейкиной. СИФБД, М., “Финансы и статистика”, 2002, стр. 63: 
5 http://www.bank24.ru/info/glossary 



  353

Հաճախ էլ տնտեսագիտական գրականության մեջ նույնացվում են «իրացվելիու-
թյուն» և «վճարունակություն» հասկացությունները։ Իրականում դրանք միմյանցից տար-
բերվում են։ «Իրացվելիություն» եզրույթը (լատիներեն` liquidus-ընթացիկ) նշանակում է 
արագ իրացվող ընթացիկ ակտիվների վերածում դրամական միջոցների: Ընդհանուր առ-
մամբ բանկի իրացվելիությունը իրացվելի ակտիվների վաճառքն է, դրամական հոսքերի 
ապահովումը։ 

«Վճարունակությունն»  ավելի ընդհանուր հասկացություն է։ Այն ոչ միայն ընդգրկում 
է բարձրիրացվելի ակտիվների ձեռքբերման և իրացվելիության ապահովման գործընթա-
ցը, այլև նպաստում բանկի` ժամանակին վճարային պարտավորությունների կատար-
մանը։ Հետևաբար իրացվելիությունը վճարունակության բաղկացուցիչ մասն է, որի վերա-
հսկողությունն իրականացվում է ոչ միայն իրավաբանական անձանց, այլ նաև արտաքին 
վերահսկող մարմինների կողմից1։ 

Տնտեսական տեսանկյունից առևտրային բանկի հաշվեկշիռը համարվում է իրացվե-
լի, եթե նրա կանխիկ և այլ իրացվելի ակտիվների գումարները, ինչպես նաև ուրիշ աղ-
բյուրներից ստացվող միջոցներն ունեն արագ կենտրոնացման հնարավորություն, բավա-
րար են ֆինանսական ու պարտքային պարտավորությունների ժամանակին մարման 
համար2։ 

Գործնականում կիրառելով տեսական դրույթներ, որոնք ապահովում են իրացվելիու-
թյուն, վերահսկելով ակտիվներն ու պասիվները` առևտրային բանկերը պարտավոր են 
մշտապես պահպանել հաշվեկշռվածություն եկամտաբերության, իրացվելիության և կա-
յունության միջև։ Դրանց ցուցանիշների միջոցով են գնահատվում բանկի գործունեության 
հիմնական նպատակներն ու բովանդակությունը։ 

Իրացվելիության և եկամտաբերության ազդեցությունը բանկի ֆինանսական վի-
ճակի վրա։ Առևտրային բանկերը շահույթ հետապնդող կազմակերպություններ են, ուս-
տի ձգտում են առավել չափով օգտագործել սեփական և փոխառու միջոցները` հետևյալ 
նպատակներով. վարկերի տրամադրում տնտեսությանը, ներդրումներ արժեթղթերում և 
այլն։ Սակայն, միևնույն ժամանակ, նրանք պարտավոր են հաշվեկշիռը պահպանել 
իրացվելի վիճակում։ Բանկային համակարգում առևտրային բանկերի կայուն վիճակի և 
հաճախորդների վստահության երաշխիքը նրանց հաշվեկշռի իրացվելիությունն է, որն 
օբյեկտիվորեն անհրաժեշտ պայման է վճարունակության կայուն մակարդակ ապահո-
վելու գործընթացում։ Այն բանկերը, որոնք ի վիճակի չեն ապահովելու իրացվելիություն 
անկանխատեսելի իրավիճակներում, կարող են դառնալ անվճարունակ, և նման դեպքե-
րում բավական բարձր է գնահատվում նրանց սնանկանալու հնարավորությունը։ Հետևա-
բար առևտրային բանկերի հաշվեկշիռն իրացվելի վիճակում պահպանելն ունի սկզբուն-
քային նշանակություն և համաշխարհային բանկային գործում հաջողության առաջին 
նախապայմաններից մեկն է։ 

                                                           

1 Ольхова Р.Г., Система внутреннего контроля коммерческого банка, “Бизнес и банки”, 2000, №31(509), с. 97. 
2 Ольхова Р.Г., Система внутреннего контроля коммерческого банка, “Бизнес и банки”, 2000, №31(509), с. 100-101. 
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Առևտրային բանկի հաշվեկշիռն իրացվելի մակարդակում պահելու և այն վերահսկե-
լու համար նրա ղեկավարությունը պարտավոր է բոլոր ուղղություններով իրականացվող 
հիմնավորված և արդյունավետ ներդրումային քաղաքականությամբ ապահովել եկամտա-
բերության պահանջվող մակարդակ։ Իրացվելիության և եկամտաբերության անհրաժեշտ 
հարաբերակցություն հաստատելու նպատակով բանկի ղեկավարությունը հարկ է, որ 
հզորացնի ընդհանուր կապիտալը` համամասնություններ ապահովելով սեփական կապի-
տալի և հաճախորդներից ներգրավված միջոցների միջև։ Այս գործընթացում բանկը 
պետք է ձգտի. 

1. ձևավորել երկար ժամանակահատվածում շրջանառվող` ապահով և էժան վար-
կային պաշարներ, 

2. իրականացնել այնպիսի ներդրումային քաղաքականություն, որը հնարավորու-
թյուն կընձեռի արդյունավետ օգտագործելու վարկային պաշարները, 

3. ներդնել վարկային պաշարները շահութաբեր  գործառնություններում, 
4. կատարել վարկային ներդրումներ` ներգրավված միջոցներից գոյացող պաշար-

ների ժամկետներին և ծավալներին համապատասխան, 
5. ստեղծել ակտիվների փաթեթի այնպիսի կառուցվածք, որտեղ կգերակշռեն իրաց-

վելի ակտիվները` բաժնետերերի, ներդրողների, վարկատուների և այլ հաճա-
խորդների իրավական պահանջմունքների մշտական բավարարման նպատակով, 

6. արագացնել վարկային պաշարների շրջապտույտը` չթույլատրելով դրանց անվե-
րադարձ կորուստ, 

7. վերջնական արդյունքում ավելացնել եկամուտներն ու շահույթը` բարելավելով 
բանկի ֆինանսական վիճակը1։ 

Կապիտալի համարժեքության գործոնային վերլուծությունը։ Բանկի ֆինանսական 
վիճակը բնութագրող կարևոր ցուցանիշներից մեկը կապիտալի համարժեքությունն է։ 
Եթե կապիտալը չի համապատասխանում սահմանված չափանիշներին, բանկը կարող է 
լուրջ խնդիրներ ունենալ, մասնավորապես` հնարավոր չի լինի ապահովել իրացվելիու-
թյան համապատասխան մակարդակ, կկրճատվի ակտիվային գործառնությունների ծա-
վալը, կնվազի եկամտաբերությունը։ 

Կապիտալի համարժեքության վերլուծության հաջորդ էական ցուցանիշը կապիտալի 
բազմապատկիչն է (EM), որը հաշվարկվում է որպես ընդհանուր ակտիվների և ընդհա-
նուր կապիտալի հարաբերակցություն։ Կապիտալի բազմապատկիչը ցույց է տալիս ֆի-
նանսական վիճակը կամ ֆինանսավորման ոլորտում քաղաքականությունը` բանկային 
ռեսուրսների ներգրավման աղբյուրները։  

ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով հաշվարկենք կապիտալի բազմապատկիչն առ 
31.12.2013 թ. հրապարակված հաշվեկշռային տվյալների հիման վրա։ 

 

 
                                                           

1 Ольхова P.P., Сахарова М.О., Соколинская П.Э., Банк и контроль, М., “Финансы и статистиака”, 1991, с. 211. 
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Աղյուսակ 1  
Կապիտալի բազմապատկչի հաշվարկը ՀՀ բանկային համակարգում (հազ. դր.) 

 

Բանկի անվանումը Ընդհանուր 
ակտիվներ 

Ընդհանուր 
կապիտալ 

EM գործակից

«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 172.734.171 38.089.146 4.53 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 152.480.336 31.206.723 4.89 
«Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ 127.804.518 22.964.134 5.57 
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 117.547.130 17.792.491 6.61 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ 114.973.931 27.894.764 4.12 
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ 108.295.665 28.242.708 3.83 
«Յունիբանկ» ՓԲԸ 108.019.050 14.707.745 7.34 
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ 79.462.367 14.728.145 5.40 
«Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ 56.332.484 14.644.753 3.85 
«Արցախբանկ» ՓԲԸ 54.533.245 8.960.997 6.09 
«Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ 53.718.339 8.443.142 6.36 
«Անելիքբանկ» ՓԲԸ 52.684.592 15.591.408 3.38 
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 52.376.493 12.329.694 4.25 
«Արարատբանկ» ՓԲԸ 42.199.584 9.905.323 4.26 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 32.688.200 8.442.270 3.87 
«Մելլաթ բանկ» դ/բ ՓԲԸ 28.035.639 7.627.122 3.68 
«Պրոմեթեյ բանկ» ՍՊԸ 25.691.188 10.254.109 3.07 
«Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ 25.559.496 8.377.245 3.05 
«Զարգացման հայկական բանկ» ԲԲԸ 21.802.675 6.812.378 3.20 
«Պրոկրեդիտ բանկ» ՓԲԸ 20.886.429 5.700.843 3.66 
«ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ 7.925.150 5.180.349 1.53 

 

Վերլուծության տվյալներից երևում է, որ կապիտալի բազմապատկիչը բարձր է «Յու-
նիբանկում», «Հայբիզնեսբանկում», «Հայէկոնոմբանկում» և «Արցախբանկում»։ Սա բա-
ցատրվում է նրանով, որ նշված բանկերի միջոցների գոյացման հիմնական աղբյուրը եղել 
են ներգրավված միջոցները։  

Ստացված արդյունքները վկայում են, որ բանկերի ֆինանսական վիճակի կայունու-
թյան, նրանց հեռանկարային զարգացման վերաբերյալ օբյեկտիվ կարծիք կազմելու հա-
մար անհնար է չօգտվել կապիտալի համարժեքությունը բնութագրող ցուցանիշների վեր-
լուծությունից։ 

Դրամական հոսքերի վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս որոշելու բանկերի 
եկամուտների կառուցվածքը։ Բաժանելով ստացվող և վճարվող տոկոսների տարբերու-
թյունը մնացած բոլոր գործառնական եկամուտների հանրագումարի վրա` կպարզենք, թե 
հիմնական գործունեությունից եկամուտներն ի՞նչ բաժին ունեն ընդհանուր մուտքերի գու-
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մարում։ Կանխիկ դրամական միջոցների ավելցուկը կամ պակասորդը ստանալու համար 
հաշվարկվում է տոկոսային սպրեդ ցուցանիշը` տոկոսային մուտքերից հանած տոկոսա-
յին վճարումները։ Այս ցուցանիշի բացասական լինելու դեպքում անհրաժեշտ է, որ բանկի 
ղեկավարությունն ուսումնասիրի, թե գործառնական ինչպիսի մուտքերի հաշվին կարող է 
լրացվել առաջացած տարբերությունը։ Դրան զուգահեռ հարկ է վերանայել նաև վարչա-
կառավարչական ծախսերը։ Ընդհանրապես, որպեսզի բանկը համարվի կայուն և նորմալ 
գործող, գործունեության բոլոր տեսակների գծով պետք է ունենա դրական սպրեդ, իսկ 
միջոցների ավելցուկը պետք է լինի բավարար` վարչական և հարկային վճարումները 
ժամանակին կատարելու համար։  

ՀՀ առևտրային բանկերի օրինակով հաշվարկենք տոկոսային սպրեդը 01.01.2011 – 
31.12.2013 ժամանակահատվածի դրությամբ։ 

Աղյուսակ 2  
Տոկոսային սպրեդի հաշվարկը ՀՀ բանկային համակարգում (հազ. դր.) 

 

Բանկի անվանումը Ստացված 
տոկոսներ 

Վճարված 
տոկոսներ 

Տոկոսային 
սպրեդ 

«Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկ Հայաստան» ՓԲԸ 2423272 156030 2267242 
«Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ 3253564 939850 2313714 
«ՎՏԲ Հայաստան բանկ» ՓԲԸ 2354917 879077 1475840 
«Կոնվերսբանկ» ՓԲԸ 1822685 724075 1098610 
«Հայէկոնոմբանկ» ՓԲԸ 1905071 488506 1416565 
«Արցախբանկ» ՓԲԸ 1241463 373056 868407 
«Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ» ՓԲԸ 2903822 874093 2029729 
«Յունիբանկ» ՓԲԸ 1087033 442558 644475 
«Անելիքբանկ» ՓԲԸ 1462633 496718 965915 
«Ինեկոբանկ» ՓԲԸ 1188035 297296 890739 
«Ամերիաբանկ» ՓԲԸ 408991 179572 229419 
«Առէկսիմբանկ» ՓԲԸ 534152 249296 284856 
«Զարգացման հայկական բանկ» ՓԲԸ 546351 323484 222867 
«Մելլաթ բանկ» ՓԲԸ 150139 3431 146708 
«Պրոմեթեյ բանկ» ՓԲԸ 333978 73375 260603 
«Հայբիզնեսբանկ» ՓԲԸ 270813 71303 199510 
«Արարատբանկ» ՓԲԸ 314203 32348 281855 
«Պրոկրեդիտ բանկ» ՓԲԸ 125344 7888 117456 
«Բիբլոս բանկ Արմենիա» ՓԲԸ 317295 32689 284606 
«Արմսվիսբանկ» ՓԲԸ 114288 9654 104634 
«ԲՏԱ բանկ» ՓԲԸ 46779 8528 38251 

Ընդամենը 22804828 6662827 16142001 
 
Աղյուսակից երևում է, որ բոլոր բանկերի համար ստացվել է դրական արդյունք, որը, 

անշուշտ, հնարավորություն կտա նրանց ժամանակին կատարելու հարկային պարտա-
վորությունները և ապահովելու ընթացիկ իրացվելիության կայուն մակարդակ։ 
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Շուկայական տնտեսության ժամանակակից պայմաններում ավելի է կարևորվում 
առևտրային բանկերի դերը Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական շուկայի զար-
գացման և տնտեսական աճի ապահովման գործընթացում։ Ուստի, այդ առումով, որպես 
առաջնային նախադրյալ` առևտրային բանկերի գործառնությունների կարգավորումն ու 
բանկային վերահսկողության կատարելագործումը, իրացվելիության արդյունավետ կա-
ռավարումը պետք է պայմանավորված լինեն ակտիվների և պասիվների կառավարման 
հստակ կանխորոշված, փոխհամաձայնեցված ռազմավարությամբ, առանց որի միջոց-
ների ներգրավման քաղաքականությունը կհանգեցնի զգալի կորուստների, կամ հնարա-
վոր է` բանկը հարկադրված լինի ներգրավված միջոցների համար վճարելու շատ ավելի 
բարձր գին։ Սեփական գործունեության կայունությունը ապահովելու համար բանկին 
անհրաժեշտ է ստեղծել ռիսկերի և առաջին հերթին` իրացվելիության ռիսկի կառավար-
ման ճկուն համակարգ, որն ի զորու կլինի հայտնաբերելու ինչպես իրացվելիության, այն-
պես էլ ընդհանուր ռիսկերը, պարզելու դրանց առաջացման դրդապատճառները, չափելու 
կամ գնահատելու դրանց մեծությունը, սահմանելու ռիսկերի թույլատրելի մակարդակ` 
առաջացող վտանգներին հակազդելով համապատասխան գործիքներով ու գործընթաց-
ներով։ Նման համակարգը պետք է հիմնվի բանկի կողմից ընտրված` ռիսկերի կառա-
վարման քաղաքականության վրա։ 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական վերջին ճգնաժամը մեկ անգամ ևս ապա-
ցուցեց իրացվելիության կառավարման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարու-
թյունը ֆինանսավարկային հաստատություններում և, ընդհանուր առմամբ, ֆինանսական 
շուկայի բոլոր հատվածներում։ Այս տեսանկյունից ինչպես արտերկրների, այնպես էլ 
հայկական բանկային փորձում իրացվելիության կառավարումը դիտարկվում է որպես 
առաջնային հիմնախնդիր։ Կարևորվում է ՀՀ առևտրային բանկերի ֆունկցիոնալ կազմա-
կերպական ստորաբաժանումներում ռիսկերի կառավարման համապատասխան ստորա-
բաժանման առկայությունը (գրեթե բոլոր միջին և փոքր բանկերում դա բացակայում է)։ 

Այսօր ՀՀ բանկային համակարգը ոչ միայն չունի իրացվելիության խնդիր, այլև առկա 
է ավելցուկային իրացվելիություն, այսինքն` ավելի շատ դրամական միջոցների տիրա-
պետում, քան հնարավոր է տեղաբաշխել։ Այն առանձնանում է նաև կապիտալացման և 
իրացվելիության բարձր մակարդակով, որը վճարունակության, հետևաբար` կայունու-
թյան, կարևորագույն նախապայմանն է։ Ճգնաժամային իրավիճակներում, հոգեբանա-
կան գործոնների ազդեցությամբ, մարդիկ խուսափում են ավանդներ վստահել բանկե-
րին։ Հայաստանում հետխորհրդային ժամանակներից ի վեր բանկային համակարգի 
նկատմամբ բնակչության վստահությունը ցածր մակարդակի վրա է։ Սակայն վերջին 5-6 
տարիների ընթացքում քաղաքացիներն ավելի հաճախ են իրենց միջոցները պահում 
բանկերում։ Օրինակ` ՀՀ խոշորագույն առևտրային բանկերից մեկում` «Ակբա-Կրեդիտ 
Ագրիկոլում» 2011 թ. հունվար-մայիս ամիսներին, նախորդ տարվա համեմատությամբ, 
ավանդների ներգրավվածությունը նույնիսկ ավելացել է 10 տոկոսով։ Այժմ այդ բանկն 
ունի 30 մլրդ դրամ ներգրավված ավանդ` անցյալ տարվա նույն ժամանակահատվածի 27 
մլրդ-ի փոխարեն։ Եթե ողջ աշխարհում ֆինանսական ճգնաժամը վերաճեց տնտեսակա-
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նի, ապա Հայաստանում պատկերը հակառակն էր։ Քանի որ արժեթղթերի շուկան կայա-
ցած չէր, ճգնաժամն անմիջապես հարվածեց տնտեսությանը։ 2011 թ. առաջին եռամսյա-
կում ՀՀ բանկային համակարգի վնասը կազմել է 403 մլն դրամ, այնինչ 2010-ի վերջին 
եռամսյակում շահույթը 26.9 մլրդ դրամ էր։ Նույն ժամանակահատվածում 30 տոկոսով 
նվազել էին տրանսֆերտները։ ՌԴ-ում շինարարական ծավալների մոտ 60 տոկոսով 
նվազման պատճառով, տրանսֆերտները կշարունակեն նվազել։ 

 
Իրացվելիությունն արտացոլում է բանկի ունակությունը` ժամանակին և առանց էական 

կորուստների բավարարելու իր ավանդատուների և, ընդհանուր առմամբ, հաճախորդների պա-
հանջմունքները` ակտիվները փողային միջոցների վերածելով։ Առևտրային բանկի հաշվեկշիռը 
իրացվելի մակարդակում պահելու և այն վերահսկելու համար նրա ղեկավարությունը պարտավոր 
է ինքնուրույն` բոլոր ուղղություններով հիմնավորված և արդյունավետ ներդրումային քաղաքակա-
նությամբ, ապահովել եկամտաբերության պահանջվող մակարդակ։ Այս առումով հոդվածում 
արծարծվում է իրացվելիության և եկամտաբերության միջև անհրաժեշտ հարաբերակցության 
հաստատման հիմնահարցը։ Դրա լուծման նպատակով առևտրային բանկին առաջարկվում է 
հզորացնել ընդհանուր կապիտալը` համամասնություններ ապահովելով սեփական կապիտալի և 
հաճախորդներից ներգրավված միջոցների միջև։ 

 
ХОРЕН  МХИТАРЯН 

 

ПРИОРИТЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ ЛИКВИДНОСТЬЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА 
 

Ликвидность банка отражает возможности его вовремя и без существенных потерь удовлет-
ворять финансовые и общие потребности вкладчиков – через превращения активов в финансо-
вые средства. Для сохранения ликвидности баланса коммерческого банка и контроля, руководство 
его обязано самостоятельно по всем направлениям - обоснованной и эффективной политикой 
обеспечить необходимый уровень прибыльности. С этой точки зрения в статье затрагивается 
вопрос об установлении необходимого соотношения ликвидности и прибыльности. С целью реше-
ния данного вопроса коммерческому банку предлагается укрепить общий капитал, обеспечивая 
пропорциональность между собственным капиталом и вовлеченными средствами клиентов.   

 
KHOREN MKHITARYAN 

 

PRIORITIES LIQUIDITY MANAGEMENT OF BANKING SYSTEM OF RA 
 

Liquidity of bank reflects opportunities of bank in time and without essential losses to satisfy 
financial and general needs of investors - through transformations of actives into financial assets. For 
preservation of liquidity of balance of commercial bank and the control, the management of bank is 
obliged independently in all directions - through the proved and effective policy to provide a necessary 
level of profitableness. In this case before a management of bank there is a question of an 
establishment of a necessary parity of liquidity and profitableness. With the purpose of the decision of 
the given question it is necessary for commercial bank to strengthen the general capital - providing 
proportionality between own capital and the involved means of clients.   
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ԱՐԱՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  
 

Հիմնաբառեր. նորամուծություն, ռիսկ, տնտեսություն, զարգացում 
 
Ֆինանսական նորամուծությունները՝ նոր ֆինանսական ծառայությունները, տեխնո-

լոգիաները և ինստիտուտները, վերջին տարիներին մեծ ազդեցություն են թողնում հա-
մաշխարհային տնտեսության վրա: Հայաստանում նկատվում է դրանց նկատմամբ 
ուշադրության ավելացում. հրատարակվում են տվյալ երևույթին առնչվող գրքեր, թարգ-
մանություններ, բիզնես հատվածում կիրառվում են ֆինանսական նոր մեխանիզմներ: 
Սակայն աշխարհում տարեցտարի ավելացող ֆինանսական ծառայությունների ֆոնին մե-
զանում կատարվող փոփոխությունները և տեղեկատվության հոսքը կազմում են նորամու-
ծությունների «օվկիանոսի» մի չնչին կաթիլը: Այդ իսկ պատճառով արծարծվող խնդիրը 
ներկայում արդիական է, պահանջում է մանրակրկիտ վերլուծություն: 

Ֆինանսական նորամուծություն են անվանում նոր ֆինանսական գործիքները և 
մեխանիզմները: 25 տարի առաջ բազում ֆինանսական գործիքներ, որոնք այսօր մեծ 
տարածում ունեն, գոյություն չունեին: Օրինակ` տոկոսների վճարումով ընթացիկ հաշիվ-
ները հասանելի չէին հանրությանը մինչև նախորդ դարի վերջերը: Այժմ տարբեր չափերի 
ներդրումներ իրականացնելու մեծ քանակությամբ ֆինանսական գործիքներ են հանրու-
թյանը հասանելի:  

Ֆինանսական նորամուծությունը կարող է լինել ճգնաժամային և զարգացման: Դա 
ավելի մանրամասն նկարագրվում է հոդվածում: Իսկ ֆինանսական նորամուծության 
ամենատարածված տեսակը ֆինանսական ծառայությունն է. ունի իրային տեսք, նախա-
տեսված է իրացնել ֆինանսական շուկայում: Ֆինանսական ծառայության մեջ ներառվում 
են արժեթղթերը, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված հուշանվերները կամ ձուլա-
կտորները, պլաստիկ քարտերը, բանկային հաշվի պայմանագիրը, ապահովագրական 
պոլիսը և այլն: Նոր ֆինանսական ծառայությունը կարող է լինել զանգվածային կամ ան-
հատական: Անհատական ֆինանսական ծառայությունն ունի բնութագրական առանձնա-
հատկություններ, որոնք այն զանազանում են մյուս ֆինանսական ծառայություններից, և 
սպառողների կոնկրետ շրջանակ: Զանգվածային ֆինանսական ծառայությունը չի տար-
բերվում կտրուկ արտահայտված առանձնահատկություններով: Նախատեսված է սպա-
ռողների ավելի լայն շրջանակի համար: 
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Գծապատկեր 1. Նորամուծությունների տեսակները 
 
Բացի վերոնշյալ տարբերակումից, նոր ֆինանսական ծառայությունը կարող է լինել 

սահմանափակ և անսահմանափակ ժամկետով: Սահմանափակ ժամկետով ֆինանսա-
կան ծառայությունների մատուցման/թողարկման տևողությունը և քանակը քվոտավոր-
ված են: Ֆինանսական ծառայությունների ծավալը որոշվում է ծառայության թողարկման 
ժամանակ, ինչը կախված է մի շարք գործոններից, օրինակ` կապիտալից, սպառողների 
պահանջարկի քանակից և այլն: Սահմանափակ ժամկետով ֆինանսական գործարք 
կարող են լինել արժեթղթերի և ոսկյա հուշադրամների թողարկումը, վարկային նոր 
ծառայության մատուցումը: Անսահմանափակ ժամկետով ֆինանսական ծառայությունը 
չունի սահմանափակում և սպառողների լայն շրջանակի համար է: Օրինակ կարող են 
ծառայել պլաստիկ քարտերը, բանկային հաշիվները, ապահովագրական պոլիսները և 
այլն: 

Տեխնոլոգիաները մեծ դեր ունեն ֆինանսական նորամուծությունների ի հայտ գալու 
գործում: Այսպես` պլաստիկ քարտերի կատարելագործմանը նպաստեցին հեռախոսա-
գծերի և համացանցի տարածումը, ինչպես նաև այլ, ավելի բարդ տեղեկատվահաղոր-
դակցական ցանցերի ստեղծումը: Սակայն, որպեսզի այդ քարտերը դառնան ժամանա-
կակից ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչ, հարկավոր էր տնային տնտեսություն-
ների և տնտեսավարող սուբյեկտների պատրաստականությունը` օգտվելու բարձր տեխ-
նոլոգիական ծառայություններից: 60-ական թթ. պլաստիկ քարտերի թողարկումը բանկե-
րի համար բավական ծախսատար գործընթաց էր, որի պատճառով չուներ զանգվածային 
բնույթ: Հետագայում, տեխնոլոգիական նորամուծությունների շնորհիվ, այդ քարտերի 
թողարկային ծախսերը էականորեն կրճատվեցին: Այդպիսի նորամուծությունները կոչ-

ըստ վերլուծության 
մեթոդների և տեղեկատ-

վական աղբյուրների 
ՆՈՐԱՄՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

գիտատեխնիկական և 
սոցիալական առաջըն-

թացին ուղղված  

 

ըստ ի հայտ գալու 
պատճառների 

ըստ նպատակի 
զարգացման և 

տարածման ոլորտների 

ըստ նորամուծական 
գործընթացի առանձնա-

հատկությունների 

ըստ մշակման մակար-
դակի և տարածման 

ծավալի 

 

ըստ շուկայում 
դրսևորման ձևի 

ըստ կատարվող 
փոփոխությունների 

խորության 

ըստ շարունակա-
կանության 
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վում են ճգնաժամային նորամուծություններ: Նման նորամուծության գլխավոր գործա-
ռույթը ապրանքի կամ ծառայության իրացման խնդրի լուծումն է, ինչպես նաև ուժեղ 
մրցակցության պայմաններում դրանց առկայության ապահովումը: 

Որպես ինքնուրույն տնտեսական կատեգորիա` ֆինանսական նորամուծություններն 
ունեն հետևյալ առանձնահատկությունները. 

1. նոր ֆինանսական ծառայության պարտադիր իրացում շուկայում, 
2. ֆինանսական նորամուծության գործնական կախվածություն ժամանակից, 
3. ֆինանսական ծառայության առանձնահատկություն, ինչն արտացոլվում է իր 

էության մեջ1: 
Նոր ֆինանսական ծառայության պարտադիր իրացման պայմանը նշանակում է, որ 

նորամուծությունը պետք է պարտադիր իրացվի շուկայում, հակառակ դեպքում առկա չի 
լինի այնտեղ, հետևաբար գոյություն չի ունենա: Ֆինանսական նորամուծության կախվա-
ծությունը ժամանակից` նշանակում է, որ յուրաքանչյուր նորամուծություն ունի իր «կյանքի 
փուլը»:  

Ֆինանսական նորամուծությունը, ըստ բովանդակության, իր մեջ ներառում է. 
1. նոր ֆինանսական ծառայություն, որը առաջին անգամ հայտնվել է հայկական 

ֆինանսական շուկայում, 
2. Հայաստանի համար նոր ֆինանսական ծառայություն, այսինքն` ֆինանսական 

ծառայություն, որը նոր է հայկական շուկայում, սակայն արդեն կիրառվում է արտ-
երկրի շուկաներում, 

3. նոր ֆինանսական գործիքներ: 
Այսպիսով` ֆինանսական նորամուծությունները ոլորտի զարգացման և մրցակցու-

թյան պահպանման պարտադիր պայման են: Թե՛ զարգացած, թե՛ զարգացող երկրների 
ֆինանսական շուկաներում մենք մշտապես ականատես ենք լինում տարաբնույթ նորա-
մուծությունների: Հայկական ֆինանսական շուկայում պարբերաբար ի հայտ են գալիս 
նոր ֆինանսական ծառայություններ և գործիքներ, մասնավորապես նոր բանկային ծա-
ռայություններ ու մեխանիզմներ և գոյություն ունեցող ծառայությունների արդիականաց-
ված տեսակներ, ինչը հատկապես ակտիվացավ ճգնաժամային տարիներին` սկսած  
2009 թ.: Բանկային նորամուծությունները պայմանավորված են գործարարական մտքի 
անընդհատությամբ և մրցակիցներից առաջ անցնելու ձգտումով, տվյալ ոլորտում ճգնա-
ժամերի առաջացմամբ, որ նորարարական մտքի խթան են և, ի վերջո, ֆինանսական 
ինստիտուտների կապվածությամբ միջազգային շուկաներին, ինչով ապահովվում է նոր 
ֆինանսական գործիքների և ծառայությունների մասին տեղեկատվական հոսք: 

 
 
 

                                                           

1 Балабанов И.Т., Инновационный менеджмент, СПб., 2002, с. 165. 
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Ֆինանսական նորամուծությունները նոր ֆինանսական գործիքներն ու մեխանիզմներն են, 
որոնց ազդեցությունը տնտեսության ճյուղերի վրա տարեցտարի մեծանում է: Հոդվածում դիտարկ-
վող թեման համարվում է արդիական, ինչը պահանջում է մանրամասն ուսումնասիրություն, վեր-
լուծություն և զարգացում` նրա հետագա գործնական կիրառության և ՀՀ ֆինանսական ոլորտը 
զարգացնելու նպատակով: 

 

АРАМ МХИТАРЯН  
 

СУТЬ И ОСОБЕННОСТИ ФИНАНСОВЫХ ИННОВАЦИЙ 
 

Финансовые инновации – новые финансовые продукты, технологии и институты – за послед-
ние годы оказывают все большее влияние на экономическую деятельность во всем мире. Затро-
нутая в статье тема считается актуальной, что требует подробного изучения, развития, анализа – с 
целью дальнейшего практического применения и улучшения финансового сектора экономики РА. 

 

ARAM MKHITARYAN 
 

THE ESSENCE AND FEATURES OF FINANCIAL INNOVATIONS 
 

Financial innovations are new products, technologies and institutions which have increasing impact 
on economic activity around the world in recent years. Financial innovation is a hot topic today, which 
calls for a detailed study, development, analysis and further application in practice in order to improve 
the financial sector of the economy. 

 
 

 
 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՐԴԻ 
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. միջազգային բանկ, բանկային գրասենյակ, 

դուստր բանկ, լիազորված բանկ, բանկային հա-
մակարգի կարգավորում 

 
Մասնագիտական գրականության մեջ առաջարկվում և միջազգային պրակտիկայում 

ներկայում կիրառվում են բանկերի տարբեր դասակարգումներ` ըստ ստորև ներկայաց-
վող հատկանիշների: Դրանք պայմանավորված են մի շարք հանգամանքներով, այդ 
թվում` տվյալ երկրում բանկային գործի պատմական զարգացման և կազմակերպման 
առանձնահատկություններով, օրենսդրական դաշտով, միջազգային ինտեգրման աստի-
ճանով, ազգային սովորույթներով և այլն: 
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Դասակարգման հատկանիշները  Բանկերի տեսակները 

1. Սեփականության ձևը 
• պետական 
• ոչ պետական 
• խառը 

2. Կապիտալի պատկանելիությունն ըստ երկրների 
• տեղական 
• օտարերկրյա  
• համատեղ 

3. Ռեզիդենտությունը • ռեզիդենտ 
• ոչ ռեզիդենտ 

4. Տարածքային ընդգրկումը 

• մունիցիպալ 
• միջտարածաշրջանային 
• ազգային 
• միջազգային 

5. Անկախության աստիճանը 

• ինքնուրույն 
• դուստր 
• լիազորված 
• կոնսորցիալ 

6. Գործունեության բնույթը • ունիվերսալ 
• մասնագիտացված 

6.1. Ճյուղային մասնագիտացումը 

• շինարարական 
• գյուղատնտեսական 
• ներմուծման-արտահանման 
• բնակկոմունալ և այլն 

6.2. Ֆունկցիոնալ մասնագիտացումը 

• նորաստեղծական 
• ներդրումային 
• խնայողական 
• հիփոթեքային և այլն 

7. Գործունեության մասշտաբը 
• խոշոր 
• միջին 
• փոքր 

8. Մասնաճյուղերի քանակը • բազմաճյուղ 
• առանց մասնաճյուղերի 

 
Առևտրային բանկերը շուկայական տնտեսությունում կատարում են յուրահատուկ 

դեր, ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, որոնցով և տարբերվում են ֆինանսա-
կան այլ միջնորդներից և կազմակերպություններից: 

Բանկերի դերը տնտեսության մեջ առաջին հերթին բնութագրվում է նրանով, որ 
ֆինանսական միջնորդներ են, ներգրավում են միջոցներ (ընդունում են ավանդներ) և 
դրանք փոխատվության կարգով տրամադրում ընկերություններին (կամ նրանցից գնում 
արժեթղթեր)` նրանց ընթացիկ ծախսերը ծածկելու համար: 

Բացի բանկերից, որպես ֆինանսական միջնորդներ հանդես են գալիս ապահովա-
գրական ընկերությունները, վարկային միությունները, կենսաթոշակային հիմնադրամնե-
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րը և ֆինանսական ծառայություններ մատուցող այլ կազմակերպություններ: Փաստորեն 
ֆինանսական միջնորդները ներգրավում են բնակչության խնայողությունները և դրանց 
հաշվին փոխատվություն տրամադրում կազմակերպություններին, որոնք այդ միջոցներն 
օգտագործում են ներդրումային նպատակներով: Ի տարբերություն այլ կազմակերպու-
թյունների` ֆինանսական միջնորդների ակտիվները հիմնականում կազմված են ֆինան-
սական պահանջներից, իսկ պատվերների կառուցվածքը սովորաբար տարբերվում է 
փոխառու միջոցների ավելի մեծ բաժնով: 

Բանկը միաժամանակ կատարում է երկու կարևորագույն գործառույթ` միջնորդական 
ու ակտիվների փոխարկման, և, ելնելով տնտեսական իրավիճակից, կառավարում է իր 
ռիսկերը: 

Բանկերը միջնորդական գործառույթն իրականացնում են վարկերի տրամադրման, 
արժեթղթերով գործառնությունների, հավատարմագրային կառավարման, ինչպես նաև 
այլ ծառայությունների միջոցով1: Ընդ որում պարտավորությունների կրկնակի փոխարկ-
մամբ բանկը տարբերվում է բրոքերներից և դիլերներից, որոնք ֆինանսական շուկայում 
միջնորդություն են իրականացնում առանց սեփական պարտքային պարտավորություն-
ների թողարկման:  

Ակտիվների փոխարկումը բանկային գործարարության ավանդական հիմքն է. բան-
կերը պատմականորեն առաջացել են որպես հատուկ տեսակի ֆինանսական միջնորդ-
ներ, որոնք ֆինանսավորում են գլխավորապես իրացվելի ավանդների հաշվին և ոչ 
իրացվելի վարկեր տրամադրում տնտեսավորող սուբյեկտներին: 

Բանկերը, որպես առանձնահատուկ ֆինանսական միջնորդներ, ունեն հետևյալ 
էական հատկանիշները. 

Առաջին` նրանց ռեսուրսները ձևավորվում են գլխավորապես ներգրավված միջոցնե-
րի հաշվին, այսինքն` պասիվների կառուցվածքում պարտավորությունները մեծ տեսակա-
րար կշիռ ունեն: Բավական է նշել, որ բանկերի սեփական կապիտալը հաճախ չի գերա-
զանցում ընդհանուր պասիվների 10%-ը, ինչը նրանց կախվածության մեջ է դնում ներքին 
և արտաքին գործոններից: Այդ պատճառով էլ բանկի անվճարունակության ռիսկը փոք-
րացնելու նպատակով իրավասու պետական մարմինները սահմանում են կապիտալի 
համարժեքության նորմատիվներ, որոնց միջոցով բանկի կողմից միջոցների ներգրավ-
ման ծավալներն անուղղակիորեն կախվածության մեջ են դրվում նրա սեփական 
կապիտալի մեծությունից: 

Երկրորդ` բանկերը հնարավորություն ունեն բացելու և սպասարկելու բանկային հա-
շիվներ և թողարկելու անկանխիկ վճարամիջոցներ (այսպես կոչված` բանկային փող). 
դրա հիման վրա նրանք ապահովում են վճարային համակարգի գործունեությունը` վճա-
րումների ժամանակ հանդես գալով որպես միջնորդ: Քանի որ ժամանակակից տնտե-
սությունում անկանխիկ բանկային փողը վճարման հիմնական միջոցն է, ինչպես նաև 

                                                           

1 Ասատրյան Բ., Գաբրիելյան Վ., Երիցյան Ն., Բանկային գործ, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2004 թ.: 
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փողի առաջարկի կարևորագույն բաղադրիչը, առևտրային բանկերը կարևոր դեր են 
խաղում երկրի վճարային համակարգի կայունության ապահովման և դրամավարկային 
քաղաքականության իրագործման բնագավառում` վերջինի ազդակները հաղորդելով 
տնտեսությանը: Դրանով է պայմանավորված պետական մարմինների կողմից բանկերի 
գործունեության կարգավորման հատուկ համակարգի ստեղծման անհրաժեշտությունը: 

Բանկերին և վարկային այլ կազմակերպությունների միավորում և միաժամանակ 
նրանց տնտեսավարող մյուս սուբյեկտներից տարբերում է մեկ բնութագրիչ` մասնագի-
տացումը ֆինանսական շուկաներում: Սակայն գոյություն ունեն առնվազն հետևյալ հատ-
կանիշները, որոնք առևտրային բանկն էականորեն տարբերում են ցանկացած վարկային 
այլ կազմակերպությունից. 

 Ֆինանսական շուկայում իբրև առաջնային, ելակետային և գլխավոր օղակ հան-
դես գալը: Բանկերի գործունեությունն էապես կանխորոշում է վարկային կազմա-
կերպությունների գործունեության բնույթը, այն հարաբերությունների շրջանակը, 
որոնցում նրանք հանդես են գալիս: Վարկային կազմակերպությունները մյուս հա-
ճախորդների հետ սպասարկվում են բանկերի կողմից: Բանկերը միակ կազմա-
կերպություններն են, որ իրականացնում են դրամական բոլոր գործառնություննե-
րը: Նրանք կողմնորոշված են դեպի գործունեության ունիվերսալությունը, ի տար-
բերություն այլ վարկային կազմակերպությունների, որոնք մասնագիտացված են 
առանձին ֆինանսական գործառնությունների գծով: Սա, իհարկե, չի նշանակում, 
թե ցանկացած բանկ յուրաքանչյուր պահի կատարում է ֆինանսական շուկայի 
բոլոր գործառնությունները. բանկը պարզապես պետք է պատրաստ լինի դրան: 

 Բանկային ավանդներ ներգրավելու և բանկային հաշիվներ բացելու բացառիկ, մե-
նաշնորհային իրավունքը: Համաձայն ՀՀ օրենսդրության` բանկերը տարբերվում 
են վարկային այլ կազմակերպություններից առաջին հերթին նրանով, որ կարող 
են միջոցներ ներգրավել բանկային ավանդների ձևով, ինչպես նաև բացել և վարել 
բանկային հաշիվներ: Հենց այդ երկու գործառույթների իրականացման իրավուն-
քի բացակայությունն է վարկային այլ կազմակերպություններին սկզբունքորեն 
տարբերում բանկերից: Եվ պատահական չէ, որ ոչ բանկերի նկատմամբ, բանկերի 
համեմատությամբ, կիրառվում է կարգավորման ավելի մեղմ ռեժիմ, քանի որ 
նրանց գործունեության մեջ բացակայում են բանկային ավանդներով և հաշիվ-
ներով պայմանավորված ռիսկերը: 

 Բանկերի և այլ վարկային կազմակերպությունների գործառնությունները սովորա-
բար կանոնակարգվում են տվյալ երկրի օրենսդրությամբ: ՀՀ օրենսդրության 
առանձնահատկությունն այն է, որ կանոնակարգվում են բանկերին թույլատրվող 
ֆինանսական գործառնությունները, ներդրումային և բաժանորդագրական գոր-
ծունեությունը: 

Այսպես` համաձայն «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի` 
• ՀՀ տարածքում գործող բանկերը, դրանց և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյու-

ղերը օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված կարգով կարող են 
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իրականացնել տվյալ օրենքով նախատեսված ֆինանսական գործառնություններ: 
• Կենտրոնական բանկը կարող է թույլատրել բանկերին` իրականացնելու տվյալ 

օրենքով ուղղակիորեն չնախատեսված գործունեություն կամ գործառնություններ, 
եթե դրանք բխում են կամ սերտորեն կապված են բանկային գործունեության կամ 
օրենքով նախատեսված ֆինանսական գործառնությունների հետ, և եթե դրանք 
թույլատրելը չի հակասում օրենքի նպատակներին և էականորեն չի վտանգում 
ավանդատուների ու վարկատուների շահերը: 

• Բանկերը չեն կարող իրականացնել արտադրական, առևտրային և ապահովա-
գրական գործունեություն, եթե օրենքով այլ բան սահմանված չէ: 

• Բանկերը կարող են իրականացնել ներդրումային գործունեություն` իրենց կամ 
հաճախորդի անունից և հաշվին բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումային 
այլ արժեթղթեր գնել կամ այլ կերպ ձեռք բերել, օտարել, ինչպես նաև իրականաց-
նել բաժանորդագրական գործունեություն` տեղաբաշխման նպատակով ձեռք 
բերել այլ անձանց (թողարկողների) բաժնետոմսեր, պարտատոմսեր և ներդրումա-
յին այլ արժեթղթեր: Ընդ որում առանց Կենտրոնական բանկի նախնական համա-
ձայնության բանկերին արգելվում է այնպիսի գործարքներ կամ գործառնություն-
ներ իրականացնելը, որոնց արդյունքում բանկի մասնակցությունը մեկ այլ անձի 
կանոնադրական հիմնադրամում տոկոսային արտահայտությամբ գերազանցում է 
այդ անձի կանոնադրական հիմնադրամի կամ իր ընդհանուր կապիտալի` օրենքով 
սահմանված չափերը: 

Այսպիսով, առևտրային բանկերն ունեն յուրահատուկ դեր տնտեսության մեջ, մի 
շարք հատկանիշներով տարբերվում են այլ ֆինանսական միջնորդներից և կազմակեր-
պություններից: Շուկայական տնտեսությունում բանկերն առավել կարևոր ֆինանսական 
կազմակերպություններն են, ինչպես վարկավորման ծավալով, այնպես էլ տնտեսական 
շրջանառության սպասարկման նշանակությամբ` հիմնական ֆինանսական միջնորդները, 
ուստի գտնվում են կարգավորման և վերահսկողության հատուկ դաշտում: 

 
Հոդվածում բնութագրվում են բանկերը, դրանց տեսակները, գործառույթները և տարբերու-

թյունները վարկային այլ կազմակերպություններից: Բանկային գործունեության միջազգայնացման 
էական պայման է դիտվում բանկերի օտարերկրյա ներդրումների աճը, ինչը թույլ է տալիս բանկա-
յին գրասենյակում մատուցելու ծառայությունների ողջ փաթեթը: 

 
ЛУСИНЕ МКРТЧЯН 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

         

В статье рассматриваются банки, их виды, функции и отличия от других кредитных организа-
ций. Существенным условием интернационализации банковской деятельности считается рост 
иностранных инвестиций, позволяющих оказывать весь спектр услуг через банковские офисы. 
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LUSINE MKRTCHYAN 
 

MODERN TENDENCIES OF INFO WARE OF BANKING SYSTEM 
         
In paper the most important problems of bank activity are in detail stated. The highest step of 

internationalization of bank activity are growing direct foreign investments of the banks, allowing 
rendering all specters  of services through bank offices. 

 
 
 
 

ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՓՈՒԼՈՒՄ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԶԱՐԳԱՑԱԾ 
ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. բյուջե, ծախսեր, ճգնաժամ, պակասուրդ, հարկա-

յին վերահսկողություն, միջոցառում, կառավա-
րում, արտաքին պարտք 

 
Տորոնտոյում տեղի ունեցած «Մեծ քսանյակի» երկրների առաջնորդների հանդիպու-

մը ցույց տվեց, որ նախորդ հանդիպումների ժամանակ գերակայող ընդհանուր մոտե-
ցումը փոխարինվել է առավել անհատական մոտեցմամբ` ըստ առանձին երկրի կողմից 
մշակվող հարկաբյուջետային քաղաքականության: Դա կապված է այն բանի հետ, որ 
բյուջետային քաղաքականության լայնամասշտաբ խստացման ֆոնին ճգնաժամը դարձել 
էր առավել նկատելի:  

Ըստ վերլուծաբանների` «Քսանյակի» ամենահարուստ երկրները կնքել են համաձայ-
նագիր, որով մինչև 2013 թ. պետք է կրկնակի կրճատեն բյուջետային պակասուրդը, ինչ-
պես նաև մինչև 2015 թ.` փոխառու միջոցների հարաբերությունը սեփականի նկատմամբ՝ 
ի պատասխան հասարակության և շուկաների դրսևորած անհանգստության: Զարգացող 
երկրները, ինչպիսին, օրինակ, Չինաստանն է, իրենց անհանգստությունն են արտահայ-
տել այն միջոցների տվյալների առիթով, որոնք կարող են բացասաբար ազդել սպառող-
ների ծախսերի վրա, հատկապես` ԱՄՆ-ում: Սակայն այլ երկրներ, որտեղ նկատվում է 
վճարման հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի ավելցուկ, արտահայտել են անհամաձայնություն՝ 
կոչ անելով ԱՄՀ-ին (Արժույթի միջազգային հիմնադրամ) խթանելու սպառողական 
պահանջարկը, չընդունելով փաստարկները, թե դա իրենց պարտավորությունն է համաշ-
խարհային տնտեսության վերականգնման աջակցության շրջանակներում:  
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Մեկ առաջարկ միաձայն հավանության է արժանացել «Քսանյակի» բոլոր երկրների 
կողմից, այն է՝ բանկային համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտությունը, մասնավորա-
պես բանկերի կապիտալի բավարարության գործակիցների ավելացումը:  

Սակայն կարծիքները հիմնախնդիրների լավագույն լուծման վերաբերյալ տարբերվում 
են. պետական ծախսերի կրճատում` ինչպես Գերմանիայում, ինֆլյացիա` ինչպես Ֆրան-
սիայում կամ էլ պետական մեծ ծախսերի քաղաքականության շարունակում` ինչպես 
ԱՄՆ-ում: Սրանք այն միջոցներն են, որոնց դիմում են երկրները՝ ելնելով ճգնաժամերի 
հաղթահարման իրենց նախկին փորձից:  

Ներկայում նեդրողները մտավախություն ունեն, որ եվրոպական երկրների պետա-
կան ծախսերի կրճատման ծրագրերը կարող են հրահրել տնտեսական անկման տարա-
ծում՝ ԱՄՆ-ում բնակարանի ձեռք բերման հարկային արտոնությունների տրամադրման 
ծրագրի փակման և Չինաստանի անշարժ գույքի շուկայում փուչիկի ձևավորման ֆոնին: 
Թեև վերլուծաբանները բավականին հոռետեսական կանխատեսումներ են անում Եվրա-
գոտու ծայրամասային երկրների տնտեսության պետական կարգավորման հետևանք-
ների վերաբերյալ, միաժամանակ հիշեցնում են, որ 2011 թ. կանխատեսված տնտեսական 
ակտիվության համընդհանուր անկումը 0,7%-ով հանգեցրեց համաշխարհային տնտեսու-
թյան աճի տեմպերի կրճատմանը միայն 2 բազային կետերում: Նրանք նաև համարում 
են, որ եվրոպական բանկերի սթրես-թեստերի արդյունքների հայտարարումը կարող է 
նպաստել տվյալ տարածաշրջանում իրավիճակի լավացմանը: Ճիշտ այնպես, ինչպես 
2009 թ. ԱՄՆ-ում. անկախ այն բանից` լավ, թե վատ լուրեր էին ստանում բաժնետերերը, 
անորոշության մակարդակը ցանկացած դեպքում իջնում էր:  

Ինչ վերաբերում է Չինաստանին, ապա այս երկրում կանխատեսվեց տնտեսական 
աճի շարունակություն. 10,5%-ով` 2010 թ. և 9,3%-ով` 2011 թ.: Մտավախություններն առ 
այն, որ չինական փուչիկը շուտով կպայթի, չափազանց էին: Եվ թեև վարկերի, անշարժ 
գույքի ու ներդրումների ոլորտում հիմնախնդիրները դառնում են էլ ավելի ակնհայտ, 
տնտեսագետները, այնուամենայնիվ հակված են տնտեսական կոլլապսի շուրջ վեր-
սկսված անհանգստությունները համարելու վաղաժամ:  

Որպեսզի ավելի լավ ըմբռնվի, թե որոնք են Եվրագոտու մի շարք երկրների պետա-
կան ծախսերի կրճատման ծրագրերը, ո՞ր երկրները դրանք կկիրառեն, և կոնկրետ ի՞նչ 
միջոցներ կձեռնարկվեն` կատարվել է համեմատական վերլուծություն:  

Հունաստանի առջև ծառացել է իր տարեկան բյուջետային պակասուրդի կրճատման 
խնդիր. ՆՀԱ (ներքին համախառն արտադրանքի) 13,6%-ից մինչև 2,6%` 2014 թ. սկզբի 
համար: Հունաստանը Եվրամիության ետնապահ մրցունակ երկիրն է` բավականին շռայլ 
աշխատավարձով ու կենսաթոշակային ապահովմամբ: Աշխատավարձի և սոցիալական 
նպաստների համար ծախսերը կազմում են պետական ծախսերի 75%-ը և, ըստ ԱՄՀ 
տվյալների, աճում են ավելի արագ, քան աշխատանքի արտադրողականությունը: Այսպի-
սով, բացի ավելորդ ծախսերի կրճատումից, Հունաստանը պլանավորում է կրճատել 
տնտեսության պետական հատվածում զբաղվածների թիվը, կասեցնել աշխատավարձի 
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աճը և հանել լրացուցիչ երկամսյա աշխատավարձը, որն ավանդապես վճարվում է 
պետական հատվածում աշխատողների մեծամասնությանը:  

Հունաստանը նաև կավելացնի կենսաթոշակային տարիքը, որը տատանվում է 
աշխատողների տարբեր կատեգորիաների միջև և կախված է աշխատանքային փորձից: 
Կենսաթոշակային տարիքն առաջարկվում է ավելացնել 5-10 տարով, որպեսզի կազմի 
60` բոլոր աշխատողների համար:  

Այս երկիրը պատրաստվում է կրճատել նաև կենսաթոշակային վճարումները` 
եկամտի մինչկենսաթոշակային մակարդակի նկատմամբ տոկոսային հարաբերակցու-
թյամբ, իսկ բարձր եկամտի մակարդակով կենսաթոշակառուները պետք է հարկադրված 
լինեն վճարելու հարկ՝ 10%-ի չափով:  

Ինչ վերաբերում է հարկմանը, ապա Հունաստանը կարող է բարձրացնել ԱԱՀ, վառե-
լիքի և ծխախոտի արտադրանքի վաճառքի հարկերը: 

Պետական տնտեսման միջոցների ներդնումը Հունգարիայի համար բանալի դարձավ 
2008 թ. ԱՄՀ հետ պայմանավորվածության հասնելու: Հունգարիայի և Հունաստանի բյու-
ջեների հրապարակային համեմատությունն առաջինին ստիպեց կատարելու ավելի մեծ 
ծավալի փոփոխություններ: Ի լրումն ԱՄՀ կողմից ստացվող աջակցության` Հունգարիայի 
կառավարությունը խոստացավ 15%-ով կրճատել պետական հատվածում զբաղված աշ-
խատողներին աշխատավարձի վճարման մասով ծախսերը, ներդնել նոր հարկ բանկերի 
եկամուտների վրա` երեք տարի ժամկետով, ինչպես նաև սառեցնել պետական ծախսերի 
մակարդակը:  

Իռլանդիան նախաձեռնեց իր բյուջետային պակասուրդը մինչև 2015 թ. 5%-ից փոքր-
ինչ ավելի կրճատելու ծրագիրը, մինչդեռ այն առայսօր կազմում է 12%: Պետական ծախ-
սերի կրճատման քաղաքականությունը Իռլանդիայում իրականացվում արդեն տարուց 
ավելի: Միջոցառումները ներառում են հարկերի ավելացում, պետական հատվածում 
զբաղված աշխատողների աշխատավարձի պակասեցում 5-15%-ով, սոցիալական 
նպաստների չափի նվազեցում, առողջապահական ծառայությունների քանակի կրճա-
տում և այլն: 

Իտալիայի համար անմիջական խնդիր է ծախսերի կրճատումը 24 մլրդ եվրո գումարի 
չափով, որը մուտք է արվել երկրի բյուջե 2011-2012 թթ.: Սակայն ԱՄՀ-ն նշել է, որ պլանա-
վորվող համախմբումը բավարար չէ: Իտալիան պարտավորություն էր ստանձնել երեք 
տարով սառեցնել պետական հատվածում աշխատավարձի վճարումը, փոխարինել աշ-
խատանքից ազատվողների կամ կենսաթոշակի անցնողների միայն 20%-ին, կրճատել 
քաղաքային և տարածաշրջանային բյուջեները, ինչպես նաև ուժերն առավել կենտրո-
նացնել հարկերի վճարումից խուսափելու դեմ պայքարի վրա: Նա նաև պարտավորվել էր 
ավելացնել կենսաթոշակային տարիքը 6 ամսով, բայց միևնույն ժամանակ կենսաթոշա-
կային տարիքը կմնա 61-ի մակարդակին:  

Պորտուգալիայի կառավարությունն իր առջև խնդիր էր դրել մինչև 2011 թ. կրճատել 
երկրի տարեկան պակասուրդը ՆՀԱ 7%-ից մինչև 4,6%:  
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Պորտուգալիան պլանավորում էր 1-2,5%-ով բարձրացնել ԱԱՀ-ն, եկամտահարկը և 
շահութահարկը: Ծրագրում էր 5%-ով կրճատել երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաների և 
քաղաքագետների աշխատավարձերը: Բացի դրանից սառեցված կլինեն պետական 
աշխատողների աշխատավարձերը:  

Իսպանիայի կառավարությունը խոստացել էր տվյալ տարում մինչև հաջորդ տարվա 
սկիզբը ՆՀԱ-ն 9,3-ից կրճատել մինչև 6%: Պետական տնտեսման պլանով նախատես-
վում էր մոտակա ժամանակում 15 մլրդ եվրոյով ծախսերի կրճատում, որն իր մեջ ներա-
ռում էր պետական ծառայողների աշխատավարձի 5%-ով կրճատումը` 2010 թ., և դրա 
սառեցումը 2011 թ.:  

Համաձայն այդ պլանի` պետք է փոխարինվեն պետական ծառայողների, կենսաթո-
շակի անցնողների միայն 10%-ը: Սակայն դա չի անդրադառնա այնպիսի ոլորտների վրա, 
ինչպիսիք են պետական առողջապահությունը, կրթությունը և ծերերի խնամքը:  

Ֆրանսիան մինչև 2014 թ. սկիզբը պետք է կրճատեր ՆՀԱ-ն` 5%-ից մինչև 3%: Այդպի-
սով` պակասուրդը պետք է նվազեր 100 մլրդ եվրոյով: Համաձայն հրապարակված հաշ-
վետվությունների` պակասուրդի 85 միլիարդով կրճատմանը կարելի էր հասնել ծախսերի 
նվազման, հարկային ճեղքերի փակման և ակնկալվող տնտեսական աճից ստացված 
եկամտի շնորհիվ: Մնացած 15 միլիարդը կտնտեսվեր տնտեսության խթանման մասով 
ժամանակավոր միջոցների վերացմամբ:  

Ի լրումն վերևում թվարկված միջոցառումների` Ֆրանսիայի կառավարությունը ձեռ-
նամուխ եղավ 10%-ով պետական աշխատակազմի սպասարկման ծախսերի կրճատմանը: 
Նաև ակնկալվում էր, որ մոտ ժամանակներս կհրապարակի կենսաթոշակային համա-
կարգի բարեփոխման մասով իր ծրագիրը, որն, ըստ կանխատեսումների, անշահավետ 
կլինի մոտակա տասնամյակների համար: Կենսաթոշակային բարեփոխումների շրջա-
նակներում առաջարկվող միջոցառումներից մեկը կարող է լինել տարիքի ավելացումը, 
ինչն, անկասկած, ուժեղ հակազդեցություն կառաջացնի արհմիությունների կողմից: Ներ-
կայում Ֆրանսիայի քաղաքացիները, որոնց աշխատանքային փորձն առնվազն 40 տարի 
է, իրավունք ունեն լրիվ կենսաթոշակ ստանալու 60 տարեկան հասակում:  

Թեև Եվրագոտում Գերմանիայի տնտեսությունն ամենակայունն է, գերմանական 
կառավարությունը նույնպես որոշել էր փոքր-ինչ ապահովագրվել:  

Մշակվեց պետական տնտեսման մի այնպիսի ծրագիր, որը կօգներ հասնելու բյուջե-
տային պակասուրդի նվազեցմանը տվյալ տարում 5%-ից մինչև 3%` 2013 թ., ինչպես նաև 
մինչև 2014 թ. կրճատելու պետական ծախսերը 80 մլն եվրոյով:  

Առաջարկվող ձեռնարկումները ներառում են մանկական նպաստների չափի կրճա-
տում, ինչպես նաև գործազրկության նպաստների վճարման մասով առավել ընտրողա-
կան մոտեցում: Ի լրումն դրա` հետագա չորս տարիների ընթացքում պետական հատ-
վածում կկրճատվի մոտ 10000 աշխատատեղ, կրճատումը չի շրջանցի գերմանական 
բանակը: Հարկման ոլորտում Գերմանիան մտադիր էր կրճատել արտոնությունները, 
ավելացնել միջուկային վառելիք արտադրողների հարկը, բարձրացնել ֆինանսական 
գործառույթների հարկերը:  
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Առայսօր Մեծ Բրիտանիայի համընդհանուր պարտքը կազմում է 1 տրիլիոն ԱՄՆ դո-
լար, և ակնկալվում է, որ այդ գումարը կկրկնապատկվի հաջորդ 5 տարիների ընթաց-
քում: Սպասվում է նաև, որ այս փուլում միայն պետական պարտքի սպասարկման մասով 
տարեկան տոկոսները կաճեն մինչև 100 միլիարդ ԱՄՆ դոլար, ինչը նշանակում է աճ 
67%-ով՝ ներկայիս մակարդակի համեմատ: 

Մեծ Բրիտանիան նույնպես կկատարի պետական ծառայողների կրճատում` նշելով, 
որ նրանց թիվը չափազանց մեծացել է վերջին տարիներին, մինչդեռ մասնավոր հատ-
վածում զբաղվածությունը կրճատվել է 3,7%-ով: Պետությունը չի հրաժարվի բնակչության 
առավել խոցելի խավերի պաշտպանությունից: Պետական տնտեսման միջոցների հա-
ջորդ փաթեթը հրապարակվել է 2013 թ. նոյեմբերին, որից հետո վարչապետը սկսել է 
երկրում երկարատև հեռանկարով բյուջետային իրավիճակի կայունացման միջոցների 
հրապարակային քննարկում: 

Այսպիսով, համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ինչպես 
Եվրագոտու, այնպես էլ զարգացող երկրներում պետական ծախսերի կառավարումը դի-
տարկվեց որպես հրատապ լուծում պահանջող հիմնախնդիր: Այդ հիմնախնդրի լուծման 
լավագույն տարբերակը գրեթե ամենուրեք համարում են պետական ծախսերի կրճա-
տումը: 

 

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հետո ինչպես Եվրագոտու, այնպես էլ 
զարգացող երկրներում պետական ծախսերի կառավարումը դիտարկվեց որպես հրատապ լուծում 
պահանջող հիմնախնդիր: Սույն հոդվածի շրջանակներում փորձ է արվել համեմատական վերլու-
ծությամբ զուգահեռներ անցկացնելու պետական ծախսերի և, մասնավորապես, բյուջետային պա-
կասուրդի միջև: 

 

АЛВАРД САРГСЯН 
 

ПРОЯВЛЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКИ НА ПОСТКРИЗИСНОМ ЭТАПЕ  
В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ 

 

После всемирного финансово-экономического кризиса как в Еврозоне, так и в развивающих-
ся странах управление государственными расходами рассматривалось как проблема, требующая 
срочного решения. В рамках настоящей статьи была сделана попытка посредством сравнительно-
го анализа провести параллель между государственными расходами и, в частности, бюджетным 
дефицитом.  

 

ALVARD SARGSYAN 
 

THE MANIFESTATIONS OF BUDGET POLICY ON POST-CRITICAL STAGE IN THE 
DEVELOPED COUNTRIES 

 

After the global financial and economic crisis both in the Eurozone and in developed countries, the 
management of public expenses was considered as a problem that requires an urgent solving. In the 
frames of this article by the use of comparative analysis we tried to draw a parallel between public 
expenses and, in particular, budget deficit. There are presented the steps taken by the analyzed 
countries. 
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ԱԻԴԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ  
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ  

 
ԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑԵՐ 

ԳՈՐԾԱՌՆԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
 

Հիմնաբառեր. արտադրողականություն, գործառնական աուդիտ, 
ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծություն, տնտե-
սության զարգացում 

 
Արտադրողականության ապահովումը երկրի տնտեսության ցանկացած ճյուղում սեր-

տորեն կապված է արտադրանքի, մատուցվող ծառայությունների ու կատարվող աշխա-
տանքների ինքնարժեքի իջեցման հետ: Դա պահանջում է արտադրության արդյունավե-
տության բարձրացման պահուստների հետազոտման տարբեր մեթոդների կիրառում: Այդ 
պահուստները ցանկացած կազմակերպությունում ներկայացնում են դեռևս չօգտագործ-
ված այն հնարավորությունները, որոնք կարող են ուղղվել արտադրանքի (կատարված 
աշխատանքների, մատուցվող ծառայությունների) որակի բարձրացմանը, ինքնարժեքի 
իջեցմանը, շահութաբերության ավելացմանն ու ֆինանսական վիճակի բարելավմանը: 
Դրանց բացահայտման համար կազմակերպության մենեջմենթը պետք է կիրառի մտա-
վոր այնպիսի ներուժ, որն ապահովի արտադրանքների մրցակցային գերակայությունը 
շուկայում: Ամերիկացի հայտնի ինժեներ, աշխատանքի կազմակերպման ռացիոնալիզա-
տոր Հարինգտոն Էմերսոնը, ով մասնագիտացել էր երկաթուղային ճանապարհների շա-
հագործման ու լեռնային գործում, իր աշխատություններից մեկում նշում է, որ արտադրո-
ղականության սկզբունքները ոգևորում են հենց կորուստների` ընդհանրապես բոլոր կո-
րուստների վերացման գաղափարով, որոնք վերջին հաշվով հանգեցնում են վատնումնե-
րի, և, որ թեև մեր մոլորակում բոլոր կորուստների հնարավոր վերացումը ուտոպիական 
գաղափար է, սակայն դրանց ցանկացած կրճատում արդեն մեզ բերում է մեծ պարգև1:  

Արտադրողականությունը բնութագրվում է կազմակերպության` գործունեությամբ 
նպատակներին հասնելով, արդյունավետությունը` նպատակներին հասնելու ռեսուրսնե-
րով: Երկրորդը հաճախ կարելի է ավելի հեշտ գնահատել, քան առաջինը, քանի որ ար-
դյունավետություն ասելով` միանշանակ հասկացվում է նվազագույն ծախսերով առա-
վելագույն արդյունքներին հասնելը: Այս ցուցանիշների գնահատման չափանիշներն առա-
վել հստակ են: Այսպես` եթե համեմատության մեջ դնենք միևնույն որակի արտադրանքի 
արտադրության արդյունքները տարբեր կազմակերպություններում, ապա արդյունավետ է 
այն կազմակերպության աշխատանքը, որի ծախսերն ավելի ցածր են:  

                                                           

1 Г.Эмерсон., Двенадцать принципов производительности, БИЗНЕС-ИНФОРМ, МОСКВА, 1997, стр. 176. 
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Գործառնական աուդիտն առավելապես կապված է գործառնական մենեջմենթի 
գործընթացների թեստավորման ու կատարելագործման հետ: Ի տարբերություն ֆինան-
սական հաշվետվությունների աուդիտի, որ իրականացվում է համընդհանուր ընթացա-
կարգերով` գործառնական աուդիտը պահանջում է նեղ մասնագիտական մոտեցումներ 
ու ճյուղային առանձնահատկությունների իմացություն: Այն անմիջականորեն առնչվում է 
տեխնոլոգիական գործընթացների` սահմանված նորմատիվներով իրականացված ճշտու-
թյան ստուգմանը: Արտադրողականության գործիմաց գնահատումը խիստ կարևոր է 
ազգաբնակչության անվտանգության ապահովման համար, որովհետև ցանկացած ճյու-
ղում որակի խախտումներով թողարկված արտադրանքը, կատարված աշխատանքը կամ 
մատուցված ծառայությունը թողնում են սոցիալական և տնտեսական ծանր հետևանքներ: 
Արտադրողականությունն այս իմաստով ենթադրում է դրված նպատակին անվերապահո-
րեն ճշգրիտ հասնելու պայման: 

Գործառնական աուդիտորը պետք է ծանոթ լինի լայնամասշտաբ գործնական հիմ-
նախնդիրներին, որպեսզի կարողանա գործիմաց առաջարկներ անել: Բայց դա կապված 
է որոշակի դժվարությունների հետ, քանի որ միշտ չէ, որ կան բարձր որակավորված ներ-
տնտեսական աուդիտորներ, որոնք կկարողանան նեղ մասնագիտական փորձաքննու-
թյուններով ներկայացնել եզրակացություններ և դրանց հիման վրա` արժեքավոր առա-
ջարկություններ: Բնական է, որ, օրինակ, մեքենաշինական գործարանում հավաքման 
արտադրամասի գործունեությունը չափազանց լավ պատկերացնող աուդիտորն արհես-
տավարժ չլինի գովազդային գործակալության առանձնահատուկ գործընթացներին 
առնչվող հարցերում: Հետևաբար այս ոլորտում գործունեություն պետք է ծավալի մեկ 
ուրիշ` նեղ մասնագիտացված աուդիտոր: 

Այս իմաստով` այն գործառնական աուդիտորները, ովքեր լավ են պատկերացնում 
ֆուկցիոնալ արժեքային (ինժեներական) վերլուծության (ՖԱՎ) հիմունքները, ավելի հեշ-
տությամբ են կողմնորոշվում արտադրանքի որակի գնահատման, դրա գործառույթների 
կատարելագործման խնդրում: Դա, իր հերթին, տալիս է ռեսուրսների ավելի խնայողա-
բար օգտագործման հնարավորություն: 

Ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծության էությունն այն է, որ թողարկվող յուրաքան-
չյուր միավոր արտադրանքի առանձին հանգույցների գործառույթները, որպես տնտեսա-
կան ռեսուրսների կրողներ, ենթարկվում են աուդիտի, ու դրա հիման վրա բացահայտ-
վում են հիմնական ու օժանդակ գործառույթների իրականացման ծախսերի կրճատման 
ուղիները: Հատկապես օժանդակ գործառույթներից ընտրվում են ոչ պետքականները` որ-
պես ավելորդ նյութական ու աշխատանքային ծախսումների կրողներ: Դրանց վերացումը, 
իր հերթին, հանգեցնում է ինքնարժեքի կրճատմանը, օբյեկտն էլ շարունակում է իրա-
կանացնել իր գործառույթը: 

Ինքնարժեքի ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծությունը ծախսերի կրճատման մեծ 
տարածում գտած եղանակներից է աշխարհում, որ պայմանավորված է արտադրական 
գործառնությունների համակողմանի հետազոտմամբ, աուդիտով և թեստավորմամբ: Այդ 
վերլուծությունը ծագել է 20-րդ դարի 40-ական թթ.: Համարյա թե միաժամանակ ամերի-
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կացի ինժեներ Լ.Դ.Մայլզը` «General Motors» ֆիրմայից, և Յու.Մ.Սոբոլևը` Ռուսաստանի 
Պերմ քաղաքի հեռուստացույցների գործարանից, առաջարկեցին որակական նոր մոտե-
ցումներ արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցման պահուստների բացահայտմանը: Յու.Մ. 
Սոբոլևի առաջին մշակումը թույլ տվեց դետալները կրճատել 70, նյութերի ծախսերը` 42, 
աշխատատարությունը` 69, իսկ արտադրանքի ինքնարժեքը` 1.7%-ով: Փորձը ցույց է 
տվել, որ ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծության յուրաքանչյուր դոլարի ծախսը ապահո-
վում է 7-20 դոլարի տնտեսում` կախված արտադրության ճյուղից, որտեղ դա իրակա-
նացվում է, և հետազոտվող օբյեկտից1: 

Իրականում ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծության ծագումը և զարգացումը` որպես 
ծախսերի կրճատման նպատակային մեթոդի, Խորհրդային Միության արդյունաբերու-
թյան մեջ տեղի ունեցավ երեք փուլով: Առաջինը վերաբերում է Հայրենական մեծ պատե-
րազմի ժամանակահատվածին, երբ հաճախ անհրաժեշտություն էր առաջանում դեֆիցիտ 
նյութերը փոխարինել ավելի քիչ դեֆիցիտ նյութերով` միաժամանակ պահպանելով դե-
տալների հիմնական գործառույթները: Օրինակ` մեքենաշինական գործարաններից մե-
կում առանցքակալները մինչև 15 կվ/ժ շարժիչների համար, առանց որակը վնասելու, 
լցնում էին ոչ արճճե ձուլվածքով` թանկարժեք ականի փոխարեն: Մագնիտոգորսկի մե-
տալուրգիական կոմբինատում գունավոր մետաղը փոխարինում էին հակաֆրիկցիոն 
թուջով2: 

Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ ծախսերի ռացիոնալ կատար-
ման ուղիների հետազոտումը լայնորեն սկսվեց նաև զարգացման բարձր մակարդակ 
ունեցող երկրներում: Այսպես` «General Electric» ամերիկյան ֆիրմայում թույլատրվեց որոշ 
դետալներ ժամանակավորապես պատրաստել ավելի քիչ դեֆիցիտ ու ավելի էժան նյու-
թերից: Ժամանակ անց կատարված վերլուծությունները ցույց տվեցին, որ այդ դետալնե-
րով ոչ միայն հաջողությամբ իրականացվում էին պահանջվող գործառույթները, այլև մի 
շարք դեպքերում դրանց աշխատանքի հուսալիությունը նույնիսկ բարձրացել էր: 

1977 թ. Լ.Դ.Մայլզին հանձնարարվեց մշակել արտադրության ծախսումների ու ծախ-
սերի իջեցման մեթոդ, որն անվանվեց ինժեներական վերլուծություն: Եթե Յու.Մ. Սո-
բոլևի հետազոտություններն ուղղված էին արտադրանքի թողարկման ավելի խնայողա-
կան մեթոդների բացահայտմանը, ապա ամերիկացի ինժեներները վերլուծության հիմք 
ընդունեցին արտադրանքի գործառույթը` վերլուծվող կոնստրուկցիան դիտարկելով որ-
պես դրա ֆունկցիոնալ նշանակության իրականացման տարբերակներից մեկը: 

Սկզբնական շրջանում այդ մեթոդը ընդունվեց որպես կոնստրուկտորական գործի 
այբուբեն: Միայն հետագայում, երբ գործնական օրինակները հաստատեցին դրա ար-
դյունավետությունը, ինժեներական արժեքային վերլուծությունը մեծ տարածում գտավ ոչ 
                                                           

1 Г.В.Савицкая, Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие, Мн., “Новое знание”, 2001, 
с. 182. 
2 Основы функционально-стоимостного анализа. Под редакцией М.Г.Карпунина и Б.И.Майданчика, Москва, 
“Энергия”, 1980, с. 10-11. 
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միայն Ամերիկայում, Անգլիայում, այլև Գերմանիայի Ֆեդերատիվ Հանրապետությունում, 
Կանադայում, Ճապոնիայում և ուրիշ երկրներում: 

Այսպիսով, ՖԱՎ-ի համակարգի երկրորդ փուլը 1950-ական թթ. մինչև 1960-ական 
թթ. սկիզբն էր: Խորհրդային Միությունում համապետական խնդիր էր դրված` ապահովել 
կոնստրուկտորների ու տեխնոլոգների բարձր պատրաստվածություն, ովքեր պետք է 
նախագծեին շահագործման մեջ ավելի հարմար և ավելի էժան արտադրատեսակների 
կոնստրուկցիաներ: Նման մեթոդներից մեկը Յու.Մ.Սոբոլևն անվանեց «Կոնստրուկտո-
րական լուծումների տնտեսագիտական վերլուծություն և կոնստրուկցիաների մշակում 
ըստ տարրերի»1: Նա առաջարկեց ճշտել կոնստրուկցիաների առանձին դետալների 
նշանակությունը, առանձնացնել կոնստրուկցիայի տարրերը, որոշել դրանց գործառույթն-
երը, ի հայտ բերել կոնկրետ տարրի` գործառույթի իրականացման նվազագույն նյութա-
կան ու աշխատանքային ծախսերը և թեստավորել մշակման արդյունքները` գործառույթի 
բարձր որակի երաշխիքը այս ծախսերի պայմաններում: Յու.Մ.Սոբոլևի մեթոդը մեծ հե-
տաքրքրություն առաջացրեց մասնագետների շրջանում. ուսումնասիրվում և գործնական 
կիրառում էր գտնում տարբեր ձեռնարկություններում: Այդ ժամանակահատվածը նշանա-
վորվել է երկրում արտադրության համակարգային տեխնիկատնտեսական վերլուծության 
զարգացմամբ. նպատակն էր որոշել տեխնիկայի, տեխնոլոգիայի, արտադրության կազ-
մակերպման մակարդակի ազդեցությունը ձեռնարկության աշխատանքի արդյունքների 
վրա ու բացահայտել թաքնված ներտնտեսական պահուստներն այդ գործոններում: 

Խորհրդային Միության, այսպես կոչված` սոցիալիստական տնտեսության պայման-
ներում, անտնտեսավարության պատճառով, ֆունկցիոնալ արժեքային մեթոդը ամենից 
քիչ էր կիրառվում: Մինչդեռ լավագույն արդյունքներն այդ ընթացքում գրանցել են Գեր-
մանիայի Դեմոկրատական Հանրապետությունում և Չեխոսլովակիայի Սոցիալիստական 
Հանրապետությունում: 

Ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծության զարգացման ընթացքում Խորհրդային Միու-
թյան սահմաններում ձևավորվեց հետազոտման համակարգ, հատկապես` համամիութե-
նական մի ճյուղում, որը Էլեկտրատեխնիկական արդյունաբերության նախարարության 
կառուցվածքում էր: Նախարարության կազմում կար կարգավորող խորհուրդ, որն իրա-
կանացնում էր ՖԱՎ-ի մեթոդական ու կադրային ապահովվածության խնդիրների 
լուծումը: 

Որպես այդ համակարգի մեթոդաբանական կենտրոն` հիմնվեց գիտահետազոտա-
կան ինստիտուտ, որը զբաղվում էր ՖԱՎ-ի հիմնախնդիրներով: Կադրերի նախապատ-
րաստումը և տեղեկատվության ընդհանրացումը ՖԱՎ-ի արդյունքների մասին իրակա-
նացնում էր, այսպես կոչված` բազային կենտրոնը: Ձեռնարկություններում ստեղծվում էին 
կամ ՖԱՎ-ի մասնագիտացված բաժիններ, կամ ստեղծագործական խմբեր` առանձին 
օբյեկտների վերլուծության համար: Ընդհանուր առմամբ այդ ամենը ներկայացնում էր 

                                                           

1 Ю.М.Соболев, Конструктор выбирает решение. Пермь, “Пермское книжное издательство”, 1979, с. 17. 
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համապետական բյուրոկրատական համակարգ, որն ուներ ձեռնարկության կառավար-
ման մի քանի մակարդակներ: 

Արևմուտքում ընտրեցին այլ ճանապարհ, քանի որ անհնար էր ստեղծել համընդհա-
նուր ՖԱՎ-ի մեթոդիկա, որն օգտակար լիներ բացառապես բոլոր հետազոտվող օբյեկտ-
ների համար` նույնիսկ մեկ ճյուղի սահմաններում: Դրան նաև նպաստում էր առևտրային 
գաղտնիքի պահպանումը: 

Ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծությունը զարգացման երրորդ փուլում քայլ առ քայլ 
ճանաչում գտավ ոչ միայն առաջատար, այլև սոցիալիստական մի շարք երկրներում` 
Լեհաստանում, Հունգարիայում, Հարավսլավիայում, խորհրդային տարբեր հանրապե-
տություններում: Կատարված բոլոր աշխատանքների քանակը մեթոդի կիրառմամբ հա-
սավ մի քանի հազարի: Այդ երկրներում կազմակերպվեցին մասնագիտական ազգային և 
միջազգային գիտաժողովներ` արժեքային վերլուծության թեմայով, ձևավորվեցին գերա-
տեսչություններ պետական մասշտաբով: Որոշ երկրներում ՖԱՎ-ի ներդրումը գործնա-
կան կյանքում անգամ կանոնակարգվեց օրենսդրական փաստաթղթերով: Հայաստանը 
խորհրդային հանրապետությունների թվում առաջիններից էր, որ կազմակերպեց հանրա-
պետական գիտաժողով ՖԱՎ-ի հիմնախնդիրների շուրջ, որին մասնակցեցին մեր բուհե-
րի և արտադրության առաջատար մասնագետներ` ներկայացնելով ծախսերի կրճատման 
վերաբերյալ հետաքրքիր գաղափարներ1: 

Այս փուլում Արևմուտքում և ԽՍՀՄ-ում ստեղծվեցին մի շարք արժեքավոր աշխատու-
թյուններ` նվիրված ինժեներական վերլուծության ու ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծու-
թյան տեսական դրույթներին և գործնական մշակումներին: Դրանցից կարելի է առանձ-
նացնել Մ.Դ.Մայլզի և Ե.Ա.Գրամպի մշակումները, որտեղ բերվում են ծախսերի կրճատ-
ման բազմաթիվ գործնական օրինակներ տնտեսության տարբեր ճյուղերում2: 

Արդի պայմաններում տարբեր ֆիրմաներում հարյուրավոր մասնագետներ զբաղվում 
են ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծությամբ: Շուկա մուտք գործող համարյա բոլոր նոր 
արտադրատեսակները ենթարկվում են այդպիսի վերլուծության: Դա ապահովում է բա-
ցարձակ արդյունավետություն:  

Մեր կարծիքով` գործառնական աուդիտի հետագա զարգացումը կապված է կազ-
մակերպությունների ճյուղային առանձնահատկություններին խորապես ծանոթ աուդի-
տորների պատրաստման հետ: Ուստի բոլոր այն ուսումնական հաստատություններն ու 
մասնագիտացված ասոցիացիաները, որտեղ հիմնականում կենտրոնացած են ֆինանսա-
կան հաշվետվությունների հավաստիության ստուգման հմտությունների դասավանդման 
վրա, պետք է լուրջ ուշադրություն դարձնեն նաև տարբեր ոլորտներին վերաբերող 

                                                           

1 Функционально-стоимостный анализ и повышение эффективного производства (Материалы республи-
канской научно-экономической конференции, октябрь 1978 г.), Ереван, 1979.  
2 Miles L.D., Technigues of Value and Engeneering. NY, 1972. 
Грамп Е.А., Функционально-стоимостный анализ и его использование в промышленности зарубежных стран, 
М.: Информэлектро, 1971. 
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գիտելիքների մատուցմանը: Սա պահանջում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի կազմա-
կերպությունների գործունեության վերլուծության ու աուդիտի ուսուցանում: Հարկ է նշել, 
որ այս տեսանկյունից մեծ տեղ էր տրվում խորհրդային համապատասխան կրթական 
ծրագրերում` պարտադիր դարձնելով ճյուղերի կազմակերպությունների վերլուծության 
առանձնահատկությունների դասավանդումը: Այսպիսով, անհրաժեշտ է խթանել ֆունկ-
ցիոնալ արժեքային վերլուծության մեթոդների ուսուցումը` որպես գործառնական աուդի-
տի կարևոր գործիքի: 

 
Արտադրողականության թեստավորումը և աուդիտը պահանջում են հետազոտության արդյու-

նավետ մեթոդների կիրառում: Այդ մեթոդներից հոդվածում առանձնահատուկ տեղ է հատկացվել 
ֆունկցիոնալ արժեքային վերլուծությանը (ՖԱՎ), որը հնարավորություն է տալիս վերլուծել միավոր 
արտադրանքի առանձին հանգույցների գործառույթները, փնտրել դրանց մեջ ոչ պետքականները` 
որպես ավելորդ ծախսերի կրողներ:  

Գործառնական աուդիտում ՖԱՎ մեթոդի հետագա կիրառման համար անհրաժեշտ է տնտե-
սության տարբեր ճյուղերի կազմակերպությունների տեխնոլոգիական առանձնահատկություննե-
րին ծանոթ մասնագետների պատրաստում:  

 
АИДА САРДАРЯН 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ПОСРЕДСТВОМ 

ОПЕРАЦИОННОГО АУДИТА 
 

Тестирование и аудит производительности требуют применения эффективных методов иссле-
дования. Из этих методов в статье особое место уделено фунционально-стоимостному анализу 
(ФСА). Этот метод дает возможность анализировать отдельные функции узлов единицы продук-
ции, найти среди них ненужные - как носители излишних затрат.  

Для дальнейшего развития ФСА в операционном аудите необходима подготовка профес-
сиональных специалистов, знакомых с технологическими особенностями организаций различных 
отраслей экономики.  

 
AIDA SARDARYAN 
 

SOME iSSUES OF PRODUCTIVITY INCREASING BY OPERATIONS AUDIT 
 
In nowdays conditions productivity providing as an aim of economy activity of any organization is 

an important object of operation audit. Testing and auditing of productivity requir an use of research 
efficient methods. In my opinion, among them it has to be distinquished method of functional valuable 
analysis(FVA)This method allows to analyse separate components functions of unit product, among them 
find unnessasary functions as a bearers of superfuous expenses. 

For further development FVA within operations audit it is nessasary the preparation of professional 
specialists, learned technological pecularities of economics different branches. In this business the grate 
role will have those institutions and professional associations, which must teach not only testing methods 
of Financial statements authenitic, but provide of different sphere activity analysis and audit knowledge. 
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ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄՀԵՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ  
ՀՀ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. հիմնական միջոցներ, վերարտադրություն, ամոր-
տիզացիա, ներդրումներ, ֆինանսական ռեսուրս-
ներ 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների 
վերարտադրության հիմնահարցերի բացահայտման ուղղություններից է իրական հատ-
վածի արդյունաբերական կազմակերպությունների միջոցների վերարտադրությունը: Ֆի-
նանսական ռեսուրսների ձևավորումը և արտադրական կազմակերպությունների միջոց-
ների վերարտադրությունն ինքնանպատակ չեն, այլ միտված են առևտրային գործունեու-
թյան ընթացքում յուրաքանչյուր կազմակերպության զարգացման համար բավարար ֆի-
նանսների գոյացմանը, ֆինանսական շուկաներում ֆինանսավորման նոր երկարաժամ-
կետ աղբյուրների որոնմանը: Արդյունաբերական կազմակերպությունները, ստանալով 
տնտեսական ինքնուրույնություն և անկախություն, ելնելով գործունեության առանձնա-
հատկություններից` որդեգրել են ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և բաշխման 
նոր մոտեցումներ: Ամորտիզացիան, որպես այդպիսին, վերաբերում է կազմակերպու-
թյան սեփական ֆինանսական ռեսուրսներին, ավելին` չբաշխված շահույթի և պահուստ-
ների հետ մեկտեղ ինքնաֆինանսավորման տարատեսակ է1:  

ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնական միջոցների վերարտա-
դրությամբ դրամական կուտակումների մակարդակը գնահատելու նկատառումով դի-
տարկվել են արդյունաբերական արտադրանքի արտադրության արդյունքները: Այդ ար-
տադրանքի հիմնական մասը թողարկվել է մշակող արդյունաբերությունում. 2011 թ. ցու-
ցանիշով` 64,6%2: Այնուհետև արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում հաջոր-
դաբար 17, 16,6 և 1,8% են կազմել հանքագործական արդյունաբերության և բացահանքե-
րի շահագործման, էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարա-
ման, ջրամատակարարման, կոյուղու, թափոնների կառավարման և վերամշակման 
ոլորտների արդյունքները: Այս համատեքստում կարևորվում է արդյունաբերական արտա-
դրանք թողարկող, ինչպես նաև ըստ տնտեսության առանձին ոլորտների խոշոր և միջին 
առևտրային կազմակերպությունների քանակը: 2009-2011 թթ. արդյունաբերական կազ-
մակերպություններից գերակշռում էին մշակող արդյունաբերության կազմակերպություն-
                                                           

1 Финансовый менеджмент, П.Н. Брусов, Т.В.Филатова, Москва, 2012, с. 28. 
2 ՀՀ ԱՎԾ-ի Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան  2012, էջ 284: 
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ները` մասնավորապես 2009 թ. կազմելով 2147 (ընդհանուրի 93,2), իսկ 2010 թ.` 2241 
(90,2%-ը): Չնայած 2011 թ. այդ արդյունաբերության կազմակերպությունների քանակն 
ավելացել է` հասնելով 2380-ի, սակայն դրանց տեսակարար կշիռն ընդհանուրի մեջ նվա-
զել է` 89,9%1: 2007-2009 թթ. ամենամեծ քանակով խոշոր և միջին առևտրային կազմա-
կերպությունները գործել են առևտրի, ավտոմեքենաների, կենցաղային արտադրատե-
սակների և անձնական օգտագործման իրերի նորոգման ոլորտում` 2009 թ. կազմելով 
254 կամ ընդհանուրի 17,5%-ը: Այդուհանդերձ, սկսած 2010 թ., խոշոր և միջին առևտրային 
կազմակերպությունների ընդհանուր քանակում ևս գերակշռել են մշակող արդյունաբերու-
թյան կազմակերպությունները. 2010 թ.` 278 (ընդհանուրի 21,6), իսկ 2011 թ.` 254 (21%-ը)2:  

Աղյուսակ 1 
Արդյունաբերության հիմնական ցուցանիշները 1992-1997թթ3. 

 

 1992 1993 1994 1995 1996 1997 
Ձեռնարկությունների քանակը 744 772 784 773 786 786 
Արտադրանքի ծավալը (փաս-
տացի գներով) մլն դրամ 

 
63935,3 

 
494369,5

 
93264,1 

 
172048,2

 
229570,4 

 
254315,6

Արդյունաբերաարտադրական 
անձնակազմի թիվը (հազ. մարդ) 

 
319,2 

 
298,7 

 
263,7 

 
232,1 

 
202,6 

 
173,3 

Արդյունաբերաարտադրական 
հիմնական ֆոնդերը 
(հաշվեկշռային արժեքով) 
տարեվերջին, մլն դրամ 

8457 782039 5111 90109 103997 126226 

Շահույթ (վնաս) մլն դրամ 10906 198226 17708 16336 2357,4 -4944,0 
Արտադրանքի շահութա-
բերությունը (տոկոսներով) 36,0 56,7 30,8 6,3 1,8 9,7 

 

Ընդհանուր առմամբ երկարաժամկետ ներքին ֆինանսական ռեսուրսների վերար-
տադրության հիմնահարցերը բացահայտելու նկատառումով նպատակահարմար է դի-
տարկել մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների տվյալները: ՀՀ մշակող 
արդյունաբերության կազմակերպություններում ներդրումային նպատակով օգտագործվող 
ամորտիզացիոն մասհանումների իրական ծավալների որոշարկումն էլ վերջին հաշվով 
հանգեցնելու է երկարաժամկետ ֆինանսական ռեսուրսների վերարտադրության հիմնա-
հարցերի բացահայտմանը: Թերևս, արդյունաբերական կազմակերպությունների հիմնա-
կան միջոցների վերարտադրության հիմնահարցերի արմատը պետք է փնտրել 1990-
ական թթ.:  

Այս ընդհանուր համատեքստում բավական է փաստել, որ 1993 թ. արդյունաբերու-
թյան արդյունաբերաարտադրական հիմնական ֆոնդերի հաշվեկշռային արժեքը կազմել 
                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ-ի Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան, 2012, էջ 388: 
2 ՀՀ ԱՎԾ-ի Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան,  2012, էջ 390: 
3 Արդյունաբերություն, 1998, Վիճակագրական ժողովածու, Երևան, 1999, էջ 5: 
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է 782039 մլն ռուբլի (1992-1993 թթ. ցուցանիշներն արտահայտված են խորհրդային ռուբ-
լով, իսկ 1994-1997 թթ. ցուցանիշները` ազգային արժույթով` դրամով. 1 դրամը = 200 
ռուբլի), 1994 թ.` 5111 մլն դրամ, իսկ արդեն 1995 թ.` 90109 մլն դրամ: 

Վերոնշյալ տվյալները համադրելով 2007-2011 թթ. ամբողջ արդյունաբերության հիմ-
նական միջոցների սկզբնական արժեքի մեծության դինամիկ պատկերի հետ (տե՛ս աղյու-
սակ 2)` հարկ է ընդամենն ամրագրել, որ մեկ տասնամյակ անց ՀՀ արդյունաբերական 
կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայում արձանագրվել է 234,2% աճ:  

 

Աղյուսակ 2 
Հիմնական միջոցների առկայությունն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների 

(սկզբնական արժեքով, մլն դրամ1) 
 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Ամբողջ արդյունաբերություն 1468043,0 1768415,5 1517824,3 1638012,7 1974553,3 
Հանքագործական 
արդյունաբերություն 63066,2 286444,7 300522,3 317765,4 359246,4 

Մշակող արդյունաբերություն 421872,6 454327,4 503600,9 533683,7 614788,2 
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի 
արտադրություն և բաշխում 

 
983104,2 

 
1027643,4 

 
713701,1 

 
786563,3 

 
1000518,4 

 

Ստորև ներկայացվում է մշակող արդյունաբերության արդյունաբերաարտադրական 
հիմնական միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկը` ելնելով կազմակեր-
պությունների արտադրանքի, ապրանքների, ծառայությունների թողարկման և իրացման 
ծախսերի կառուցվածքից:  

 

Աղյուսակ 3 
Արդյունաբերության կազմակերպությունների արտադրանքի, ապրանքների, 

ծառայությունների արտադրության և իրացման ծախսերը2 (մլն դրամ) 
 

 2007 2008 2009 
Հանքագործական արդյունաբերություն  70326,8 78703,4 77117,4 
Մշակող արդյունաբերություն 292400,9 294320,2 430165,2 
Էլեկտրաէներգիայի, գազի, ջրի արտադրություն 
և բաշխում 47312,6 57444,9 86710,5 

Ամբողջ արդյունաբերություն 410040,3 430468,5 593993,1 
  
Ամորտիզացիան կոչված է ապահովելու մաշվածքի ենթարկված հիմնական միջոց-

ների փոխարինումը, և ներքին ռեսուրսների վրա հիմնված տնտեսության զարգացման 
տեսանկյունից այդ միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները կազմակերպություննե-
րում պետք է ծառայեն որպես ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուր: 

                                                           

1 Կազմված է ՀՀ  ԱՎԾ վիճակագրական նյութերով: 
2 Կազմված է ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի վիճակագրական տարեգրքի» տվյալների հիման վրա, Երևան, 2011,  էջ 392-398: 
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Աղյուսակ 4 
Մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների արտադրանքի, ապրանքների, 

ծառայությունների արտադրության և իրացման ծախսերի կառուցվածքը1  
(ընդամենի նկատմամբ %) 

 

  2007  2008  2009  2010  2011 
Արտադրանքի (ապր., ծառ.) 
արտադրության ծախսեր 100 100 100 100 100 

Նյութական ծախսեր, դրանցից` 74,4 64,8 56,2 64,4 68,5 
հումք և նյութեր 64,3 55,4 49,3 56,9 61,5 
վառելիք  3,3 3,2 3,3 4,5 4,3 
էներգիա 5,3 4,1 3,6 3,0 2,5 
Աշխատանքի վարձատրության ծախսեր 9,0 9,6 9,5 10,6 9,9 
Պարտադիր սոցիալական 
ապահովության ծախսեր 

1,7 1,6 1,5 1,7 1,5 

Ամորտիզացիոն հատկացումներ 4,1 5,2 4,7 6,0 4,3 
Այլ ծախսեր 10.8 18,8 28,1 17,3 15,8 

 

Այսպիսով, մշակող արդյունաբերության կազմակերպություններում հաշվարկված 
ամորտիզացիոն մասհանումները յուրաքանչյուր տարի աճման միտումով են (տե՛ս աղյու-
սակ 5). այդուհանդերձ, անհրաժեշտ է դիտարկել նաև շահագործված հիմնական միջոց-
ների շարժը (շինարարության ծավալում արդյունաբերության ոլորտի շինմոնտաժային 
աշխատանքների արժեքները, ինչպես նաև սարքավորումների, գործիքների, գույքի ձեռք-
բերման համար կատարված ծախսերը և այլն): 

 Աղյուսակ 5 
Մշակող արդյունաբերության կազմակերպությունների արտադրանքի, ապրանքների, 

ծառայությունների արտադրության և իրացման ծախսերը2 (մլն դրամ) 
 

 2007 2008 2009 
Նյութական ծախսեր 217546,2 190719,5 241752,8 
Աշխատանքի վարձատրության ծախսեր 26316,1 28254, 8 40865,7 
Պարտադիր սոցիալական ապահովության ծախսեր 4970,8 4709,1 6452,5 
Ամորտիզացիոն հատկացումներ3  11988,4 15304,7 20217,8 
Այլ ծախսեր 31579,4 55332,1 120876,4 
Ընդամենը արտադրանքի (ապրանքների, 
ծառայությունների) արտադրության ծախսեր 292400,9 294320,2 430165,2 

 

                                                           

1 ՀՀ  ԱՎԾ-ի Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Երևան, 2012, էջ 391-392: 
2 Կազմված  է աղյուսակ 3-ի և  աղյուսակ 4-ի տվյալների հիման վրա: 
3 Ամորտիզացիոն մասհանումների հաշվարկման հետ կապված ուսումնասիրությունները սահմանափակվում 
են 2009 թ. տվյալներով, քանի որ ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական հրապարակումներում բացակայում են 2010 թ. և 
2011 թ. համապատասխան տվյալները:  
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Հոդվածում հիմնական միջոցների վերարտադրության հիմնահարցերի բացահայտման նկա-
տառումով անհրաժեշտ է համարվում գնահատել ՀՀ արդյունաբերական կազմակերպություննե-
րում դրանց վերարտադրությամբ դրամական կուտակումների մակարդակը: Ընդգծվում է, որ 
ամորտիզացիան կոչված է ապահովելու մաշվածքի ենթարկված հիմնական միջոցների փոխա-
րինումը, և, մշակող արդյունաբերության կազմակերպություններում հաշվարկված ամորտիզացիոն 
մասհանումները համարվելով վերարտադրողական գործընթացի բաղադրչ, կարևորվում է նաև 
շահագործված հիմնական միջոցների շարժի դիտարկումը: 

 

СЕРГЕЙ СУКИАСЯН 
АРМЕНУИ МГЕРЯН 

 

ПРОБЛЕМЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЯХ РА 

 

В статье с целью обнаружения проблем восстановления основных средств считается необхо-
димым оценивать уровень денежных накоплений в результате их воспроизводства в промышлен-
ных предприятиях РА. Подчеркивается, что амортизация призвана обеспечить замену основных 
средств, подвергшихся износу, и считая амортизационные дробления компонентом процесса вос-
производства, предлагается рассмотреть также движение основных эксплуатированных средств. 

 
SERGEY SUKIASYAN 
ARMENUI MGERYAN 

 

PROBLEMS OF REPRODUCTION OF FIXED ASSETS IN THE INDUSTRIAL  
ENTERPRISES OF ARMENIA 

 

In order to detect the problems of fixed assets recovery one should assess the level of cash savings 
as a result of fixed assets reproduction in industrial enterprises of the Republic of Armenia. 
Depreciation is designed to provide a replacement of fixed assets, subjected to wear and tear and the 
depreciation considering splitting component of reproduction process should be considered as 
movement of the main exploited resources.  
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ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
ԱՐՄԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԱՐՏՔԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. տնային տնտեսություններ, պարտքային բեռ, 
վարկերի կառուցվածք, պարտքի ցուցանիշներ 

 
ՀՀ տնային տնտեսությունների պարտքային բեռի գնահատման նպատակով նախ 

դիտարկենք առևտրային բանկերի վարկերի կառուցվածքն ըստ տնտեսության հատված-
ների` հատկապես շեշտադրելով տնային տնտեսություններին տրված վարկերի ծավալ-
ները 2007-2011 թթ.: 

Առևտրային բանկերի կողմից ըստ տնտեսության հատվածների տրված վարկերի կա-
ռուցվածքը ցույց է տալիս, որ 2007-2011 թթ. ընդամենը վարկերի 95%-ից ավելին բաժին 
է ընկել ռեզիդենտներին: Դրամով նրանց հատկացված վարկերի ընդհանուր ծավալում 
գերակշռել են տնային տնտեսությունների վարկերը, որոնց տեսակարար կշիռը կազմել է 
համապատասխանաբար` 66.1, 67.2, 60.4, 60.3 և 64.1%: Արտարժույթով վարկերի ընդ-
հանուր ծավալում տնային տնտեսությունների վարկերի ծավալը ակնհայտորեն նվազել է` 
համապատասխանաբար` 31.8, 29.8, 26.3, 25.7 և 22.6%: Տնային տնտեսություններին 
տրված ընդամենը վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտների ընդամենը վարկերում, 
սկսած 2009 թ.-ից, պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ, 
ամրագրվել է նվազման միտումով` 2011 թ. 39.0%` 2007 թ. 52.8%-ի համեմատ: 

Վարկային կազմակերպությունների կողմից ըստ տնտեսության հատվածների հատ-
կացված վարկերի կառուցվածքից ակնհայտ է նաև, որ ուսումնասիրվող ժամանակա-
հատվածում ռեզիդենտներին ինչպես դրամային, այնպես էլ արտարժութային վարկերում 
գերակշռել են տնային տնտեսությունների վարկերը, որոնց տեսակարար կշիռն ընդամե-
նը վարկերում անընդհատ աճել է` կազմելով 63.0-72.1%: Տնային տնտեսությունների 
դրամային վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտների ընդամենը դրամային վարկե-
րում աճել է` կազմելով համապատասխանաբար` 78.9, 79.4, 79.2, 81.1 և 82.7%, իսկ 
ռեզիդենտներին տրված արտարժութային վարկերի ընդհանուր գումարում տնային 
տնտեսությունների վարկերի տեսակարար կշիռը եղել է համապատասխանաբար` 39.5, 
39.2, 50.9, 57.1 և 54.0% (տե'ս աղյուսակ 2): 
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Աղյուսակ 1 
Առևտրային բանկերի վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների1 

 մլն դրամ 
 2007 2008 2009 2010 2011 

Վարկեր2` ընդամենը, այդ թվում` 426 150 634 495 735 200 949 139 1 268 789 
Ոչ ռեզիդենտներին 2 932 6 559 19 300 43 644 42 169 
Տրված վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը վարկերում, % 0.7 1.1 2.7 4.6 3.4 

Ռեզիդենտներին 423 218 627 936 715 900 905 495 1 226 620 
Տրված վարկերի տեսակարար կշիռն 
ընդամենը վարկերում, % 99.3 98.9 97.3 95.4 96.6 

Դրամով 258 169 388 215 350 427 393 100 483 654 
Վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ-
ներին տրված ընդամենը վարկերում, % 61.0 61.8 48.9 43.4 39.4 

Կազմակերպություններին 79 308 120 229 123 997 139 179 153 601 
Տնային տնտեսություններին 170 865 261 200 211 705 237 258 310 179 
Դրամային վարկերի տեսակարար կշիռը 
ռեզիդենտներին տրված ընդամենը 
դրամային վարկերում, % 

66.1 67.2 60.4 60.3  64.1 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպու-
թյուններին 44 440 832 971 1 383 

Այլ ֆինանսական կազմակերպություն-
ներին 7 952 6 346 13 893 15 692 18 491 

Արտարժույթով 165 049 239 722 365 473 512 395 742 966 
Վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ-
ներին տրված ընդամենը վարկերում, % 38.9 38.1 51.0 56.5 60.5 

Կազմակերպություններին 102 488 158 505 258 443 366 497 557 186 
Տնային տնտեսություններին  52 530 71 636 96 406 131 913 168 522 
Արտարժութային վարկերի տեսակարար 
կշիռը ռեզիդենտներին տրված ընդամենը 
արտարժութային վարկերում, % 

31.8 29.8 26.3 25.7 22.6 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպու-
թյուններին 9 456 8 849 9 774 11 190 12 456 

Այլ ֆինանսական կազմակերպություն-
ներին 

575 731 849 2 795 4 802 

Ընդամենը տնային տնտեսություններին 
տրված վարկեր 223 395 332 836 308 111 369 171 478 701 

Տեսակարար կշիռը ռեզիդենտներին 
տրված ընդամենը վարկերում, % 52.8 53.0 43.0 40.8 39.0 

    

                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012» ժողովածու, Երևան 2012, էջ 41: 
2 Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները: 
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 Աղյուսակ 2 
Վարկային կազմակերպությունների վարկերն ըստ տնտեսության հատվածների1 

   մլն դրամ 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Վարկեր, ընդամենը 38 713 58 424 50 316 59 672 81 054 
Ոչ ռեզիդենտներին 322 98 377 95 74 
Ռեզիդենտներին 38 391 58 326 49 938 59 577 80 980
Դրամով 23 458 30 203 26 771 36 825 51 262 
Կազմակերպություններին 4 882 6 090 5 500 6 857 8 512 
Տնային տնտեսություններին 18 516 24 011 21 214 29 897 42 394 
Դրամային վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզի-
դենտներին տրված ընդամենը դրամային 
վարկերում, % 

78.9 79.4 79.2 81.1 82.7 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 60 83 41 60 93 
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին 0 19 16 11 263 
Արտարժույթով 14 933 28 123 23 137 22 751 29 718 
Կազմակերպություններին 9 023 17 022 11 244 9 677 13 656 
Տնային տնտեսություններին 5 910 11 028 11 777 12 995 16 049 
Արտարժութային վարկերի տեսակարար կշիռը 
ռեզիդենտներին տրված ընդամենը 
արտարժութային վարկերում, % 

39.5 39.2 50.9 57.1 54.0 

Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններին 0 73 143 72 9 
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններին 0 0 4 7 3 
Ընդամենը տնային տնտեսություններին 
տրված վարկեր 24 426 35 039 32 991 42 892 58 443

Վարկերի տեսակարար կշիռն ընդամենը 
վարկերում, % 63.0 60.0 65.6 71.9 72.1 

 
Տեսանելի է, որ և΄ առևտրային բանկերի, և΄ վարկային կազմակերպությունների կող-

մից տնային տնտեսություններին ինչպես դրամով, այնպես էլ արտարժույթով տրված 
վարկերի ծավալը 2007-2011 թթ. որոշակիորեն աճել է: Այս համատեքստում, տնային 
տնտեսությունների պարտքի բեռի կառուցվածքում շարունակում են գերակշռող մնալ 
առևտրային բանկերի նկատմամբ պարտավորությունները, որոնց մասնաբաժինը բավա-
կանին բարձր է` շուրջ 90% (տե΄ս գծապատկեր 1): 

 

                                                           

1 ՀՀ  ԱՎԾ «Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն 2012» ժողովածու, Երևան, 2012, Էջ 41: 
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Գծապատկեր 1.  Տնային տնտեսությունների պարտավորությունների կառուցվածքը 
2006-2011 թթ.1, մլն դրամ 

Կատարենք տնային տնտեսությունների պարտքի ցուցանիշների հաշվարկ և գնահա-
տենք ընդհանուր պարտքային բեռը` 2007-2011 թթ. համար (տե'ս աղյուսակ 3): 

 
Աղյուսակ 3 

Տնային տնտեսությունների պարտքի ցուցանիշները2 
  մլն դրամ 

 2007 2008 2009 2010 2011 
Համախառն ներքին արդյունք 3 149 300 3 568 200 3 141 700 3 460 200 3 776 400
Համախառն ազգային տնօրինվող եկամուտ 
(ՀԱՏԵ) 3 567 800 4 060 500 3 497 900 3 797 100 - 

Տնային տնտեսությունների ավանդներ 173 071 201 939 291 618 356 325 483 592 
Առևտրային բանկերի կողմից տնային 
տնտեսություններին տրված ընդամենը 
վարկեր3 

223 395 332 836 308 111 369 171 478 701 

Առևտրային բանկերի կողմից տնային տնտե-
սություններին տրված վարկերի տեսակարար 
կշիռը այդ բանկերի, վարկային կազմակեր-
պությունների և գրավատների կողմից նրանց 
հատկացված ընդամենը վարկերում, % 

90.1 90.5 89.0 87.7 87.0 

Վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տնային տնտեսություններին տրված 
ընդամենը վարկերը 

24 426 35 039 32 991 42 892 58 443 

 

                                                           

1 ՀՀ  ԿԲ Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2012, Երևան, 2013, էջ 24: 
2 Աղյուսակը կազմված է հեղինակների կողմից: 
3 Դրամային և արտարժութային վարկերի ընդհանուր գումարը: 
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Աղյուսակ 3-ի շարունակությունը 
 2007 2008 2009 2010 2011 
Վարկային կազմակերպությունների կողմից 
տնային տնտեսություններին տրված վարկերի 
տեսակարար կշիռը առևտրային բանկերի, այդ 
կազմակերպությունների և գրավատների կողմից 
նրանց տրված ընդամենը վարկերում, % 

9.9 9.5 9.5 10.2 10.6 

Գրավատների տրամադրած վարկերի 
ընդհանուր ծավալը1 - - 5 183.0 8 715.0 12 972.1 

Գրավատների կողմից տնային տնտեսություն-
ներին տրված վարկերի տեսակարար կշիռը 
առևտրային բանկերի, վարկային կազմակեր-
պությունների և գրավատների կողմից նրանց 
տրված ընդամենը վարկերում, % 

- - 1.5 2.1 2.4 

Առևտրային բանկերի, վարկային կազմակեր-
պությունների և գրավատների կողմից տնային 
տնտեսություններին տրված ընդամենը վարկեր

247 821 367 875 346 285 420 778 550 116 

Մեկ աշխատողի հաշվով պարտքը (վարկերի 
ընդհանուր գումար/աշխատունակ քաղաքա-
ցիների թվից2), դրամ 

114.2 167.3 155.1 187.2 241.8 

Միջին ամսական անվանական 
աշխատավարձը3, դրամ 

74227 87406 96019 102652 108092 

Տնային տնտեսությունների պարտքի բեռը4 247 821 367 875 346 285 420 778 550 116 
Տնային տնտեսությունների պարտքի բեռի 
ցուցանիշներ5  

Պարտք/տնային տնտեսությունների ավանդներ, % 143.2 182.2 118.7 118.0 113.7 
Պարտք/ՀՆԱ, % 7.9 10.3 11.0 12.1 14.6 
Բանկային համակարգի կողմից տնային 
տնտեսություններին տրված վարկեր/ՀԱՏԵ, % 6.3 8.2 8.8 9.7 - 

Բանկային համակարգի, վարկային կազմա-
կերպությունների և գրավատների կողմից 
տնային տնտեսություններին տրամադրված 
միջոցներ/ՀԱՏԵ, % 

6.9 9.0 9.9 11.0 - 

 

Ինչպես երևում է վերը բերված հաշվարկներից` առևտրային բանկերի, վարկային 
կազմակերպությունների և գրավատների կողմից տնային տնտեսություններին տրված 
վարկերի ծավալները զգալիորեն աճել են` 2011 թ. կազմելով 550 116 մլն դրամ, որը  
2007 թ. համեմատ ավելի է գրեթե կիսով չափ` 302 295 մլն դրամով: Միաժամանակ, եթե 
2007 թ. տնային տնտեսությունների պարտք/եկամուտ հարաբերակցությունը կազմել է 
                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն, 2012, Երևան 2012, էջ 49: 
2 ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան, 2012, էջ 25: 
3 ՀՀ ԱՎԾ Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012, Երևան, 2012, էջ 86: 
4 Այստեղ տնային տնտեսությունների պարտքի բեռը վարկավորող հաստատությունների` բանկերի, վարկա-
յին կազմակերպությունների հանդեպ նրանց պարտավորությունների հանրագումարն է: 
5 Տնային տնտեսությունների պարտքի բեռի ցուցանիշները հաշվարկված են հեղինակների կողմից: 
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6.9%, ապա 2010 թ.` 11.0: Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում բնակչության պարտքա-
յին բեռը բնութագրող բոլոր ցուցանիշներով արձանագրված աճը պայմանավորված է 
եղել ոչ միայն տնային տնտեսություններին տրված վարկերի ծավալների աճով, այլև 
բնակչության եկամուտների կրճատմամբ, մասնավորապես 2011 թ. 2007 թ. համեմատ 
միջին ամսական անվանական աշխատավարձն աճել է ընդամենը 33865 դրամով1: Մեկ 
աշխատողի հաշվով պարտքը աճելով` 2011 թ. հասել է 241 հազ. դրամի: Համեմատության 
համար փաստենք, որ նույն ժամանակահատվածում միջին ամսական անվանական աշ-
խատավարձը կազմել է համապատասխանաբար` 74227, 87406, 96019, 102652 և 108092 
դրամ, այսինքն` մեկ աշխատողի հաշվով պարտքը, ըստ էության, գերազանցել է նրա 
միջին ամսական անվանական աշխատավարձը: Այստեղ պարադոքսն այն է, որ բնակ-
չությունը վերցրել է ավելի շատ վարկ, քան կարող է մարել: 

 
Հոդվածում հիմնավոր ուսումնասիրությամբ փաստվում է, որ 2007-2011 թթ. տնային տնտե-

սություններին ինչպես դրամով, այնպես էլ արտարժույթով տրված վարկերի ծավալը ակնհայտո-
րեն աճել է, ինչը ենթադրում է նրանց պարտքային բեռի ավելացում: Ընդգծվում է, որ ուսումնա-
սիրվող ժամանակահատվածում այդ տնտեսությունների պարտքային բեռը բնութագրող բոլոր 
ցուցանիշներով արձանագրված աճը պայմանավորված է եղել թե՛ նրանց տրված վարկերի 
ծավալների աճով, թե՛ բնակչության եկամուտների կրճատմամբ: 

  
СЕРГЕЙ СУКИАСЯН 
АРМИНЕ НЕРСИСЯН 

 

ОЦЕНКА ДОЛГОВОГО БРЕМЕНИ ДОМАШНИХ ХОЗЯЙСТВ В РА 
 

В статье всесторонним исследованием доказано, что в 2007-2011 гг. объем кредитов, выдан-
ных домохозяйствам как в драмах, так и в валюте, значительно увеличился, а это предполагает 
увеличение долговой нагрузки. Подчеркивается факт, что в исследуемый период рост, зарегистри-
рованный почти по всем показателям долговой нагрузки домохозяйств, был обусловлен как ростом 
объемов кредитов, предоставленных им, так и сокращением доходов населения. 

 
SERGEY SUKIASYAN 
ARMINE NERSISYAN 

 

SCORE DEBT BURDEN OF HOUSEHOLDS IN ARMENIA 
 

The structure of loans from RA trade banks and credit organizations by economy sectors shows 
that in 2007-2011 the value of credits issued to households – both in dramas and in currency – showed 
an obvious trend of growth, which implies an increase in the debt burden of households. In the 
analyzed period, the growth registered in almost all indicators characterizing debt was caused by the 
growth of credit volumes, as well as by the reduction of population’s incomes.  

                                                           

1 ՀՀ ԱՎԾ-ի «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012», Երևան, 2012, էջ 412: 
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ԱՐՄԻՆԵ ՍՉԱՆՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՄԻՋՆԱԺԱՄԿԵՏ ՀԵՌԱՆԿԱՐՈՒՄ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ 
ՀԱՎԵԼՅԱԼ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԸՍՏ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ 

ԲԱՇԽՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Հիմնաբառեր. սոցիալական իրավունք, սոցիալական քաղաքա-
կանություն, մակրոտնտեսական կայունություն, 
պարտքային կայունություն, հարկաբյուջետային 
խթանման հնարավորություններ, բյուջետային մի-
ջոցների միջոլորտային վերաբաշխում, հավելյալ 
բյուջետային ռեսուրսներ  

 

Կայուն զարգացող աշխարհը պահանջում է ավելի մեծ ծավալով համընդհանուր հա-
սարակական բարիքների մատուցում: Մեծանում է համաշխարհային հիմնախնդիրների 
շրջանակը և շեշտադրում դրանց լուծման հետաձգման անհնարինությունը. սկսած կլիմա-
յական փոփոխությունների ազդեցության, միջազգային տնտեսական ու ֆինանսական 
անկայունության նվազեցումից և վերջացրած ահաբեկչության ու միջուկային զենքի տա-
րածման դեմ պայքարով1: Արտաքին մարտահրավերների բացասական հետևանքների 
հաղթահարումը մեզանից զգալի ռեսուրսներ խլեց, ինչի պատճառով բարեփոխումների 
մի մասը դեռևս չի հասել իր տրամաբանական ավարտին: Այժմ մեր խնդիրն է` բարեփո-
խումների առաջին արդյունքները ձևափոխել կայուն և հարատև ինստիտուցիոնալ հարա-
բերությունների, դրանք դարձնել բոլորի համար շոշափելի և տեսանելի: Յուրաքանչյուր 
ոք պետք է տեսնի և զգա կառավարության կողմից իրականացվող փոփոխությունների 
արդյունքները2: ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված են աշխատանքի ազատ ընտրու-
թյան, հանգստի, բավարար կենսամակարդակի, սոցիալական ապահովության, առողջու-
թյան պահպանման, կրթության և ստեղծագործության ազատության, գիտության նվա-
ճումներից օգտվելու և հասարակության մշակութային կյանքին մասնակցելու իրավունք-
ները: Սակայն թե՛ գործող օրենսդրությունը, թե՛ պետության կողմից իրականացվող ծրա-
գրերը՝ ուղղված այս իրավունքների իրականացմանը, դեռևս ցանկալի արդյունքներ չեն 
տալիս և բնավ չեն բավարարում կայուն զարգացող երկրներին ներկայացվող պահանջ-
ները: Երկրների մեծ մասը նախընտրում է իր օրենսդրությունում ընդգրկել տնտեսական 
և սոցիալական իրավունքներ, քանի որ դրանով առաջին հերթին ցույց են տրվում պետու-

                                                           

1 Возвышение Юга: человеческий прогресс в многообразном мире, Доклад о человеческом развитии, UNDP, 
2013, с. 14. 
2 ՀՀ Կառավարության 2012 թ. հունիսի 18–ի N 730–Ա որոշում. ՀՀ Կառավարության ծրագիր, էջ 4:  
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թյան սոցիալական ուղղվածությունը և այն խնդիրները, որոնք պիտի իրագործվեն հնա-
րավորինս բարձր տնտեսական մակարդակի հասնելու համար1: 

Պետության որդեգրած քաղաքականությամբ սոցիալական քաղաքականության 
առանցքում պետք է դրվեն մարդկային կապիտալը, սոցիալական պաշտպանության իրա-
վունքի լիարժեք իրացման պայմանների ստեղծումը, բնակչության արդյունավետ զբաղ-
վածության և արժանավայել վաստակի ապահովումը: Կառավարության սոցիալ–տնտե-
սական քաղաքականության արդյունավետության և ամբողջականության ապահովման 
գրավականը գերակա խնդիրների հստակեցումն ու դրանք միջնաժամկետ (նաև` երկա-
րաժամկետ) ռազմավարական ծրագրերի հենքի վրա լուծելն է: Մեր երկրում տնտեսական 
քաղաքականությունը 2008 թ.-ից տրամաբանորեն ուղղորդվում է երկարաժամկետ մակ-
րոտնտեսական կայունության ապահովմանը, տնտեսության կայուն զարգացմանը: Աղ-
քատության հաղթահարումը ներառում է ոչ միայն աղքատ բնակչության նյութական ռե-
սուրսների ավելացումը, այլև հիմնարար սոցիալական ծառայություններից և կենսապայ-
մաններից օգտվելու, երկրի սոցիալական և քաղաքական կյանքին մասնակցելու նրա 
հնարավորությունների էական մեծացումը: Բացի դրանից, բարձրորակ մարդկային կա-
պիտալի առկայությունը ժամանակակից տնտեսության զարգացման հիմնական նախա-
պայմանն է, և առանց դրա անհնար է երկարաժամկետ հեռանկարում ապահովել կայուն 
տնտեսական աճ: Մարդկային զարգացմանը միտված քաղաքականության հիմնական 
գերակայությունը կշարունակի մնալ հիմնարար սոցիալական ծառայությունների, մասնա-
վորապես կրթության և առողջապահության առաջանցիկ զարգացման ապահովումը՝ 
դրանց արդյունավետության և մատչելիության բարձրացմամբ2:  

Բյուջետային համակարգը և դրա կառավարումը կարևոր են թե՛ արդյունավետ ծախ-
սային քաղաքականության, թե՛ իշխանությունների հանրային հաշվետվողականության 
առումով: Քանի որ զարգացող տնտեսությունը դեռևս կարիք ունի աջակցության, իսկ 
տնտեսության հարկաբյուջետային խթանման հնարավորությունները սահմանափակված 
են պարտքի կայունությամբ, հարկաբյուջետային քաղաքականության գերխնդիրը դրանց 
խելամիտ հաշվեկշռումն է3: Եթե տարեկան ծրագրերի հիմքում դրվում են կարճաժամկետ 
մակրոտնտեսական կանխատեսումներ, որպես կանոն, վերահսկման առարկա է ծախսե-
րի չափը և ոչ թե ակնկալվող արդյունքը (նաև` մատուցվող ծախսերի որակը), իսկ պետա-
կան միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական նպատակը պետական ծախսերի 
կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է, որը, իր հերթին, 
ենթադրում է մակրոտնտեսական միջավայրի ակնկալվող զարգացումների և հասանելի 
բյուջետային միջոցների ծավալի իրական կանխատեսումների ապահովում: Ըստ էության, 
պետական ծախսերի կառավարման արդյունավետության գնահատման հայտանիշներից 
                                                           

1 Մարդու իրավունքները և մարդկային զարգացումը. գործողություն հանուն առաջընթացի, Մարդկային 
զարգացման ազգային զեկույց, UNDP, «Հայաստան», 2000, էջ 71:   
2 ՀՀ Կառավարության 2008 թ. հոկտեմբերի 30–ի N 1207–Ն որոշում. Կայուն զարգացման ծրագիր, էջ 25: 
3 ՀՀ Կառավարության 2013 թ. մայիսի 16–ի N 515–Ա որոշում. ՀՀ Կառավարության ծրագիր, էջ 20: 
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մեկը բյուջետային միջոցների տեղաբաշխման արդյունավետությունն է, այսինքն` պետա-
կան ծախսերը պետք է համահունչ լինեն պետական քաղաքականության գերակայու-
թյուններին, և համակարգը պետք է հնարավորություն ընձեռի իրականացնելու միջոց-
ների միջոլորտային վերաբաշխում՝ նվազ գերակայությունից` առավել կարևորը և ցածր 
արդյունավետությամբ ծրագրերից` բարձր արդյունավետությամբ ծրագրերը: Սոցիալա-
կան ոլորտի խնդիրների լուծման նպատակով պետական ռեսուրսների սոցիալական 
ուղղվածության վերաբաշխումը պետք է դիտարկել որպես ծայրահեղ աղքատության 
վերացման և մարդկային զարգացման խրախուսման արդյունավետ գործիք: 

Վերջին տարիներին, ինչպես նշվել է, ՀՀ պետական բյուջեի ավելի քան 40%-ը 
ուղղվել է սոցիալական, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի ոլորտներին: Սա-
կայն այդ սուղ միջոցներով անհնար է շոշափելիորեն բարելավել տնտեսական և սոցիա-
լական իրավունքների դրվածքը թեկուզ մեկ ոլորտում: 

 

Աղյուսակ 1 
ՀՀ 2013-2016 թթ. պետական բյուջեների ծախսերի կառուցվածքը ըստ ոլորտների (%)1 

 

Ցուցանիշներ2 2013 թ. հաստ. 
բյուջե 

2014 թ. 
ծրագիր 

2015 թ. 
ծրագիր 

2016 թ. 
ծրագիր 

Ընդամենը ծախսեր 100 100 100 100 
ա/սոցիալ-մշակութային ճյուղեր և գիտություն 44.2 47.9 47.8 44. 5 
բ/ պաշտպանության, ազգային անվտանգու-
թյան, հասարակական կարգի պահպանու-
թյան, քրեակատարողական և արտակարգ 
իրավիճակների համակարգեր 

20.8 20.6 20.7 20.4 

գ/ տնտեսական հարաբերություններ, շրջակա 
միջավայրի պաշտպանություն, բնակարանա-
յին շինարարություն և կոմունալ ծառայու-
թյուններ 

12.8 10.5 12.4 14.2 

դ/ պետական կառավարում 8.4 8. 9 7,2 6.8 
ե/ պետական պարտքի սպասարկման 
ծախսեր /տոկոսավճարներ/ 4.6 4.3 4.4 4. 3 

զ/ այլ ոլորտներ 9.2 7.8 7.5 9.8 
 
Եթե, որպես առաջնահերթ, առանձնացնենք սոցիալական և տնտեսական ոլորտնե-

րը, ապա միանշանակ կարող ենք ասել, որ միջնաժամկետ հատվածում կանխատեսվում 
է ֆինանսավորման ավելացում, մասնավորապես սոցիալ-մշակութային ճյուղեր և գի-

                                                           

1 ՀՀ Կառավարության 2013 թ. հուլիսի 4–ի N 740–Ն որոշում. ՀՀ 2014-2016 թթ. պետական միջնաժամկետ 
ծախսերի ծրագիր, էջ 60: 
2 Սոցիալ-մշակութային ճյուղեր, Տնտեսության ճյուղեր, Այլ ոլորտներ խմբերը ներկայացված են առանց 
պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային մարմինների աշխատակազմերի պահպանման 
ծախսերի, որոնք միավորված են պետական կառավարում խմբում: 
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տություն ոլորտին 2014 թ. նախատեսվում է 603 մլրդ դրամի ֆինանսավորում, որը 93.9 
մլրդ դրամով ավելի է 2013 թ. հաստատված բյուջեի նույն ցուցանիշից: Սակայն 2015 և 
2016 թթ. այդ աճը նվազման միտում կդրսևորի՝ համապատասխանաբար 54.3 և 25.6 
մլրդ դրամով: Այսպիսով, միջնաժամկետ հատվածում սոցիալական ոլորտի ծախսերը 
կնվազեն (տե՛ս աղյուսակ 1), իսկ տնտեսական ծախսերը, ընդհակառակն, աստիճանա-
բար կաճեն, և միայն 2014 թ. կնկատվի նվազում` 2.3 մլրդ դրամով կամ 18%-ով: Համեմա-
տության համար նշենք, որ մինչճգնաժամային փուլում, 2008 թ., սոցիալական ծախսերի 
տեսակարար կշիռն ըստ հաստատված բյուջեի ծրագրային ցուցանիշի կազմել է 47.8%, 
այնքան, որքան նախատեսվել է 2015 թ., իսկ 2012 թ. հատել է տասնամյա ժամանակա-
հատվածի (2006-2016 թթ.) 50%-ի սահմանագիծը:  

Բացի դրանից, եթե բյուջեի ծախսային գերակայություններից առաջնահերթորեն 
առանձնացվում է սոցիալական ոլորտը, ապա պետք է նկատի ունենալ որ նրան հատ-
կացվում է նաև լրացուցիչ բյուջետային ռեսուրսների զգալի մաս: 

Աղյուսակ 2 
ՀՀ 2013-2016 թթ. հավելյալ ծախսերի կառուցվածքը ըստ  

սոցիալ-տնտեսական ոլորտների (%)1 
 

Ցուցանիշներ 2014  ծրագիր 2015 ծրագիր 2016 ծրագիր 
Ընդամենը ծախսեր 100 100 100 

1. սոցիալական ոլորտ 68 42.2 14.3 
2. տնտեսական ոլորտ 4.9 29.3 37.8 

 

Բայց ինչպես տեսնում ենք` սոցիալական ոլորտի հավելյալ ծախսերի տեսակարար 
կշիռը կանխատեսվում է տարեցտարի կտրուկ նվազման միտումով, մինչդեռ տնտեսա-
կան ոլորտում նկատելի է հակառակ միտումը: Համեմատության համար նշենք, որ մինչ-
ճգնաժամային փուլում, ըստ 2007-2009, 2008-2010 և 2009-2011 թթ. միջնաժամկետ ծրա-
գրերի, սոցիալական ոլորտում հավելյալ բյուջետային ռեսուրսների բաշխումը համահունչ 
էր Կառավարության նախանշած թիրախներին: Այսպես, օրինակ` 2008 թ. սոցիալական 
ոլորտի ծախսերի տեսակարար կշիռը կանխատեսվել է 43.9 տոկոս՝ 2007 թ. 19.2 տոկոսի 
համեմատ, իսկ 2009 թ. նախատեսվել է 51.3 տոկոս:  

Այս ամենից ելնելով՝ առաջարկում ենք. 
• պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում այսուհետ հստակ տարանջատել 

առաջնահերթություններն ըստ գերակայությունների, այսինքն՝ առաջնային է 
սոցիալակա՞ն, թե՞տնտեսական բաղադրիչը, 

• ինչպես տնտեսական, այնպես էլ սոցիալական ոլորտում ընդհանուր ծախսերի 
կանխատեսումներն անել աճի միտումով, 

                                                           

1 Ցուցանիշները հաշվարկվել են ՀՀ 2014-2016 թթ. պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի տվյալների 
հիման վրա: 



  393

• հավելյալ բյուջետային ռեսուրսների կառուցվածքում միանշանակ ամրագրել 
սոցիալ-մշակութային և գիտություն ոլորտների ծախսերի գերակայությունը: 

Գիտակցելով, թե ինչպիսի սպառնալիք է աղքատությունը մեր հասարակության հա-
մար, հետամուտ լինելով Հազարամյակի հռչակագրում և Հազարամյակի զարգացման 
նպատակներում ամրագրված արժանավայել կյանքի տեսլականին, Հայաստանի որդե-
գրած` տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական անհավասարության կրճատման նպա-
տակին՝ ՀՀ Կառավարությունը պետք է նպաստի սոցիալական կողմնորոշման և հավա-
սարամետ տնտեսական աճ ապահովող քաղաքականության մշակմանը և իրագործ-
մանը1: Ամփոփելով` նշենք, որ նա Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական կայունության պահ-
պանման և ներքին ռեսուրսների առավել օպտիմալ օգտագործման միջոցով ջանքերը 
պետք է կենտրոնացնի նաև տնտեսության զարգացման ապահովման ուղղությամբ՝ հաշ-
վի առնելով ոչ միայն այլ երկրներում համանման լուծումները, այլև տվյալ ոլորտի այդ 
պահի յուրահատկությունները:  

 
Հոդվածում արծարծվում են ՀՀ սոցիալ-տնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրներ: 

Նշվում է, որ կայուն և արագ աճին կարելի է հասնել պետական ներդրումների բավարար մակար-
դակի ապահովման դեպքում, ընդ որում ոչ միայն ենթակառուցվածքներում, այլև կրթության և 
առողջապահության ոլորտներում: Մարդկային կապիտալի զարգացման համար ներդրումները 
բարելավում են առողջությունը, կատարելագործում կրթությունը և սոցիալական պաշտպանու-
թյունը, ինչը դինամիկ զարգացող տնտեսության հաջողության բանալին է:  

 
АРМИНЕ СЧАНЯН 

 
НЕОБХОДИМОСТЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ НАПРАВЛЕНИЮ В РА  
В СРЕДНЕСРОЧНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 

 
В статье рассматриваются вопросы социально-экономической политики РА. Отмечается, что 

устойчивого и быстрого роста возможно достичь при обеспечении впечатляющего уровня госу-
дарственных инвестиций: не только в инфраструктуре, но также и в образовании и здравоохране-
нии. Инвестиции в развитие человеческого капитала улучшают состояние здоровья, совершенству-
ют образование и социальное обеспечение. А это ключ к успеху в динамичном развитии эконо-
мики.  

 

                                                           

1 Միավորված ազգերի զարգացման աջակցության ծրագիր 2005-2009 թթ., Հայաստան, էջ 9: 



  394

ARMINE SCHANYAN 
 

THE NECESSITY OF DISTRIBUTING STATE BUDGETARY SUPPLEMENTAL RESOURCES 
OF SOCIAL DIRECTION IN A MID-TERM PROSPECT IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

 

The stable developing world demands providing global public goods in a bigger volume. The 
number and urgency of global problems b increase including international economic and financial 
instability. The social-economic policy must be directed so that the economic growth and the social 
policy support each other. Sustainable and rapid growth can't be achieved without an impressive level of 
public investments – not only in infrastructure, but also in education and public health. Investments in 
human capital development improve the state of health, education and social welfare. And it is a key to 
success in an increasingly more dynamic world economy. 

 
 
 

 
ՄԱՐՏԻՆ ՖԱՀՐԱԴՅԱՆ 
Տնտեսագիտության թեկնածու, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ  
 

ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 

Հիմնաբառեր. բնակչություն, ազգաբնակչություն, տեսություն, 
գիտության ամբողջական համակարգ 

 

Բնակչությունը, որպես որոշակի տարածքում ապրող մարդկանց դինամիկ համակ-
ցություն, ոչ միայն տարբեր սոցիալական և բնական հարաբերությունների սուբյեկտ է, 
այլև մարդկային հասարակության գլխավոր նյութական տարր: Նշված համակցության 
առանձնահատկությունը վերարտադրության գործընթացում նրա անընդհատ վերականգ-
նումն է: Բնակչության թվի, կառուցվածքի (հատկապես սեռա-տարիքային), դինամիկայի 
ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս գնահատելու ոչ միայն նրա վերարտա-
դրության գործընթացը, այլև վերջինիս ազդեցությունը երկրի սոցիալ-տնտեսական իրա-
դրության վրա: 

Բնակչության տարածքային տեղաբաշխումը, բնական և միգրացիոն գործընթացնե-
րը փոխադարձ կապված են ու փոխպայմանավորված: Միաժամանակ տարածքային յու-
րահատկությունները (կլիման, շրջակա միջավայրը, դրա աղտոտվածության աստիճանը) 
ազդում են նրա որակի ձևավորման գործընթացների վրա, որ արտահայտվում է մշա-
կույթով, սովորություններով, արտադրողական ուժերի զարգացման, սպառման առանձ-
նահատկություններով և այլ գործոններով: Բնակչության որակը պատմական որոշակի 
ժամանակաշրջանում նրա վերարտադրության, շրջակա աշխարհի փոփոխությունների 
(բնական, նյութատեխնիկական և սոցիալ-մշակութային միջավայր) փոխադարձ կապերի 
արտահայտությունն է: 
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Բնակչությունը, որպես աշխատանքային գործունեության սուբյեկտ, համարվում է հա-
սարակական արտադրության հարաբերությունների հիմքը: Գիտատեխնիկական առաջ-
ընթացի ազդեցությամբ արտադրողական ուժերի զարգացումը, արտադրության պայ-
մանների փոփոխությունը կանխորոշում են բնակչության` որպես անմիջական նյութական 
բարիքներ արտադրողի, բազմակողմանի զարգացումը: Իր հերթին` սա արտադրական 
հարաբերությունների ձևավորման կարևորագույն պայմաններից է և հասարակության 
առաջընթացում ունի որոշիչ դեր: 

Բնակչության զարգացումը կարելի է հասկանալ իբրև նրա երկար ու առողջ կյանքի 
ընթացքում մարդկային հնարավորությունների ավելացման, կրթության ստացման, ըն-
դունելի կենսամակարդակի ապահովման, մարդ-անհատի հարգանքի արժևորման գործ-
ընթաց: Բնակչության մեջ փոփոխությունները բոլոր կերպարանափոխումների արտա-
հայտությունն են` սոցիալ-տնտեսական և կենսաբանա-ժողովրդագրական գործոնների 
ազդեցությամբ: Նրա զարգացման արդյունքների ուսումնասիրությունը կարող է հիմք լի-
նել հասարակական կյանքի սոցիալ-տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալ-ժո-
ղովրդագրական բնագավառներում գործողությունների ծրագրերի մշակման համար: 

Բնակչության կենսագործունեության տարբեր կողմերի ուսումնասիրությամբ հնարա-
վորություն է ստեղծվում ձևավորելու նրա փոփոխությունների օրինաչափությունները: 
Ամեն մի հասարակական-տնտեսական կացութաձև կիրարկում է բնակչության զարգաց-
ման իր օրենքները, որոնք արտահայտվում են առաջին հերթին նրա վերարտադրության 
տիպում: Վերարտադրության գործընթացների բարդ համակարգային բնույթը, կապերի և 
հարաբերությունների բազմազանությունը կանխորոշում են բնակչության ուսումնասիրու-
թյան համակարգային մոտեցման անհրաժեշտությունը: Այդպիսի մոտեցման հիմքում 
ընկած է բնակչության վերաբերյալ գիտական իմացության տեսական վերլուծության և 
սինթեզի սկզբունքը: Իմացության երկու մեթոդների միացմամբ կարելի է ձևավորել մի 
շարք դրույթներ, որոնք թույլ են տալիս մեծ հավանականությամբ նախանշելու բնակչու-
թյան վերարտադրության գործընթացների զարգացման ուղղությունները: Նման կանխա-
տեսումները հիմք են արդյունավետ ժողովրդագրական քաղաքականության նպատակ-
ների և խնդիրների մշակման: 

Բնակչության համապարփակ ուսումնասիրությունը նախատեսում է տարբեր գիտու-
թյունների, հատկապես տնտեսագիտության, սոցիոլոգիայի, սոցիալ-տնտեսական վիճա-
կագրության, տնտեսական աշխարհագրության, պատմության, ազգագրության ընդհան-
րացումների համադրում: Դրա արդյունքում ոչ միայն տեղի է ունենում հարակից գիտու-
թյունների փոխադարձ հարստացում, այլև կազմավորվում է բնակչության վերաբերյալ 
գիտության ամբողջական համակարգ: 

Բնակչության համապարփակ ուսումնասիրության մեթոդաբանական միջոցներից 
մեկը համակարգային մոտեցումն է, որի էությունն այն է, որ այդ ուսումնասիրությունը 
պետք է իրականացվի որպես բարդ սոցիալական համակարգի ուսումնասիրություն: 
Նման մոտեցումը պայմանավորում է բնակչության զարգացման որոշակի կողմերի վերա-
բերյալ գումարային գիտելիքներից անցումը նրա մասին համակարգային գիտելիքների: 



  396

Այդ գիտելիքների մեջ գլխավոր տեղը պատկանում է ազգաբնակչության ընդհանուր տե-
սությանը, որը ներկայացնում է ընդհանուր մեթոդաբանական և ընդհանուր տեսական 
դրույթների համակցություն, ինչի շնորհիվ բացահայտվում է նրա զարգացման պատճառ-
ների էությունը: 

Ազգաբնակչություն ասելով` սովորաբար հասկանում ենք բարդ վերարտադրության 
գործընթացում անընդհատ վերականգնվող մարդկանց համակցություն, որ բնակվում են  
ցանկացած տարածքում: Հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացումն ուղղակիո-
րեն կախված է բնակչության քանակական և որակական բնութագրերից: Այս առումով 
կարևորվում է ուսումնասիրության նշանակությունը, այդ թվում` վերարտադրության և փո-
փոխությունների օրինաչափությունները` հիմնված գիտական իմացության համակարգի 
վրա: 

Ժողովրդագրական զարգացման արդյունավետ կառավարումը ենթադրում է ոչ միայն 
անցյալում բնակչության վերարտադրության գործընթացների հիմնական փոփոխություն-
ների ուսումնասիրություն, այլև ժամանակակից իրադրության և ապագայում զարգացման 
գլխավոր միտումների բացահայտում: 

Այնուամենայնիվ, միայն վիճակագրական վերլուծությունն անբավարար է ժողովրդա-
գրական գործընթացների պատճառների և մեխանիզմների փոփոխության բացատրու-
թյան համար: Վերարտադրության գործընթացը կազմող տարրերի, դրանց փոխադարձ 
կապերի և օրինաչափությունների բազմակողմանի ուսումնասիրությունը հնարավոր է 
համընդհանուր տեսության` ընդհանուր մեթոդաբանության և ընդհանուր տեսության 
դրույթների հիման վրա: Այդպիսի համապարփակ գիտական ճյուղ է նրա ընդհանուր 
տեսությունը, որը ներկայացնում է ազգաբնակչության վերաբերյալ հիմնական գիտական 
իմացություն: 

Ժամանակակից գիտական գրականությունում ազգաբնակչության ընդհանուր տեսու-
թյունը դիտվում է որպես միջանկյալ` կապելով հասարակության զարգացման ընդհանուր 
տեսությունը ընդհանուր մեթոդաբանական գիտությունների (փիլիսոփայություն, տնտե-
սագիտության տեսություն և այլն) և կոնկրետ գիտությունների հետ, որոնց ուսումնասի-
րության օբյեկտն ազգաբնակչությունն է: 

Ազգաբնակչության ընդհանուր տեսության հիմնական կատեգորիան հենց ինքը` 
ազգաբնակչությունն է, նրա որակը, շարժը և զարգացումը: Միավորելով ամբողջական 
գիտելիքներ բնակչության կենսագործունեության տարբեր կողմերի վերաբերյալ` ընդհա-
նուր տեսությունը ոչ միայն բացահայտում է նրա զարգացման օրենքները և օրինաչա-
փությունները, այլև դրանով իսկ ստեղծում է անհրաժեշտ նախադրյալներ` ժողովրդա-
գրական քաղաքականության իրականացման համար: 

Ազգաբնակչության ժամանակակից ընդհանուր տեսության մշակմանը նախորդել են 
գիտնականների բազմաթիվ հետազոտություններ` տարբեր ժողովրդագրական հարցերի 
շուրջ. գիտելիքների համակարգը ձևավորվել է պատմականորեն` ուսումնասիրության 
հնարավոր սահմաններում: 



  397

Բնակչության հիմնախնդիրների հետ կապված առաջին հետազոտությունները վերա-
բերում են խոր ժամանակաշրջաններին: Այնուամենայնիվ, ազգաբնակչության ընդհա-
նուր տեսության զարգացումը սկսվում է 18-րդ վերջից` Թ.Մալթուսի առաջարկած ժո-
ղովրդագրական հայեցակարգով: Ըստ նրա` սոցիալական, տնտեսական, քաղաքական, 
ձեռակերտ, բնական աղետների հիմնական պատճառը բնակչության թվի անսահմա-
նափակ աճն է: 

Մալթուսի սկզբնական հայեցակարգով` ժողովրդագրական գործընթացներում կեն-
սաբանական սկիզբը գերիշխում է սոցիալականին: Հասարակության զարգացման գործ-
ընթացում ժողովրդագրական գործոնի նշանակությունն ավելորդ ուռճացված է: Անհրա-
ժեշտ է նշել, որ չնայած այդ հայեցակարգի առանձին կողմերի վիճելիությանը`  Մալթուսը 
առաջինն էր ազգաբնակչության զարգացումը անխզելիորեն կապում տնտեսական, մշա-
կութային և այլ գործոնների հետ և ցույց տալիս նրա անսահմանափակ աճի հնարավոր 
բացասական հետևանքները: Բացի դրանից, նա իր տեսության մեջ զարգացրեց օպտի-
մում բնակչության հասկացությունը և փաստորեն դարձավ ժողովրդագրության բնագա-
վառում ժամանակակից տեսական հետազոտության հիմնադիրը: 

Թ.Մալթուսի կողմնակիցները (Ա.Դյումոնը, Ռ.Պիռլը, Գ.Սպենսերը և այլք), համաձայ-
նելով նրա տեսակետներին, առաջարկել են ազգաբնակչության ընդհանուր տեսության 
զարգացումը: Այնուամենայնիվ, նշվածով հանդերձ, նրանք իրենց հետազոտություննե-
րում հիմնական ուշադրությունը դարձրել են առանձին, մասնակի հիմնախնդիրներին: 

19-րդ դարի 70-ական թթ. սկիզբ դրվեց Թ.Մալթուսի տեսության զարգացման նոր 
ուղղության` նորմալթուսականությանը: Այդ ուղղության ներկայացուցիչները (Ֆ.Պլեյսը, 
Չ.Դրիզդեյլը, Չ.Նոուլտոնը և ուրիշներ) իրենց ուսումնասիրություններում մեծ ուշադրու-
թյուն սկսեցին դարձնել ծնելիության նվազեցման հոգեբանական տեսանկյունին. առա-
ջարկում էին մարդկային գիտակցությունում ճնշել բազմացման բնազդը: 

Կ.Մարքսի կողմից առաջարկվող ազգաբնակչության տեսությունը հիմնված էր նրա 
սոցիալ-տնտեսական էության վրա. ընդունվում էր արտադրության եղանակի որոշիչ դե-
րը: Այդ տեսության համապատասխան` ազգաբնակչության աճը որոշվում էր ոչ թե կեն-
սաբանական գործոններով, այլ հասարակական կարգերի բնույթով և հասարակության 
զարգացման մակարդակով: Մարքսը հիմնավորեց ազգաբնակչության օրենքների ուսում-
նասիրության մեթոդաբանական սկզբունքները, ըստ որոնց` ամեն պատմական ար-
տադրության եղանակի բնորոշ են ազգաբնակչության աճի առանձնահատուկ օրենքներ: 

Ըստ Մարքսի` հասարակության գլխավոր արտադրողական ուժը մարդն է, իսկ ար-
տադրության հիմնական պայմանը` աշխատուժի և արտադրության միջոցների միացման 
բնույթը: Մարքսը ազգաբնակչության օրենքները հիմնավորում էր քաղաքատնտեսության 
սկզբունքներով և չէր բացահայտում նրա դինամիկայի վրա արտադրությունից դուրս 
գործոնների ազդեցությունը, հաշվի չէր առնում բնակչության պահանջմունքների համակ-
ցությունը: 

Ազգաբնակչության տեսության զարգացման հաջորդ փուլը պայմանավորված էր օպ-
տիմում բնակչության ժամանակակից հայեցակարգերի մշակմամբ: Օպտիմում բնակչու-
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թյունը (կամ ժողովրդագրական օպտիմումը) բնակչության վերարտադրության տիպ է, 
բոլոր հնարավոր (ընտրված չափանիշների և գնահատականների տեսանկյունից) տար-
բերակներից լավագույնը: Ժողովրդագրական օպտիմումը ներառում է ոչ միայն ժո-
ղովրդագրական գործընթացների, այլև համապատասխան ժողովրդագրական կառուց-
վածքների վերարտադրության, ինչպես նաև բնակչության միգրացիայի օպտիմալությու-
նը: Տարբերում ենք ժողովրդագրական օպտիմում ստատիկ և դինամիկ հասկացու-
թյունները: 

Դեռևս վաղ անցյալի մտածողները (Կոնֆուցիուսը, Պլատոնը, Արիստոտելը, այլք) 
զբաղվել են օպտիմում բնակչության հիմնախնդիրներով: 20-րդ դարի սկզբին Կ.Վիկ-
սելը, Ա.Կար-Սաունդերսը, Ի.Ֆերենցին և ուրիշներ մշակեցին նրա տեսության ժամանա-
կակից հայեցակարգը: Օպտիմում բնակչության հասկացության ավելի ծավալուն և տրա-
մաբանական մեկնաբանություն տվել է ֆրանսիացի ժողովրդագետ Ա.Սովին, ով առա-
ջարկում էր տվյալ հասկացությունը բացատրել` կախված դրված նպատակներից: Նա 
կիրառել է Բնակչության օպտիմալ աճի տեմպ հասկացությունը: Առանձնակի ուշադրու-
թյուն է դարձրել տնտեսական աճի և բնակչության աճի տեմպերի հարաբերակցությանը 
և փոխադարձ կապին: Ըստ նրա` ժողովրդագրական հիմնախնդիրների լուծումը հնա-
րավոր է միայն տնտեսության աննախընթաց աճի պայմաններում, իսկ տնտեսության 
երկարատև կայուն աճը անհնար է առանց բնակչության ընդլայնված վերարտադրության: 
20-րդ դարի 70-ական թթ. օպտիմում բնակչության հայեցակարգի հետագա զարգացումը 
պայմանավորված էր բնակչության զարգացում հասկացության մոտեցման փոփոխու-
թյուններով. այն հասկացվում էր երկար և առողջ կյանքի ընթացքում մարդկանց հնարա-
վորությունների ավելացման, կրթության ստացման, ընդունելի կենսամակարդակի ապա-
հովման և անհատի հարգանքի արժևորման գործընթաց: Այդ ժամանակաշրջանին են 
վերաբերում Ա.Յա.Բոյարսկու և Ա.Յա.Կվաշայի, Յա.Ս.Ռուբինի և այլոց ուսումնասիրու-
թյուններն օպտիմում բնակչության հիմնախնդիրների վերաբերյալ: Նշված հեղինակների 
աշխատություններում ժողովրդագրական օպտիմում հասկացության պարամետրերի 
ուսումնասիրությունը կապվում էր առաջին հերթին արդյունավետ ժողովրդագրական քա-
ղաքականության մշակման հետ: 

Բնակչության հիմնախնդիրների վերլուծության մեթոդաբանական մոտեցումներում 
ամենաշատ տարածում ստացավ ժողովրդագրական անցում հայեցակարգը, որով մեկ-
նաբանվում էին ժողովրդագրական գործընթացների զարգացումը, դրանց միտումները, 
դինամիկան, բնակչության վերարտադրության տիպերի հաջորդական հերթափոխու-
թյունը: 

Այդ հայեցակարգը մշակողները (Վ.Ռյաբինովիչը, Ա.Լանդրին, Ֆ.Նոուտստայնը) 
փորձում էին տեսականորեն բացատրել եվրոպական երկրներում 19-րդ դարում սկսված 
բնակչության թվի արագ աճը: Հետագա տարիներին ժողովրդագրական անցման հայե-
ցակարգը պաշտպանվել է և զարգացում է ստացել այլ հետազոտողների` հատկապես 
Ա.Սովիի, Ռ.Պրեսայի, Է.Կոուլի, Է.Գուվերի կողմից: 
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Ժողովրդագրական անցման տեսությունը (հայեցակարգը) կիրառվում է հասարակու-
թյան պատմական զարգացմամբ բնակչության վերարտադրության տիպերի պատմական 
հաջորդականության փուլերը և ժողովրդագրական գործընթացների էվոլյուցիան ուսում-
նասիրելու համար: Այդ հայեցակարգի համաձայն` բոլոր երկրները և ժողովուրդներն 
իրենց ժողովրդագրական պատմության ընթացքում անցնում են միևնույն փուլերը, որոն-
ցից յուրաքանչյուրին համապատասխանում է բնակչության վերարտադրության որոշակի 
տիպ (ռեժիմ): 

Բնակչության վերարտադրության տիպը (պատմական տիպը) արտահայտում է 
բնակչության վերարտադրության առավել կարևոր որակական հատկանիշների ընդհան-
րությունը շատ թե քիչ նման պատմական, տնտեսական, սոցիալական և այլ պայման-
ներում: Այն որոշվում է ոչ թե վերարտադրության մեկ ցուցանիշով, այլ ցուցանիշների հա-
մակարգով, քանի որ մեկ առանձին վերցրած ցուցանիշ կարող է նույնը լինել տարբեր 
տիպերի պայմաններում: 

Բնակչության վերարտադրության յուրաքանչյուր տիպին բնորոշ է յուրահատուկ ռե-
ժիմ: Վերարտադրության ռեժիմը ժողովրդագրական հասկացություն է, որն արտահայ-
տում է տվյալ ժամանակաշրջանում այդ գործընթացի կոնկրետ քանակական բնութա-
գրերի ամբողջությունը: 

Տարբեր հետազոտողներ ընդունում են ժողովրդագրական անցման երեքից մինչև 
հինգ փուլ, հաճախ ընդունվում է չորս փուլ, այլ կերպ ասած` ծննդի և մահվան դինամի-
կայի փոփոխություն: 

Ժողովրդագրական անցման հայեցակարգը ժողովրդագրական գիտության կարե-
վորագույն տեսական ուղղություններից է: Այն բացահայտել է արտադրության եղանակի 
փոփոխման արդյունքում համընդհանուր ժողովրդագրական անցման անխուսափելիու-
թյունը, հնարավորություն է տվել նորովի մեկնաբանելու ծնելիության սոցիալական տար-
բերակումը և պայմանավորել է ծնելիության գործոնների բազմակողմանի ուսումնասի-
րությունը: 

Այսքանով հանդերձ` տվյալ հայեցակարգը չի կարող հավակնել ազգաբնակչության 
ընդհանուր տեսության դերին: Պիտանի էր վերարտադրության տիպի (ռեժիմի) հերթա-
փոխության փուլում, բնակչության վերարտադրության գործընթացների վերլուծության 
համար: Բացի դրանից, ենթադրվում է բնակչության անցումը ցածր ծնելիության, և հայե-
ցակարգով դրանում դրսևորվում է ժողովրդագրական անցման ավարտական և վերջ-
նական փուլը: 

Այնուամենայնիվ, ցածր ծնելիությունը, որն ուղղակիորեն պայմանավորված է քիչ 
երեխաներ ունենալու զանգվածային վարքագծով, բավարար չէ պահպանելու զրոյական 
հավելաճ, այսինքն` բնակչության պարզ վերարտադրության մակարդակ: Ուստի երեխա 
ունենալու մակարդակը պետք է բարձր լինի զանգվածորեն քիչ երեխաներ ունենալու 
մակարդակից: Հետևաբար ժողովրդագրական անցման հայեցակարգը չի բացատրում, 
թե ինչի՞ հաշվին պետք է պահպանվի բնակչության բնական զրոյական հավելաճը, և, 
արդյոք, կպահպանվի՞ ժողովրդագրական հավասարակշռությունը: 
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Խորհրդային Միությունում 20-դարի 70-ական թթ. գիտնականներն առաջ քաշեցին 
վերարտադրողական վարքագծի (երեխաների պահանջարկի) տեսությունը: Այդ տեսու-
թյան օգնությամբ փորձ էր արվում բացատրելու ծննդի նվազեցման և քիչ երեխաներ 
ունենալու տարածված պատճառները: Նախապես հետազոտողները (Ա.Ի.Անտոնովը, 
Վ.Ա.Բորիսովը, Լ.Ե.Դարսկին, Վ.Ի.Կոզլովը և ուրիշներ) ուսումնասիրել էին մինչև 20-րդ 
դարը ներառյալ բազմազավակության (հինգ և ավելի երեխաների) ջատագովության, 
այնուհետև դրա պահանջարկի թուլացման, բազմանդամ երեխաներով ընտանիքների 
վերացման պատմական անհրաժեշտության և զանգվածաբար քիչ երեխաներով ընտա-
նիքներին անցման հիմնախնդիրները: Նրանք հանգել են այն եզրակացության, որ հասա-
րակությունում սոցիալ-տնտեսական գործոնների փոփոխությունները ներգործում են 
ծնելիության և մահացության վրա ոչ թե ուղղակիորեն, այլ սոցիալ-հոգեբանական մեխա-
նիզմների միջոցով: Այդ տեսությամբ (ի տարբերություն մյուս հայեցակարգերի) բնակ-
չության վերարտադրության տիպերի փոփոխությունը մեկնաբանվում է ընտանիքի գոր-
ծառույթների և ժողովրդագրական վարքագծի տիպերի արմատական փոփոխություննե-
րով: Արդյունքում ծննդի ուսումնասիրությունում նշանակալի տեղ է հատկացվում այն պայ-
մանավորող գործոններին և բնակչության արժեքային կողմնորոշման համակարգերին: 

1960-ական թթ. վերջերին Մոսկվայի պետական համալսարանում, ազգաբնակչու-
թյան հիմնախնդիրների ուսումնասիրության կենտրոնի աշխատակիցների (Դ.Ի.Վալեն-
տեի, Վ.Ի.Պերեվեդենցևի, Մ.Յա.Սոնինի, Բ.Դ.Բրեյևի, Ա.Յա.Կվաշայի և այլոց) շնորհիվ 
ձևավորվեցին ժողովրդագրական հետազոտությունների այնպիսի ուղղություններ, ինչ-
պիսիք են ազգաբնակչության էկոնոմիկան և տնտեսագիտական ժողովրդագրությու-
նը: Դրանցից առաջինը վերաբերում է գիտական նոր հետազոտության բնագավառի, իսկ 
երկրորդը` ժողովրդագրական գիտության համակարգին: Օրինաչափ է` բնակչությունը, 
հատկապես տնտեսապես ակտիվ բնակչությունը, իր հերթին, հանդես է գալիս որպես 
աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորման բնական հիմք: Բնակչության և աշխատան-
քային ռեսուրսների զարգացումը տեղի է ունենում մշտական փոխադարձ գործողության 
և անխզելի կապի շնորհիվ: 

 
Բնակչության վերաբերյալ համակարգային գիտելիքների իմացության գործընթացում գլխա-

վոր տեղը պատկանում է ազգաբնակչության ընդհանուր տեսությանը, որը ներկայացնում է 
փոխադարձ կապակցված ընդհանուր մեթոդաբանական և ընդհանուր տեսական դրույթների 
համակցություն: Հոդվածում ոչ միայն սահմանվել են բնակչության որակ և զարգացում հասկա-
ցությունների էությունն ու բովանդակությունը, այլև, վերլուծելով ժողովրդագրության գիտության 
զարգացման գործընթացում առանձին գիտական դպրոցների կողմից առաջարկվող և օգտագործ-
վող մեթոդաբանական հայեցակարգերը, պարզաբանվել և մեկնաբանվել են ազգաբնակչության 
ընդհանուր տեսության զարգացման մեջ այդ դպրոցների տեղն ու դերը: 
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МАРТИН ФАГРАДЯН 
 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ПРОБЛЕМ НАСЕЛЕНИЯ 
 

В процессе комплексного научного познания о населении главное место принадлежит общей 
теории народонаселения, представляющей собой совокупность взаимосвязанных общеметодичес-
ких и общетеоретических положений, объясняющих причинную сущность развития народонасе-
ления. В статье определены не только сущность и содержание понятий качество и развитие насе-
ления, но также, путем анализа методологических концепций, предлагаемых и применяемых со 
стороны отдельных научных школ в процессе развития демографической науки, разъяснены и 
интерпретированы роль и место этих школ в развитии общей теории народонаселения. 

 
MARTIN FAHRADYAN 

 

METHODOLOGICAL APPROACHES FOR ANALYSES OF POPULATION PROBLEMS 
 

In the process of acquiring system knowledge by the population the main role belongs to the 
common theory on population which represents the mutually linked combination of general theoretical 
and methodological provisions. Consequently, in the process of development of the science of 
demography, the scientific work defines not only the essence and contents of the notions of “quality” 
and “development” of population, but also through the analysis of the methodological concepts pro-
posed and used by various scientific schools the place and role of individualschools were clarified and 
interpreted in the process of the development of general theory on population. 

 
 
 
 

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԵՎ 
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Հիմնաբառեր. կենսաթոշակային ապահովության համակարգ,  
բարեփոխում, ժողովրդագրական իրավիճակ, 
ժողովրդագրական և տնտեսական գործոններ,  
կուտակային համակարգ 

 

Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ կենսաթոշակային ապահովության բաշխողա-
կան համակարգի ֆինանսական կայունությունը կախված է ֆինանսական մուտքերի` 
ապահովագրական վճարների և ծախսերի հարաբերակցությունից, որը երկարաժամ-
կետ հեռանկարում կարող է վտանգվել ապահովադիրների և կենսաթոշակառուների 
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հարաբերակցությամբ որոշվող համակարգի բեռնվածության գործակցի շարունակական 
անկման պայմաններում:  

Նշենք, որ ժողովրդագրական իրավիճակի սպասվող փոփոխություններով մեր հան-
րապետության կենսաթոշակային համակարգում այս վտանգն առարկայական է: Ըստ 
գնահատումների` մոտակա հեռանկարում, դեռևս 4-5 տարի, այդտեղ կպահպանվի 
բնակչության բեռնվածության գործակցի աճի միտումը, քանի որ տվյալ ժամանակահատ-
վածում կշարունակի աճել աշխատունակ տարիք մուտք գործող բնակչության թիվը: 

Հասարակական կյանքում, հատկապես բնակչության վերարտադրության գործընթա-
ցում, տեղի ունեցող բոլոր փոփոխություններն ուղղակի կամ անուղղակի ազդում են 
սեռատարիքային կառուցվածքի վրա:  

Ժողովրդագրական բուրգի կառուցվածքը լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս: 
Ցածր տարիքային շերտերում գտնվող բնակչության թիվը զգալիորեն զիջում է համեմա-
տաբար բարձր տարիքային շերտերի բնակչության թվին: Այս իրողությունը պայմանա-
վորված է մի շարք գործոնների ազդեցությամբ. դրանց մեջ գերակայում են, մասնավորա-
պես, 1990 թ.-ից հետո վերարտադրողական բարձր ներունակությամբ բնակչության ար-
տագաղթի մեծ ծավալները, ծնելիության գումարային գործակցի տարիներ ի վեր անկման 
միտումը: Ժողովրդագրական բուրգի հատակի ավելի քան 15 տարի շարունակվող կրճա-
տումը փորձագետների կողմից գնահատվում է որպես երկրի և մարդկային կապիտալի 
կայուն զարգացումն արգելակող գործոն: 

Վերջին տարիներին հանրապետության բնակչության տարիքային կառուցվածքում 
նկատվում է 60-ից բարձրի տեսակարար կշռի ավելացում, ինչը նշանակում է, որ այլ 
հավասար պայմաններում ապրանքների արտադրության և ծառայությունների մատուց-
ման ոլորտում կրճատվում են զբաղվածների թիվն ու ծավալները: Նման իրողության 
տնտեսական հետևանքների մասին հայտնի ժողովրդագիր Բ.Ց.Ուրլանիսը գրում է. «Հե-
տևանքների մեծությունը կախված է մեծահասակների վարքագծից: Եթե նրանց զգալի 
մասը շարունակի աշխատել, ապա բնակչության ծերացման գործընթացը որոշակի ազ-
դեցություն չի ունենա հասարակության կառուցվածքի վրա: Իսկ եթե տարեցները, հաս-
նելով թոշակային տարիքի, դուրս գան տնտեսական ակտիվ բնակչության շարքերից, 
ապա հասարակության խնամակալական ծանրաբեռնվածության աստիճանը կաճի»1:  

Բնակչության ծերացման գործընթացը երկրի տնտեսության համար դառնում է լրջա-
գույն հիմնախնդիր. ուժեղանում է ճնշումը պետական բյուջեի ծախսային մասի վրա:  

Մեր հանրապետությունում կենսաթոշակային շեմից բարձր տարիքի բնակչության 
տեսակարար կշիռը 2012 թ. տարեսկզբի դրությամբ կազմել է 11.1%:  

 

                                                           

1 Урланис Б.Ц., Динамика и структура населения СССР и США, Москва, 1964, с. 185. 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ բնակչության տարիքային կառուցվածքը 1990 թ., 2000 թ., 2007-2012 թթ. 

 (տարեսկզբի դրությամբ)1 
 

 Տարիներ 
 
Տարիքային խումբ 

1990 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Աշխատունակ տարիքի (%) 59.7 61.6 66.1 67.2 67.9 68.7 68.9 69.5 
Աշխատունակ տարիքից 
բարձր (%) 8.1 11.6 12.2 12.0 11.9 11.5 11.5 11.1 

Աշխատունակ տարիքից 
ցածր (%) 32.3 26.8 21.7 20.8 20.2 19.8 19.6 19.4 

  

 
 

Գծապատկեր 1.  ՀՀ բնակչության տարիքային կառուցվածքը 1990 թ., 2000 թ., 2007-2012 թթ. 
(տարեսկզբի դրությամբ)2 

 
 2011 թ., 2000 թ. համեմատությամբ, աշխատունակ տարիքի բնակչության տեսակա-

րար կշիռն աճել է 12.8%-ով, իսկ աշխատունակ տարիքից ցածր բնակչությանը` նվազել 
27,6%-ով: Նույն միտումն է նկատվել 2000 թ.` 1990 թ. համեմատությամբ: Այս ժամանա-
կահատվածում աշխատունակ տարիքի բնակչության տեսակարար կշիռն աճել է 3,2%-ով, 
իսկ աշխատունակ տարիքից ցածր բնակչությանը` նվազել 17%-ով:  

ՀՀ բնակչության ծերացումը կշարունակվի ավելի բարձր տեմպերով, եթե ծնունդների 
ավելացման և միգրացիայի սահմանափակման ուղղությամբ միջոցառումներ չձեռնարկ-
վեն: 

                                                           

1 ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2012 թ., էջ 29: 
2 ՀՀ սոցիալական պատկերը և աղքատությունը 2012 թ., էջ 29: 
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Հայաստան առավելապես ներգաղթել են կենսաթոշակային տարիքի և այդ տարիքին 
հասնող մարդիկ, իսկ արտագաղթել` հիմնականում աշխատունակ տարիքի բնակչություն: 
Այդ իրողությունները խախտել են բնակչության սեռատարիքային համամասնությունը: 
Զգալիորեն ավելացել է 60 և ավելի տարիքի բնակչության թիվը, ինչը մեծացրել է աշխա-
տունակ տարիքի բնակչության սոցիալական ծանրաբեռնվածությունը և լրացուցիչ դժվա-
րություններ ստեղծել կենսաթոշակային ապահովության համակարգում: 

Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի վրա ազդող դետերմինանտների 
որոշիչ գործոնների շարքում առավել կարևորվում են բնակչության միգրացիայի մնա-
ցորդը և բնական հավելաճը:  

 
Աղյուսակ 2 

Ծնունդների թիվը և բնական հավելաճը 1990-2011 թթ.1 
 

Տարիներ Ընդամենը ծնվածներ Բնական հավելաճ, 
մարդ 

բնական հավելաճի 
գործակիցը (%) 

1990 79882 57889 16.3 
1995 48960 24118 6.4 
2000 34276 10251 3.1 
2001 32065 8062 2.5 
2002 32229 6675 2.1 
2003 35793 9779 3.1 
2004 37520 11841 3.7 
2005 37499 11120 3.5 
2006 37639 10437 3.2 
2007 40105 13.275 4.1 
2008 41185 13773 4.2 
2009 44413 16853 5.2 
2010 44825 16904 5.2 
2011 43340 15377 4.7 

 
1990-2001 թթ. ՀՀ-ում ծնունդների թիվը կրճատվել է ավելի քան 2.5 անգամ կամ 40 

տոկոսով /բնական նվազումը` 47817 մարդ/, 2001-2010 թթ. արձանագրվել է այդ ցուցանի-
շի դանդաղ աճ` շուրջ 1.4 անգամ, իսկ 2011 թ. 1485 երեխա պակաս է ծնվել, քան 2010 թ.: 

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետությունում բնակչության ծննդի, մահացության 
(հատկապես մանկամահացության) մակարդակների նվազումն ու կյանքի միջին տևողու-
թյան համեմատաբար ավելացումը, ինչպես նաև միգրացիայի բացասական մնացորդը 
պայմանավորեցին ամբողջ բնակչության կառուցվածքում 60-65-ից բարձր տարիքի 
բնակչության տեսակարար կշռի աճը: 

                                                           

1 Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու 2012 թ., էջ 27: 
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Կենսաթոշակային ապահովության համակարգի զարգացումը էականորեն կապված 
է երկրի աշխատանքի շուկայում տիրող իրավիճակի հետ: 1990-2011 թթ. հայաստանյան 
աշխատանքի շուկայի զարգացումները բնութագրվում են մի շարք օրինաչափություն-
ներով. 

• Ըստ պաշտոնական վիճակագրական տվյալների` շարունակվում էր տնտեսապես 
ակտիվ բնակչության թվի կրճատումը:  

• Բավականին ցածր էր աշխատունակ տարիքի բնակչության զբաղվածության 
աստիճանը:  

• ՀՀ ԱՎԾ տվյալներով` անցած 20 տարիներին զբաղվածության մակարդակը նվա-
զել էր 28%-ով. 1990 թ. եղել է 1.630 մլն զբաղված, 2011 թ.` 1.175 մլն1:  

Ցանկացած կենսաթոշակային ապահովության համակարգի հիմնական նպատակը 
անձին ամբողջ կյանքի ընթացքում բավարար կենսաապահովման գումարի տրա-
մադրումն է, որը դիֆերենցված է ըստ համակարգին նրա մասնակցության տարիների: 

Կենսաթոշակային ապահովության համակարգը բնութագրող ցուցանիշների շար-
քում, բացի նվազագույն աշխատավարձի և նվազագույն կենսաթոշակի, միջին աշխատա-
վարձի և միջին կենսաթոշակի հարաբերակցությունից, կարևորվում է յուրաքանչյուր տա-
րում նրա ֆինանսական միջոցների և ՀՆԱ հարաբերակցությունը: 

Հարկաբյուջետային ոլորտում տեղի ունեցած վերակառուցումն ու տնտեսական աճը 
պայմանավորեցին բարելավված բյուջետային կատարողական, որի շնորհիվ ՀՀ Կառա-
վարությունը կարողացավ ավելի շատ միջոցներ հատկացնել սոցիալական ոլորտներին, 
հետևաբար առավել ուղղորդել պետական բյուջեի ծախսերի կառուցվածքն աղքատության 
կրճատման ռազմավարության գերակայություններին:  

 
Աղյուսակ 3 

Հայաստանի համախմբված բյուջեի սոցիալական ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսերը 
2008-2011 թթ.2 

 

 2008  2009  2010  2011  
Կրթության ոլորտ 13.7 12.8 13.0 13.3 
Առողջապահության ոլորտ 6 6 5.8 6.3 
Մշակույթ, տեղեկատվություն, սպորտ, կրոն 2.4 2.2 2.2 2.9 
Կենսաթոշակներ 18.8 18.9 18.5 18.7 
Կենսաթոշակներ ՀՆԱ նկատմամբ, %-ով 4.4 5.8 5.2 5.0 
Այլ սոցիալական ծրագրեր 7 7.0 6.8 6.7 
Ընդհանուր, համախմբված բյուջեի` սոցիալական
ոլորտներին ուղղված փաստացի ծախսեր 47.9 46.9 46.3 47.9 

 

                                                           

1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2012 թ.: 
2 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2012, էջ 34: 
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Արդյունքում համախմբված բյուջետային ծախսերում սոցիալական ոլորտներին 
ուղղված ծախսերի տեսակարար կշիռը 2008 թ. կազմել է 47.9%: 2009-2010 թթ. այս ցու-
ցանիշը նվազել է` կազմելով համապատասխանաբար 46.9 և 46.3%: 2011 թ. աճել է` հաս-
նելով 2008 թ. մակարդակին: 

Շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակաշրջանում տնտեսության 
օրինական հատվածի ծավալների կրճատման հետ մեկտեղ կտրուկ ընդլայնվել են ստվե-
րային տնտեսության շրջանակները: Չգրանցված աշխատանքային հարաբերությունները 
պատճառ են սոցիալական ապահովագրական վճարների հավաքագրման ոչ լիարժեք 
բազայի:  

Վերջին 10 տարիներին, ֆորմալ զբաղվածության ընդլայնմամբ ոչ ֆորմալ զբաղվա-
ծության գրեթե անփոփոխ մակարդակի պայմաններում, զգալի ավելացել է սոցիալական 
ապահովագրության պարտադիր վճարումներ կատարողների թիվը: 

Երկրում պետական ժողովրդագրական անգամ ակտիվ և արդյունավետ քաղաքակա-
նության իրականացման պայմաններում իրավիճակի դրական փոփոխություններ կարելի 
է սպասել միայն երկարաժամկետ հեռանկարում: Այս իրողությունը հարկադրում է գործ-
նական քայլեր կատարելու կենսաթոշակային համակարգի խոշորամասշտաբ բարեփո-
խումների ուղղությամբ` կարևորելով հատկապես կուտակային բաղադրիչի կիրառումը 
համակարգում: 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում կատարված հասարակական-քաղաքական և սոցիալ–

տնտեսական արմատական փոփոխությունները ստեղծել են նոր իրավիճակ կենսաթոշակային 
ապահովության համակարգում: Հոդվածը նվիրված է այդ համակարգի վրա ժողովրդագրական և 
տնտեսական գործոնների ազդեցության ուսումնասիրությանը: 

 
РУЗАННА АРАКЕЛЯН 

 

СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ И 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ПЕНСИОННУЮ СИСТЕМУ 

 

Oбщественно-политическими и социально-экономическими радикальными изменениями в 
Республике Армения создана новая ситуация в пенсионной системе. Статья посвящена исследо-
ванию влияния демографических и экономических факторов на эту систему.  

 
RUZANNA ARAKELYAN 
 

STATISTICAL ANALYZE OF INFLUENCE THE DEMOGRAPHIC AND ECONOMIC  
FORCES ON PENSION SYSTEM 

 

Socio-political and socio-economic radical changes in the Republic of Armenia created new 
conditions and influenced the provision of pension sistem, where the exising state dictates the 
implementation of the significant reforms to improve the situation. Article is devoted to the study of the 
impact of demographic and economic factors on the pension system. 
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ԱՍՏՂԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ  

ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎՐԱ ԵՎ  
ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՄԱՆ ՆԵՐՈՒԺԸ 

 
Հիմնաբառեր. արտաքին պետական պարտք, կայուն պետական 

պարտք, տնտեսական աճ, վերարտադրություն 
 
Կայուն տնտեսական աճը յուրաքանչյուր երկրի զարգացման նշանակակետն է: Սա 

հատկապես վերաբերում է զարգացող երկրներին, որոնց տնտեսություններն ունեն մի 
շարք ընդհանրություններ, ինչպիսիք են հարկաբյուջետային աճող պակասուրդը՝ պայմա-
նավորված պետական պարտքի (մասնավորապես՝ արտաքին) սպասարկման ծախսերի 
բարձր մակարդակով, և ընթացիկ հաշիվների համակարգի մեծացող պակասուրդը՝ իր 
հերթին պայմանավորված ներմուծման ծավալի զգալի գերակշռմամբ արտահանման 
նկատմամբ: Եվ քանի որ, ինչպես նշվեց, զարգացող երկրները, առավել քան մնացած բո-
լորը, կարիք ունեն կայուն տնտեսական զարգացման պետք է ի վիճակի լինեն վերա-
հսկելու իրենց աճող հարկաբյուջետային պակասուրդը: Սա նվազեցնելու ձեռնարկումնե-
րում նրանք անխուսափելիորեն բախվում են եկամուտների ավելացման, հանրային ծախ-
սերի պակասեցման և նոր ներդրումների ներգրավման բարդ խնդիրներին, որոնց լուծ-
մամբ միայն հնարավոր է ուղղորդել երկիրը դեպի տնտեսական աճի և ընթացիկ հաշիվ-
ների համակարգի կայուն մակարդակ: Իսկ այս ճանապարհին կարևորագույն և առաջ-
նային խնդիրներից մեկը արտաքին պետական պարտքի այնպիսի մակարդակի ձեռքբե-
րումն ու պահպանումն է, որը դրական ազդեցություն կունենա տնտեսության զարգաց-
ման վրա: 

Ընդհանրապես արտաքին պետական պարտքի մասին խոսելիս էական հասկացու-
թյուններից մեկը, որն անհրաժեշտ է կիրառել, նրա կայունությունն է:  

Համաշխարհային բանկը և Միջազգային արժութային հիմնադրամը առաջարկում են 
հետևյալ սահմանումը. կայուն պետական պարտքը պարտքի այն մակարդակն է, որը 
թույլ է տալիս փոխառու երկրին կատարելու նրա սպասարկման ընթացիկ և ապագա 
պարտավորություններն ամբողջությամբ, առանց մարման նախնական ժամանակացույցի 
վերանայման կամ հավելյալ արտոնյալ ժամկետների ձեռքբերման՝ միևնույն ժամանակ 
հնարավորություն ստեղծելով ապահովելու տնտեսական աճի ընդունելի մակարդակ1 :  

                                                           

1 “The Challenge of Maintaining Long-term Debt Sustainability”, World Bank and International Monetary Fund, 
April, 2001. 
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Այսպիսով արտաքին պետական պարտքի նույնիսկ ծանր բեռի առկայությունը ան-
պայմանորեն չի ենթադրում տնտեսական աճի նվազում: Երկիրը կարող է ունենալ 
պարտքային մեծ բեռ, բայց միևնույն ժամանակ` նաև արտահանումների համեմատաբար 
բարձր մակարդակ, որը թույլ կտա պահպանելու պարտքի կայուն մակարդակը: Օրինակ` 
2011 թ. ԱՄՆ-ում պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը կազմել է 100, Ճապոնիայում՝ 204, իսկ Գերմա-
նիայում` 85%1: 

Գոյություն ունեն տեսակետներ, թե արտաքին պետական պարտքը որոշակի իրավի-
ճակներում նույնիսկ կարող է դրական ազդեցություն ունենալ երկրի տնտեսության վրա, 
սակայն, երբ փոխառված ֆոնդերն ուղղվում են կապիտալ ներդրումների իրականացմա-
նը` նպաստում են նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը և ՀՆԱ ավելացմանը: 

Չնայած այդ տեսակետներին` ակնհայտ է, որ արտաքին պետական պարտքի բացա-
սական հետևանքները, այնուամենայնիվ, առավել հավանական և զգալի են: Հարկ է նշել, 
որ տնտեսական աճի վրա պարտքի ազդեցության հարցն արդիական է, բայց դեռևս մին-
չև վերջ ուսումնասիրված չէ:  

Համաշխարհային բանկի և Միջազգային արժութային հիմնադրամի ուսումնասիրու-
թյուններով պարզ է դարձել, որ արտաքին պետական պարտքի և տնտեսական աճի միջև 
կա ոչ գծային կապ. ցածր մակարդակի դեպքում պարտքը դրական ազդեցություն ունի 
աճի վրա, սակայն որոշակի մակարդակից բարձրի պարագայում այդ ազդեցությունը 
դառնում է բացասական: Համաձայն նշված կառույցների հրապարակած արդյունքների` 
պարտքի ազդեցությունը տնտեսության վրա սկսում է դառնալ բացասական արտաքին 
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 35-40 և արտաքին պարտք/արտահանում ցուցանիշի 160-170%-
ի պայմաններում2: 

Այժմ, նկարագրված տեսական դրույթներից ելնելով` փորձենք հասկանալ, թե ինչպի-
սին է իրավիճակը ՀՀ-ում, որի տնտեսությանը բնորոշ են զարգացող երկրներին հատուկ 
բոլոր խնդիրները և մարտահրավերները:  

2012 թ. ՀՀ պետական պարտքը, ըստ «Պետական պարտքի մասին»  Ֆինանսների 
նախարարության տարեկան հաշվետվության, նախորդ տարվա համեմատ աճել է 169,4 
մլրդ դրամով (237,4 մլն ԱՄՆ դոլար)` կազմելով 1,764,5 մլրդ դրամ (4,172,1 մլն ԱՄՆ դո-
լար): Նույն հաշվետվությամբ նշվում է, որ արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը, որն ունի 
շարունակական աճի միտում 2008 թ. սկսած`  կազմել է 37,6, արտաքին պարտք/արտա-
հանում ցուցանիշը` մոտ 150%:  

2012 թ. սկզբի դրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը ուներ 123 գործող վար-
կային պայմանագիր, և 13-ը ստորագրվել են տարեվերջին: 

Փորձենք պատասխանել երկու կարևոր հարցի. 

                                                           

1 ''What Are the Channels Through Which External Debt Affects Growth?'', International Monetary Fund, January 
2004. 
2 “External Debt and Growth”, International Monetary Fund, 2011. 
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1. Արդյո՞ք Հայաստանի արտաքին պետական պարտքը նպաստում է հանրապետու-
թյան տնտեսության զարգացմանը, ներարկվում է ՀՆԱ մեջ և, հետևապես, հան-
գեցնում տնտեսական աճին:  

2. Որքա՞ն միջոցներ է ստիպված լինելու վճարել Կառավարությունը տվյալ վարկային 
պայմանագրերից բխող պարտավորությունների կատարման համար հետագայում, 
և ի՞նչ աղբյուրներից են ձևավորվելու այդ միջոցները: 

Այս երկու հարցերը կարելի է միավորել հետևյալ ձևակերպմամբ. երկարաժամկետ 
ֆինանսական ռեսուրսները, որոնք փոխառվում են օտարերկրյա պետություններից և ֆի-
նանսական կազմակերպություններից, արդյո՞ք ունեն ընդլայնված վերարտադրություն 
խթանելու ներուժ: 

Ելնելով 2012 թ. դրությամբ գործող վարկերի պայմաններից` կանխատեսմամբ փոր-
ձենք պարզել, թե որքան գումար է ստիպված լինելու վճարել Կառավարությունը վարկա-
յին պայմանագրերից բխող պարտավորությունները կատարելու նպատակով առաջիկա 3 
տարիներին:  

Հաշվարկների արդյունքում ակնհայտ է դարձել, որ 2013 թ. արտաքին պարտքի մար-
ման ծախսերը կկազմեն 594,274,685, 2014 թ.՝ 608,979,471 և 2015 թ. 634,983,577 ԱՄՆ 
դոլար: 2013 թ. «Պետական բյուջեի մասին» օրենքով նախատեսված եկամտային մասի 
հետ համեմատությունից երևում է, որ այդ տարվա բյուջետային եկամուտների մոտ 22%-ը 
պետք է ուղղվի արտաքին փոխառություններով պարտավորությունների մարմանը: 2014 
և 2015 թթ. մարումների գումարը համապատասխանաբար կկազմեն 2013 թ. բյուջետային 
եկամուտների 23 և 24%-ը: Նշված տվյալները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսությունը 
պետք է ունենա ներուժ՝ մեկ տարվա ընթացքում արտադրելու և մատուցելու այնքան 
ապրանքներ ու ծառայություններ և արտահանումներից ստանալու այնչափ եկամուտներ, 
որ հնարավոր լինի 2013-2015 թթ. մոտ 600 մլն ԱՄՆ դոլարի պարտքը մարել այնպես, որ 
դա չլինի մարում սոցիալական ծրագրերի, բնակչության կենսամակարդակի բարձրաց-
ման և տնտեսական բարեփոխումներին ուղղված միջոցառումների հաշվին: 

Իսկ արդյո՞ք այս սպասումն իրատեսական է: Հարցին պատասխանելու նպատակով 
կատարենք հոդվածի սկզբում ներկայացված տեսական դրույթների և ՀՀ արտաքին 
պարտքը բնութագրող ցուցանիշների համեմատություն: 

• Համաձայն Միջազգային արժութային հիմնադրամի` պարտքը տնտեսության վրա 
սկսում է բացասական ազդեցություն թողնել արտաքին պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի 
35-40 և արտաքին պարտք/արտահանում ցուցանիշի 160-170%-ի պայմաններում:  

ՀՀ-ում նշված ցուցանիշները 2012 թ. դրությամբ կազմում են 37,6 և 150 %: Հաշվի 
առնելով արտաքին պարտքի վերջին տարիների աճի միտումը` կարելի է եզրահանգել, որ 
եթե նույնիսկ 2012 թ. այդ պարտքը դեռևս չի ունեցել բացասական ազդեցություն հանրա-
պետության տնտեսության զարգացման վրա, ապա հետագա տարիներին դրա հնարա-
վորությունն ավելի իրատեսական է:  

• Արտաքին պարտքը դրական ազդեցություն է ունենում տնտեսության զարգացման 
վրա, եթե հատկացված երկարաժամկետ միջոցները ուղղվում են կապիտալ ներ-
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դրումների և ոչ թե ընթացիկ ծախսերի (այդ թվում` բյուջեի դեֆիցիտի) ֆինանսա-
վորմանը:  

Ըստ «Պետական պարտքի մասին» 2012 թ. հաշվետվության` փոխառված միջոցների 
մոտ 50%-ն ուղղվել է բյուջեի դեֆիցիտի ծածկմանը և միայն մնացածը` նպատակային 
ծրագրերի իրականացմանը: Իսկ թե, արդյոք բոլոր ծրագրերը, որոնց համար ներգրավել 
են վարկեր, նպատակահարմա՞ր էին և ունեի՞ն տնտեսության աճին նպաստող ներուժ, 
առավել ևս` նպատակայի՞ն էր դրանց օգտագործումը, այլ, մանրամասն ուսումնասի-
րության առարկա է: 

• Արտաքին պետական պարտքը, երբ հանգեցնում է նոր աշխատատեղերի ստեղծ-
մանը և ՀՆԱ աճին` դրական ազդեցություն է ունենում տնտեսության զարգացման 
վրա:  

Չնայած 2008 թ. սկսած արտաքին պետական պարտքի ծավալի ավելացմանը՝ հարկ 
է նշել, որ հակառակ միտում չի արձանագրվել ՀՀ-ում գործազրկության մակարդակի 
դեպքում: 2008-2012 թթ. ընթացքում այն տատանվել է 16,19-ից 19%-ի սահմաններում1: 
Իսկ ինչ վերաբերում է արտաքին պարտքը նոր ապրանքների և ծառայությունների թո-
ղարկմանը և, հետևաբար, ՀՆԱ աճին ուղղելուն` կարելի է ասել, որ Հայաստանը, որպես 
ներմուծումից խիստ կախվածություն ունեցող և տեղական փոքր արտադրությամբ երկիր, 
իր ներգրավված արտաքին միջոցները ներմուծման միջոցով ամենայն հավանականու-
թյամբ ուղղում է այլ երկրների ՀՆԱ ավելացմանը: 

Ամփոփելով վերոնշյալը` կարելի է եզրահանգել, որ ՀՀ արտաքին պետական պարտ-
քը, ներկա ծավալներով և օգտագործման ուղղություններով, իբրև ներգրավված միջոց, 
թերևս չի կատարում տնտեսության զարգացման համար իր կարևորագույն գործառույթը. 
չունի վերարտադրվելու ներուժ, և դրա ազդեցությունը տնտեսության վրա առնվազն չի 
կարելի համարել դրական: 

 

Հոդվածում ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության զարգացման 
վրա արտաքին պետական պարտքի հնարավոր դրական և բացասական ազդեցությունների և 
վերարտադրողական ունակության գնահատականը 2013-2015 թթ.՝ Համաշխարհային բանկի և 
Միջազգային արժութային հիմնադրամի կողմից առաջարկված մեթոդաբանությամբ:  

 

                                                           

1www.armstat.am 
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АСТГИК АБРААМЯН 
 

ВЛИЯНИЕ ВНЕШНЕГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА РА НА РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 
И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО ВОСПРОИЗВОДСТВА 

В статье оцениваются возможное положительное и отрицательное воздействия внешнего 
государственного долга на экономическое развитие Республики Армения и его воспроизводитель-
ный потенциал в 2013-2015 гг., основываясь на методологию, предложенную Всемирным банком 
и Международным валютным фондом. 

ASTGHIK ABRAHAMYAH 
 

INFLUENCE OF AN EXTERNAL PUBLIC DEBT RA ON DEVELOPMENT OF ECONOMY  
AND POTENTIAL OF ITS REPRODUCTION 

 

The present article discusses the possible positive and negative impact of the external debt on the 
economic development of the Republic of Armenia and its reproductive potential from 2013 to 2015 
based on the methodology proposed by the World Bank and International Monetary Fund. 

 
 

 
ՏԱԹԵՎԻԿ ԱԶԱՏՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱՎԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ 
 

Հիմնաբառեր. իրացման ծավալ, ֆինանսական կայունություն, 
անվնասաբերության կետ, ֆինանսական պաշարի 
ուժ, կառավարչական որոշում 

 

Կազմակերպության կառավարման գործընթացում մշտապես պետք է իրականացվի 
արտադրության և արտադրանքի իրացման անվնասաբերության հիմնական ցուցանիշ-
ների մակարդակի և դինամիկայի մոնիթորինգ, որն էլ հեռանկարում կարևոր երաշխիք 
կլինի կայուն ֆինանսական գործունեության համար: 

 Անվնասաբերության կետի որոշումը հիմնվում է ծախսերի խմբավորման վրա` կախ-
ված իրացման ծավալներից: Փոփոխուն ծախսերը հիմնականում ուղիղ համեմատական 
են իրացման ծավալների աճին, իսկ հաստատունները գործնականում, հարաբերականո-
րեն կայուն պայմաններում, կախված չեն դրանցից: Անվնասաբերության կետի բարձրա-
ցումը ստեղծում է ֆինանսական պաշարի ուժ և իրենից ներկայացնում, այսպես կոչված` 
ձեռնարկատիրական գործունեության ապահովագրում: Որքան մեծ է ֆինանսական 
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պաշարի ուժը, այդքան ձեռնարկության վիճակը կայուն է շուկայական ոչ բարեհաջող փո-
փոխությունների նկատմամբ: Ֆինանսական պաշարի ուժը կրճատում է ռիսկը շուկայա-
կան իրավիճակի վատթարացման և, համապատասխանաբար, իրացման ծավալների 
կրճատման դեպքում: Ներկայացնենք աղյուսակ 1-ով: 

 

Աղյուսակ 1 
Ֆինանսական կայունության պաշարի հաշվարկը (հազ.դր. 

 

Կազմակերպություններ № Ցուցանիշներ 
Ա Բ 

1 Իրացումից հասույթ  36 000 30 000 
2 Արտադրական և արտադրանքի իրացման ծախսեր 32 000 28 000 

2.1 Այդ թվում՝ փոփոխուն 21 000 16 000 
2.2 Հաստատուն 11 000 13 000 

3 Մարժինալ շահույթ (տող 1- տող 2.1) 15 000 14 000 
3.1 Տոկոսներով (տող 3 : տող 1 x 100) 41,7 46,7 

4 Իրացումից շահույթ (տող 1 – տող 2) 4 000 2 000 
5 Անվնասաբերության կետ (տող 2.2: տող 3.1 x 100) 26 378,9 27 837,3 
6 Ֆինանսական կայունության պաշար (տող 1 –տող 5) 9 621,1 2 162,7 

6.1 Տոկոսներով (տող 6 : տող 1 x 100) 26,7 7,2 
7 Արտադրական լևերեջի արդյունքը (տող 3 : տող 4) 3,75 7,0 

 

Ինչպես երևում է Ա և Բ կազմակերպությունների ցուցանիշների վերլուծությունից` Բ 
կազմակերպությունում անվնասաբերության կետն ավելի բարձր է, ֆինանսական կայու-
նության պաշարը` անհամեմատ ցածր, իսկ արտադրական լևերեջի արդյունքը՝ ավելի 
մեծ: Սա վկայում է այդ կազմակերպության համեմատաբար վատ ֆինանսական վիճակի 
մասին: 

Ցանկացած ծախսի կրճատում պահանջում է էական ջանքեր, մասնավորապես՝ կազ-
մակերպչական, տեխնիկական և տնտեսական միջոցառումների մշակում ու իրականա-
ցում, և որ կարևոր է՝ կազմակերպության արտադրության և արտադրանքի իրացման 
ծախսերի կառավարման բարելավում: Սակայն երբ խոսքը վերաբերում է ֆինանսական 
կայունության հաստատմանը շուկայական ոչ բարեհաջող պայմանների դեպքում, ապա 
պետք է հաշվի առնել, որ ծախսերի կրճատումը տալիս է ավելի մեծ արդյունք, քան իրաց-
ման ծավալի մեծացումը: Վերջինը կախված է պահանջարկի դինամիկայից և մրցակցու-
թյան պայմաններից, մինչդեռ ծախսերի մակարդակը, մեծ հաշվով, կազմակերպության 
գործադրած ջանքերից է կախված: Իհարկե, գոյություն չունեն ֆինանսական պաշարի 
ուժի մեծացման լավ և վատ գործոններ. դրական ազդեցություն կարող են ունենալ ինչ-
պես իրացման ծավալի աճը, այնպես էլ ծախսերի հարաբերական նվազումը: Եթե առկա 
են կառավարչական որոշումների տարբերակներ, հարկ է հաշվի առնել առանձին գոր-
ծոնների ազդեցության չափը ֆինանսական պաշարի ուժի վրա1: 
                                                           

1 Н.А.Казакова, Управленческий анализ в различных отраслях, ИНФРА-М, Москва, 2012, с.28-29.  
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Կազմակերպության արտադրանքը արտադրության և իրացման ծախսերի կառուց-
վածքով շատ բազմազան է, ինչպես նաև զանազանվում է բացթողման գնի մարժինալ 
եկամտի և այդ եկամտի մեջ շահույթի տեսակարար կշիռներով: Ուստի կառավարչական 
օպտիմալ որոշումներ կայացնելիս անհրաժեշտ է հետևել ֆինանսական պաշարի ուժի 
դինամիկային` ոչ միայն ամբողջ կազմակերպությունում, այլև առանձին արտադրատե-
սակների ցուցանիշներով: Այդ խնդրի լուծումը բարդանում է այն առումով, որ հաշվառ-
ման ցանկացած համակարգի, այդ թվում` ծախսերի ուղղակի հաշվառման համակարգի 
(direct costing), դեպքում ըստ առանձին արտադրատեսակների որոշվում են միայն փո-
փոխուն ծախսերը, իսկ հաստատուն ծախսերն ամբողջ կազմակերպության համար են 
որոշվում: Բաշխել ըստ արտադրատեսակների` հնարավոր է միայն համամասնական 
եղանակով, որի համար կարելի է հիմք ընդունել իրացման ծավալը, փոփոխուն ծախսերը, 
արտադրական աշխատողների աշխատավարձը, արտադրանքի աշխատատարությունը և 
այլն: Դրանց ընդհանուր գումարը ամբողջ կազմակերպությանը հայտնի է, սակայն ըստ 
առանձին արտադրանքների հնարավոր է բաշխել միայն բաշխման ընդունված բազային 
համապատասխան: Դիտարկենք օրինակի միջոցով (աղյուսակ 2): 

 
Աղյուսակ 2 

Ֆինանսական կայունության հաշվարկը ըստ արտադրատեսակների 
 

Այդ թվում  
№ Ցուցանիշներ Ըստ կազմա-

կերպության 1-ին 2-րդ 
1 Իրացումից հասույթ (հազ.դր. 30 000 20 000 10 000 
2 Արտադրական և արտադրանքի իրացման ծախսեր 

(հազ.դր. 28 000 X X 

2.1 Աայդ թվում՝ փոփոխուն 16 000 9 000 7 000 
2.2 Հաստատուն 12 000 X X 

3 Մարժինալ եկամուտ (տող 1- տող 2.1) 14 000 11 000 3 000 
3.1 Տոկոսներով (տող 3 : տող 1 x 100) 46,7 55,0 30 

4 Անվնասաբերության կետ (տող 2.2: տող 3.1 x 100) 25 696 X X 
5 Իրացումից շահույթ (տող 1 – տող 2) 2 000 X X 
6 Ֆինանսական կայունության պաշար (տող 1 –տող 4) 4 304 X X 

6.1 Տոկոսներով (տող 6 : տող 1 x 100) 14,3 X X 
 
 Հաստատուն ծախսերը ըստ կազմակերպության կարելի է բաշխել ըստ արտադրա-

տեսակների՝ իրացումից հասույթին համապատասխան, հետևյալ կերպ.  
1. որոշվում են կազմակերպության տեսակարար հաստատուն ծախսերը ըստ իրաց-

ման` 12 000:30 000=0,4 կամ 40 (դրամով), 
2. հաշվարկվում են 1 արտադրատեսակի արտադրության հաստատուն ծախսերը` 

20000x0,4=8 000 հազ.դր., 
3. հաշվարկվում են 2 արտադրատեսակի արտադրության հաստատուն ծախսերը` 

10000x0,4=4 000 հազ.դր, 
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4. հաշվարկվում է անվնասաբերության կետը ըստ առանձին արտադրատեսակների՝ 
հաստատուն ծախսերի հարաբերությունը մարժինալ եկամտի գործակցին (տեսակարար 
կշիռը` հասույթի մեջ). 

• ըստ 1-ին արտադրատեսակի` 8 000:0,55=14 545 հազ.դր., 
• ըստ 2-րդ արտադրատեսակի` 4 000:0,3=13 333 հազ.դր: 
Ըստ հաշվարկների` 2-րդ արտադրատեսակի արտադրությունը վնասաբեր է:  
 

Աղյուսակ 3 
Անվնասաբերության կետը ըստ արտադրատեսակների 

 

Այդ թվում 
№ Ցուցանիշներ 

Ըստ կազմա-
կերպության 1-ին 2-րդ 

1 Իրացումից հասույթ (հազ.դր.  30 000 20 000 10 000 
2 Արտադրական և արտադրանքի իրացման ծախսեր 

(հազ.դր. 
28 000 17 000 11 000 

2.1 Այդ թվում՝ փոփոխուն 16 000 9 000 7 000 
2.2 Հաստատուն 12 000 8 000 4 000 

3 Մարժինալ եկամուտ իրացումից շահույթի նկատմամբ՝ 
տոկոսներով (տող 3:տող 1 x 100) 

46,7 55,0 30 

4 Անվնասաբերության կետ (տող 2.2:տող 3 x 100) 25 696 14 545 13 333 
5 Իրացումից շահույթ (տող 1 – տող 2) 2 000 3 000 -1 000 

 

Վերլուծությունից պարզվում է, որ 1-ին արտադրատեսակի արտադրությունը շահու-
թաբեր է, իսկ 2-րդինը` վնասաբեր: Եթե առաջնորդվենք ընդհանուր չափանիշներով` 
ապա վնասաբեր արտադրանքի արտադրությունից պետք է հրաժարվել: Նման որոշումը 
ճիշտ կլինի, եթե կազմակերպության ամբողջ արտադրությունը լինի վնասաբեր: Իսկ եթե 
շահութաբեր է, ապա շահավետ է այն արտադրանքների արտադրությունն ու իրացումը, 
որոնց գինը ինքնարժեքից ցածր է, սակայն բարձր է փոփոխուն ծախսերից. այսպես 
կոչված` «վնասաբեր» արտադրանքների արտադրությունը և իրացումը մեծացնում են 
կազմակերպության շահույթը: Դրանում համոզվենք` բացառելով 2-րդ արտադրատեսակի 
արտադրությունն ու իրացումը:  

Իրացումից հասույթ (հազ. դր.)………………………………... 20 000 
Արտադրության և իրացման ծախսեր (հազ. դր.)………….. 17 000 
Այդ թվում` փոփոխուն……………………………...................  9 000 
Հաստատուն……………………………………….....................  8000 
Իրացումից շահույթ (հազ. դր.)………………………………....  3 000 
Արտադրությունից հանելով «վնասաբեր» արտադրանքը` ընկերությունը կորցնում է 

շահույթի կեսից ավելին. եթե նախկինում այն կազմում էր 20 000, ապա այժմ կկազմի 
3000 հազար դր.: Դա բնական է, քանի որ 2-րդ արտադրատեսակի ինքնարժեքին բաժին 
է ընկնում հաստատուն ծախսերի գերակշիռ մասը՝ 4 000 հազար դր.: Կրճատելով առան-
ձին արտադրատեսակները ծրագրից՝ հաստատուն ծախսերի մեծությունը չի փոխվի, 
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սակայն կվերաբերի մնացած արտադրատեսակների ինքնարժեքին. հետևաբար դրանց 
արտադրության շահութաբերությունը կնվազի: Նման ձևով արտադրատեսակների ինքն-
արժեքի պլանավորման և հաշվառման մեթոդը, ըստ direct costing համակարգի, թույլ է 
տալիս կիրառելու առավել ճիշտ կառավարչական որոշումներ: Եթե արտադրանքն ունի 
պահանջարկ, սակայն շուկայական գինը չի ծածկում դրա արտադրության և իրացման 
ծախսերը, ապա դա դեռ պատճառ չէ արտադրությունից հանելու: Որպես կանոն` վնա-
սաբեր են միայն այն արտադրանքները, որոնց գինը փոփոխուն ծախսերից ցածր է1:  

 

Հոդվածում դիտարկվում է իրացման ծավալի աճի դինամիկայի ազդեցությունը երկու կազմա-
կերպությունների ֆինանսական կայունության վրա: Կառավարչական օպտիմալ որոշումներ կա-
յացնելու համար անհրաժեշտ է համարվում հետևել ֆինանսական կայունության պաշարների դի-
նամիկայի ոչ միայն ձեռնարկության մասշտաբով, այլև ապրանքների խմբաքանակների և առան-
ձին ապրանքների մասով: Հաշվարկների հիման վրա ապացուցվում է, որ ծրագրից առանձին ապ-
րանքների հանմամբ ձեռնարկությունում մշտական ծախսերի գումարը չի փոխվում, դա վերաբե-
րում է ծրագրում թողնված ապրանքների ինքնարժեքին, այդ պատճառով էլ դրանց արտադրու-
թյան շահութաբերությունը նվազում է:    

 

ТАТЕВИК АЗАТЯН  
 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ НА ФИНАНСОВУЮ 
УСТОЙЧИВОСТЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

 В статье рассматривается пример влияние динамики роста объема реализации на финансо-
вую устойчивость двух организаций. Для принятия оптимальных управленческих решений считает-
ся необходимым следить за динамикой запаса финансовой устойчивости не только на предприя-
тии в целом, но и по товарным группам и отдельным товарам. На основании расчетов сделан 
вывод о том, что от исключения из программы отдельных товаров сумма постоянных затрат на 
предприятии не меняется, теперь она касается себестоимости оставшихся в программе товаров, 
поэтому рентабельность их производства снижается.  

 

TATEVIK AZATYAN  
 

THE INFLUENCE OF VOLUME SALES CHANGES ON FINANCIAL STABILITY  
OF COMPANY 

 

The article contains an example of the influence of the dynamics of the volume of sales on the 
financial stability of two companies. For making optimal management decisions need to follow the 
dynamics of the reserves of financial stability not only on the enterprise as a whole, but also by 
commodity groups and individual commodities. Based on these calculations, it can be concluded that on 
removal from the program of individual products, the amount of fixed costs for the company is not 
changed, but now it refers to the cost price of goods remaining in the program, so the profitability of 
production is reduced. 

                                                           

1 М.В. Мельник, В.Г. Когденко, Экономический анализ в аудите, ЮНИТИ-ДАНА, 2007, 332-333 с. 
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 
 

ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ԳՆՎԱԾ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔՆԵՐԻ ՍԵԶՈՆԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

Հիմնաբառեր. սեզոնայնություն, տնային տնտեսություն, գնողու-
նակ պահանջարկ, բազմարկիչ մոդել, օրինաչա-
փություն, միտում 

 
Հասարակական շատ երևույթների բնորոշ են պարբերաբար կրկնվող սեզոնային 

տատանումները: Չնայած դրանք տարեցտարի կարող են փոքր-ինչ շեղվել օրինաչափու-
թյունից` ունեն կանոնավոր բնույթ, ինչը չի կարելի ասել ժամանակային շարքի մյուս 
տարրերի վերաբերյալ1: Արտադրության, շրջանառության և սպառման ոլորտներում սեզո-
նայնությունն արտահայտվում է տարբեր ինտենսիվությամբ անկումների և վերելքների 
տարեկան հերթագայումներով: Բնակչության պահանջարկի և մանրածախ ապրանքա-
շրջանառության կառուցվածքի ձևավորման վրա ազդող գործոնների համալիր ուսումնա-
սիրությունը պահանջում է ինչպես տարվա, այնպես էլ ամսվա, եռամսյակի կտրվածքով 
դրանց ազդեցության քանակական չափում: Վերջինը կապված է պահանջարկի և ապ-
րանքաշրջանառության սեզոնայնության վերլուծության հետ: 

Վիճակագրական գիտությունը մշակել է մի շարք մեթոդներ, որոնց օգնությամբ 
բացահայտվում են փաստացի սեզոնայնությունը, սեզոնային ալիքի ընդհանուր տեսքը, 
չափվում է սեզոնային տատանումների աստիճանը և որոշվում են սեզոնային ալիքի հնա-
րավոր փոփոխությունները: Սեզոնային տատանումների ուսումնասիրությունը սովորա-
բար կատարվում է երկու ուղղությամբ: Առաջինը դրանց վերլուծությունն է, երկրորդը` որ-
պես բաղադրիչի` սեզոնայնության ազդեցության բացառումը դինամիկայի շարքից, վեր-
ջինի հետագա ուսումնասիրության և կանխատեսման համար:  

Սեզոնային տատանումների բացահայտման համար սովորաբար վերցնում են ըստ 
ամիսների (եռամսյակների) բաշխված մի քանի տարիների տվյալներ: Կայուն սեզոնային 
ալիքի ի հայտ բերման և պատահականություններից խուսափելու նպատակով անհրա-
ժեշտ է ունենալ ոչ պակաս քան երեք տարվա տվյալներ: Եթե սեզոնային տատանումներն 
այդ տեսանկյունից կայուն են, ապա սեզոնայնությունը կրում է մշտական բնույթ, 
այսինքն` սեզոնային ալիքը չի փոփոխվում ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանի ընթաց-
քում:  

                                                           

1 М. Кендел, Временные ряды / пер. с англ. и предисл. Ю.П.Лукашина, М.б “Финансы и статистика”, 1981, 
199 с. 
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Առևտրում սեզոնային տատանումների պատճառները գլխավորապես բացատրվում 
են ապրանքային առաջարկի կամ տարվա տարբեր ժամանակներում գնողունակ պա-
հանջարկի առանձնահատկություններով: Խնդիրները, կապված այդ պահանջարկի առա-
վելագույն բավարարման հետ, ենթադրում են ամբողջական բավարարում տարվա յուրա-
քանչյուր ժամանակահատվածում: Դրա համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ինչպես 
բնակչության պահանջարկի ընդհանուր ծավալի, այնպես էլ առանձին ապրանքների 
համար պահանջարկի կազմի ընդլայնման միտումները: 

Նյութատեխնիկական բազայի բարելավումն առևտրում պայմաններ է ստեղծում 
տարվա ընթացքում հարթեցնելու անհամաչափությունները, հատկապես` հիմնական 
սննդամթերքների իրացման պարագայում: Այս առումով սննդամթերքների վաճառքի 
սեզոնայնությունը պետք է հասցնել նվազագույնի, քանի որ պահանջարկը հարաբերա-
կանորեն կայուն է ամբողջ տարվա մեջ:  

Դա պայմանավորված է մի շարք հանգամանքներով, այդ թվում` տեխնոլոգիական և 
տնտեսական բնույթի գործոններով: Հարկավոր է ուշադրություն դարձնել նաև մարդու 
օրգանիզմում սննդամթերքների սպառման` զուտ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկու-
թյունների գործոններին: Տնտեսական տեսանկյունից ամենից առաջ պետք է նվազեցնել 
տարվա ընթացքում գյուղատնտեսության և արդյունաբերության համապատասխան ճյու-
ղերի պատրաստի արտադրանքների ստացման անհամաչափությունները, ինչպես նաև 
բարելավել արտադրությունից մինչև սպառողները ապրանքների շարժի ամբողջ գործ-
ընթացը: 

Ուստի սեզոնայնության վերլուծությունը կարևորվում է նրանով, որ բացահայտվեն և 
չափվեն տատանումները նախորդ ժամանակաշրջաններում, ինչը թույլ կտա որոշելու 
սեզոնային ալիքի հնարավոր փոփոխությունները նաև հետագայում: 

Այդ նպատակով կատարվել է տնային տնտեսությունների կողմից գնված սննդա-
մթերքների (հիմնական սննդախմբերի) սեզոնային ալիքի ուսումնասիրություն` 2008-2011 
թթ. ժամանակահատվածում` հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԾ ՏՏԱԿՀ միկրոտվյալների բազան:  

Ելնելով տնտեսությունների կողմից գնված հիմնական սննդախմբերի աճի միտումից` 
կիրառել ենք սեզոնայնության ինդեքսի որոշման մի քանի եղանակներ:  

Բավականին տարածված իրավիճակ է, երբ դինամիկայի շարքն ունի միտում: Այս 
դեպքում շարքի մակարդակը դիտարկվում է որպես միտումի (t), սեզոնայնության (s) և 
պատահականության ( ε ) ֆունկցիա1: 

Դինամիկայի շարքի մակարդակների ընդհանուր տատանումը բաշխվում է երեք 
բաղադրիչների. 

( ) ( ) ( ) ( )syiytŷsyytŷyiy −+−+−=−  

( )yyi −  -ն ընդհանուր վարիացիան է,  

                                                           

1 В. Н. Афанасьев, М. М. Юзбашев, Анализ временных рядов и прогнозирование, учебник, М., “Финансы и 
статистика”, ИНФРА-М, 2010, 320 с. 
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( )yyt −ˆ  -ն` միտումի ազդեցությունը, 
( )ts yy ˆ−  -ն` սեզոնայնության ազդեցությունը, 
 ( )si yy − -ը` պատահականության ազդեցությունը, 
 sy -ը տրենդն է` հաշվի առնելով սեզոնայնությունը: 
ՀՀ տնային տնտեսությունների կողմից 2008-2011 թթ. գնված Ձուկ և ծովամթերք 

սննդախմբի ելակետային եռամսյակային դինամիկայի շարքի գրաֆիկական վերլուծու-
թյունը (տե΄ս գծապատկեր 1) վկայում է տրենդային բաղադրիչի առկայությունը. այն 
բնույթով մոտ է գծային զարգացմանը` ունի գնումների (ինչը համարժեք է վաճառքին) 
ծավալների աճի միտում: Միևնույն ժամանակ հստակ երևում են սեզոնային տատանում-
ները (որոնց շրջանը մեկ տարի է): Այս սննդախմբի մթերքների գնումները երկրորդ և 
չորրորդ եռամսյակներին ավելի են, քան առաջին և երրորդ եռամսյակներին:  

0
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2008 2009 2010 2011

փաստացի արժեքներ

հաշվարկային արժեքները ըստ տրենդ-սեզոնային մոդելի
 

Գծապատկեր 1.  ՀՀ տնային տնտեսությունների (մեկ առկա անդամի հաշվով) կողմից գնված 
Ձուկ և ծովամթերք սննդախմբի դինամիկան ըստ 2008-2011 
թթ.եռամսյակների  

 
Քանի որ սեզոնային տատանման մեծությունը աստիճանաբար աճում է, ապա դինա-

միկայի շարքի զարգացման նկարագրման և կանխատեսման համար կարելի է կիրառել 
բազմարկչային մոդելը, որի հաշվարկային տվյալները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում: 

Բազմարկչային մոդելի դեպքում դինամիկայի շարքը կարելի է ներկայացնել համա-
բազմապատկիչների տեսքով. 

EKyy sti ⋅⋅= ˆ  , 

որտեղ` sK -ը սեզոնայնության գործակիցն է. 
l

i
s y

y
~=Κ  

E -ն` պատահականության ազդեցության գործակիցը. ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

s

i

y
y  
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Նախ` անհրաժեշտ է ելակետային շարքը սահող միջինի մեթոդով հարթեցնել և 
ապա` նոր հաշվարկել սեզոնային բաղադրիչի նշանակությունը: 

Դինամիկայի շարքի մակարդակների հարթեցման համար ընդունվում է մեկ տարվա 
շրջան, ինչը մեզ մոտ հավասար է չորսի: 

 
Աղյուսակ 1 

ՀՀ տնային տնտեսությունների (մեկ առկա անդամի հաշվով) կողմից գնված Ձուկ և 
ծովամթերք սննդախմբի սեզոնայնության հաշվարկը բազմարկչային մոդելով 

 

Տարի Եռամսյակ Փաստա-
ցի շարքը 

Տեսական 
շարքը 

Սեզոնայնու-
թյան գործա

կիցը sΚ  

t jΚ̂  
j

iy
Κ̂

 
 0,0037x

0.3894ˆ +=y
 sy  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2008 1 0,399   1 1,016 0,393 0,393 0,399 

 2 0,413   2 1,028 0,402 0,397 0,408 
 3 0,357 0,399 0,894 3 0,905 0,394 0,401 0,362 
 4 0,439 0,405 1,084 4 1,051 0,418 0,404 0,425 

2009 1 0,378 0,418 0,905 5 1,016 0,372 0,408 0,414 
 2 0,478 0,424 1,128 6 1,028 0,465 0,412 0,423 
 3 0,394 0,429 0,919 7 0,905 0,435 0,415 0,376 
 4 0,451 0,422 1,068 8 1,051 0,429 0,419 0,440 

2010 1 0,404 0,409 0,987 9 1,016 0,398 0,423 0,429 
 2 0,401 0,402 0,997 10 1,028 0,390 0,426 0,438 
 3 0,368 0,410 0,898 11 0,905 0,407 0,430 0,389 
 4 0,422 0,424 0,995 12 1,051 0,402 0,434 0,456 

2011 1 0,494 0,429 1,152 13 1,016 0,486 0,438 0,445 
 2 0,424 0,444 0,955 14 1,028 0,412 0,441 0,454 
 3 0,383   15 0,905 0,423 0,445 0,403 
 4 0,528   16 1,051 0,502 0,449 0,471 

2012* 1*   11,9823 17 1,016  0,452 0,460 
 2*    18     
     
Սահող միջինների և սեզոնայնության գործակիցների հաշվարկների արդյունքները 

ներկայացված են աղյուսակի 4-րդ և 5-րդ սյունակներում, իսկ 7-րդ սյունակում սեզոնայ-
նության ճշգրտման գործակիցներն են, քանի որ սեզոնայնության միջին գործակիցների 
գումարը հավասար չէ չորսի: Այսպես` առաջին եռամսյակի համար այն հաշվարկվել է 
հետևյալ կերպ և կազմել է. 

0161
9943
401514

.
.

.ˆ =⋅=
Κ∑

⋅Κ=Κ
j

jj  

Նույն սկզբունքով հաշվարկվել է մյուս եռամսյակների համար: 
Մինչև հիմնական միտումի վերլուծությունը, անհրաժեշտ է բացառել սեզոնային 

բաղադրիչը: Եռամսյակային գնումների ծավալը, առանց հաշվի առնելու սեզոնայնությու-
նը, ներկայացված է 8-րդ սյունակում: Դինամիկայի շարքից սեզոնայնության վերացումից 
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հետո կատարվել է վերլուծական հարթեցում գծային հավասարման միջոցով` 
 0,0037x,0.3894 +=ŷ և հաշվարկվել է տրենդը` հաշվի առնելով աղյուսակի վերջին սյու-

նակում ներկայացված սեզոնայնությունը:  
Տրենդի` ստացված հավասարման օգնությամբ կատարվել է էքստրապոլյացիա 2012 

թ. առաջին և երկրորդ եռամսյակների համար, իսկ որպեսզի հաշվի առնենք նաև սեզո-
նայնությունը, էքստրապոլյացիայով ստացված արդյունքը բազմապատկում ենք սեզոնայ-
նության ինդեքսով: Այսպիսով, 2012 թ. 1-ին եռամսյակի կանխատեսվող մակարդակը 
կկազմի 0.460, իսկ 2-րդինը` 0.469 կգ:  

Եռամսյակների գնումների փաստացի ծավալների հետ հաշվարկային արժեքների 
համադրման ժամանակ կարելի է նկատել, որ դրանց միջև տարբերությունը մեծ չէ 
(առավելագույնը կազմում է 11.48%): 

Հարկ է նշել, որ բոլոր այլ պայմանների դեպքում վերլուծական հավասարումների 
օգնությամբ բացահայտված օրինաչափություններն արտահայտում են միայն ուսումնա-
սիրվող երևույթի զարգացման հնարավոր միտումները: Օբյեկտիվությունը կախված է 
ամենից առաջ նրանից, թե որքան իրական են մոդելի պարամետրերը, թվային ցուցանիշ-
ները, որոնք ներառված են հավասարման մեջ: Ուստի սեզոնայնության վերլուծությունը 
պետք է կատարվի զանգվածային վիճակագրական նյութերի հիման վրա: 

 
Հոդվածում ՏՏԿԱՀ 2008-2011 թթ. եռամսյակային տվյալների հիման վրա ուսումնասիրվել է 

տնային տնտեսության (մեկ առկա անդամի հաշվով) կողմից գնված Ձուկ և ծովամթերք սննդա-
խմբի սեզոնայնությունը: Ելնելով այս սննդախմբի աճի միտումից` կիրառվել է սեզոնայնության 
բազմարկչային մոդելը և կատարվել կանխատեսում: 

 
РУЗАННА ГЕВОРГЯН 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СЕЗОННОСТИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, КУПЛЕННЫХ ДОМАШНИМИ ХОЗЯЙСТВАМИ 

 

В статье на основе квартальных данных интегрированных выборочных исследований жизнен-
ного уровня домашних хозяйств за 2008-2011 гг. рассмотрена сезонность продукта “Рыба и море-
продукты”, закупленного этими хозяйствами (в расчете на одного члена). Исходя из тенденций 
роста объёма его закупок использовалась мультипликативная модель и был осуществлен прогноз. 

 
RUZANNA GEVORGYAN 
 

STATISTICAL EVALUATION OF THE SEASONALITY OF MAIN FOOD PURCHAISED BY  
THE HOUSEHOLDS 

 

The seasonality of “Fish and seafood” food group has been studied (by the account of one existing 
member) in the Article based on ILCS 2008-2011 quarterly data. The multiplicative model of seasonality 
has been applied on the basis of the tendency of development for 2008-2011 years of this food group 
and the prediction has been done. 
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ՆԱՐԻՆԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՈՐՈՇ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՆԴԵՔՍԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՈՎ 
 

Հիմնաբառեր. տնային տնտեսություններ, աշխատանքի վարձա-
տրություն, փաստացի վերջնական սպառում, աշ-
խատանքի ամբողջական ծախսեր, ինդեքս դեֆ-
լյատոր, աշխատանքի իրական արտադրողակա-
նություն 

 
Ազգային հաշիվների ցուցանիշները պետք է ճշգրտվեն նաև ստվերային (ոչ տեսա-

նելի) տնտեսության արդյունքներով, որոնք նկատվում են ինչպես արտադրության, եկա-
մուտների ձևավորման և վերաբաշխման փուլերում, այնպես էլ վերջնական սպառման և 
կուտակման նպատակներով եկամուտների օգտագործման ժամանակ։ Թաքնված աշխա-
տանքի վարձատրության մեծությունը որոշվում է հաշվեկշռային հատուկ մեթոդով` որպես 
տնային տնտեսությունների բոլոր կարիքների համար կատարված գումարային ծախս, 
ներառյալ ֆինանսական ակտիվների հավելաճը, և ֆորմալ գրանցված եկամուտների 
տարբերություն։ Ստվերային տնտեսության հետազոտության առավել բարդ խնդիրներից 
մեկը քանակական չափանիշների գնահատման մեթոդաբանական գործիքակազմի 
մշակումն է։  

Եկամուտների ձևավորման հաշվի կազմումը թույլ է տալիս որոշելու ցուցանիշներն 
ըստ տնտեսության հատվածների և կառուցվածքային միավորների տիպերի։ Հայտնի է, 
որ բացի վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության ցուցանիշից, սկզբնա-
կան եկամուտների կազմում ընդգրկվում են նաև կազմակերպությունների համախառն 
շահույթը և տնային տնտեսություններին պատկանող ոչ կորպորատիվ կազմակերպու-
թյունների խառը եկամուտներն ու սեփականությունից եկամուտները։  

Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության չափերի վրա գործոնների 
ազդեցությունը բացահայտելու նպատակով առաջարկում ենք ինդեքսային վերլուծության 
հետևյալ եղանակը. 

²²Ì,
²²Ì

ÐÜ²

ÐÜ²

ÐÜ²

ÐÜ²
ÐÞ

ÐÞ
²ì²ì Ñ³Ù

Ñ³Ù

ÁÝÃ

ÁÝÃ
××××=  

որտեղ` 

ÐÞ
²ì -ն  ‐ աշխատանքի վարձատրության և համախառն շահույթի (խառը եկամուտ-

ների) հարաբերակցությունն է, 



  422

ÁÝÃÐÜ²
ÐÞ -ն` ‐ համախառն շահույթի (խառը եկամուտների) տեսակարար կշիռը 

ընթացիկ գներով ՀՆԱ մեջ, 

Ñ³Ù

ÁÝÃ

ÐÜ²

ÐÜ²
-ն ‐ ինդեքս դեֆլյատորը, 

²²Ì

ÐÜ²Ñ³Ù -ն‐  աշխատանքի իրական արտադրողականությունը, 

 ԱԱԾ-ն - աշխատանքի ամբողջական ծախսումներն ըստ աշխատողների լրիվ 
զբաղվածության համարժեքության։ 

Աշխատանքի ամբողջական ծախսերը որոշելու համար հարկավոր է ՀՀ-ում ներդնել 
«Ճյուղի և ագրեգացված մակարդակով արտադրողականության աճի չափման ՏՀԶԿ 
ուղեցույցը» (2001 թ.), ըստ որի` աշխատանքի արտադրողականության հաշվարկման 
անհրաժեշտ բաղադրիչն աշխատանքի ամբողջական ծախսեր (ԱԱԾ) ցուցանիշն է։  

Աշխատանքի ծախսերն ԱՀՀ փոփոխականներից է, որի օգտագործմամբ հնարավոր 
է հաշվարկել աշխատանքի արտադրողականությունը և վերլուծել արտադրության արդյու-
նավետությունը։ ԱՀՀ դրույթների համաձայն` աշխատանքի ծախսերի գնահատումը կա-
տարվում է ըստ` 

• աշխատատեղերի (աշխատանքների) քանակի, 
• աշխատած ժամերի ընդհանուր քանակի, 
• աշխատատեղերի քանակի` լրիվ զբաղվածության համարժեքությամբ։ 
Լրիվ զբաղվածության համարժեքությունն աշխատատեղերի քանակն է` ելնելով 

աշխատօրվա ամբողջ տևողությունից։ Հաշվարկվում է` դիտարկվող ժամանակաշրջանի 
բոլոր տեսակի աշխատանքներում ծախսած ժամերի ընդհանուր քանակը հարաբերելով 
լրիվ աշխատանքային օրով աշխատատեղերի աշխատաժամերի միջին թվին։ Դիտարկ-
վող ժամանակաշրջանի լրիվ աշխատանքային օրով աշխատատեղերի աշխատաժամերի 
միջին թիվը որոշվում է որպես 40-ժամյա աշխատանքային շաբաթվա առավելագույն 
հնարավոր ֆոնդ` բացառելով օրենսդրությամբ սահմանված հերթական արձակուրդի ժա-
մանակը։ Այսպես. տարվա կտրվածքով աշխատանքային ծախսերը լրիվ զբաղվածության 
համարժեքությամբ գնահատելու համար ժամանակի առավելագույն հնարավոր ֆոնդը 
ընդունվում է 1920 ժամին հավասար ((52 օրացուցային շաբաթ – արձակուրդի 4 շա-
բաթ)× 40 ժամ=1920 ժամ)։ Աշխատաժամանակի առավելագույն հնարավոր ֆոնդի մեծու-
թյունը դինամիկայում պետք է մնա անփոփոխ, եթե չեն փոխվում աշխատանքային շա-
բաթվա և հերթական արձակուրդի տևողության օրենսդրական նորմերը։ 

Վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության 2005-2011 թթ. արժեքների 
ըստ գործոնների փոփոխությունները ներկայացված են  գծապատկեր 1-ում։ Նշված ժա-
մանակահատվածում աշխատանքի վարձատրության մեծության վրա դրական ամենամեծ 
ազդեցությունը թողել է աշխատանքի արտադրողականության աճը` 277.3 մլրդ դրամ, 
կամ ընդհանուր հավելաճի 55.5%-ը, հաջորդը գնաճն է, որը քննարկվող փոփոխականը 
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ավելացրել է 197.2 մլրդ դրամով։ Աշխատանքի ամբողջական ծախսեր գործոնը, ի տար-
բերություն վերոնշյալ երկու գործոնների, ուսումնասիրվող ամբողջ ժամանակահատվա-
ծում դրականորեն է ազդել վարձատրության չափերի վրա` ավելացնելով վերջինի մեծու-
թյունը 131.6 մլրդ դրամով, ինչը կազմում է ընդհանուր հավելաճի 26.3%-ը։ Գծապատ-
կերից երևում է, որ աշխատանքի վարձատրության և կապիտալի սեփականատերերի 
եկամուտների աճի համամասնությունների բացասական միտումները դրսևորվել են դի-
տարկվող ժամանակահատվածի ողջ ընթացքում։  
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Գծապատկեր 1. ՀՀ վարձու աշխատողների աշխատանքի վարձատրության 2005-2011 թթ. 
բացարձակ հավելաճի կառուցվածքը ըստ գործոնների, մլրդ դրամ 

 
Վերջնական սպառման` որպես կենսամակարդակի ինտեգրալ ցուցանիշի, վերլուծու-

թյան ժամանակ ԱՀՀ-ում ընդունված է ընդգծել երկու հայեցակարգ` վերջնական սպառ-
ման ծախսերի և փաստացի վերջնական սպառման։ Տնային տնտեսությունների վերջնա-
կան սպառման ծախսերում ներառվում են սպառողական ապրանքների ու ծառայություն-
ների ձեռքբերման վրա կատարված ծախսերը, ինչպես նաև բնեղեն ձևով սպառված 
ապրանքների և ծառայությունների արժեքը։ Վերջինի կազմում ընդգրկվում են սեփական 
վերջնական սպառման համար արտադրված (գյուղատնտեսական արտադրանք, սեփա-
կան բնակարանում ապրելու` պայմանականորեն հաշվարկված ծառայություններ) և որ-
պես աշխատանքի վարձատրություն ստացված արդյունքները։ Դրանք արտահայտվում 
են սպառման ֆինանսավորման սկզբունքով, այսինքն` վերաբերում են ծախսերը կատա-
րող կառուցվածքային միավորներին։ 

Տնային տնտեսությունների փաստացի վերջնական սպառումը ներառում է ինչպես 
ապրանքների և ծառայությունների սպառումն ի հաշիվ այդ տնտեսությունների ծախսերի, 

հարաբերակցությունը 
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այնպես էլ պետական կառավարում և ոչ առևտրային կազմակերպություններ հատ-
վածներից նրանց ստացած բնաիրային սոցիալական տրանսֆերտները, այսինքն` ան-
վճար կամ արտոնյալ անհատական ապրանքներն ու ծառայությունները։ Դա թույլ է 
տալիս վերլուծելու սպառողների ստացած օգուտները` անկախ սպառման վրա կատար-
ված ծախսերի ֆինանսավորման աղբյուրից։  

Տնային տնտեսությունների փաստացի վերջնական սպառման (ՏՏ ՓՎՍ), ինչպես 
նաև դրանց ֆինանսավորման աղբյուրների դինամիկայի և կառուցվածքի վերլուծության 
վիճակագրական մեթոդները հնարավորություն են ընձեռում բնութագրելու սպառման, 
հետևաբար` երկրի բնակչության բարեկեցության մակարդակը։ ՏՏ ՓՎՍ 2005-2011 թթ. 
մակարդակների դինամիկան ըստ գործոնների վերլուծելու նպատակով կառուցենք տվյալ 
ցուցանիշի բազմարկչային մոդել. 

²²Ì,
²²Ì

ÐÜ²

ÐÜ²

Ðºîî

ìºîî

ì²Ìîî
ì²Ìîî

ì²öîîöì²îî Ñ³Ù

Ñ³Ù

××××=  

որտեղ` 

ì²Ìîî
ì²öîî ‐ն` - տնային տնտեսությունների փաստացի վերջնական սպառման և 

վերջնական սպառման ծախսերի հարաբերակցությունն է, որ ցույց է 
տալիս բնակչության` ապրանքների և ծառայությունների սպառման 
վերջնական պահանջարկի ավելացումն` ի հաշիվ բնաիրային սոցիա-
լական տրանսֆերտների ստացման, 

ìºîî

ì²Ìîî -ն` - տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի և հա-

մախառն եկամուտների հարաբերակցությունը, որ բնութագրում է 
վերջնական սպառման ապահովվածությունը սեփական եկամուտ-
ներով, 

Ñ³ÙÐÜ²

Ðºîî -ն` - տնային տնտեսությունների համախառն եկամուտների և ՀՆԱ 

հարաբերակցությունը, որ արտահայտում է արտադրության եկամտա-
բերությունը։ 

2-րդ մոդելի հիման վրա իրականացված հաշվարկները կրկին հավաստում են այն, 
որ 2005-2011 թթ. ՀՀ տնային տնտեսությունների փաստացի վերջնական սպառման աճի 
35.7%-ը (կամ 560.1 մլրդ դրամով հավելաճը) պայմանավորված է աշխատանքի արտա-
դրողականության բարձրացմամբ, 34.4%-ը (540.1 մլրդ դրամ)` նրանց արտադրության 
եկամտաբերության աճով։  
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Գծապատկեր 2. ՀՀ տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման 2005-2011 թթ. 
բացարձակ հավելաճի կառուցվածքը ըստ գործոնների, մլրդ դրամ 

 
Տնային տնտեսությունների փաստացի սպառման մակարդակի ձևավորման գործըն-

թացում զգալի դեր է խաղացել նաև աշխատանքի ամբողջական ծախսերի ավելացումը, 
շնորհիվ որի վերջինի ծավալը վեց տարվա ընթացքում աճել է 265.7 մլրդ դրամով։ Բավա-
կանին համեստ է սոցիալական տրանսֆերտների հաշվին վերջնական սպառման մա-
կարդակի ավելացման չափաբաժինը` 31.4 մլրդ դրամ։ Սպառման մակարդակի վրա դրա-
կանորեն է ազդել նաև արտադրության եկամտաբերության գործոնի փոփոխությունը։  

 
Հոդվածում ինդեքսային մեթոդով գնահատվել են տնային տնտեսություններ հատվածի աշ-

խատանքի վարձատրության և վերջնական սպառման մակրոփոփոխականների ձևավորման 
գործընթացները: Բացահայտվել են մակրոագրեգատների վերաբաշխման առանձնահատկություն-
ները, ինչպես նաև առաջարկվել են մակրոցուցանիշների կատարելագործման ժամանակակից 
մոտեցումներ` հաշվի առնելով համաշխարհային տնտեսության  արդի մարտահրավերները:     

 
НАРИНЕ ЕНГИБАРЯН 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ НЕКОТОРЫХ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ИНДЕКСНЫМ МЕТОДОМ 

 

 В статье индексным методом оценены макропеременные в процессы форморования 
оплаты труда и конечного потребления сектора “домашние хозяйства”, выявлены особенности 
перераспределения макроагрегатов, предложены современные подходы к усовершенствованию 
макропоказателей, учитывая современные проблемы мировой экономики.  
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NARINE ENGIBARYAN 
 

THE RESEARCH OF THE FORMATION OF SOME MACROECONOMIC INDICATORS  
BY INDEX METHOD 

 

Processes of formation of macro variables of the final consumption and formation of labor 
payment of “Households” sector have been evaluated by the index method in the Article. Peculiarities of 
redistribution of macro aggregates have been revealed, and as well modern approaches of improvement 
of macro indices have been proposed taking consideration modern challenges of world economy.Index 
analysis method has been developed in order to study the formation processes of Household employee’s 
labor payment and actual final consumption and as well to reveal the influence of separate factors on 
the size of the latter. 

 
 
 

 
ՎԱՆԻՆԵ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ  
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

  
 Հիմնաբառեր. ֆինանսական գրագիտություն, ֆինանսական 

կրթություն, գործարք,  ֆինանսական անվտան-
գություն, ֆինանսական բարեկեցություն,  բնակ-
չության խնայողություններ 

  
Վերջին տարիներին համաշխարհային ֆինանսական շրջանակներում արագորեն 

աճում է հետաքրքրությունը բնակչության ֆինանսական գրագիտությունը բնութագրող 
ցուցանիշների, ինչպես նաև ֆինանսական կրթության ոլորտում ինտերվենցիաների 
նկատմամբ: Այդ հետաքրքրությունը հատկապես ցայտուն է դրսևորվում բարձր եկամուտ 
ունեցող երկրներում, թեև չպետք է շրջանցել նաև ցածր եկամուտ ունեցողները: Միջազ-
գային շրջանակներում ֆինանսական կրթությունը ավանդաբար համարվել և շարունա-
կում է համարվել ֆինանսական գրագիտության կատարելագործման հիմնական միջոց: 

Տնտեսական զարգացման ներկա իրադրությունը ՀՀ քաղաքացիների ֆինանսական 
անվտանգության առումով առաջ է բերել որոշակի հիմնախնդիրներ, հատկապես` նրանց 
շրջանում, ովքեր ֆինանսական շուկայի տատանումներին դիմակայելու և վերելքների 
ժամանակ շահեկան դիրք հաստատելու ռեսուրսների ու համապատասխան ունակու-
թյունների պակաս ունեն: Անհատների կողմից ընդունվող ֆինանսական որոշումների քա-
նակի շարունակական աճի պայմաններում երկու հիմնական որոշում մնում է առավել 
կարևոր.  
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• տան կամ բնակարանի գնման ու ֆինանսավորման, 
• թոշակի անցման, մասնավորապես կեսնաթոշակային ֆոնդի ընտրության: 
Հասարակական, տնտեսական կյանքում, երբ ֆինանսական որոշումներ կայացնելը 

առավել բարդանում է, ավելանում են նաև ռիսկերը: Վերջին ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամը վեր հանեց առանց համապատասխան ֆինանսական գործիքների կիրառման 
երկարաժամկետ որոշումների կայացման հետ կապված տարբեր հիմնահարցեր: Առանձ-
նացնենք դրանցից մի քանիսը, որոնք կարևորվել են այս հետազոտության համա-
տեքստում: Առաջին` սխալ կամ առանց բավականաչափ իրազեկվածության կայացված 
ֆինանսական որոշումները զարմանալիորեն տարածված են, երկրորդ` ֆինանսական 
որոշումների վերաբերյալ նման խնդիրները հաճախ մնում են չգնահատված և աննկատ՝ 
մինչև ճգնաժամային իրավիճակի առաջ գալը, երրորդ` համակարգային սխալներն ու 
կայունության պահպանմանն ուղղված ծախսերը կարող են հասնել մեծ չափերի՝ կապված 
ֆինանսական շուկայի պահպանման ու համապատասխան միջամտությունների հետ: 

Նշված հիմնահարցերի բացահայտումն ու լուծումը հասարակության անդամների և 
ռազմավարություն մշակող մասնագետների շրջանում առաջ են բերում մտահոգություն-
ներ` հատկապես ապագայում բնակչության խնայողությունների տարբեր ձևերի ընտրու-
թյան առնչությամբ: Խնայողությունների ցածր մակարդակը, ինչպես նաև ներդրումային 
սխալ որոշումները կարող են լինել ոչ ակնհայտ, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով 
պարունակել լուրջ բարդություններ` բնակչության մեծ մասի ապագա ֆինանսական ան-
վտանգության առումով:   

Վերջին տարիներին իրականացված օրենսդրական փոփոխություններն ու կենսաթո-
շակային բարեփոխումները ՀՀ բնակչությանը կանգնեցրել են լուրջ խնդրի առջև, այն 
առումով, որ մեծամասնությունը չունի համապատասխան գիտելիքներ և ունակություն-
ներ` հիմնավորված ու շահավետ ներդրումային որոշում կայացնելու, ինչով կապահովի իր 
բարեկեցիկ ապագան կենսաթոշակի անցնելիս:  

Բացահայտված հիմնահարցերի ուսումնասիրությունը վկայում է, որ որքան ցածր է 
անհատի ֆինանսական գրագիտության աստիճանը, այնքան մեծ է նրա կողմից ֆինան-
սական սխալներ թույլ տալու հավանականությունը: Բնականաբար, շահավետ ֆինանսա-
կան գործարքներ ձեռնարկելու համար նա պետք է խոչընդոտներ հաղթահարի: Հատ-
կանշական է, որ ֆինանսական գրագիտության ցածր մակարդակը բնակչությանը զրկում 
է հանկարծակի տնտեսական ցնցումներին դիմակայելու հնարավորությունից: Այս հան-
գամանքը կապված է նաև այն բանի հետ, որ ճիշտ ֆինանսական և ներդրումային որոշ-
ման կայացումը բավականաչափ բարդ ու բազմագործոն ընթացք ունի: Ավելին` պահան-
ջում է սպառողներից հավաքագրել, մշակել և վերլուծել համապատասխան տեղեկություն-
ներ տոկոսների, ռիսկերի դիվերսիֆիկացիայի, ինֆլյացիայի և այլ բաղադրիչների վերա-



  428

բերյալ: Այլ կերպ ասած` անհատներին անհրաժեշտ է տիրապետել խորը գիտելիքների և 
վերլուծական մեծ գործիքակազմի՝ սխալներից խուսափելու համար1: 

Ֆինանսական գրագիտության ապահովման խնդիրների լուծման արդյունավետու-
թյունը սերտորեն կապված է տվյալ հասկացության ճշգրիտ բնութագրման և կիրառման 
հետ: Ինչպես հաճախ պատահում է հետազոտությունների առանձին ոլորտներում` տար-
բեր մասնագետների կողմից տրվել են ֆինանսական գրագիտության տարբեր սահմա-
նումներ: Մենք փորձել ենք ներկայացնել առկա սահմանումների բովանդակային և գործ-
նական կողմերը: ԱՄՆ-ում գործող` Նախագահին կից ֆինանսական գրագիտության 
հարցերով խորհուրդը (PACFL, 2008), որը զբաղվում է այդ երկրի քաղաքացիների ֆի-
նանսական գրագիտության կատարելագործման հարցերով, ֆինանսական գրագիտու-
թյունն ու ֆինանսական կրթությունը բնորոշում է հետևյալ կերպ. 

• Ֆինանսական գրագիտությունը ֆինանսական ռեսուրսները արդյունավետ կիրա-
ռելու, գիտելիքներն ու հմտությունները օգտագործելու ունակությունն է` ֆինանսա-
կան բարեկեցության մակարդակի բարձրացման նպատակով2: 

• Ֆինանսական կրթվածությունն այն գործընթացի արդյունքն է, որի միջոցով մար-
դիկ ընդլայնում են ֆինանսական արտադրանքի ու ծառայությունների վերաբերյալ 
իրենց իմացությունն այնպես, որ կարողանան կայացնել իրազեկ որոշումներ, 
խուսափել թակարդներից, հասկանալ, թե երբ է անհրաժեշտ դիմել օգնության և 
ձեռնարկել այլ միջոցառումներ` բարելավելու ներկա և երկարաժամկետ ֆինանսա-
կան բարեկեցությունը3:  

Ֆինանսական գրագիտությունը առավել հաճախ բնութագրվում է որպես՝ 
• գիտելիքի որոշակի տեսակ, 
• այդ գիտելիքը կիրառելու հմտություն կամ ունակություն, 
• ընկալված գիտելիք, 
• պատշաճ ֆինանսական վարք, 
• ֆինանսական փորձ: 

                                                           

1 Ferguson, R.W. (2002, May 13). Reflection on financial literacy. Remarks by vice chairman Roger W. Ferguson, 
Jr. before the National Council on Economic Education, Washington, D.C. Accessed March 11, 2009 at 
http://www.federalreserve.gov/boarddocs/speeches/2002/20020513/default.htm. 
2 This definition is based on the definition of financial literacy from the JumpStart Coalition: 
http://www.jumpstart.org/guide.html. 
3 Տնտեսական զարգացման ու համագործակցության կազմակերպությունը (OECD (2005)) ֆինանսական 
կրթվածությունը բնորոշում է որպես «մի գործընթաց, որով ֆինանսական սպառողները/ներդրողները բարե-
լավում են ֆինանսական արտադրանքի ու հիմնադրույթների վերաբերյալ իրենց հասկացողությունը. այն տե-
ղեկատվության, կարգադրության և/կամ օբյեկտիվ խորհրդի միջոցով զարգացնում է հմտություններ և վստա-
հություն` առավել տեղյակ լինելու ֆինանսական ռիսկերին ու հնարավորություններին, կատարելու իրազեկ 
ընտրություններ, իմանալու, թե երբ դիմել օգնության և իրականացնելու այլ արդյունավետ գործողություններ` 
իրենց ֆինանսական բարեկեցությունը բարելավելու համար» (էջ 26): Վերոնշյալ սահմանումն է հիմք ծառայել 
ֆինանսական գրագիտության հետագա սահմանման:  
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Ֆինանսական գրագիտության կատարելագործման գործընթացում առանցքային դե-
րակատարում ունեն ֆինանսական հաստատությունները: Ծառայությունների մատուցման 
պայմանագիր կնքելիս վերջինները պարտավոր են օրենքով սահմանված կարգով հաճա-
խորդներին ծանոթացնել դրանց պայմաններին ու պայմանագրի մանրամասներին: Մեր 
կարծիքով` ՀՀ բանկային համակարգի զարգացման ներկա փուլում օբյեկտիվ անհրաժեշ-
տություն է առաջանում հատուկ դասընթացների ու վերապատրաստման ծրագրերի միջո-
ցով կատարելագործել ֆինանսական հատվածի աշխատակիցների գրագիտությունը, 
բարձրացնել նրանց ֆինանսական կրթվածության մակարդակը:  

Բնակչության շրջանում ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացման ու 
ֆինանսական կրթության տարածման նպատակով 2013 թ. հոկտեմբերի 1-ից 31-ը ՀՀ 
Կենտրոնական բանկի և Ավանդների հատուցումը երաշխավորող հիմնադրամի նախա-
ձեռնությամբ իրագործվել է «Իմ ֆինանսների միամսյակ» ծրագիրը: Վերջինի շրջանակ-
ներում ՀՊՏՀ-ում տեղի ունեցած իրազեկման սեմինարին տարբեր ֆինանսական ինստի-
տուտների բանախոսներ ներկայացրել են իրենց կազմակերպությունների գործունեու-
թյունը` փորձելով գործնական գիտելիքներ փոխանցել և ուսանողներին ծանոթացնել 
անձնական ֆինանսները կառավարելու հմտություններին. ինչպե՞ս պլանավորել բյուջեն, 
խնայողություններ կատարել, օգտվել ապահովագրությունից և հանդես գալ որպես 
ավանդատու: Նման միջոցառումների կազմակերպումը հասարակության համար կարևոր 
նշանակություն ունի, և դրանք պետք է կառավարվեն ու կարգավորվեն տարբեր մակար-
դակներով: 

Կարևորելով վերոնշյալ հիմնահարցերի լուծումը` ՀՀ Կենտրոնական բանկը սպառող-
ների պաշտպանության ու ֆինանսական կրթության ծրագրերի իրագործմանը տրամա-
դրել է ծավալուն միջոցներ: Չնայած իրականացվող միջոցառումներին` առայժմ գոյություն 
չունեն հավաստի տվյալներ, որոնք թույլ տային գնահատելու Հայաստանի բնակչության 
ֆինանսական կարողությունները: Ելնելով վերոնշյալից` ՀՀ Կենտրոնական բանկը, Հա-
մաշխարհային բանկի հետ, «Ֆինանսական կարողությունների ու ֆինանսական կրթու-
թյան չափումը» ծրագրի շրջանակներում իրականացնում է հանրապետության ֆինան-
սական կարողությունների վերաբերյալ հարցում: Հարցումն անցկացվել է ՀՀ տարածքի 
շուրջ 2000 տնային տնտեսություններում ապրող 18 և ավելի տարիք ունեցողների շրջա-
նում: Հարցման հիմնական նպատակը եղել է ԿԲ-ին ապահովել Հայաստանի բնակիչների 
ֆինանսական կարողությունների վերաբերյալ մանրամասն և հատվածավորված տեղե-
կատվությամբ, բացահայտել սպառողների իրազեկության ու ֆինանսական կրթության 
ծրագրերով թիրախային խմբերին, տալ որոշակի հիմնարար տվյալներ, որոնց վրա հնա-
րավոր լինի այնուհետև հենվել և կատարել եզրակացություններ: Հետազոտության վերջ-
նական ամփոփումն ու հրապարակումը կարող են լրացնել այս բնագավառի տեղե-
կատվական դաշտի բաց խորշերը: 

Այսպիսի և համանման այլ ծրագրերի իրականացմամբ հնարավոր է ընդլայնել 
ֆինանսական գրագիտության շրջանակները ՀՀ-ում և նպաստել բնակչության ֆինանսա-
կան բարեկեցության մակարդակի բարձրացմանը: 
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Հոդվածում բնութագրվել է ֆինանսական գրագիտությունը և դիտարկվել նրա դերը ֆինան-
սական ճիշտ որոշումների կայացման և դրանց շնորհիվ բնակչության ֆինանսական բարեկեցու-
թյան մակարդակի բարձրացման գործում: Հիմնավորվել է ՀՀ-ում ֆինանսական գրագիտության 
ընդլայնման անհրաժեշտությունը և ներկայացվել են այդ նպատակին ուղղված որոշ միջոցառում-
ներ: 

 
ВАНИНЕ ЕРАНОСЯН 

 

НЕОБХОДИМОСТЬ РАСШИРЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ В РА 
 
В статье охарактеризована финансовая грамотность и рассмотрена её роль в принятии 

оптимальных финансовых решений, способствующих повышению уровня финансового благополу-
чия населения. Обоснована необходимость укрепления финансовой грамотности в РА, представле-
ны некоторые мероприятия, направленные на достижение этой цели. 

 
VANINE YERANOSYAN 

 

FINANCIAL LITERACY EXPANSION NECESSITY IN RA 
 

Financial literacy is characterized and its role is discussed in financial decision making and increase 
in financial well-being, as a result of the last. The necessity is proved to broaden financial literacy in RA, 
and some of the activities undertaken to achieve this goal are presented.  

 
 

 

 
ԷԴԳԱՐ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. տնտեսական կարգավորում, Բազել 3, նորմատիվ-

ներ, կապիտալ, իրացվելիություն, լևերեջ 
 
Բանկային գործունեությունը, ինչպես և բիզնեսի ցանկացած տեսակ, ունի զարգաց-

ման, փոփոխման և առաջընթացի անընդհատ միտումներ, ինչը ենթադրում է այդ գործու-
նեության կարգավորման և վերահսկողության մեխանիզմների զուգահեռ կատարելագոր-
ծում: Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ցույց տվեց կարգավորման համակարգի ան-
կատարությունները և դրանց պատճառով առաջացող կորուստների չափն ու հետևանք-
ները: Այս համատեքստում բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման 
մեխանիզմների կատարելագործման անհրաժեշտությունը կասկած չի հարուցում: Դրանց 
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հեռանկարի շուրջ տեսակետները, ի վերջո, հանգում են բանկային համակարգում կո-
րուստների զսպման համար ներդրողներից լրացուցիչ ֆինանսական միջոցների ներ-
գրավմանը` որակի վերահսկողության անհրաժեշտությամբ: 

Բանկային վերահսկողության բազելյան կոմիտեն անդրադարձել է տնտեսական 
կարգավորման նշված բացերին, որ առկա են գործող համակարգում, հրապարակել բան-
կային գործունեության տնտեսական կարգավորմանը վերաբերող մի շարք փաստա-
թղթեր` Բազել 3 համաձայնագիր միասնական անվանմամբ: Այն նախատեսված է կա-
ռավարելու առկա ռիսկերը, որոնք չէին կառավարվում գործող Բազել 2-ի շրջանակնե-
րում, ինչպես նաև շտկելու ռիսկերի կառավարման ներկա մեխանիզմների անկատարու-
թյունները: 

Դեռևս 1988 թ. ընդունված առաջին բազելյան համաձայնագրով (Բազել 1) անդրա-
դարձ է եղել բանկային կապիտալի որակին, որով և հիմք է դրվել բանկային գործու-
նեության միջազգային կարգավորմանը: Ըստ այդ համաձայնագրի` բանկի կապիտալը 
կարող է բաղկացած լինել առաջին, երկրորդ և երրորդ մակարդակներից, ընդ որում 
սահմանված է, որ երկրորդ մակարդակի կապիտալը չպետք է գերազանցի առաջին 
մակարդակի կապիտալի 100 տոկոսը: Կապիտալի առաջին մակարդակը, որը նրա 
կազմի առավել որակյալ բաղադրիչն է, ներառում է. 

• մշտական բաժնետիրական կապիտալ «կամ իրավական ձևից կախված այլ 
հիմնադիր կապիտալ», 

• հրապարակվող պահուստներ, որոնք կազմվում են չբաշխված շահույթի հաշվին1:  
Ըստ էության, այն համարժեք է Կանոնակարգ 2-ով սահմանված հիմնական կապի-

տալին, որում ներառվում են կանոնադրական կապիտալը, գլխավոր պահուստը և 
չբաշխված շահույթը` կանոնադրական կապիտալի մինչև 150 տոկոսի չափով2:  

Կապիտալի երկրորդ մակարդակն ընդգրկում է. 
• չհրապարակվող պահուստներ, 
• ակտիվների վերագնահատումից պահուստներ, 
• ապագա ժամանակաշրջանի կորուստների ծածկման ընդհանուր պահուստներ, 
• հիբրիդային գործիքներ, որոնք իրենց մեջ ներառում են ինչպես կապիտալի, 

այնպես էլ պարտավորությունների տարրեր, 
• երկարաժամկետ ստորադաս փոխառություններ: 
Կանոնակարգ 2-ով սահմանված լրացուցիչ կապիտալն իր մեջ ներառում է բանկային 

գործունեության համար օգտագործվող նյութական ակտիվների վերագնահատման 
պահուստը` հիմնական կապիտալի հաշվեկշռային արժեքի մինչև 25 տոկոսի չափով, 

                                                           

1 Базель и российская практика определения достаточности капитала, консалтинговое агентство «Территория 
Лизинга», 2010 г., http://kleasing.ru/skins/konsalting_reload/images/pr4.pdf 
2 ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի որոշում 39-Ն` «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային 
գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին, 28.1 կետ, 
9 փետրվարի 2007 թ.: 
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հաշվեկշռի կոնսոլիդացիայի հետևանքով առաջացած արտարժութային տարբերություն-
ների պահուստը, ներգրավված երկարաժամկետ ստորադաս փոխառությունները և այլ 
պահուստներ1: Ըստ էության, լրացուցիչ կապիտալը երկրորդ մակարդակի կապիտալի 
համարժեքն է, իսկ նորմատիվների հաշվարկի տեսանկյունից ՀՀ ԿԲ-ն ավելի խիստ 
մոտեցում է որդեգրել, քան Բազելյան կոմիտեն: Այսպես. կանոնակարգ 2-ով լրացուցիչ 
կապիտալն ընդգրկվում է հիմնական կապիտալի մեջ` առավելագույնը վերջինի 50 տոկո-
սի չափով, իսկ բազելյան մոտեցման համաձայն` 100 տոկոսով2:  

Բազելյան կոմիտեն կապիտալի որակի բարձրացման նպատակով էականորեն փո-
փոխում է ընդհանուր կապիտալի կառուցվածքը: Գործող կարգի համաձայն` բանկային 
կապիտալը պետք է կազմի ռիսկով կշռված ակտիվների 8 տոկոսից ոչ պակաս, որպեսզի 
համարվի, որ բանկն ունեցած ակտիվներին համարժեք կապիտալ է պահպանում, ընդ 
որում կապիտալի առաջին մակարդակը, որը համարվում է նրա առավել որակյալ գործի-
քը, այժմ կազմում է առնվազն 4 տոկոս: Բազել 3 համաձայնագրով դրա տեսակարար 
կշիռը պիտի աճի` կազմելով 6 տոկոս մինչև 2015 թ., նախատեսվում է, որ 4.5 տոկոսը 
պետք է կազմի կանոնադրական կապիտալը: Երկրորդ մակարդակի կապիտալի մեծու-
թյունը, ռիսկով կշռված ակտիվների հետ համեմատած, նախատեսվում է սահմանել 2 
տոկոս: Սա նշանակում է, որ համարժեքության նորմատիվի մեծությունը Բազել 2-ի 
մեթոդաբանությամբ չի փոփոխվում, այլ մեծանում է կապիտալի որակը: Այնուամենայ-
նիվ, Բազել 3 համաձայնագրով կատարվել են որոշակի փոփոխություններ: 

1. Առաջին նորամուծությունը կապիտալի պահպանման պահուստի գաղափարն է: 
Տնտեսական անկայունության շրջանում, երբ ավելանում է բարձր ռիսկային ակտիվների 
տեսակար կշիռը բանկի վարկային պորտֆելում, բանկը կամ պետք է ավելացնի հիմնա-
կան կապիտալը, կամ նվազեցնի վարկավորման ծավալները` իջեցնելով ակտիվային գոր-
ծառնությունների ինտենսիվությունը համարժեքության նորմատիվը չխախտելու համար: 
Կապիտալի պահպանման պահուստը սահմանվում է կանոնադրական կապիտալ/ռիսկով 
կշռված ակտիվներ (ՌԿԱ) հարաբերակցությունից ելնելով` ՌԿԱ մինչև 2.5 տոկոսի 
չափով, ընդ որում, եթե չի ապահովվում կանոնադրական կապիտալ/ռիսկով կշռված ակ-
տիվներ հարաբերակցության անհրաժեշտ մակարդակը, ապա բանկը չի կարող ամբող-
ջությամբ տնօրինել եկամուտները: Կանոնադրական կապիտալը հաշվարկում ընդ-
գրկվում է ՌԿԱ 4.5 տոկոսի չափով միայն, ինչը նշանակում է, որ կանոնադրական կապի-
տալ/ՌԿԱ հարաբերակցության 4.5 տոկոսը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է 
կապիտալի պահպանման պահուստի նորմատիվին համապատասխանելու համար: Բա-
զելյան կոմիտեն սահմանաչափի հաշվարկման այս մեթոդաբանությամբ ստիպում է բան-
կերին պահպանել կապիտալի կառուցվածքի համապատասխանությունը իր կողմից սահ-
մանված մեթոդաբանությանը: Սակայն անհասկանալի է կանոնադրական կապիտալի` 

                                                           

1 Նույն տեղում: 
2 Նույն տեղում` կետ 28: 
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միայն ՌԿԱ 4.5 տոկոսի չափով ընդգրկման պահանջը: Քանի որ, կանոնադրական 
կապիտալը կապիտալի առավել որակյալ տարրն է, որովհետև այդ միջոցները վճարման 
առաջնահերթության տեսանկյունից ըստ էության համարվում են ամենաստորադաս 
պարտավորությունները, ուստի այն պետք է ամբողջությամբ տեղ գտներ կապիտալի 
պահպանման պահուստի հաշվարկում: Եթե հաշվի է առնվել այն փաստը, որ ներ-
դրողներից ներգրավված ֆինանսական միջոցները «թանկ են», և ֆինանսական շուկայից 
հնարավոր է ավելի շահավետ պայմաններով ռեսուրսներ ներգրավել, ապա բանկերին 
նվազագույնը պետք է հնարավորություն տրվեր ինքնուրույն որոշելու սեփական կապի-
տալի կազմն ու կառուցվածքը և ոչ թե սահմանելու ՌԿԱ 4.5 տոկոս առավելագույն շեմ 
կանոնադրական կապիտալի համար: 

Կապիտալի պահպանման պահուստի նորմատիվն ուժի մեջ կմտնի 2016 թ. հունվարի 
1-ից և, աստիճանաբար ավելանալով, 2019 թ. հունվարի 1-ից կկազմի ռիսկով կշռված 
ակտիվների 2.5 տոկոսը: 

Աղյուսակ 1 
Բանկի նվազագույն կապիտալի պահպանման հատկացումները եկամտից 

 

 
ԿԿ/ՌԿԱ 

Կապիտալի պահպանման պահուստին 
հատկացումները բանկի եկամուտների 

նկատմամբ (տոկոսով) 
4.5% - 5.125% 100% 
5.125% - 5.75% 80% 
5.75% - 6.375% 60% 
6.375% - 7.0% 40% 
7.0% < 0% 

 
2. Բազել 3 համաձայնագրով ավելացել է, այսպես կոչված` «հակացիկլային կապի-

տալի» գաղափարը: Այն միտված է նվազեցնելու ակտիվ վարկային աճին հաջորդող 
ճգնաժամի ընթացքում դիտվող ցիկլային երևույթները: Դրանք առաջանում են այն ժա-
մանակ, երբ բանկերը նվազեցնում են վարկավորման ծավալները, ինչի հետևանքով 
տնտեսության իրական հատվածում ընկնում է գործարար ակտիվությունը, որը կրկին 
բացասաբար է ազդում ֆինանսական հատվածի վրա: Նմանատիպ երևույթները բացա-
ռելու համար բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտեն առաջարկում է, որ յուրա-
քանչյուր երկրի ֆինանսական հատվածի կարգավորողները հաշվարկեն վարկավորման 
ծավալների պատմական տրենդը, և աճի տեմպերը գերազանցող տարիներին բանկերին 
անհրաժեշտ է լրացուցիչ հակացիկլային պահուստի ձևավորում, որպեսզի կարողանան 
ճգնաժամային շրջանում պահպանել վարկավորման գոյություն ունեցող ծավալները: Նոր-
մատիվը սահմանվում է յուրաքանչյուր երկրի կենտրոնական բանկի կողմից` նույն 
սկզբունքով, ինչ կապիտալի պահպանման պահուստի դեպքում է: 

Բազել 3-ով նախատեսված է նաև խոշոր, համակարգային նշանակության բանկերի 
գծով լրացուցիչ կապիտալի սահմանում` մի շարք չափանիշների հիման վրա: Յուրաքան-
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չյուր չափանիշի համապատասխան կշիռ է տրվում, իսկ ստացված միավորներով բան-
կերն ընդգրկվում են տարբեր խմբերում համապատասխան նորմատիվների մեծությամբ` 
ՌԿԱ 0-ից մինչև 2.5 տոկոս: 

3. Հաջորդ փոփոխությունը, որը նախատեսվում է Բազել 3-ով, վերաբերում է իրաց-
վելիության ռիսկի կառավարմանը: Անհրաժեշտությունն առաջացավ այն պատճառով, որ 
2007 թ. սկսված ճգնաժամի առաջին փուլում մի շարք խոշոր միջազգային բանկեր, չնա-
յած կապիտալի համարժեքության բավականին բարձր մակարդակին, ունեցան իրաց-
վելիության լուրջ խնդիրներ: Դա պայմանավորված էր մի կողմից իրացվելիության ռիսկի 
կառավարման ցածր մակարդակով, և մյուս կողմից` ճգնաժամի պայմաններում ֆինան-
սական միջոցների ներգրավման նկատելի դժվարացմամբ ու թանկությամբ` համեմատած 
նախաճգնաժամային շրջանի հետ: Նախատեսվում է կարճաժամկետ իրացվելիության և 
երկարաժամկետ իրացվելիության 2 նոր նորմատիվներ ավելացնել: 

Կարճաժամկետ իրացվելիության նորմատիվը (ԻԿՆ) նախատեսված է ապահովելու 
բանկի վճարունակությունը մինչև 30 օր ժամկետում, որի ընթացքում, ենթադրվում է, որ 
ղեկավարությունը կամ վերահսկող մարմինը կկարողանան ձեռնարկել համապատաս-
խան միջոցառումներ` սթրեսային իրավիճակը հաղթահարելու համար: Նորմատիվը հաշ-
վարկվում է հետևյալ կերպ. 

 

ûñáõÙ  ÇÝûñ³óáõÛó³Û  30  ³ñï³Ñáëù  ï¸ñ.ÙÇç.½áõ

³ÏïÇíÝ»ñ  Çñ³óí»ÉÇ  ´³ñÓñÆÎÜ=  

 

Իրացվելիության երկարաժամկետ նորմատիվը (ԻԵՆ) հաշվարկվում է. 
 

·áõÙ³ñ  å³Ñ³ÝçíáÕ  Ñ³Ù³ñ  Ù³ÝýÇÝ³Ýë³íáñ Î³ÛáõÝ

·áõÙ³ñ³éÏ³ Ù³ÝýÇÝ³Ýë³íáñ Î³ÛáõÝÜÆº =  

 

Կայուն ֆինանսավորման համար առկա գումարը կապիտալի և պարտավորություն-
ների այն մասն է, որը կարող օգտագործվել որպես ֆինանսավորման աղբյուր 1 տարուց 
ավելի ժամանակաշրջանի համար: Դրա մեջ մտնում են կապիտալը, մեկ տարի կամ ավե-
լի մարման ժամկետով արտոնյալ բաժնետոմսերը կամ պարտավորությունները, ինչպես 
նաև ավանդների և մեծածախ ֆինանսավորմամբ ներգրավված միջոցների այն մասը, 
որը չնայած ունի մեկ տարուց պակաս մարման ժամկետ, այնուամենայնիվ սթրես թես-
տավորման սցենարով ակնկալվում է, որ դրա գծով միջոցների արտահոսք չի լինի: 
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∗∗=  

որտեղ` 
RSF–ն կայուն ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ գումարն է, 
Ai–ն` i-րդ ակտիվի գումարը, 
RSFi–ն` i-րդ ակտիվի գծով առաջացող կայուն ֆինանսավորման պահանջը, 
OBSj–ն` j-րդ հետհաշվեկշռային ակտիվի գումարը, 
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RSFj–ն` j-րդ հետհաշվեկշռային ակտիվի գծով առաջացող կայուն ֆինանսավորման 
պահանջը: 

Անհրաժեշտ է նշել նաև, որ այս երկու նորմատիվների արժեքներն էականորեն կախ-
ված են կենտրոնական բանկերի կողմից ճգնաժամերի ընթացքի առնչությամբ կիրառվող 
սթրես սցենարներից: Դրանց վերաբերյալ Բազելյան կոմիտեն մշակել է առանձին ուղե-
ցույց1:  

4. Լևերեջի գործակից: Չափազանց մեծ լևերեջի գործակից ունեցող կազմակեր-
պություններն ավելի հավանական է, որ կսնանկանան, քանի որ ակտիվների շուկայական 
իրավիճակի որոշակի վատացումը կարող է զուտ արժեքը էականորեն նվազեցնել կամ 
նույնիսկ բացասական դարձնել: Ավելին` ավելցուկային լևերեջը խթանում է բանկերի ան-
բարեխիղճ վարքագիծը, որովհետև սնանկացման դեպքում կառավարիչները (սեփակա-
նատերերը, բաժնետերերը) կորցնում են հարաբերականորեն քիչ` համեմատած փոխա-
տուների հետ: Ավելցուկային լևերեջը մեծացնում է բացասական երկրորդական հե-
տևանքները փոխառուի ընկերության սնանկացման պարագայում. խնդիրներ են ունենում 
վերջինի վարկատուները, գործընկեր կազմակերպությունները, մատակարարները և այլն, 
որոնք հնարավոր է` լավ են կառավարվում, սակայն ստիպված են լրացուցիչ ծախսեր կրել 
գործընկերոջ անբարեխիղճ վարքագծի պատճառով: Բացի դրանից, ավելցուկային 
լևերեջը մեծ տարածման դեպքում ունենում է «դոմինոյի էֆեկտ»` շուկայում ռիսկերի տա-
րածման համար:  

Լևերեջի մակարդակի նորմատիվային արժեքի սահմանման համար անհրաժեշտ է 
նախ հստակեցնել ավելցուկային լևերեջ հասկացությունը, ինչը թույլ կտա նաև ի հայտ 
բերելու լևերեջի ցանկալի մակարդակը: Լոուրենս Ջ.Լուն (Սթենֆորդի համալսարան) 
կարծում է, որ լևերեջը կարող է համարվել ավելցուկային, երբ ակտիվները բաժանած կա-
պիտալին ցուցանիշը գերազանցում է 12.5:1-ի հարաբերակցությունը: Նա ելնում է կա-
պիտալի համարժեքության նորմատիվի մեծությունից, որը սահմանված է 8 տոկոս` Բա-
զել 2 համաձայնագրով (100% / 8% = 12.5)2: Սակայն անհրաժեշտ է նկատի առնել այն 
հանգամանքը, որ կապիտալի համարժեքության նորմատիվի հաշվարկում ակտիվները 
կշռվում են ռիսկով, այսինքն` յուրաքանչյուր խումբ ակտիվ, հաշվի առնելով իր ռիսկի 
կշիռը, կարող է ընդգրկվել, օրինակ, 100, 150 կամ նույնիսկ 0 տոկոսով: Ավելցուկային 
լևերեջ երևույթի բացահայտման համար, կարծում ենք, օգտակար է այդ ցուցանիշի 
պատմական մակարդակների հետազոտությունը, որը հնարավորություն կտա նաև բա-
ցահայտելու ոչ ճգնաժամային պայմաններում լևերեջի ընդունելի մակարդակը: 

Լևերեջի մեծությունը կարևոր է այնքանով, որ կարճաժամկետ հեռանկարում էակա-
նորեն ազդում է ընկերության շահութաբերության վրա, բայց նաև` նպաստում բացասա-
                                                           

1 “Principles for sound stress testing practices and supervision”, Basel Committee on Banking Supervision, May 
2009. http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf 
2 Financial Regulation and Supervision Post the Global Financial Crisis, Lawrence J. Lau, Working paper No. 2, 
September 2010, institute of Global Economics and Finance. 
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կան հետևանքների ավելացմանը: Օրինակ` Long Term Capital Management հեջ ֆոնդը 
1998 թ. սնանկացումից անմիջապես առաջ տիրապետում էր 4 մլրդ դոլար կապիտալի, 
սակայն ակտիվները հասնում էին մոտ 100 մլրդ դոլարի, այսինքն` լևերեջի գործակիցը 
կազմում էր 25:11: Բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտեն 2011 թ. հունիսին 
հրապարակեց «Բազել 3. Ավելի ճկուն բանկերի և բանկային համակարգերի համար կար-
գավորման գլոբալ հայեցակարգ» փաստաթղթի վերանայված տարբերակը, որով առա-
ջարկվում է լևերեջի նախնական 3 տոկոսանոց մակարդակ, ինչը հետագայում նախա-
տեսվում է ճշգրտել: ՀՀ բանկային համակարգում 2012 թ. վերջի դրությամբ լևերեջի մա-
կարդակը կազմել է 16.2 տոկոս, որ էականորեն բարձր է միջազգային մակարդակից և 
բազելյան ստանդարտից: 

Բանկային գործունեության տնտեսական կարգավորման բազելյան նորամուծություն-
ները, ըստ էության, ուղենիշ են բոլոր երկրների կենտրոնական բանկերի համար: Այդ նո-
րամուծությունների հանդեպ հետաքրքրությունը բավականին մեծ է բանկային համակար-
գի բոլոր մասնակիցների կողմից, այդ թվում Հայաստանի: ՀՀ Կենտրոնական բանկը 
շահագրգռված է նորմատիվային դաշտը միջազգայինին համապատասխանեցման, և 
առևտրային բանկերի հեռանկարային ֆինանսական պլանավորման առումով: 

 

Հոդվածում ներկայացված են բանկային համակարգի տնտեսական կարգավորման առկա մո-
տեցումներն ու կատարելագործման ուղղությունները, ինչպես նաև Բազել 3 համաձայնագրով 
սահմանված լրացուցիչ նորմատիվները, որոնք պետք է ուժի մեջ մտնեն 2014–2019 թթ. ընթաց-
քում: 

 

ЭДГАР ХАЧАТРЯН  
 

ПОСЛЕКРИЗИСНЫЕ ПОДХОДЫ К ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ 
БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В статье представлены существующие подходы к экономическому регулированию банковской 
системы, пути её совершенствования, а также дополнительные нормы, определенные соглаше-
нием Базель III, которые планируются применять в течение 2014-2019 гг. 

 

EDGAR KHACHATRYAN  
 

POST-CRISIS ECONOMIC APPROACHES OF BANKING REGULATION 

In the article are represented existing approaches of economic regulation of banking system, ways 
of its improvement and also additional normsdefined by Basel III framework that will be applied during 
2014-2019. 

 

                                                           

1 Hedge Funds and the Collapse of Long-Term Capital Management, Franklin R. Edwards, Journal of Economic 
Perspectives-Volume 13, Number 2-Spring 1999-Pages 189-210, էջ 10: 
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ՍՈՆԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ 

 

ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄԸ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. դրամական հոսքեր, դրամական ներհոսք, գոր-
ծառնական գործունեություն, դրամական արտա-
հոսք, ֆինանսական ակտիվ 

 

Կազմակերպության դրամական միջոցների շարժը անընդհատ գործընթաց է: Դրանք 
ուղղվում են հումքի, նյութերի, հիմնական միջոցների գնմանը, աշխատուժի ներգրավ-
մանը և այլն: Ստեղծված արտադրանքը վաճառվում է, որի դիմաց վճարումը կատարվում 
է անմիջապես կամ որոշակի ժամանակ անց՝ ձևավորելով դեբիտորական պարտքեր, 
որոնք ի վերջո վերածվում են կանխիկ կամ անկանխիկ դրամական միջոցների, հոսում 
կազմակերպություն: Եթե հասույթը գերազանցի ծախսերը, կձևավորվի շահույթ, հակա-
ռակ դեպքում՝ վնաս: 

Դրամական միջոցների ծավալը տատանվում է ժամանակի ընթացքում՝ կախված ար-
տադրական ժամանակացույցից, վաճառքի ծավալից, դեբիտորական պարտքերի ստա-
ցումից, կապիտալ ծախսերից և ֆինանսավորումից: Մյուս կողմից՝ հումքի, անավարտ և 
պատրաստի արտադրանքների, դեբիտորական պարտքերի ու վճարվելիք վարկերի չա-
փերը տատանվում են՝ կախված իրացումից, արտադրական ժամանակացույցից, պաշար-
ների, պարտավորությունների և դեբիտորական պարտքերի գծով քաղաքականությունից: 

Դրամական միջոցների բյուջեն դրամական հոսքերի կանխատեսումն է` սովորաբար 
ամսվա համար: Մշակվում է՝ հիմնվելով տարբեր ժամանակահատվածների համար կազ-
մակերպության կանխիկ ստացումների և վճարումների պլանավորման վրա: Այս բյուջեն 
թույլ է տալիս պարզելու կազմակերպության՝ դրամական միջոցների պահանջի չափը, հե-
տևաբար պլանավորելու ֆինանսավորման աղբյուրների ընտրությունն ու ֆինանսավոր-
ման ծավալները, ինչպես նաև իրականացնելու վերահսկողություն դրամական միջոցների 
և իրացվելիության նկատմամբ: Կարող է կազմվել ցանկացած ժամանակահատվածի հա-
մար. կարճաժամկետ բյուջեները հիմնականում կազմվում են ամսվա համար, ինչը հնա-
րավորություն է ընձեռում հաշվի առնելու դրամական հոսքերի սեզոնային տատանումնե-
րը: Կանխատեսելի, սակայն անկայուն դրամական հոսքերի առկայությունը ենթադրում է 
առավել կարճաժամկետ դրամական միջոցների բյուջեների կազմում և ընդհակառակն` 
առավել կայուն ու պարբերական դրամական հոսքերը երաշխիք են ստեղծում կազմելու 
եռամսյակային կամ ավելի երկարաժամկետ բյուջեներ: Բնականաբար, որքան հեռու է 
կանխատեսվող ժամանակահատվածը, այնքան պակասում են համապատասխան բյու-
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ջեի հստակությունը և ճշգրտությունը1: Առհասարակ, դրամական միջոցների բյուջեի կազ-
մումը բյուջետավորման գործընթացի օղակներից է: 

Իրացման ծավալների կանխատեսում: Վաճառքի ծավալների կանխատեսումը 
կարող է հիմվել ներքին կամ արտաքին տեղեկատվության վերլուծության արդյունքների 
կամ դրանց միաժամանակյա կիրառման վրա: Հենց այս տեղեկատվության հստակու-
թյունն է գործառնական գործունեությամբ դրամական հոսքերի կանխատեսման վստահե-
լի ուղենիշը: Վաճառքի ծավալների կանխատեսումը կարող է իրականացվել ըստ առան-
ձին արտադրատեսակների, որից հետո արդյունքները կմիավորվեն կազմակերպության 
իրացման ընդհանուր ծավալի գնահատականի մեջ: Ներքին տեղեկատվության նման 
վերլուծության հիմնական թերությունը կարող է լինել անհեռատեսությունը. հաշվի չեն 
առնվի շուկայի, ճյուղի կամ ողջ տնտեսության իրավիճակային փոփոխությունները: Դա է 
պատճառը, որ շատ կազմակերպություններում, ներքին տեղեկատվության վերլուծությու-
նից զատ, կատարվում է նաև արտաքին տեղեկատվության վերլուծություն. մասնավորա-
պես կանխատեսվում են ճյուղի կամ ողջ տնտեսության վաճառքի ծավալները մի քանի 
տարվա համար, պարզվում է դրանց կապը իրացման ծավալների հետ, ինչպես նաև 
տվյալ կազմակերպության մասնաբաժինը շուկայում` յուրաքանչյուր արտադրատեսակի 
մեջ, արտադրատեսակների հավանական գինը, հաճախորդի սպասվելիք վերաբեր-
մունքը դրանցից ամեն մեկի նկատմամբ: 

Գործնականում առավել արդյունավետ է արտաքին կանխատեսման արդյունքների 
ճշգրտումը ներքին արդյունքներով, այսինքն՝ մեթոդներն առանձին-առանձին նույնքան 
արդյունավետ չեն, որքան միաժամանակյա կիրառմամբ: Վերջնական կանխատեսման 
ամփոփման ժամանակ պետք է ուղղորդվել սպասվող պահանջարկի մակարդակով, այլ 
ոչ այնպիսի սահմանափակումներով, ինչպիսիք են արտադրական հզորությունները: 
Հարկ է ընդգծել, որ կանխատեսումների հստակությունը չպետք է գերագնահատել, քանի 
որ դրանց բաղադրիչները փոխկապակցված են ու փոխադարձորեն կախված բազում 
գործոններից: Դրամական ներհոսքեր հնարավոր է ստանալ ներդրումային գործունեու-
թյան շնորհիվ, մասնավորապես ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվների 
վաճառքից, ֆինանսական ակտիվներով գործառնություններից, դիվիդենտներից և այլն, 
որոնք հիմնականում կարճաժամկետում կանխատեսվող գործառնություններ են: Ներհոս-
քեր առաջանում են նաև ֆինանսական գործունեությունից. ստացված վարկերից, փոխա-
ռություններից, տոկոսագումարների և շահաբաժինների մուտքերից, սեփական կապի-
տալի գործիքների թողարկումից ու վերավաճառքից: 

Ստորև «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալների հիման 
վրա ներկայացնենք դրամական հոսքերի բյուջեի կազմման գործընթացը: 

 

 
 

                                                           

1 Ванхор Дж. К., Основы управления финансами, Москва, “Финансы и статистика”, 2003 г. 
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1-ին քայլ: Դրամական ներհոսքերի բաժին 
Այս բաժնի բաղադրիչներն են` դրամական միջոցների մնացորդը կանխատեսվող 

ժամանակահատվածի սկզբում և դրամական միջոցների ներհոսքը գործառնական և 
ներդրումային գործունեության գծով: Հասույթի կանխատեսումը հիմնված է 2008-2012 
թթ. ֆինանսական արդյունքի մասին հաշվետվությունների վրա: Այդ կանխատեսմանը 
հաջորդել է դեբիտորական պարտքերի շրջանառելիության օրերի հաշվարկը՝ ըստ2012 թ. 
տվյալների, ինչի հետևանքով կանխատեսվել է գործառնական գործունեությունից դրա-
մական միջոցների ներհոսքի ծավալը: Վերլուծությունը ներկայացնենք աղյուսակով: 

 

 Աղյուսակ 1 
Հասույթի կանխատեսումը1 

 

Տարի (t) Փաստացի ցուցանիշ (At) Կանխատեսում (Ft) 
2008 35,644,389  
2009 19,848,936.7 35,644,389 
2010 31,016,991 25,114,087.47 
2011 28,909,202 29,049,356,49 
2012 29,001,902 28,955,920.16 
2013  28,986,574,72 

 

Ինչպես երևում է  աղյուսակ 1-ի տվյալներից` 2009 թ. հասույթի կանխատեսումը 
հիմնված է պարզ (naive) մեթոդի վրա՝ որպես ելակետ ընդունելով 2008 թ. փաստացի 
ցուցանիշը: Հաջորդ տարիների կանխատեսումները իրականացվել են հետևյալ բանա-
ձևով2. 

Ft= α At-1 + (1-α)Ft-1  
Մասնավորապես՝ F10 = α A9 + (1-α) F9 = 2/3x19,848,936.7 + 1/3x35,644,389 = 

25,114,087.47, որտեղ α =2/(n+1). n-ը տվյալ ժամանակաշրջանի կանխատեսման համար 
անհրաժեշտ պատմական տվյալների ընտրման ժամանակահատվածների քանակն է: 
Ինչպես կարելի է նկատել` փաստացի և կանխատեսված տվյալների միջև շեղումը փոք-
րանում է, ինչը հավաստում է իրավիճակին համապատասխան մեթոդի ընտրությունը և 
հետևաբար՝ 2013 թ. համար կանխատեսված հասույթի իրատեսականությունը: Դեբիտո-
րական պարտքերի շրջանառելիությունն օրերով հաշվարկվում է այս բանաձևով. 

 

365×=
Ñ³ëáõÛÃÆñ³óáõÙÇó
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Այս ցուցանիշը 2012 թ. տվյալներով` «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ-ում 9.7 օր է, այսինքն՝ 
հասույթի ձևավորումից 9.7 օր անց ստացվում են տվյալ վաճառքի գծով դրամական 
միջոցները, հետևաբար 356-րդ օրվանից սկսած` համապատասխան կանխիկ միջոցների 
                                                           

1 Աղյուսակը կազմվել է հետազոտված կազմակերպության՝ «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ ֆին. հաշվետվությունների հիման վրա: 
2 Ковалев В.В., Введение в финансовый менеджмент, М., “Финансы и статистика”, 2006   
3 Ковалев В.В., Введение в финансовый менеджмент. М., “Финансы и статистика”, 2006. 
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վերադարձը տեղի կունենա արդեն հաջորդ տարի, ինչից հետևում է, որ տարեվերջին 10 
օրվա հասույթը տվյալ տարի չի վերածվի դրամական միջոցների, և գործառնական 
գործունեության գծով դրամական ներհոսքը հավասար կլինի. 

99.421,192,28355 =×=
365

.7228,986,574
Ü»ñÑáëù  

Այսպիսով, դրամական հոսքերի բյուջեի այս բաժինն ունի հետևյալ ամփոփ նկա-
րագիրը. 

Աղյուսակ 2 
Դրամական միջոցների հոսքերի բյուջեի 1-ին բաժին1 

 

Ցուցանիշ 2013 
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 9,196,814 
Դրամական միջոցների ներհոսք 28,192,421.99 
Հասանելի դրամական միջոցներ 37.389.235,99 
Դրամական միջոցների արտահոսք  
Ավելցուկ /պակասորդ/  
Ստացված վարկեր և փոխառություններ  
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում  
Ընդամենը` ֆինանսավորում  
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին  

 

2-րդ քայլ: Դրամական միջոցների արտահոսքերի բաժին  
Այս բաժնում արտացոլվում են կազմակերպությունից գործառնական և ներդրումային 

գործունեության մասով արտահոսքերը: Գործառնական գործունեության մասով արտա-
հոսքերի /ինքնարժեք, իրացման և վարչական ծախսեր/ կանխատեսման համար 
ընտրված է նույն մեթոդը, ինչ ներհոսքերի դեպքում: Այստեղ արդեն հաշվի է առնվել կրե-
դիտորական պարտքերի շրջանառելիությունն օրերով:  

Աղյուսակ 3  
Իրացված արտադրանքի ինքնարժեքի, իրացման և վարչական ծախսերի հանրագումարի 

կանխատեսումը 
 

Տարի (t) Փաստացի ցուցանիշ (At) Կանխատեսում (Ft) 
2008 31,922,349.0  
2009 18,850.237.0 31,922,349.0 
2010 27,837,778.0 23,207,607.7 
2011 26,833,755.0 26,294,387.9 
2012 26,641,391.0 26,653,966.0 
2013  26,645,582.7 

 

Կրեդիտորական պարտքերի շրջանառելիությունն օրերով հավասար է ՝ 
                                                           

1 Աղյուսակը կազմվել է հետազոտված կազմակերպության՝ «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների հիման վրա: 
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365×=
Í³Ëë»ñ í³ñã³Ï³Ý  ̈Çñ³óÙ³Ý ÆÝùÝ³ñÅ»ù,

 ³ÝÎñ»¹Çïáñ³Ï ÙÝ³óáñ¹ ÙÇçÇÝ å³ñïù»ñÇ
Ïå áõÃÛáõÝÞñç³Ý³é»ÉÇ  

 

«Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ-ում այս ցուցանիշը 8.7 օր է, հետևաբար գործառնական 
գործունեության մասով արտահոսքերը կորոշվեն այսպես. 

3.568,988,25356
365

7.582,645,26 =×=²ñï³Ñáëù  
 

Այսպիսով, տվյալ պահին դրամական հոսքերի բյուջեն հետևյալ նկարագիրն ունի. 
 

Աղյուսակ 4 
Դրամական միջոցների հոսքերի բյուջեի 2-րդ բաժին1 

 

Ցուցանիշ 2013 
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 9,196,814 
Դրամական միջոցների ներհոսք 28,192,421.99 
Հասանելի դրամական միջոցներ 37.389.235,99 
Դրամական միջոցների արտահոսք 25,988,468,3 
Ավելցուկ /պակասորդ/ 11.400.767,69 
Ստացված վարկեր և փոխառություններ  
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում  
Ընդամենը` ֆինանսավորում  
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին  

 
3-րդ քայլ: Ֆինանսավորման գծով դրամական ներհոսքեր և արտահոսքեր: Դրա-

մական միջոցների կանխատեսման բյուջետային մեթոդը ենթադրում է, որ եթե կա այդ 
միջոցների ավելցուկ, ապա կազմակերպությունը վարկերի և փոխառությունների ներ-
գրավման կարիք չունի, այդ իսկ պատճառով ընդունենք, որ չի ներգրավի միջոցներ բյու-
ջետային տարում: Ինչ վերաբերում է մարումներին` դրանք վերջին ենթադրության առ-
կայության դեպքում ընդունվել են որպես նախորդ ժամանակահատվածի փաստացի ցու-
ցանիշին հավասար: 

Ամփոփելով՝ ներկայացնենք «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ-ում դրամական միջոցների հոս-
քերի կանխատեսված բյուջեն: 

                                                           

1 Աղյուսակը կազմվել է հետազոտված կազմակերպության՝ «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվե-
տվությունների հիման վրա: 
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Աղյուսակ 5 
Դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսումը բյուջեի ձևով1 

 

Ցուցանիշ 2013 
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեսկզբին 9,196,814 
Դրամական միջոցների ներհոսք 28,192,421.99 
Հասանելի դրամական միջոցներ 37.389.235,99 
Դրամական միջոցների արտահոսք 25,988,468,3 
Ավելցուկ /պակասորդ/ 11.400.767,69 
Ստացված վարկեր և փոխառություններ 0 
Ստացված վարկերի և փոխառությունների մարում /184,905/ 
Ընդամենը`ֆինանսավորում /184,905/ 
Դրամական միջոցների մնացորդը տարեվերջին 11.215.862,69 

 
Հոդվածում դիտարկվում է դրամական միջոցների հոսքերի կանխատեսմամբ կազմվող բյու-

ջեն «Մաքուր երկաթի» ԲԲԸ-ում: Վերլուծությամբ փաստվում է, որ կանխատեսման մեթոդների 
նպատակը ոչ թե կոնկրետ թվերի ստացումն է, այլ ընդհանուր միտումների բացահայտումը, որը 
կնպաստի հետագա որոշումների կայացմանը, արտադրության արդյունավետության ապահովմա-
նը և մի շարք այլ ռազմավարական և ընթացիկ խնդիրների լուծմանը: 

 
СОНА ОВСЕПЯН  

 

ПРОГНОЗЫ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
В статье рассматривается составление бюджета в ОАО “Чистое железо” посредством совре-

менных методов прогнозирования. Исследованием показано, что цель прогноза не только полу-
чение конкретных чисел, но и выявление общих тенденций, что будет способствовать принятию 
оптимальных решений, эффективности производства, а также решению некоторых стратегических 
и текущих проблем. 

SONA HOVSEPYAN  
 

FORECASTS OF CASH FLOWS OF PRODUCTION COMPANIES 
 
Budget cash flow showed that “Pure iron” plant, in 2013, will have positive cash flow from 

operating and investment activities and negative ones for tax on financial activity, as a whole showing a 
positive net cash flow. However, aim of forecasting methods is not just producing concrete figures, but 
the general trends opening, which will further contribute to the decision-making processes, efficiency of 
specific decisions as well as assessment and some other strategic and current issues. 

 
 

                                                           

1 Աղյուսակը կազմվել է հետազոտված կազմակերպության՝ «Մաքուր երկաթ» ԲԲԸ ֆինանսական հաշվետվու-
թյունների հիման վրա: 
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ՏԻԳՐԱՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ 
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 

ԴՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՏԹԱՐԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. ֆինանսական դրության վերլուծություն, վճարու-

նակություն, գործունեության (ֆինանսական) ար-
դյունքներ, շահույթ, ներդրումային գործունեու-
թյուն, ընթացիկ ակտիվների կառավարում, ֆի-
նանսավորման աղբյուրների կառուցվածքի կա-
ռավարում 

 

Շատ հաճախ ֆինանսական վերլուծությունը դիտավում է որպես վիճակագրական 
հաշվառում` մեծ թվով ցուցանիշների և գործակիցների հաշվարկմամբ և դրանց դինամի-
կայի մեկնաբանմամբ: Իրականում այն հիմնված է գործակիցների հաշվարկման վրա, 
բայց հաշվարկները գործիքներ են ֆինանսական վերլուծության հիմնական խնդրի լուծ-
ման համար: Մեր կարծիքով` այդ խնդիրը այն գործողությունների բացահայտումն է, 
որոնք բերել են կազմակերպության վիճակի վատթարացմանը կամ բարելավմանը: 
Այսինքն` ֆինանսական դրության վերլուծության և ֆինանսական ախտորոշման արդյուն-
քը պետք է լինի ոչ թե հաշվարկված ֆինանսական ցուցանիշների հավաքածուն, այլ կա-
ռավարչական որոշումները, որոնց կյանքի կոչելը թույլ կտա բարելավվելու և ամրապնդե-
լու կազմակերպության ֆինանսական վիճակը: 

Սկսելով կազմակերպության ֆինանսական դրության վերլուծություն` անհրաժեշտ է 
նախ և առաջ հստակ պատկերացնել դրա հայեցակարգային սխեման, այսինքն` ունենալ 
այն կմախքը, որի վրա պետք է հիմնվեն մեկնաբանություններն ու եզրակացությունները 
առանձին գործակիցների հաշվարկման ժամանակ: Անկախ կազմակերպության ճյուղա-
յին պատկանելությունից, գործունեության ծավալներից, կարելի է առանձնացնել ֆինան-
սական դրության վերլուծության երեք հիմնական խնդիր. վճարունակության ցածր մա-
կարդակ, կապիտալի շահութաբերության ցածր մակարդակ, ֆինանսական կայունության 
ցածր մակարդակ: 

Կազմակերպությունների վճարունակության, ֆինանսական անկախության, շահութա-
բերության մակարդակի կառավարման հիմնախնդիրներն ունեն ընդհանուր արմատներ. 

- կամ ընկերության գործունեության արդյունքները բավարար չեն ֆինանսական 
բարվոք վիճակ ապահովելու համար, 

- կամ ընկերությունը ռացիոնալ չի օգտագործում իր գործունեության արդյունքները: 
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Գծապատկեր 1.  Կազմակերպության ֆինանսական խնդրահարույց վիճակի հիմնական 
պատճառները 

 

Թվարկված պատճառները իրականում բերում են կազմակերպության ֆինանսական 
վիճակը բնութագրող ֆինանսական գործակիցների մակարդակների նվազմանը: Սակայն 
միշտ չէ, որ դրանց բացարձակ արժեքների նվազումը ենթադրում է ֆինանսական 
խնդրահարույց վիճակ: Դրա մասին կարելի է ահազանգել այն դեպքում, երբ գործակից-
ների արժեքներն իջնում են բավարար մակարդակից ներքև:  

Ակնհայտ է, որ ֆինանսական վիճակի փոփոխության, այսպես կոչված` պատճառ-
ների հավաքածուն մեծ չէ, ուստի ցանկացած կազմակերպության ֆինանսական դրու-
թյան նախնական վերլուծություն բավականին պարզ է: 

Այժմ հակիրճ անդրադառնանք վերևում թվարկված պատճառներից յուրաքանչյուրին.  
 

Պարտավորությունների մարման հետ 
կապված խնդիրներ 

(ցածր իրացվելիություն) 

Ներդրված կապիտալի ոչ բավարար 
հատույց, սեփականատերերի 
պահանջների ոչ ամբողջական 

բավարարում (կապիտալի 
շահութաբերության ցածր մակարդակ) 

 (ցածր իրացվելիություն) 

Հեռանկարում կազմակերպության  
ոչ կայուն վիճակ, կախվածություն 

վարկատուներից 
(ֆինանսական կայունության ցածր 

մակարդակ) 

Ոչ բավարար ֆինանսական 
արդյունքներ 

(կազմակերպությունը փոքր 
շահույթ է ապահովում) 

Գործունեության (ֆինանսական) 
արդյունքների ոչ ռացիոնալ 

օգտագործում 

Առկա խնդիրները 

Պատճառները 
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Գծապատկեր 2.  Կազմակերպության ֆինանսական դրության վատթարացման պատճառների բլոկ սխեմա

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ 

Վճարունակության ցածր մակարդակ 
(դրամական միջոցների դեֆիցիտ) 

Իմաստը. ընթացիկ պարտավորությունների 
ժամանակին մարման խնդիրները  
Ցուցիչները. Իրացվելիության գործակիցների
և սեփական ընթացիկ ակտիվների մեծու-
թյան մակարդակների նվազումը ընդունելիից
ցածր մակարդակների, բյուջեի, աշխատա-
կիցների, պատվիրատուների հանդեպ 
գերնորմատիվային վարկային պարտքերի 
առկայությունը 

Սեփական կապիտալի (ակտիվների) 
շահութաբերության ցածր մակարդակ 

Իմաստը. ներդրված կապիտալի ոչ 
բավարար հատույցը  
Ցուցիչները. շահութաբերության ցուցանիշ-
ների վատթարացումը 

Ֆինանսական կայունության ցածր 
մակարդակ 

Իմաստը. ընթացիկ պարտավորությունների 
ժամանակին  մարման խնդիրները  
Ցուցիչները. իրացվելիության գործակիցների 
մակարդակների և սեփական ընթացիկ 
ակտիվների մեծության նվազումը 

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՈՉ ՌԱՑԻՈՆԱԼ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

Վերլուծության ուղղությունները. հաշվեկշռի կառուց-
վածքի, շրջանառելիության ցուցանիշների, ֆինանսա-
կան լծակի, ինքնաֆինանսավորման ցուցանիշների 
վերլուծություն 

ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ 
Վերլուծության ուղղությունները. հաշվեկշռի կառուց-
վածքի, ինքնաֆինանսավորման ցուցանիշների, դրա-
մական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 
վերլուծություն 

ԸՆԹԱՑԻԿ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ՈՉ ՌԱՑԻՈՆԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Վերլուծության ուղղությունները. հաշվեկշռի կառուց-
վածքի, շրջանառելիության ցուցանիշների, դրամա-
կան միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվության 
վերլուծություն 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻՑ ՎՆԱՍՆԵՐ 
Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն

ԻՐԱՑՄԱՆ ՓՈՔՐ ԾԱՎԱԼՆԵՐ 
Ֆինանսական արդյունքների, դրամական միջոցների 
հոսքերի մասին հաշվետվությունների վերլուծություն, 
սահմանային  վերլուծություն

ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ և ԾԱԽՍԵՐԻ ՈՉ ՌԱՑԻՈՆԱԼ 
ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 

Իրացված արտադրանքի ցածր գներ,փոփոխուն 
ծախսերի բարձր մակարդակ, հաստատուն  ծախսերի 
բարձր մակարդակ,  
Սահմանային վերլուծություն, անվնասաբերության 
վերլուծություն 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՉ 

ՌԱՑԻՈՆԱԼ 
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ 

ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
(գործունեության 

շահութաբերության 
ցածր մակարդակ) 
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Ոչ բավարար ֆինանսական արդյունքները որպես կազմակերպության ֆինան-
սական վիճակի վատթարացման պատճառ: Շահույթի օպտիմալացման լծակները: 

Ցանկացած առևտրային կազմակերպության գործունեության վերջնական նպատակը 
ֆինանսական արդյունքն է (շահույթը): Կազմակերպության բարվոք ֆինանսական վիճա-
կը էապես կախված է ստացվող շահույթի ծավալից: Հարկ է նշել, որ շահութաբերության 
մակարդակը ազդում է կազմակերպության ֆինանսական վիճակը բնութագրող բացառա-
պես բոլոր ցուցանիշների վրա և կայուն ֆինանսական վիճակի կարևորագույն պայման-
ներից է: 

Կազմակերպության շահույթի մեծության վրա ազդող հիմնական գործոններն են` 
արտադրանքի իրացման ծավալը (բնեղեն ծավալ, կառուցվածք, վաճառքի գներ և այլն), 
արտադրանքի ինքնարժեքը (թողարկման ինքնարժեք, վարչական և իրացման ծախսեր), 
ինչպես նաև արտադրանքի իրացումից տարբերվող գործունեության այլ տեսակներից 
ստացվող ֆինանսական արդյունքները (տե΄ս գծապատկեր 3): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Գործունեության ոչ բավարար արդյունքներ
(փոքր շահույթ կամ վնասներ) 

 

Իրացման փոքր 
ծավալներ 

Կազմակերպության
արտադրանքի 

նկատմամբ փոքր 
պահանջարկ 

Մարքեթինգային 
ծառայությունների ոչ 
բավարար ջանքեր 

Բարձր ինքնարժեք

Մատակարարվող հումքի, 
նյութերի բարձր գներ 

Ռեսուրսների ծախսման 
նկատմամբ վերահսկողության 
բացակայություն (հատկապես 
հաստատուն ծախսերի մասով)

Իրացման ծավալներին ոչ 
համարժեք արտադրական 

հիմնական միջոցների 
առկայություն – հաստատուն 
ծախսերի բարձր մակարդակ 

 

Իրացումից տարբերվող
գործունեության տեսակ-

ներից վնաս 

Տույժեր, տուգանքներ 

Զուտ շահույթից ծախսեր 
ոչ արտադրական 
նպատակներով 

 

 
Գծապատկեր 3. Կազմակերպության գործունեության ոչ բավարար արդյունքների (շահույթ) 

հիմնական պատճառները 
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Գործունեության (ֆինանսական) արդյունքների ոչ ռացիոնալ օգտագործումը որ-
պես կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վատթարացման պատճառ: Շահույ-
թի օպտիմալացման լծակները: 

Կարելի է առանձնացնել գործունեության (ֆինանսական)` արդյունքների կառավար-
մանն ուղղված երեք հիմնական բաղադրիչներ. 

- ներդրումային գործունեություն, 
- ընթացիկ ակտիվների կառավարում, 
- ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքի կառավարում: 
1. Ներդրումային գործունեություն: Կազմակերպության գործունեությունը բնութա-

գրող ֆինանսական ցուցանիշների նվազման պատճառներից մեկը կապիտալ ներ-
դրումների իրականացումն է (արտադրամասերի շենքերի կառուցում, սարքավորումների 
և այլ հիմնական միջոցների ձեռքբերում, ուրիշ կազմակերպությունների տնօրինում և 
այլն):  

Այս տեսանկյունից ֆինանսական վերլուծության և ֆինանսական կառավարման 
խնդիրը ներդրումային ծրագրի իրականացման ընթացքում կրիտիկականից ցածր մա-
կարդակի ֆինանսական գործակիցների նվազում թույլ չտալն է:  

2. Ընթացիկ ակտիվների կառավարում: Կազմակերպություններում ֆինանսական 
դժվարությունների հնարավոր պատճառներից մեկն էլ ընթացիկ ակտիվների ոչ արդյու-
նավետ կառավարումն է (գծապատկեր 4):  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ընթացիկ ակտիվների ոչ արդյունավետ կառավարում 

Երկար ժամանակահատվածի համար հումքի և նյութերի  չհիմնավորված խոշոր 
խմբաքանակների ձեռքբերում - գերնորմատիվային նյութական պաշարների 

առկայություն 

Արտադրական և իրացման պլանների անհամապատասխանություն- պատրաստի 
արտադրանքի և հումքի չափից մեծ պաշարների առկայություն պահեստում 

Կազմակերպության համար հումքի ձեռքբերման և պատրաստի արտադրանքի իրացման 
ոչ նպաստավոր պայմաններ(կանխավճարային գնումներ- վաճառքի դեպքում ստացված 

կանխավճարների բացակայություն) 

Մթերման, մատակարարման, ինչպես նաև արտադրական գործընթացների 
խափանումներ - գերնորմատիվային անավարտ արտադրություն 

Գծապատկեր 4. Ընթացիկ ակտիվների կառավարման հիմնական խնդիրները 
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3. Ֆինանսավորման աղբյուրների (պասիվների) կառուցվածք: Սեփական կապի-
տալի շահութաբերության մակարդակի նվազման պատճառ է կազմակերպության ֆինան-
սավորման աղբյուրների կազմում (պասիվների կազմում) առավել թանկ աղբյուրների 
գերակշռությունը: Ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքի կառավարման էությունը 
կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ. ապահովելով ֆինանսական կայունության ընդու-
նելի մակարդակ, ցանկալի է ձևավորել պասիվների այնպիսի կառուցվածք, որը նպաստի 
կազմակերպության սեփական կապիտալի շահութաբերության մակարդակի բարձրաց-
մանը: 

Ամփոփելով վերևում նշվածը` կարող ենք ասել, որ գոյություն ունի ֆինանսական 
դրությունը բնութագրող ցուցանիշների վատթարացման երկու հիմնական պատճառ, 
որոնցով էլ պայմանավորված են կազմակերպության ֆինանսական վիճակի բարելավման 
երկու հիմնական ուղղությունները: Այդ ուղղություններն են` գործունեության արդյունքնե-
րի արդյունավետ օգտագործումը և ֆինանսական արդյունքների օպտիմալացումը (կազ-
մակերպությունը պետք ձգտի անընդհատ ավելացնել գործունեության արդյունքում 
ստացվող շահույթի ծավալները): Սակայն նշված ուղիները՝ շատ ստանալ և ռացիոնալ 
օգտագործել, իրենց նշանակությամբ համարժեք չեն: 

Ֆինանսական արդյունքների արդյունավետ օգտագործումը շատ կարևոր է կազմա-
կերպության ֆինանսական դրության բարելավմանն ուղղված միջոցառումների համա-
լիրում, բայց սահմանափակ բնույթ ունի, և այդ հնարավորությունը մի օր նույնիսկ 
կսպառվի, եթե շահույթի ծավալը չունենա անընդհատ աճի միտում: Ակնհայտ է դառնում, 
որ երկարատև հեռանկարի և անընդհատ գործունեության տեսանկյունից կազմակերպու-
թյան կայուն ֆինանսական դրության ապահովման նախադրյալը շահույթի ծավալն է: 
Երկարաժամկետ ֆինանսական կանխատեսումները միշտ պետք է ուղղված լինեն 
շահույթի ծավալի ավելացմանը: 

 
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների անկայուն ֆինանսական 

դրության հիմնական պատճառների բացահայտմանը: 
Փորձ է արվել համակարգելու և մանրամասնելու այն ներքին պատճառներն ու խնդիրները, 

որոնք կարող են հանգեցնել նրանց ֆինանսական վիճակի վատթարացմանը: Դրանից ելնելով` 
հնարավոր է ընդունել այնպիսի կառավարչական որոշումներ, որոնց կյանքի կոչմամբ կբարելավի 
և կամրապնդվի կազմակերպության ֆինանսական դրությունը: 

 
ТИГРАН МАНУКЯН 

ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ К СИСТЕМАТИЗАЦИИ ПРИЧИН УХУДШЕНИЯ  
ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

Статья посвящена вопросам выявления основных причин неустойчивого финансового сос-
тояния производственных организаций Республики Армения. 

Сделана попытка систематизировать и детализировать основные внутренние причины и проб-
лемы, которые могут привести к ухудшению их финансового положения. Набор систематизиро-
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ванных причин позволит принять управленческие решения, реализация которых даст возможность 
улучшить и укрепить финансовое состояние организации.  

 
TIGRAN MANUKYAN 
 

THE BASIC APPROACHES OF THE SISTEMAZATION OF FINANCIAL POSITION 
AGGRAVATION REASONS IN MANUFAKTURING ORGANIZATIONS 

 

The article is devoted to identifying the main causes of the precarious financial state of the 
industrial enterprises of the Republic of Armenia. 

We have made an attempt to systematize and to detail the major intrinsic causes and the problems 
that can lead to a deterioration in the financial condition of the industrial enterprises. A set of 
systematic reasons will allow take management decisions, the implementation of which will improve and 
strengthen the financial condition of the company. 

 
 

 
ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՓՈԽԱՐԺԵՔՆԵՐԻ 
ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ  

 

Հիմնաբառեր. իրական փոխարժեք, անվանական փոխարժեք, 
արդյունավետ փոխարժեք, ներքին և արտաքին 
իրական փոխարժեք, արտահանելի հատված, ոչ 
արտահանելի հատված, գնային մրցունակություն 

 
Իրական արդյունավետ փոխարժեքի համաթիվը տվյալ երկրի հիմնական առևտրա-

յին գործընկեր երկրների փոխարժեքների միջինացված շարժընթացը բնութագրող 
առանցքային ցուցիչն է և կարող է հիմք լինել դրանց ուղղվածության և հետագա աճի 
միտումների կանխորոշման համար: Մյուս կողմից` այդ փոխարժեքը համաշխարհային 
շուկայում երկրի մրցունակության հիմնական գնային ցուցանիշն է: 

Որպես մրցունակության գլխավոր ցուցանիշ` իրական փոխարժեքը որոշում է երկրի 
արտադրության և սպառման կառուցվածքը և ապահովում դրա արտաքին ու ներքին 
հաշվեկշռվածությունը1: Այս տեսանկյունից կարևորվում է մի հարցադրում. իրական փոխ-
արժեքի փաստացի մակարդակը որքանո՞վ է ներդաշնակում երկրի հիմնարար փոփոխու-
                                                           

1 ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք www.cba.am, 1-2-3 մոդելով հավասարակշիռ իրական փոխարժեքի գնահա-
տումը ՀՀ օրինակով, ՀՀ ԿԲ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների բաժին, Երևան, 2006: 
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թյուններին և որքանո՞վ է կրում ժամանակավոր շոկերի ազդեցությունը: Հավասարակշիռ 
իրական փոխարժեքի գնահատման և տվյալ երկրի ու գործընկեր երկրների գնաճի և 
անվանական փոխարժեքի տարբեր սցենարների սիմուլյացիաների արդյունքով կարելի է 
գնահատել նաև այն միջակայքը, որին ձգտում է անվանական փոխարժեքը: 

Փաստացի իրական փոխարժեքի շեղումը գնահատված հավասարակշիռ մակարդա-
կից լուրջ հիմնախնդիրներ է առաջացնում: Գերարժևորման դեպքում երկիրը կարող է 
կանգնել ճգնաժամային լուրջ իրավիճակի առջև՝ արտաքին հատվածի անհավասարա-
կշռության պատճառով, իսկ թերարժևորման պարագայում զսպվում է նրա ներքին 
պահանջարկը:  

Մրցունակության գնահատման համար գրականության մեջ տարբերակում են իրա-
կան փոխարժեքի երկու մոտեցում՝ ներքին իրական փոխարժեք, որը հաշվարկվում է 
որպես երկրի արտահանելի հատվածի գների հարաբերություն ոչ արտահանելի հատվա-
ծի գներին, և արտաքին իրական փոխարժեք, որը հաշվարկվում է որպես տվյալ երկրի և 
գործընկեր կամ մրցակից երկրների գների հարաբերակցություն՝ բերված մեկ արժույթի: 

Տեսականորեն ներքին և արտաքին իրական փոխարժեքների միջև գոյություն ունի 
փոխկապվածություն, որը ներկայացնելու համար քննարկենք այն պարզեցված տարբե-
րակը, երբ մեկ գնի օրենքը կիրառելի է արտահանելի ապրանքների համար, այսինքն՝ 
երբ չկան մաքսատուրքեր և այլ գործարքային ծախսեր, արտահանելի ապրանքների 
գները երկրի ներսում հավասարվում են դրանց գներին արտերկրում՝ բազմապատկած 
արժույթի փոխարժեքով: Վերոնշյալ դեպքում արտաքին իրական փոխարժեքը հավա-
սարվում է արտերկրի և տվյալ երկրի ներքին իրական փոխարժեքների հարաբերակ-
ցությանը: Ներքին և արտաքին փոխարժեքների արժևորմամբ արտահանելի հատվածը 
ոչ արտահանելի հատվածի համեմատ կորցնում է մրցունակությունը: Դա բացատրվում է 
այն հանգամանքով, որ ռեսուրսների նույն գների պայմաններում արտահանելի ապրանք-
ների հարաբերական գների նվազումը նշանակում է ոչ արտահանելի հատվածի հարա-
բերական շահութաբերության աճ, ինչի հետևանքով ռեսուրսները արտահանելի հատ-
վածից տեղափոխվում են ոչ արտահանելի հատված: 

Եթե իրական արդյունավետ փոխարժեքը բարձրանում է, ապա երկրի մրցունակու-
թյունը համաշխարհային շուկայում ընկնում է. արտահանումը դառնում է ավելի թանկ, 
կրճատվում են դրա ծավալները, իսկ ներմուծումը, ընդհակառակն, ավելի էժան, դրա 
ծավալներն ավելանում են: Հաշվի առնելով այն, որ անվանական արդյունավետ փոխար-
ժեքը ցույց է տալիս ոչ միայն տարբեր երկրների արժույթների հարաբերակցության, այլև 
յուրաքանչյուր երկրում գների փոփոխությունը, դիտարկենք 1997-2012 թթ. եռամսյա-
կային կտրվածքով (եռամսյակը նախորդ տարվա համապատասխան եռամսյակի հետ 
տոկոսային փոփոխությամբ համադրելով) իրական և անվանական արդյունավետ փոխ-
արժեքների շարժընթացը և բացահայտենք դրանց փոփոխության մեջ գոյություն ունեցող 
օրինաչափությունը: 
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Գծապատկեր 1.  Անվանական և իրական արդյունավետ փոխարժեքների շարժընթացը  
1997-2012 թթ. (եռամսյակներով)1 

 
Գծապատկերից երևում է, որ իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքների 

միջև առկա է որոշակի օրինաչափություն, և իրական փոխարժեքի վարքագիծը պայմա-
նականորեն կարելի  է բաժանել չորս փուլի. 

1. 1997-2002 թթ. – տնտեսության հավասարակշիռ վիճակ, որը պայմանավորված էր 
չօգտագործվող և էժան ռեսուրսների շահագործմամբ, 

2. 2002-2003 թթ. – կառուցվածքային տեղաշարժ` տրանսֆերտների և կապիտալ 
ներհոսքի կտրուկ ավելացման սկիզբ, 

3. 2004-2007 թթ. – տնտեսության ճշգրտում արտարժութային մեծ հոսքերով` 
իրական փոխարժեքի արժևորում, 

4. 2008-2012 թթ. – տնտեսության նոր հավասարակշռության ձևավորման սկիզբ: 
Տնտեսաչափական մոդելի օգնությամբ պարզենք իրական և անվանական արդյունա-

վետ փոխարժեքների փոփոխության մեջ օրինաչափություն: Այդ մոդելը կառուցվել է` 
իրական արդյունավետ փոխարժեքն ընտրելով որպես կախյալ (բացատրվող), իսկ ան-
վանական արդյունավետ փոխարժեքը` անկախ (բացատրող) փոփոխական:  

 

Աղյուսակ 1 
Իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքների կոռելյացիայի մատրիցը 

 

  
Իրական արդյունավետ 

փոխարժեք 
Անվանական արդյունա-

վետ փոխարժեք 
Իրական արդյունավետ փոխարժեք 1   
Անվանական արդյունավետ փոխարժեք 0.922938407 1 

                                                           

1 Աղբյուրը՝ ՀՀ  ԿԲ պաշտոնական կայք www.cba.am 
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Ըստ աղյուսակի տվյալների՝ անվանական արդյունավետ փոխարժեքի և իրական ար-
դյունավետ փոխարժեքի միջև առկա է բարձր կոռելյացիա: Այժմ ներկայացնենք տնտե-
սաչափական մոդելը. 

 
Ռեգրեսիոն վիճակագրություն  

R2 0.851815 
Ճշգրտված R2 0.848594 
Ստանդարտ սխալ 3.536387 
Դիտարկումներ 48 

 

  
Գործակիցներ Ստանդարտ 

սխալ 
t-վիճակա-
գրություն 

Հավանակա-
նություն 

Ազատ անդամ -1.68185 0.531319 -3.16542 0.002747 
Անվանական արդյունա-
վետ փոխարժեք 

0.904313 0.055612 16.2611 1.07E-20 

 
Մոդելի կիրառման արդյունքների հիման վրա ռեգրեսիոն հավասարումը հետևյալն է՝ 

REER = C(1)*NEER + C(2) + Et, 
որտեղ՝ 

 REER-ը իրական արդյունավետ փոխարժեքն է, C(1)*-ն, C(2)-ն` մոդելի գործակից-
ները, NEER-ը` անվանական արդյունավետ փոխարժեքը, իսկ Et-ն` մոդելի սխալը: Տնտե-
սաչափական այս մոդելի որակի մասին վկայում են դետերմինացիայի և ճշգրտված դե-
տերմինացիայի գործակիցները՝ համապատասխանաբար 0.851815 և 0.848594: 
Ճշգրտված դետերմինացիայի գործակիցը ցույց է տալիս, թե մոդելում ընդգրկված կախ-
յալ փոփոխականը որքանով է բացատրվում անկախ՝ բացատրող փոփոխականով:  

Գնահատված տնտեսաչափական մոդելն այդպիսին է. 
ԻՐԱԿԱՆ = 0.904313*ԱՆՎԱՆԱԿԱՆ-1.68185 

Այսպիսով, անվանական արդյունավետ փոխարժեքի 1%-ի արժևորումը (արժեզրկու-
մը) բերում է իրական արդյունավետ փոխարժեքի 0.904313%-ի արժևորման (արժե-
զրկման): Այսինքն` կարող ենք ասել, որ ՀՀ-ում իրական արդյունավետ փոխարժեքի 
կողմնորոշիչն անվանական արդյունավետ փոխարժեքն է:  

 
Հոդվածում վերլուծվել է իրական և անվանական արդյունավետ փոխարժեքների շարժընթացը 

և բացահայտվել դրանց փոփոխության մեջ գոյություն ունեցող օրինաչափությունը: Մշակվել է 
իրական արդյունավետ փոխարժեքի և անվանական արդյունավետ փոխարժեքի կապը գնահա-
տող տնտեսաչափական մոդել, որի կիրառմամբ արձանագրվել է՝ ՀՀ-ում անվանական արդյունա-
վետ փոխարժեքն իրական արդյունավետ փոխարժեքի կողմնորոշիչն է: 
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ЛУСИНЕ МХИТАРЯН  
 

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНИЯ НОМИНАЛЬНЫХ И РЕАЛЬНЫХ ЭФФЕКТИВНЫХ  
ОБМЕННЫХ КУРСОВ 

 

В статье проанализирована динамика реальных и номинальных эффективных обменных кур-
сов, выявлена закономерность в их изменениях. Разработана эконометрическая модель для оценки 
взаимосвязи между реальным и номинальным эффективными обменными курсами, с помощью 
которой выявлено, что номинальный эффективный обменный курс является ориентиром для 
реального эффективного обменного курса.  

 

LUSINE МKHITARYAN  
 

THE ANALYSIS OF THE BEHAVIOR OF NOMINAL AND REAL EFFECTIVE EXCHANGE 
RATES IN RA 

 

The article analyzed the dynamics of real and nominal effective exchange rates. The latter revealed 
a changes in the existing regularity. Econometric model of nominal and real effective exchange rates is 
developed which found out that nominal effective exchange rate is orientation of real effective exchange 
rate in Republic of Armenia. 

 
 
 

 
ԱՆԱՀԻՏ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՇՏԱԲԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՍԽԱԼԻ 
ՃՇԳՐՏՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 

 

Հիմնաբառեր.  ստվերային տնտեսություն,  MIMIC մոդել, EMIMIC 
մոդել, հարկային բեռ 

 

Ստվերային տնտեսության մասշտաբի գնահատման մեթոդների հիմնական թերութ-
յունն այն էր, որ դրանք հենվում էին նրա գործունեության մեկ ինդիկատորի վերլուծութ-
յան վրա: Ի տարբերություն այդ մեթոդների` MIMIC մոդելները (Multiple Indicators and 
Multiple Causes1), թույլ են տալիս կատարելու բազմագործոն վերլուծություն: Ստվերային 
տնտեսության չափերը դիտարկվում են որպես լատենտ փոփոխական, և կիրառվում են 
կառուցվածքային հավասարումներով մոդելավորման տարրեր2:  
                                                           

1 Del'Anno R., Estimating the shadow economy in Italy: A structural equation approach , Department of Economics 
and Statistics, University of Salerno, 2003. 
2 Zellner A. (1970), Estimation of regression relationships containing unobservable variables, International 
Economic Review, 11, pp. 441-454.  
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Մակրոտնտեսական հետազոտություններում օգտագործվող տվյալների ժամանակա-
յին շարքերը գրեթե միշտ ստացիոնար չեն և չեն ինտեգրվում զրոյից տարբեր կարգով: 
Իհարկե, կարելի է այդ շարքերի տրենդայնությունը և պատահական թափառման պրո-
ցեսները հեռացնել Բոքսի և Ջենկինսի մեթոդաբանությամբ: Այլընտրանքային տարբե-
րակ է սխալի ճշգրտման մոդելի կիրառումը (error correrction model), եթե փոփոխական-
ները կոինտեգրվում են1:  

ՀՀ ստվերային տնտեսության մոդելավորման համար դիտարկվող է համարվել 2001 
թ. առաջին եռամսյակից 2012 թ. երկրորդ եռամսյակն ընդգրկող ժամանակահատվածը: 
Կատարվել են փոփոխականների հետևյալ նշանակումները.  

dirtax - ուղղակի հարկային բեռ,  
undirtax - անուղղակի հարկային բեռ, 
unempmen - տղամարդկանց գործազրկության մակարդակ, 
unempwo - կանանց գործազրկության մակարդակ, 
selfemp - ինքնազբաղվածության մակարդակ, 
gdppc - մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն 2005 թ. միջին տարեկան գներով, 
money - շրջանառությունում կանխիկ փողի մասը փողի զանգվածում: 
Տնտեսության ստվերային հատվածի վրա հարկային բեռի ենթամասերի ազդեցութ-

յունն ուսումնասիրելու նպատակով այն տրոհվել է անուղղակի և ուղղակի հարկային բե-
ռի, իսկ գործազրկություն ռեգրեսորը դիտարկվել է սեռային կտրվածքով: 

Վերլուծությամբ պարզվել է, որ մոդելում դիտարկվող ցուցանիշների ժամանակային 
շարքերը առաջին կարգի ինտեգրվող շարքեր են: Մոդելը գնահատելու համար որպես 
թակնված փոփոխականի մասշտաբ համարվել է Gdppc ռեգրեսորը, որի գործակցին վե-
րագրվել է -1 արժեք: Վերջինը մեկնաբանվում է այսպես. ստվերային հատվածի ընդլայ-
նումը բացասաբար է ազդում մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ վրա: Մոդելը գնահատվել է LISREL 
8.80 համակարգչային փաթեթի օգնությամբ: Գնահատման արդյունքները ներկայացված 
են գծապատկեր 1-ում2: 

                                                           

1 Schneider F., Eneste D, (2000). Shadow Economies Around the world: Size, Causes, and Consequences, IMF 
Working Paper n.26. 
2 5-1-2 մոդել նշանակում է, որ նրանում ընդգրկված է հինգ պատճառ ռեգրեսոր, մեկ թաքնված փոփոխական 
և երկու ինդիկատոր ռեգրեսոր: 
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Գծապատկեր 1. Մոդել 5-1-2 

 
Ստվերային տնտեսության գլխավոր պատճառը հարկային բեռն է, մասնավորապես` 

ուղղակի հարկային բեռը: Հետաքրքիր արդյունք է գրանցվել` կապված գործազրկություն 
ռեգրեսորի հետ. դրա բացասական նշանը ենթադրում է, որ երկրում գործազրկության, 
մանավանդ տղամարդկանց գործազրկության, մակարդակի նվազումը հանգեցնում է 
ստվերային հատվածի ընդլայնման:  

 
Աղյուսակ 1 

MIMIC 5-1-2 մոդելի գնահատման արդյունքները 
 

մոդելներ Dirtax Undirtax selfemp Unempwo Unempmen Money 

MIMIC 5-1-21 2.06* 
(2.07) 

1.06* 
(2.1) 

0.32 
(1.2) 

-0.01* 
(1.97) 

-0.3* 
(1.98) 

0.99* 
(2.4) 

*նշանակում է նշանակալիություն 0.05 մակարդակում 
 
Քանի որ selfemp ռեգրեսորը նշանակալի չէ, ուստի անհրաժեշտ է դիտարկել այլ մո-

դելներ և պարզել` արդյո՞ք դրանցում կլինի ոչ նշանակալի: Այդ իսկ պատճառով դիտարկ-
վել են հինգ փոխկապակցված 4-1-2 մոդելներ: Այսպիսով, առանձին-առանձին գնահա-
տելով 4-1-2 մոդելները և ուսումնասիրելով վերջինների համադրման վիճակագրությունը` 
նախապատվությունը տրվել է 4-2-1-3 մոդելին, որը, գնահատված, ունի հետևյալ տեսքը` 

                                                           

1 Օրինակ` MIMIC 4-1-2 նշանակում է, որ մոդելում ընդգրկված են չորս պատճառ, մեկ թաքնված փոփոխա-
կան և երկու ինդիկատոր փոփոխական: 
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ˆ 2.06 1.06 0.02 0.03
ˆ

ˆ0.98

stver dirtax undirtax unempwo unempmen
gdppc stver
money stver

= + − −
= −
=

 

 
Գծապատկեր 2. Մոդել 4-2-1-3 

 
ՀՀ ստվերային տնտեսության տարեկան գնահատականները հաշվարկվել են իբրև 

եռամսյակային տվյալների միջին թվաբանականներ:  
 

 
 

 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

Գծապատկեր 3.  ՀՀ ստվերային տնտեսության մասշտաբի տարեկան գնահատականները 
ՀՆԱ նկատմամբ %-ով, 2001-2012 թթ. համար 
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MIMIC մոդելի կառուցումից և գնահատումից հետո կառուցենք EMIMIC մոդելը: Այս 
մոդելի երկարաժամկետ հավասարումը գնահատելու նպատակով անհրաժեշտ է կիրառել 
Իգլի և Գրանժերի երկքայլ մոտեցումը` պարզելու. արդյո՞ք բոլոր չորս պատճառները 
կոինտեգրվում են յուրաքանչյուր ինդիկատորին, և, հետևաբար, գոյություն ունի՞ սխալի 
ճշգրտման համապատասխան1: Վերջին պարզելու համար գնահատվել են հետևյալ 
ռեգրեսիոն հավասարումները. 

1 2 3 4 1

1 2 3 4 2

gdppc dirtax undirtax unempwo unempmen u
money dirtax undirtax unempwo unempmen u

α α α α
α α α α

= + + + +
= + + + +

 

Սրանք գնահատելուց հետո ուսումնասիրվել են 1u  և 2u  մնացորդները. ADF թեստի 
ուսումնասիրությունից պարզվել է, որ պատճառները կոինտեգրվում են յուրաքանչյուր 
ինդիկատորին: Երկու կոինտեգրացիոն հարաբերությունների հաստատումը թույլ է տա-
լիս գնահատելու ստվերային տնտեսության EMIMIC մոդելի երկարաժամկետ և կարճա-
ժամկետ հավասարումները: Գնահատման արդյունքները ներկայացված են ստորև: 

 
Աղյուսակ 3 

Մոդելի պարամետրերի գնահատականները 
 

 
 

Երկարաժամկետ 
MIMIC մոդել 

Կարճաժամկետ 
MIMIC մոդել 

Պատճառներ  
dirtax  
undirtax 
unempwo 
unempmen 

 
 2.08*** 
 1.04*** 
 -0.02 
 -0.02***  

 
 2.06*** 
 0.8*** 
 0.01 
 0.03***  

Ինդիկատորներ 
Gdppc  
money 

1u  

2u  

 
 1 
 0.99*** 
 - 
 - 

 
 -1 
 0.19  
 -0.04 
 -0.27  

*- նշանակալի է 10% մակարդակում, **- նշանակալի է 5% մակարդակում, ***- նշանակալի է 1% մակարդակում  
 
Մոդելների պարամետրերի գնահատականները նշանակալի են նշանակալիության 

1% մակարդակում: Համադրման վիճակագրությունը վկայում է դրանց լավ որակի մասին, 
մասնավորապես նախապատվությունը կարելի է տալ երկարաժամկետ MIMIC մոդելին, 
քանի որ վերջինիս որակի չափանիշները գերազանցում են կարճաժամկետ մոդելի չա-
փանիշները: 
                                                           

1 Engle Robert F and Clive W.J.Granger (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and 
Testing, Econometrica , 55/2, March, pp. 251-276. 



 

 458

Աղյուսակ 4  
MIMIC մոդելների ամփոփ վիճակագրությունը 

 

 երկարաժամկետ 
MIMIC մոդել 

կարճաժամկետ 
MIMIC մոդել 

P-value for Test of Close Fit   
(RMSA<0.05)  1.0000 0.9800 
Root Mean SquareResidual (RMR) 0.0035 0.0540 
Standardized RMR 0.0035 0.0550 
Goodness of Fit Index (GFI) 0.99 0.96 
Adjusted Goodness of Fit Index (AGFI) 0.99 0.94 
Parsimony Goodness of Fit Index (PGFI) 0.61 0.69 

 

Այսպիսով, կարելի է ամփոփել գնահատումից ստացված արդյունքները: Մոդելում 
dirtax ռեգրեսորի գործակցի 2.08 արժեքը այլ հավասար պայմաններում ցույց է տալիս, 
որ ուղղակի հարկային բեռի մեկ տոկոսային կետով աճը նպաստում է ստվերային 
տնտեսության ընդլայնմանը 2.08 տոկոսով` երկարաժամկետ, և 2,06 տոկոսով` կարճա-
ժամկետ կտրվածքով: Ի տարբերություն ուղղակի հարկային բեռի` անուղղակի հարկա-
յին բեռ ռեգրեսորի գործակիցների տարբերությունը զգալի է, քանի որ երկրորդի ազդե-
ցությունը տեսնելու համար անհրաժեշտ է որոշակի ժամանակ: 

Գործազրկության մակարդակ ռեգրեսորը ստվերային տնտեսություն ռեգրեսորի 
հետ ունի երկակի կապ. երկարաժամկետ կտրվածքով այդ կապը բացասական է, այ-
սինքն` եկամտի էֆեկտը գերազանցում է փոխարինման էֆեկտը, իսկ կարճաժամկետ 
կտրվածքով դիտվում է հակառակ երևույթը, ընդ որում տղամարդկանց գործազրկության 
մակարդակի ազդեցությունը ստվերային տնտեսության վրա 0.01 կետով մեծ է, քան 
կանանց գործազրկության մակարդակի ազդեցությունը: 

Ստվերային հատվածում  գործարքները հիմնականում կատարվում են կանխիկ փո-
ղով, հետևաբար անհրաժեշտ է կանխիկ փողի և ստվերային հատվածի միջև դիտարկել 
դրական կապ, ինչը վկայում են money ռեգրեսորի գործակիցները: 

Կարճաժամկետ կտրվածքով ՀՆԱ և ստվերային հատվածի միջև կարելի է ակնկալել 
բացասական կապ, սակայն երկարաժամկետ կտրվածքով պետական և ստվերային 
հատվածները զուգահեռաբար աճում են: Ամենահավանական բացատրությունն այն է, որ 
երբ պետական հատվածում աճ է, ստվերային հատվածում ևս աճ է. արդյունքում բարեն-
պաստ տնտեսական պայմանները չեն տարբերվում երկու հատվածներում: 

 

Հոդվածն անդրադառնում է ստվերային տնտեսության վերաբերյալ տեսական և փորձնական 
հետազոտություններին, որոնք ներկայում ավելի շատ ուշադրություն են գրավում: Հաճախ MIMIC 
մոդելներ են օգտագործվում այդ տնտեսությունը գնահատելու համար: Սովորաբար, մակրոտնտե-
սական փոփոխականներից շատերը չեն բավարարում ստացիոնարության պահանջը, և հետազո-
տողները հիմնախնդիրը շրջանցում են` կիրառելով տարբերության օպերատոր: Հոդվածում 
այլընտրանքային տարբերակ է դիտարկվում սխալի ճշգրտման մոդելի կիրառումը, եթե, իհարկե, 
փոփոխականները կոինտեգրվում են: 
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АНАИТ МКРТЧЯН 
 

ОЦЕНКА МАСШТАБОВ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РА ПОСРЕДСТВОМ МОДЕЛИ 
КОРРЕКЦИИ ОШИБОК 

 

В статье  рассматриваются теоретические и практические исследования относительно теневой 
экономики, которые привлекают к себе все большее внимание. Для оценки состояния теневой 
экономики часто используются модели MIMIC. Как правило, многие из макроэкономических пока-
зателей не соответствуют требованию о стационарности, и исследователи обходят данную пробле-
му, применяя оператора разностей. Альтернативой считается применение модели коррекции оши-
бок, если показатели, конечно, коинтегрируются.  

 
ANAHIT MKRTCHYAN 
 

THE ESTIMATION OF ARMENIAN SHADOW ECONOMY USING ERROR  
CORRECTION MODEL 

 

Theoretical and empirical research in the field of shadow economy has gained much attention. 
Often MIMIC models are applied to estimate the shadow economy over time. Usually most 
macroeconomic variables do not satisfy the underlying assumption of stationarity and researchers 
overcome this problem employing a difference operator. Alternatively one could estimate an error 
correction model if the variables were cointegrated. 

 
 

 
ԱՐԹՈՒՐ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 
 

ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆ ՌԻՍԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 

 
Հիմնաբառեր. սնանկացման ռիսկ, Ալտմանի մոդել, արտադրա-

կան կազմակերպություն, դիսկրիմինանտային հա-
վասարում 

 
Ելնելով տնտեսության մրցունակության բարելավման և շարունակական տնտեսա-

կան աճի ապահովման հրամայականներից` ՀՀ Կառավարությունը նախաձեռնել է ակ-
տիվ քաղաքականություն, որի ուղղակի թիրախն է նաև վերամշակող արդյունաբերության 
ճյուղերի և համալիրների զարգացումը: Այս նպատակի իրականացման համար սկզբուն-
քային նշանակություն ունի կազմակերպություններում ֆինանսական կառավարման ճկուն 
համակարգերի առկայությունը, որ հնարավորություն կտա արագ արձագանքելու արտա-
քին և ներքին միջավայրում տեղի ունեցող բացասական զարգացումներին, միջոցներ 
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ձեռնարկելու դրանց չեզոքացման ուղղությամբ և ապահովելու կայուն զարգացման պայ-
մաններ: Խնդրի իրագործմանն են ուղղված սնանկացման ռիսկի գնահատման մոդել-
ները: Սնանկացման ռիսկի գործակիցը դիտվում է որպես ընդհանրական ցուցանիշ, որն 
արտացոլում է կազմակերպության գործունեությանն առնչվող բոլոր տեսակի ռիսկերի 
ազդեցությունը և համարվում ֆինանսական դրության ամփոփ բնութագրիչ: 

1960-ական թ. սկսած` աշխարհի տարբեր երկրներում մշակվել են սնանկացման ռիս-
կի գնահատման հարյուրավոր մոդելներ, որոնք մինչև այսօր օգտագործվում են: Գրակա-
նությունում շատ հաճախ են հանդիպում պնդումներն այն մասին, որ այդ մոդելներն 
իդեալական չեն, ունեն որոշակի թերություններ` կապված ինչպես սկզբնական տեղեկա-
տվության սահմանափակումների, այնպես էլ այդ ռիսկի գնահատման ճշգրտության հետ: 

ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում սնանկացման ռիսկի գնահատման 
հետազոտության շրջանակներում օգտագործել ենք այն մոդելները, որոնցում ներառված 
գործոնների հաշվարկման համար անհրաժեշտ ցուցանիշները տեղ են գտնում այդ կազ-
մակերպությունների ֆինանսական հաշվետվություններում, ընդ որում դրանց շարքում են 
թե΄ հայտնի, ժամանակի ընթացքում իրենց արդարացրած, թե΄ վերջին տարիներին 
մշակված մոդելներ: 

Որպես վարկանիշային` դիտարկել ենք Ռ.Սայֆուլինի և Գ.Կադիկովի R (1996 թ., 
հինգ գործոն, կանխատեսման ժամանակահատվածը և ճշգրտությունը սահմանված չեն)1 
և Ա.Պոստյուշկովի (2006 թ., չորս գործոն, կանխատեսման ժամանակահատվածը և 
ճշգրտությունը սահմանված չեն) մոդելները: Դիսկրիմինանտային և ռեգրեսիոն մոդելնե-
րից վերլուծության շրջանակում ընդգրկել ենք Է.Ալտմանի (1968 թ., հինգ գործոն, կան-
խատեսման ճշգրտությունը մեկ տարվա ժամանակահատվածում` 82-96%)2, Լիսի (1972 
թ., չորս գործոն, կանխատեսման ճշգրտությունը մեկ տարվա ժամանակահատվածում` 
90%), Ռ.Տաֆֆլերի (1977 թ., չորս գործոն, կանխատեսման ճշգրտությունը մեկ տարվա 
ժամանակահատվածում` 98.91%)3, Գ.Դավիդովայի և Ա.Բելիկովի R (2002 թ., չորս 
գործոն, կանխատեսման ճշգրտությունը իննամսյա ժամանակահատվածում` 81%)4 և 
Ա.Մաթևոսյանի (2012 թ, չորս գործոն, կանխատեսման ժամանակահատվածը և ճշգրտու-
թյունը սահմանված չեն)5 մոդելները: Լոջիթ մոդելներից ընտրել ենք Դ.Չեսսերի (1974 թ., 
վեց գործոն, կանխատեսման ժամանակահատվածը և ճշգրտությունը սահմանված չեն), 
Ջ. Օլսոնի (1980 թ, իննը գործոն, կանխատեսման ճշգրտությունը մեկ տարվա ժամա-
                                                           

1 Канке А.А., Кошевая И.П., Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия, Москва, 2007, 
с.258. 
2 Altman Edward I., Edith Hotchkiss, Corporate  Financial Distress and Bankruptcy, third edition, John Wiley & 
Sons, Inc., 2006, page 246. 
3 TafflerJ. Richard, Empirical Models For The Monitoring Of  UK Corporations, Journal of Banking and Finance, (8) 
1984, North-Holland, p. 204. 
4 Беликов А.Ю., Диагностика риска банкротства предприятия, Дис. канд. экон. наук, Иркутск, 1997,с. 70. 
5 Մաթևոսյան Ա.Վ., Ֆինանսական կառավարման հիմնախնդիրները արդյունաբերական կազմակերպու-
թյուններում (ՀՀ օրինակով), սեղմագիր, ՀՊՏՀ,  Երևան, 2012, էջ 26: 
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նակահատվածում` 96.12%)1 և Ք. Զավգրենի (1985 թ., յոթ գործոն, կանխատեսման 
ճշգրտությունը մեկ տարվա ժամանակահատվածում` 82%)2 մոդելները: Փրոբիթ մոդել-
ներից անդրադարձել ենք Մ.Զմիևսկու մոդելին (1984 թ., երեք գործոն, կանխատեսման 
ճշգրտությունը մեկ տարվա ժամանակահատվածում` 98.2%)3: 

Հետազոտության շրջանակում ներառել ենք նաև դիսկրիմինանտային հավասարում 
(1)-ը, որը մեր կողմից կազմվել է ֆինանսական դրությունը բնորոշող 30 գործակիցների 
վիճակագրական վերլուծության հիման վրա: Վերլուծության տեղեկատվական հիմքը ՀՀ 
հանքագործական արդյունաբերության ու բացահանքերի շահագործման և մշակող 
արդյունաբերության ճյուղերին պատկանող 100 արտադրական կազմակերպությունների 
ֆինանսական հաշվետվությունների տվյալներն են: Հաշվի ենք առել սնանկ և ֆինան-
սապես կայուն կազմակերպությունների համադրելիության սկզբունքի պահպանման ան-
հրաժեշտությունը. այդ նպատակով իրագործվել է կապակցված, զուգակցված ընտրանք` 
ըստ ակտիվների մեծության և կազմակերպությունների ճյուղային պատկանելության: 

Դիսկրիմինանտային վերլուծությունը վիճակագրական գործիք է, որը հնարավորու-
թյուն է տալիս հետազոտության օբյեկտները դասակարգելու մեկ կամ մի քանի խմբերի` 
ելնելով օբյեկտի առանձնահատկություններից, կամ օգտագործելու կանխատեսումների 
նպատակով, երբ կախյալ փոփոխականն իր բնույթով որակական է (այս դեպքում կազ-
մակերպությունները կարող են լինել սնանկ կամ ֆինանսապես կայուն): Այդպիսով, դիս-
կրիմինանտային հավասարումը առանձին հատկանիշների (այս դեպքում ֆինանսական 
գործակիցների) գծային համադրություն է, որը լավագույնս տարանջատում է հետազո-
տության օբյեկտներն ըստ խմբերի4: Դիսկրիմինանտային ֆունկցիան ունի հետևյալ 
պատկերը` 

Z = v1x1 + v2x2 + … + vnxn      (1) 
որտեղ` Z-ը – ամփոփ գնահատականն է,  
v1, v2, …vn-ն` – դիսկրիմինանտային կամ կշռային գործակիցները, 
x1, x2, … xn-ն` – բացատրող փոփոխականները: 

Վերլուծական գործընթացում կազմել ենք երեք հավասարում, որոնցից առաջինը 
(հավասարում 1) նախատեսված է միաժամանակ սնանկ և ֆինանսապես կայուն, երկրոր-
դը (հավասարում 2)` սնանկ, իսկ երրորդը (հավասարում 3)` ֆինանսապես կայուն կազ-
մակերպություններում սնանկացման ռիսկի գնահատման համար:  

                                                           

1 Ohlson, J. (1980), Financial Ratios and the Probabilistic Prediction of Bankruptcy, Journal of Accounting Research, 
19, p. 121. 
2 Zavgren Christine V., Assessing The Vulnerability To Failure Of american Industrial Firms: A Logistic Analysis, 
Journal of Business Finance & Accounting, 12(1), Spring 1985, p. 42. 
3 Zmijewski M. E., Methodological issues related to the estimation of financial distress prediction models, Journal of 
Accounting research, Vol. 22, pp. 69. 
4 Халафян А.А., STATISTICA 6: Статистический анализ данных, Учебник, Москва, Издательство “Бином”, 
2007, с. 199-200. 
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Աղյուսակ 1 
ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների սնանկացման ռիսկի գնահատման 

դիսկրիմինանտային հավասարումները 
 

Կշռային գործակիցները Ազատ անդամը և բացատրող 
փոփոխականները Հավասարում 

1  
Հավասարում

2 
Հավասարում

3 
Ազատ անդամը -1.036 -1.167 -3.873 
Զուտ շահույթ (վնաս) / ակտիվներ 2.900 -1.242 6.332 
Սեփական կապիտալ / ակտիվներ 1.189 1.979 5.084 
Կուտակված շահույթ (վնաս) / ակտիվներ 1.160 -2.945 0.086 
Սեփական ընթացիկ ակտիվներ/ակտիվներ 2.518 0.130 6.707 

 
Հավասարում 1-ը կառուցվել է հաջորդական առաջընթաց քայլերի եղանակով 

(stepwise forward), ինչը հնարավորություն է տվել ձևավորված ընտրանքի պայմաններում 
ստանալու լավագույն վիճակագրական բնութագրերով հավասարում: Վերլուծական գործ-
ընթացում գնահատել ենք հավասարման վիճակագրական բնութագրերը: Մասնավորա-
պես Ուիլկսի լամբդան կազմել է 0.354, F վիճակագրությունը` 70.868, 5 և 194 ազատու-
թյան աստիճանների համար P արժեքը` 0, հետևապես 5% նշանակալիության մակարդա-
կում ըստ կազմակերպությունների խմբերի հաշվարկված բացատրող փոփոխականների 
միջին թվաբանական արժեքների վեկտորները հավասար չեն: Հաշվարկված սեփական 
արժեքը կազմել է 1.826, իսկ կանոնական կոռելյացիայի գործակիցը` 0.804: 

Այսպիսով, գնահատված դիսկրիմինանտային հավասարումն ունի բավական լավ 
բնութագրիչներ, մասնավորապես և΄ առանձին վերցված գործոնները, և΄ հավասարումը` 
ընդհանուր առմամբ, նշանակալի են: 

Գրականության ուսումնասիրությամբ և առկա մոտեցումների համակարգմամբ ներ-
կայացրել ենք սնանկացման ռիսկի գնահատման մոդելների ճշգրտության որոշման ցու-
ցանիշների համակարգ1 (տե΄ս աղյուսակ 2): 

Կանխատեսման մեկ տարվա ժամանակահատվածում բարձր ճշգրտություն է ապա-
հովել Ա.Պոստյուշկովի վարկանիշային մոդելը` 82.61%: Մնացած մոդելներն ապահովել 
են սնանկացման կանխատեսման միջին ճշգրտություն: Հետազոտված 11 մոդելներից 9-
ում գերակշռել է 1-ին տեսակի սխալը, այսինքն` սնանկացման նվազագույն ռիսկ է «ախ-
տորոշվել» այն կազմակերպություններում, որոնք, ըստ էության, սնանկացման եզրին են: 
Այս համատեքստում կարելի է առանձնացնել հատկապես Ջ.Օլսոնի և Մ.Զմիևսկու մո-
դելները: 

 
 

                                                           

1 Սարգսյան Ա., Սնանկացման ռիսկի գնահատման որոշ մոդելների ճշգրտության համեմատական վերլու-
ծությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում, «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», 2(152), 2013, էջ 43-45: 
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Աղյուսակ 2 
Սնանկացման ռիսկի գնահատման մոդելների և դիսկրիմինանտային հավասարման 

ճշգրտությունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում 
 

Հաշվարկված ցուցանիշները Մոդելներն ու 
հավասարումները 1-ին տեսա-

կի սխալը, %
2-րդ տեսա-
կի սխալը, %

Մոդելի 
սխալը, %

Անորոշության 
տիրույթը, % 

Մոդելի ճշգըր-
տությունը, % 

Դիսկրիմինանտային 
հավասարում 1 4.00 12.00 8.00 - 92.00 

Պոստյուշկովի մոդել 12.00 21.54 17.39 - 82.61 
Լիսի մոդել 32.00 15.38 22.61 - 77.39 
Սայֆուլինի և 
Կադիկովի մոդել 

24.00 23.08 23.48 - 76.52 

Չեսսերի մոդել 46.00 12.31 26.96 - 73.04 
Զավգրենի մոդել 34.04 22.41 27.62 - 72.38 
Դավիդովայի և 
Բելիկովի մոդել 34.00 12.31 21.74 7.83 70.43 

Զմիևսկու մոդել 54.00 12.31 30.43 - 69.57 
Մաթևոսյանի մոդել 28.89 34.43 32.08 - 67.92 
Տաֆֆլերի մոդել 44.00 4.62 21.74 11.30 66.96 
Օլսոնի մոդել 80.00 1.54 35.65 - 64.35 
Ալտմանի մոդել 8.00 6.15 6.96 29.57 63.47 

 

Դիսկրիմինանտային հավասարման սխալը սնանկացման կանխատեսման մեկ տար-
վա ժամանակահատվածում կազմել է 8.00%, ընդ որում 1-ին տեսակի սխալը 4.00% է, իսկ 
2-րդ տեսակի սխալը` 12.00%: Այսպիսով, դիսկրիմինանտային հավասարման ճշգրտու-
թյունը ՀՀ արտադրական կազմակերպություններում 92.00% է, այսինքն` այն բարձր 
ճշգրտություն ապահովող հավասարում է: 

 
Հոդվածում հաշվարկվել է սնանկացման ռիսկի գնահատման մի շարք հայտնի մոդելների և 

հեղինակի կողմից ՀՀ արտադրական կազմակերպությունների համար կազմված դիսկրիմինան-
տային հավասարման ճշգրտությունը մեկ տարվա կանխատեսման ժամանակահատվածում: Վեր-
լուծության արդյունքից պարզվել է, որ դիսկրիմինանտային հավասարման ճշգրտությունը (92.00%) 
զգալիորեն գերազանցում է մոդելների համապատասխան ցուցանիշը: 

 
АРТУР САРГСЯН 
 

ОЦЕНКА РИСКА БАНКРОТСТВА НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ РА 
 

В статье подсчитана точность ряда известных моделей и дискриминантного авторского урав-
нения при оценке риска банкротства на производственных предприятиях РА, за один год прогно-
зирования. В результате анализа выяснено, что точность, обеспечиваемая дискриминантным урав-
нением (92,00%), существенно превосходит соответствующий показатель исследованных моделей. 
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ARTUR SARGSYAN 
 

ASSESSMENT OF THE BANKRUPTCY RISK IN THE MANUFACTURING  
ENTERPRISES OF THE RA 

 

In paper we have calculated the accuracy rate in one-year prediction period for both a number of 
well-known bankruptcy risk assessment models and discriminant equation,that we have constructed for 
the manufacturing enterprises of the RA. As a result of analysis, we have found out that the accuracy 
rate provided by the discriminant equation (92.00%) significantly exceeds the corresponding rate of 
examined models. 

 
 
 
 
ՄԱՍԻՍ ՍԱՐՔԻՍ ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ 
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ  
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսներ, արժեթղթեր, շուկա, ներդրում, 
տնտեսություն, կորպորատիվ պարտատոմսեր, 
կապիտալ 

 

ՀՀ-ն իր անկախության տարիների ընթացքում լուրջ ձեռքբերումներ է ունեցել ֆինան-
սական շուկայում, այդ թվում` արժեթղթերի, սակայն դա բավարար չէ կապիտալի շուկայի 
չափից արագ զարգացման պայմաններում: 

Արժեթղթերի շուկան կարգավորվում և վերահսկվում է ՀՀ ԿԲ կողմից: Նրա կարգա-
վորման և վերահսկողության հիմնական նպատակներն են` ներդրողների իրավունքների 
և օրինական շահերի պաշտպանությունը, շուկայի թափանցիկության, կայուն և արդյու-
նավետ զարգացման երաշխավորումը, արժեթղթերի գնագոյացման համակարգի արժա-
նահավատության ապահովումը: 

Ապագայում Հայաստանի տնտեսությունը լուրջ խոչընդոտների առաջ կարող է 
կանգնել, եթե չխթանի այդ շուկայի ընդլայնումը: Ինչպես նշեցինք` այսօր ողջ աշխարհում 
կապիտալի շուկան մեծ արագությամբ զարգանում է: Շատ ընկերություններ ֆինանսա-
վորման միջոցներ փորձում են ձեռք բերել հենց այդ շուկայում: Պատճառն այն է, որ 
բանկերի կողմից ֆինանսավորումը կամ վարկավորումը ֆիրմաներին կաշկանդում է, 
ավելի քիչ հնարավորություններ է տալիս, քան արժեթղթերի թողարկումը: Ուստի շատ 
ֆիրմաներ հնարավորինս ֆինանսավորվում են արժեթղթերի միջոցով և ոչ վարկերի: 
Օրինակ` ԱՄՆ-ի պարտատոմսային շուկայում նշանակալի դեր ունեն ինստիտուցիոնալ 
ներդնողները (գծապատկեր 1): 
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Գծապատկեր 1.  Կորպորատիվ պարտատոմսերի սեփականատերերի կազմը ԱՄՆ-ում  

(2008 թ. դեկտեմբերի դրությամբ)1 
 
  Ներդրումային գործընթացի անընդհատությումը պայմանավորում է տնտեսական 

աճի տեմպերը, ապահովում հասարակության վերարտադրության մեջ առաջընթաց: 
Տնտեսությունում խնայողությունները և ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոց-
ները ակտիվների վերափոխման, այդ ռեսուրսները դեպի տնտեսության իրական հատ-
ված ուղղորդման մեխանիզմներից մեկն էլ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան է:  

 

Աղյուսակ 1 
ԱՄՆ-ի պարտատոմսերի ներքին շուկան. մլրդ դոլար (2008 թ. դեկտեմբերի դրությամբ)2 

 
Պարտատոմսերի շուկայի 

ընդհանուր ծավալը 
Պետական պարտատոմսեր 

 
Կորպորատիվ 

պարտատոմսեր 
24621.6 7888.2 16733.4 

 
 
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի թողարկմանը և տեղաբաշխմանը խոչընդոտող 
հանգամանքները 
Հայաստանում կորպորատիվ պարտատոմսերը թեև նոր երևույթ են, սակայն, կար-

ծում ենք, կարող էին ավելի արագ ավելանալ և ծավալներով առաջ անցնել բաժնե-
տոմսերից, քանի որ ապահովում են կայուն եկամուտ, ցածր ռիսկային են: Այսօր գոյու-
թյուն ունի պետական պարտատոմսերի համեմատաբար զարգացած շուկա, որը կարող է 
ընդօրինակման հիմք լինել կորպորատիվ պարտատոմսերի համար:  

 

                                                           

1 Bank for International Settlements erual reports 2008. www.bis.org 
2 Նույն աղբյուրը: 

Այլք
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Գծապատկեր 2. Պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման եկամտաբերության 
դինամիկան1 

  
Արժեթղթերի շուկան կարող է էական դեր խաղալ զարգացող երկրների, այդ թվում 

ՀՀ համար, որի տնտեսությունը կարիք ունի ներդրումների: Իսկ ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի հետանքները հաղթահարելու և կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար 
միայն բանկային վարկավորման ծավալները մեծացնելը բավարար չէ. անհրաժեշտ է 
ունենալ արտադրության ֆինանսավորման գործուն համակարգ և հատկապես` զարգա-
ցած արժեթղթերի շուկա: Սակայն այս շուկան իրեն վերապահված գործառույթները 
կկատարի միայն զարգացման որոշակի աստիճանում: Երկրի տնտեսական աճի խթան-
ման գլխավոր գործոններից մեկը ներդրումներն են: Ներդրումային միջավայրի բարելա-
վումը կարևոր նշանակություն ունի արժեթղթերի շուկայի արդյունավետ մեխանիզմների 
մշտական գործում: Այդ շուկայի զարգացման մակարդակը պայմանավորված է ոլորտում 
ներդրումների ծավալների մեծացմամբ և ներդրումների արդյունավետ օգտագործմամբ:  

ՀՀ արժեթղթերի շուկային առնչվող հիմնախնդիրներից կարևորվում են մասնագի-
տացված անձանց և կազմակերպությունների գործունեության հետ կապվածները, մաս-
նավորապես` ֆինանսական շուկայում իրացվելի գործիքների բացակայությունը, արժե-
թղթերի թողարկման և դրանց շրջանառման ընթացքում պահանջվող բազմաթիվ հայտա-
րարագրերի և հաշվետվությունների պարզեցումն ու կրճատումը, թողարկողների նկատ-
մամբ կիրառվող հարկային արտոնությունների մեխանիզմի կատարելագործումը, արտա-
սահմանյան շուկաներին արժեթղթերի շուկայի ինտեգրման խոչընդոտների հաղթահա-
րումը: 

                                                           

1 http://minfin.am/index.php?cat=8&lang=1 

2013-ի սկիզբ 

2013-ի նոյեմբեր 

 



 

 467

2012 թ. չորրորդ եռամսյակում Հայաստանի արժեթղթերի շուկայի ներդրումային 
գործունեության շրջանակներում արժեթղթերի առքուվաճառքի գործառնությունների ծա-
վալը կազմել է 203.9 մլրդ դրամ՝ նախորդ եռամսյակի համեմատ աճելով 33.8%-ով 
(գծապատկեր 3)1: 

62%

37%

1%

պետական
պարտատոմսեր
կորպորատիվ
պարտատոմսեր
կորպորատիվ
բաժնետոմսեր

 
Գծապատկեր 3. Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում ներդրումային գործունեության 

շրջանակները 2012 թ. չորրորդ եռամսյակում 
 
Ըստ ՀՀ ԿԲ հրապարակման՝ հաշվետու այս երեք ամիսներին, նախորդ եռամսյակի 

համեմատությամբ, կորպորատիվ պարտատոմսերով իրականացված գործառնություննե-
րի ծավալն ավելացել է 46.7%-ով և կազմել 76.3 մլրդ դրամ, բաժնետոմսերով առքուվա-
ճառքի գործառնությունների ծավալը` 14.2%-ով և կազմել  2.3 մլրդ դրամ, իսկ պետական 
պարտատոմսերով առքուվաճառքի գործառնությունների ծավալը` 27.4%-ով և կազմել 
125.3 մլրդ դրամ: 

Այսպիսով, 2012 թ. չորրորդ եռամսյակի արդյունքներով ՀՀ արժեթղթերի շուկայի 
շրջանառության մեջ շարունակել են գերակշռել պետական պարտատոմսերով գործառ-
նությունները (61.4%): Կորպորատիվ պարտատոմսերով և բաժնետոմսերով իրականաց-
ված գործառնությունների տեսակարար կշիռներն եղել են` համապատասխանաբար 37.4 
և 1.1%: 

 Այս տարբերության պատճառը ՀՀ արժեթղթերի շուկայում «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ 
Արմենիա» առկա` այդ շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող բազմաթիվ գործոններն են2: 

Ինչպես պարզվում է աղյուսակ 2-ից` ՀՀ արժեթղթերի շուկայի մասնակիցները քիչ 
են, և հիմնականում բանկեր են, որոնք թողարկում են պետական պարտատոմսեր` 
բյուջեի դեֆիցիտը ծածկելու նպատակով: Մեր կարծիքով` այս խնդրի հիմնական պատ-
ճառը տեղեկատվության անբավարար թափանցիկությունը, լրացուցիչ տեղաբաշխման 

                                                           

1 http://www.b24.am/finance/41172.html 
2 «Նասդաք Օէմէքս Արմենիան» Հայաստանի ֆոնդային բորսա, 2012 թ.: 
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բացակայությունը և բաժնետիրական կապիտալի կենտրոնացման բավականին բարձր 
մակարդակն են: 

  

Աղյուսակ 2 
«Նասդաք Օէմէքս Արմենիա» ֆոնդային բորսայի ներդրումային ընկերություններ ու բանկեր 

 

Բորսայի անդամներ 17. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ էԿՈՆՈՄԻԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ԲԱՆԿ ԲԲԸ (ECONM), 

1. ԱԿԲԱ ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (ACBAB), 18. ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (ARINV) 

2. ԱՄԵՐԻԱԲԱՆԿ ՓԲԸ (IMPEX) 19. ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ՆԵՐՄՈՒԾ-
ՄԱՆ ԲԱՆԿ-ԳԱԶՊՐՈՄԲԱՆԿԻ ԽՈՒՄԲ ՓԲԸ 
(AREXB) 

3. ԱՆԵԼԻՔ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (ANELK) 20. ՅՈՒՆԻԲԱՆԿ ՓԲԸ (UNBNK) 

4. ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ ԲԲԸ(ARKAP) 21. ՊՐՈԿՐԵԴԻՏ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (PRCRB) 

5. ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒ-
ԹՅԱՆ ԻՆՎԵՍՏԻՑԻՈՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (ASHIB) 

22. ՊՐՈՄԵԹԵՅ ԲԱՆԿ ՍՊԸ (PROMT) 

6. ԱՐՄԵՆԲՐՈԿ ԲԲԸ (ARMBR) 23. ՌԵՆԵՍԱ ՓԲԸ (RNESA) 

7. ԱՐՄՍՎԻՍԲԱՆԿ (SWISS) ՓԲԸ 24. ՎՏԲ-ՀԱՅԱՍՏԱՆ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (ARMSB) 

8. ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ (ARTKH) 25. ՏՈՆՏՈՆ ՍՊԸ (TNTON) 

9. ԲԻԲԼՈՍԲԱՆԿ ԱՐՄԵՆԻԱ ՓԲԸ (ITBNK) 26. ՖՅՈՒՉՐ ԿԱՊԻՏԱԼ ՄԱՐԿԵՏ ՍՊԸ (FCMAR) 

10. ԲՏԱ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (BTAIB) Շուկայի մասնակիցներ 

11. ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ԲԲԸ (ZHBNK) 27. ՀԱՄԱՀԱՅԿԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ԲԲԸ (PNARB), 

12. Էյչ-Էս-Բի-Սի ԲԱՆԿ ՀԱՅԱՍՏԱՆ ՓԲԸ (HSBCB) 28. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ (CBANK) 

13. ԻՆԷԿՈԲԱՆԿ ՓԲԸ (INECO) 29. ՄԵԼԳՐԻ ՅՈՒՆԻՈՆ ՍՊԸ (MEGUN) 

14. ԿԱՊԻՏԱԼ ԱՍԵԹ ՄԵՆԵՋՄԵՆԹ ՓԲԸ (ECAAM) 30. ՄԵԼԼԱԹ ԲԱՆԿ ՓԲԸ (MELAT), 

15. ԿԱՍԿԱԴ ԻՆՎԵՍՏՄԵՆՏՍ ՓԲԸ (CSCAD) 31. ՍԵՖ ԻՆՏԵՐՆԵՅՇՆԼ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐ-
ԿԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ (SEFIN) 

16. ԿՈՆՎԵՐՍԲԱՆԿ ՓԲԸ (CONVS) 32. ՖԻԿՕ ՈՒՆԻՎԵՐՍԱԼ ՎԱՐԿԱՅԻՆ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ (FICOU) 

 
Բոլոր մոտեցումները փորձել ենք կոնկրետացնել Արարատբանկ ԲԲԸ օրինակով, և, 

կարելի է ասել` առաջացել են բազմաթիվ խնդիրներ1: 
Դրանք կապված են մեր արժեթղթերի շուկայի թերզարգացածության, ընկերության 

ներդրումային գործունեության շահութաբերության մասին տեղեկությունների բացակա-
յության հետ: Մասնավորապես բաժնետոմսերի երկրորդային շուկայում ձևավորված 
գները ճշգրիտ չեն արտահայտում իրական պատկերը, քանի որ ֆոնդային բորսայում 
տարվա ընթացքում կատարված գործարքներն ըստ ամիսների շատ մեծ տատանումներ 

                                                           

1 www.araratbank.com 
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ունեն: Միաժամանակ ընկերության բաժնետոմսերի շրջանառելիության գործակիցը ցածր 
է, և գործարքների քանակը` շատ քիչ, ինչի հետևանքով գները կարող են բարձրացված 
կամ ցածրացված լինել` պայմանավորված գործարքների միջև ընկած մեծ ժամանակա-
հատվածով, այսինքն` նրա բաժնետոմսերի շուկան անընդհատ չի եղել, իրացվելի չէ: 

Բաժնետոմսերի ներդրումային հատկանիշները կարևորվում են նաև իրացվելիության 
բարելավման առումով: Ինչքան մեծ լինեն բաժնետոմսերից ստացվող եկամուտները, 
վստահելի լինի ընկերությունը, այնքան նրա բաժնետոմսերի նկատմամբ պահանջարկը 
մեծ կլինի: Միաժամանակ այդ նպատակով բաժնետիրական ընկերությունները պետք է 
վերանայեն իրենց շահութաբաժնային քաղաքականությունը, քանի որ շահութաբաժնի 
նույնիսկ փոքր չափերով վճարումները կարող են նպաստել հետագայում բաժնետոմսերի 
նոր թողարկումների նկատմամբ հետաքրքրության աճին` վկայելով տվյալ ընկերության 
կայուն, վստահելի վարքի մասին. մանավանդ ներդրողների համար կարևոր դեր է խա-
ղում հատկապես թողարկողի գործարար համբավը: 

Ներդրումների սակավության, բարձր ռիսկի պայմաններում մեծ նշանակություն 
ունեն հարկային ուժեղ խթանումները, որոնք կդրդեն բնակչությանը` բաժնետոմսերի մեջ 
ներդրման: Հարկային խթանիչները էական են նաև իրավաբանական անձ  համարվող 
ներդրողների համար: Շատ դեպքերում նրանք կարող են ցույց չտալ իրենց կուտակած 
շահույթը, որը կարելի կլիներ ներդնել սեփական գործունեության վերաֆինանսավորման 
համար կամ այլ ընկերություններում:  

 
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հիմնական ուղիները 
Ուսումնասիրելով տարբեր երկրների կողմից արժեթղթերում ներդրումների խրա-

խուսման միջոցները` կարելի է կիրառել դրանցից մի քանիսը, որ նախնական շրջանում 
հիմք կծառայեն հետագա զարգացումների համար1: 

Հնարավոր է նվազեցնել ընկերության հարկվող շահույթն այն չափով, որն ուղղվում է 
շահութաբաժինների վճարմանը, եթե այդ ընկերությունը ֆոնդային բորսայում ցուցակով 
անցած ընկերություն է: Սա խթան կլինի թողարկողների գործունեությանը, ինչի շնորհիվ 
նրանք կձգտեն բարելավել իրենց ֆինանսական դրությունը ֆոնդային բորսայում ցուցա-
կով անցնելու համար` բարելավելով գործառույթների թափանցիկությունը, որով կավելա-
նա նրանց բաժնետոմսերի իրացվելիությունը, վստահությունը և, վերջապես, եկամտաբե-
րությունը: 

Երկարաժամկետ ներդրումները խրախուսելու նպատակով կարելի է կիրառել հարկ-
ման տարբեր դրույքներ կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ներդրումների համար (ինչ-
պես Ֆրանսիայում է)2: 

                                                           

1 www.bloomberg.com/news/markets 
2 www.investing.com/markets/france 
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Արժե «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում ավելացնել կետ, 
ըստ որի` թողարկողները պարտավոր են վճարել շահութաբաժինների որոշակի քանակ` 
շահույթի առկայության դեպքում: Սա կարող է ձեռնտու լինել ներդրողներին, եթե 
ընկերությունը ստանում է ցածր շահույթ, բայց, մյուս կողմից, ձեռնտու չէ ընկերությանը: 

ՀՀ-ն ունի Սփյուռք, որը մեծ դեր է խաղում երկրի տնտեսության զարգացման հա-
մար: Այս տեսանկյունից կա լավ հնարավորություն` փոխարինելու մեր ազգակիցների 
կողմից սովորական դոտացիաների և ֆինանսական օգնությունների ներհոսքը զարգա-
ցող բիզնեսում ներդրումներով: 

Վստահության մթնոլորտի ստեղծումը Հայաստանի տնտեսությունում կհանգեցնի 
նրան, որ Սփյուռքի կապիտալը արտասահմանյան արժեթղթերի և դեպոզիտների 
փոխարեն կշրջանառվի հայաստանյան կապիտալի շուկայում: Այս մթնոլորտը կարելի է 
ստեղծել տեղեկատվության դաշտի թափանցիկությամբ և ՀՀ ԿԲ կողմից ներդրողների 
միջոցների և դրանց շահաբաժինների երաշխավորմամբ: Հայաստանում նույնպես գոյու-
թյուն ունի ներքին մեծ ներուժ: Երկիրը արտասահմանից ստանում է դրամական տրանս-
ֆերտներ: Այդ գումարի մի մասն ուղղվում է սպառողական շուկա` առաջնային սպառո-
ղական պահանջմունքները բավարարելու համար, իսկ մյուս մասը` բանկեր` դեպոզիտ-
ների ձևով: Կապիտալի շուկայի լավ պատկերացմամբ գրագետ համակարգ ստեղծելու 
դեպքում հնարավորություն կառաջանա տվյալ միջոցների որոշ մասը բանկային դեպո-
զիտներից ուղղելու ներդրումային արժեթղթեր: 

ՀՀ արժեթղթերի շուկան դեռ զարգացած չէ: Արժեթղթերի արժեքի գնահատման 
գործիքների բացակայության, իրացվելիության փոքր մասնաբաժնի պատճառով շատ 
դժվար է որոշել արժեթղթի իրական գինը1: Հայկական կազմակերպությունների հետ 
գործարկելով` ներդրողը ստանում է միաժամանակ 2 հնարավոր առավելություն. 

- շահում է կազմակերպության թերագնահատված արժեթղթերում ներդրումից,  
- շահում է արժեթղթերի գնի կուրսի բարձրացմամբ: 
 
Հոդվածում դիտարկվում են միջազգային փորձի ընդօրինակմամբ ՀՀ արժեթղթերի շուկան 

կայացնելու հնարավոր ուղիները: Շեշտադրվում է հատկապես ներդրումային գրավչության ապա-
հովումը երկրում, դրանով իսկ ստեղծելով այլընտրանքային ներդրումների հուսալի և հեռանկա-
րային աղբյուր: 

 

МАСИС САРГИС САРГИССЯН 
 

ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ В РА 
 

В статье рассматриваются возможные пути развития рынка ценных бумаг в РА с применением 
международного опыта. Подчеркивается важность обеспечения инвестиционной привлекатель-
ности в стране, создавая тем самым надежный и перспективный источник альтернативных 
инвестиций.  
                                                           

1 http://www.b24.am/finance/42500.html 
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MASIS SARGIS SARGISSYAN 

WAYS AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF THE FINANCIAL MARKETS IN RA 

In clause possible ways of development of a securities market in RA with application of the 
international experience are considered. Importance of maintenance of investment appeal in the 
country is emphasized, creating that a reliable and perspective source of alternative investments.  

 
 
 

ԱՆԻ ՍԱՀԱԿՅԱՆ 
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ 

 

ՀՀ ՊԼԱՍՏԻԿ ՔԱՐՏԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ  
 

Հիմնաբառեր. պլաստիկ քարտեր, դրամական միջոցներ, ԱրՔա 
համակարգ 

 

Պլաստիկ քարտերը ծառայության համեմատաբար նոր տեսակ են, բանկային համա-
կարգում ներդրվել են 20-րդ դարի կեսերից և շատ կարճ ժամանակում պարզապես 
վճարամիջոցից վերածվել սպառողին լայն հնարավորություններ ընձեռող և ծառայու-
թյունների մի ամբողջ փաթեթ տրամադրող բանկային գործիքի1: 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո Հայաստանի Հանրապետությունը դարձավ շուկայական 
տնտեսությամբ երկիր: Տնտեսական նոր համակարգին անցումը չափազանց դժվարին 
գործընթաց էր` և՛ կորուստներով, և՛ ձեռքբերումներով: Ձեռքբերումներից մեկը ժամանա-
կակից բանկային ծառայությունների ողջ սպեկտրն է, իսկ, ինչպես վկայում է համաշ-
խարհային փորձը` բանկային համակարգն է շուկայական տնտեսության կորիզը: Այսօր 
այս ոլորտը հանրապետությունում համարվում է ամենակայացածներից` անընդհատ 
ընդլայնելով իր ծառայությունների ցանկը:   

Նոր իրողությունները պահանջում էին, որ Հայաստանի տնտեսությունը ինտեգրվի 
միջազգային տնտեսությանը: Բնականաբար, դա պայմանավորված էր նաև բանկային 
համակարգի ինտեգրմամբ` հատկապես քարտային ծառայությունների մասով:  

Մեր քարտային համակարգի` միջազգային վճարային համակարգին ինտեգրմանը 
խթանեցին զբոսաշրջության աշխուժացումը և արտերկրի հետ գործարար կապերի զար-
գացումը, ինչն էլ ինքնաբերաբար առաջացրեց միջազգային քարտերի` Հայաստանում 
կիրառելիության, և տեղական քարտերի` արտերկրում վճարունակության անհրաժեշ-
տություն:   

                                                           

1 Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, ուսումնական ձեռնարկ, Լ.Հ.Բադանյանի խմբագրությամբ, Եր.,2003: 
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ԱրՔա համակարգը միջազգային խոշորագույն վճարային համակարգերի, մասնավո-
րապես MasterCard-ի լիիրավ անդամ է (Member Service Provider) և VISA-ի համար 
պրոցեսինգային ծառայություններ մատուցող կենտրոն (Third Party Processor)1: 

Միջազգային վճարային համակարգերին ինտեգրման աստիճանը պատկերացնելու 
համար անդրադառնանք ՀՀ առևտրային բանկերին և նրանց կողմից թողարկվող տեղա-
կան ու միջազգային պլաստիկ քարտերին:    

2012 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 17 առևտրային բանկերի թողարկած միջազգային և 
տեղական քարտերի ընդհանուր քանակը կազմել է 764.565: 2011 թ. հունվարի 1-ից մինչև 
2012 թ. հունվարի 1-ն ընկած ժամանակահատվածում, յուրաքանչյուր ամսվա վերջին, 
բանկերի թողարկած քարտերի ընդհանուր քանակը ներկայացված է ստորև (աղյուսակ 1, 
գծապատկեր 1)2. 

 

Աղյուսակ 1 
 ՀՀ առևտրային բանկերի թողարկած պլաստիկ քարտերի ընդհանուր քանակը  

յուրաքանչյուր ամսվա կտրվածքով (հատ) 
 

Հ Բանկի 
անվանումը 

Հուն-
վար 

Փետր-
վար 

Մարտ Ապրիլ Մայիս Հունիս Հուլիս Օգոս-
տոս 

Սեպ-
տեմբեր 

Հոկ-
տեմբեր 

Նոյեմ-
բեր 

Դեկ-
տեմբեր

1. Հայբիզնեսբանկ 35204 34980 36614 37485 38151 38686 39163 39911 40640 41326 42023 42686
2. Անելիքբանկ 34600 35065 36705 36919 37436 37742 38039 38284 38688 39505 40651 41581 
3. Արդշինինվեստ-

բանկ 
58106 59470 59467 60233 61160 62876 67051 73583 81212 88048 94664 100826

4. Արարատբանկ  52840 55001 58350 60702 61921 63574 65238 67167 75272 83406 84382 85029
5. Ամերիա բանկ 17290 18736 19446 20094 20777 22021 22450 23098 23971 25171 26244 27017 
6. Հայէկոնոմբանկ 115115 116978 121340 126252 129250 130823 132262 133519 135303 136506 138341 139912
7. Պրոմեթեյ բանկ 3198 3144 3232 3260 3207 3165 3202 3157 3211 3278 3383 3407 
8. ԲՏԱ բանկ 1242 1308 1370 1408 1455 1445 1459 1491 1538 1573 1576 1583 

9. Զարգացման 
հայկական բանկ 

4684 4821 5029 5109 5148 5416 5570 5695 5873 5988 6604 6820 

10. Կոնվերսբանկ 44143 44825 46363 46794 46192 46140 46891 47137 47326 47870 48527 48186 
11. Ինեկոբանկ 19755 20018 20554 21047 21790 22464 23138 24407 25161 26286 27243 28215 
12. Մելլաթ բանկ 31 30 29 29 31 30 29 30 30 28 29 29 

13. Բիբլոս բանկ 
Արմենիա 3559 3626 3679 3800 3718 3808 3963 4128 4297 4459 4770 4844 

14. Էյչ-Ես-Սի բանկ 
Հայաստան 12694 12566 12481 12435 12479 12505 12661 12864 13004 13150 13176 12900 

15. ԱԿԲԱ Կրեդիտ 
Ագրիկոլ բանկ 88327 93248 97583 99875 101690 100139 101127 103007 104953 106687 107269 107569

16. Արցախբանկ 17443 18211 19065 20326 21036 22090 23220 23597 24861 25680 26225 26544 
17. Յունիբանկ 64709 66333 67715 68092 69106 69959 71078 72355 73284 74626 81044 87417 

 

2012 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ամենաշատ քարտեր թողարկել է Հայէկոնոմբանկը` 
139912, 2-րդ տեղում ԱԿԲԱ Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկն է` 107569, 3-րդ տեղում` Արդշին-

                                                           

1 Արմենիան Քարդ վճարային համակարգի կանոններ, էջ 2: 
2 https://www.cba.am/am/SitePages/Default.aspx 
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ինվեստբանկը` 100826, իսկ Հայբիզնեսբանկն իր թողարկած քարտերի քանակով 
զբաղեցնում է 7-րդ տեղը` 42686 քարտ: 

 

 
Գծապատկեր 1.  ՀՀ առևտրային բանկերի թողարկած պլաստիկ քարտերը  

01.01.2011 թ.-ից 01.01.2012 թ. (հատ) 
 
Նշված ժամանակահատվածում թողարկված պլաստիկ քարտերի քանակով ամենա-

մեծ աճը դիտվել է Արդշինինվեստբանկում` 73.5%, ապա` Արարատբանկում` 33.6%: Սա-
կայն եղել են բանկեր, որոնք շատ քիչ պլաստիկ քարտեր են թողարկել, ավելին, նույնիսկ 
նրանց թողարկած քարտերի քանակի նվազում է դիտվել, այսինքն՝ լրացել է քարտերի 
գործունեության ժամկետը, և դրանք չեն վերաթողարկվել, կամ ինչ-ինչ պատճառներով 
դադարեցվել է դրանց գործառույթը (գծապատկեր 2). 

 

 
Գծապատկեր 2.  ՀՀ առևտրային բանկերի թողարկած պլաստիկ քարտերի աճի դինամիկան 

01.01.2012 թ.-ից 01.01.2013 թ. (%) 

բանկ 

բանկ

բանկ 

Հայբիզնեսբանկ 
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2-րդ գծապատկերից ակնհայտ է դառնում, որ դիտարկվող ժամանակամիջոցում 
Մելլաթ բանկն ընդհանրապես նոր քարտեր չի թողարկել, եղածի քանակը նույնիսկ 
նվազել է 0.02%-ով, իսկ Էյչ-Էս-Բի-Սի բանկն ամենաքիչ քանակի քարտեր է թողարկել: 
Բացասական այս փաստերը, անշուշտ, հետևանք են այս բանկերի կողմից տրամադրվող 
քարտերի սպասարկման ոչ այնքան գրավիչ պայմանների: Իսկ Հայբիզնեսբանկի 
թողարկած քարտերի քանակության աճի տեմպը կազմում է 21.3%, որը զիջում է միջին 
աճի տեմպին ընդամենը 9.6%-ով:        

ՀՀ-ում 2012 թ. հունվարի 1-ից մինչև 2013 թ. հունվարի 1-ը առևտրային բանկերը  
թողարկել են հետևյալ քանակությամբ տեղական և միջազգային պլաստիկ քարտեր 
(գծապատկեր 3).  

 

 
Գծապատկեր 3.  ՀՀ առևտրային բանկերի թողարկած պլաստիկ քարտերի քանակը  

01.01.2012 թ.-ից 01.01.2013 թ. (հատ) 
 
Գծապատկերի տվյալներով` ՀՀ առևտրային բանկերը թողարկել են 191625 պլաստիկ 

քարտ: Պրոմեթեյ բանկի և Մելլաթ-ի կողմից թողարկվող քարտերի քանակը նվազել է 2-
ով: Ամենաշատ պլաստիկ քարտ թողարկել է Արդշինինվեստբանկը` 42720, 2-րդ տեղում 
Արարատբանկն է` 32189, իսկ Հայբիզնեսբանկի ցուցանիշն է` 7482 քարտ:   
    

Հոդվածում բանկային պլաստիկ քարտերի վճարային համակարգը դիտվում է ուրույն համաշ-
խարհային ցանց, որն ընդգրկում և միավորում է բոլոր զարգացած և զարգացող երկրներն ու 
տարածաշրջանները, դրանց տնտեսությունները և անհատներին: Ներկայացվում է ԱրՔա վճարա-
յին համակարգը, որը ներկայում հաճախորդներին տրամադրում է քարտային համակարգին 
բնորոշ ծառայությունների ողջ շրջանակը: Իսկ ՀՀ քարտային համակարգի լիարժեքությունը և 
արդյունավետությունը պայմանավորվում է ԱրՔա-ի ինտեգրվածությամբ միջազգային վճարային 
համակարգին: 
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АНИ СААКЯН 
 

АНАЛИЗ РЫНКА ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В РА 
 

В статье платежная система банковских пластиковых карт рассматривается как своеобразная 
всемирная сеть, которая объединяет все развитые и развивающиеся страны и регионы, их эконо-
мики и личностей. Представляется платежная система АрКа, которая предлагает своим клиентам 
все услуги, типичные для карточной системы. Отмечается, что карточная система РА была бы не 
полноценной и не столь продуктивной, если платежная система АрКа не была бы интегрирована в 
международную платежную систему. 

 
ANI SAHAKYAN 

 

MARKET ANALYSIS OF PLASTIC CARDS IN RA 
 

The payment system of Bank plastic cards is a unique worldwide network which includes and unites 
all the developed and developing countries and territories in the world., their economies an individuals. 
The investment of plastic cards has already become necessity in financial system of RA. At the moment 
ARCA payment system provides the clients with all the services related to card system. At the same time 
Armenian card system would not be complete and that much efficient if ARCA payment system was not 
integrated into international payment system. 

 
 

 
ԱՐՄԵՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ 

 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՀԻՄՆԱԿԱՆ 
ՑՈԻՑԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 
Հիմնաբառեր. ապահովագրական ընկերություն, ֆինանսական 

վիճակ, իրացվելիություն, կապիտալի եկամտաբե-
րություն, ապահովագրական պայմանագիր 

 
Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը ենթա-

դրում է այն տարրերի հայտնաբերումը, որոնք ռիսկ են պարունակում և կարող են ազդել 
նրանց գործունեության վրա: Այդ ընկերությունները, պետք է կարևորեն իրենց ֆինան-
սական վիճակը` ստանձնած պարտավորությունները կատարելու կարողության տեսան-
կյունից: Վերահսկողության առումով՝ նրանց ֆինանսական վիճակի վերլուծության նպա-
տակը ֆինանսական կայունության վրա պոտենցիալ ազդեցությամբ գործոնների բացա-
հայտումն է:  
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Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական վիճակն ուսումնասիրելիս օգտակար 
է վերլուծել տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկությունները (օրինակ՝ աուդիտի, ակ-
տուարի տարեկան հաշվետվությունները և այլն), իսկ գործունեության ընդհանուր արդյու-
նավետությունը գնահատելիս՝ հաշվապահական հաշվեկշիռը և եկամուտ/ծախս հաշ-
վետվությունները1: 

Ոչ կյանքի ապահովագրության գործունեության արդյունավետությունը բնութագրող 
հիմնական ցուցանիշներն են2՝ իրացվելիությունը, ապահովագրական պայմանագրային 
պարտավորությունը` որպես կապիտալից տոկոս, կապիտալը` որպես ընդհանուր պար-
տավորությունների մաս, վնասաբերությունը, միավորված վնասաբերությունը, ըստ ակ-
տիվների եկամտաբերությունը, ըստ կապիտալի եկամտաբերությունը, ծախսերը, վերա-
ապահովագրությունը, եկամուտը ներդրումներից: 

Իրացվելիության ցուցանիշը բացահայտում է, թե ապահովագրողը կարճաժամկետ 
պարտավորությունները (մինչև մեկ տարվա) կատարելու համար որքան բարձր իրացվելի 
ակտիվներ ունի: Ընդ որում ոչ կյանքի ապահովագրություն իրականացնողի կարճա-
ժամկետ պարտավորությունները սովորաբար բխում են ապահովագրության պայմանա-
գրերից ածանցվող և մինչև մեկ տարի ժամկետով այլ պարտավորություններից, գոր-
ծարքներից, ռիսկերը վերաապահովագրության փոխանցելուց: Ցուցանիշը հաշվարկվում 
է հետևյալ բանաձևով. 

 

( )1100%
³ÏïÇíÝ»ñ  Çñ³óí»ÉÇ´³ñÓñ

ÃÛáõÝÝ»ñå³ñï³íáñáõ ïÏ³ñÖ³Å³ÙÏ» ¼áõï
Ù³ë ³ÏïÇíÝ»ñÇ  Çñ³óí»ÉÇáñå»ë ÃÛáõÝÝ»ñÁä³ñï³íáñáõ

×=

=
 

 

որտեղ զուտ կարճաժամկետ պարտավորությունները նվազեցված են հատուցումներում 
վերաապահովագրողի մասնաբաժնով, իսկ բարձր իրացվելի ակտիվները ներառում են 
կանխիկ դրամական միջոցները, բանկային հաշիվների և ավանդների մնացորդները: 
Եթե այս ցուցանիշը մեծ է 100%-ից, ապա ընկերության վճարունակությունը խոցելի է 
դառնում: Աղյուսակ 1-ում բերվում է ՀՀ ապահովագրական շուկայի իրացվելիության ցու-
ցանիշի հաշվարկը: 

Տվյալներից պարզվում է, որ ապահովագրական ընկերությունները կարճաժամկե-
տում եղել են վճարունակ, քանի որ դիտարկվող ժամանակահատվածում ապահովագրա-
կան շուկայում իրացվելիության ցուցանիշը չի գերազանցել 60%-ը: Պարզվում է նաև, որ 
2011 թ., ինչպես և դրան հաջորդող տարիներին, այդ ընկերությունների իրացվելիության 
ցուցանիշը բարելավվել է ներդրումային ակտիվ քաղաքականության շնորհրվ. իրացվե-
լիության կառավարման համար նրանք հիմնականում կնքել են ռեպո համաձայնագրեր: 
 
                                                           

1 Վերլուծությունը կատարվել է ՀՀ ապահովագրական շուկայի տվյալների հիման վրա՝ առանձին ընկերութ-
յունների վերաբերյալ բավարար տվյալների բացակայության պատճառով:  
2 Nissim, D. Analysis and Valuation of Insurance Companies. CEASA, Columbia Business School, Nov.2010. 
http://www.columbia.edu/~dn75/Analysis%20and%20Valuation%20of%20Insurance%20Companies%20-%20Final.pdf 



 

 477

Աղյուսակ 1 
Իրացվելիության ցուցանիշի հաշվարկ  

 

Ցուցանիշ/ ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Վճարվելիք հատուցումներ 22,775 42,541 20,149 91,396 145,456 213,126 
Վճարվելիք գումարներ 
միջնորդներին  19,893 43,128 11,946 104,154 271,491 522,457 

Հետ վերադարձվող ապահովա-
գրավճարներ  6,224 10,964 4,130 10,898 61,031 167,957 

Համաապահովագրողներին փո-
խանցվելիք ապահովագրավճար-
ներ  

- 1,272 650 395 - - 

Վերաապահովագրողներին 
փոխանցվելիք ապահովագրա-
վճարներ  

1,067,167 1,547,774 1,579,012 1,818,490 1,377,566 1,415,501 

Ֆինանսական կազմակերպու-
թյուններից ներգրավված փոխա-
ռություններ և ստացված վարկեր  

- 40,000 - 102,770 256,573 197,280 

Հաշվարկված վճարվելիք 
տոկոսներ  - 153 - 264 5,483 6,544 

ՆՉՊՊ(առանց վերաապահովա-
գրողի մասնաբաժնի, 101,865 174,684 45,559 39,784 1,648,813 2,598,954

Այլ պարտավորություններ  286,817 370,377 338,988 8,108,702 4,126,907 3,930,974
Կանխիկ դրամական միջոցներ և 
դրանց համարժեքներ  82,746 149,842 237,750 331,351 192,927 212,377 

Բանկային հաշիվներ  1,293,947 495,244 1,774,950 3,320,383 1,426,419 1,316,542 
Ավանդներ բանկերում  3,582,661 6,304,308 10,351,503 13,332,374 14,594,498 13,813,532
Պարտավորություններ որպես 
իրացվելի ակտիվների մաս 30.3% 32.1% 16.2% 60.5% 48.7% 59.0% 

 
Ապահովագրական պայմանագրային պարտավորությունը որպես կապիտալի տո-

կոս: Այս ցուցանիշով ամրագրվում է, թե ընկերության կապիտալը որքանով է բավարար 
ապահովագրության պայմանագրերով ստանձնած (առանց վերաապահովագրության 
մասնաբաժնի) պարտավորությունները կատարելու համար: Հաշվարկման բանաձևն է. 

 

( )2%100×=

=

Î³åÇï³É
ÃÛáõÝÝ»ñå³ñï³íáñáõ ·ñ»ñÇ³å.å³ÛÙ³Ý³ ¼áõï

ïáÏáë Ï³åÇï³ÉÇ áñå»ë ÃÛáõÝÁ`å³ñï³íáñáõ ·ñ³ÛÇÝ²å.å³ÛÙ³Ý³
 

Հայաստանի ապահովագրական շուկայի համար ցուցանիշի հաշվարկը ներկայաց-
ված է աղյուսակ 2-ում: Ըստ աղյուսակի տվյալների` այս ցուցանիշը նվազելու միտում է 
դրսևորել՝ հիմնականում պայմանավորված կապիտալի արագ աճով, շուկայի կարգավոր-
ման պահանջների խստացմամբ (ապահովագրության գրեթե բոլոր դասերով Կենտրոնա-
կան բանկն ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափի նորմատիվի նվազագույն մեծու-
թյունը 2011 թ. հունվարի 1-ից սահմանել է մեկ միլիարդ հինգ հարյուր միլիոն ՀՀ դրամ): 
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 Աղյուսակ 2 
Ապահովագրական պայմանագրային պարտավորությունը որպես կապիտալի տոկոս  

 

Ցուցանիշ/ ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Վճարվելիք հատուցումներ   22,775   42,541   20,149   91,396   145,456   213,126 
Վճարվելիք գումարներ 
միջնորդներին  9,893   43,128   11,946   104,154   271,491   522,457  

Հետ վերադարձվող 
ապահովագրավճարներ   6,224   10,964   4,130   10,898   61,031   167,957  

Համաապահովագրողներին 
փոխանցվելիք ապահովա-
գրավճարներ  

-  1,272  650  395  -  -  

Վերաապահովագրողներին 
փոխանցվելիք ապահովա-
գրավճարներ  

 1,067,167 1,547,774 1,579,012 1,818,490 1,377,566  1,415,501 

ՆՉՊՊ (առանց վերաապա-
հովագրողի մասնաբաժնի)  101,865  174,684   45,559   39,784   1,648,813   2,598,954 

Ընդամենը` կապիտալ   4,639,288  6,61539   12,293,174  12,506,198  13,956,224  13,725,811 
Ապահովագրական պայմանա-
գրային պարտավորություն 
որպես կապիտալի տոկոս  

 
24.1% 

 
24.9% 

 
13.1% 

 
16.2% 

 
13.3% 

 
16.9% 

 

Կապիտալը որպես ընդհանուր պարտավորությունների մաս ցուցանիշն ապահո-
վագրողի կապիտալի համարժեքության ցուցանիշն է և հաշվարկվում է այս բանաձևով. 

 

( )3%100×

=

ÃÛáõÝÝ»ñå³ñï³íáñáõ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
Î³åÇï³É

Ù³ë ÃÛáõÝÝ»ñÇå³ñï³íáñáõ  ÁÝ¹Ñ³Ýáõñáñå»ë Î³åÇï³ÉÁ
 

 

Աղյուսակ 3-ում տրված է ցուցանիշի հաշվարկը ՀՀ ապահովագրական շուկայի 
համար:  

 Աղյուսակ 3  
Կապիտալը որպես ընդհանուր պարտավորությունների մաս 

 

Ցուցանիշ/ ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 
 Ընդամենը` պարտավորու-
թյուններ  

 3,028,778  4,200,813 4,678,202 13,107,755 17,486,140 24,643,613 

 Ընդամենը` կապիտալ   4,639,288  6,15,539 12,293,174 12,506,198 13,956,224  13,725,811 
Կապիտալը որպես ընդհա-
նուր պարտավորություննե-
րի մաս 

 
153.2% 

 
157.5% 

 
262.8% 

 
95.4% 

 
79.8% 

 
55.7% 

 

Ի տարբերություն վերևում նշված հարաբերակցության` այս հարաբերակցությունը 
ցույց է տալիս ապահովագրական ընկերության կապիտալի բավարար մակարդակ ընդ-
հանուր պարտավորությունների համար. 2007 թ. ցուցանիշը կազմել է 61, իսկ 2012 թ.՝ 
36%՝ պայմանավորված պարտադիր ապահովագրության ներդրմամբ և ոլորտի աշխու-
ժացմամբ: Հարկ է նշել, որ որքան այս հարաբերակցությունը մեծ է, այնքան ցածր է ընկե-
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րության կապիտալի կառավարման արդյունավետությունը: Իսկ շատ ցածր ցուցանիշի 
պարագայում ընկերությունը կարող է ունենալ վճարունակության խնդիր:  

Ապահովագրական գործունեությունը բնութագրող այլ հիմնական ցուցանիշների 
հաշվարկման տարրերը արտացոլված են եկամուտ-ծախս հաշվետվությունում. 

Վնասաբերության ցուցանիշն ապահովադիրների հատուցումների բավարարմանն 
ուղղված գումարի հարաբերությունն է ապահովագրավճարներից ստացված զուտ եկա-
մտին: Այս ցուցանիշը կարելի է հաշվարկել բիզնեսի առանձին ճյուղերի համար հետևյալ 
բանաձևով.  

( )4100%×+=

=

ìÖ²ðÜºð²ä²Ðàì²¶ð²ì²êî²Î²Ì
ôÜöàöàÊàôÂÚàä²ÐàôêîÆä²Ð²ÜæÆºðÐ²îàôòàôØÜ¶ðì²ÌÐ²Þìº

òàôò²ÜÆÞ ÂÚ²ÜìÜ²ê²´ºðàô

 

Հատուցումների ցուցանիշը, որը հայտնի է նաև որպես վնասաբերության ցուցանիշ, 
ապահովադիրների հայցերի բավարարման համար կատարած ծախսերի (ներառյալ` 
վերաապահովագրողի մասնաբաժինը) գնահատականն է: Գույքի և դժբախտ պատա-
հարների ապահովագրության դեպքում այս ցուցանիշը սովորաբար տատանվում է 40-
60%-ի, իսկ առողջության ապահովագրության՝ 60-110%-ի միջակայքում: 

Ստորև բերվում է ցուցանիշի հաշվարկը Հայաստանի ապահովագրական շուկայի 
համար:  

Աղյուսակ 4  
Վնասաբերության հաշվարկ 

 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012
Համախառն մեծություն  4,813,592 7,769,056 8,102,476 8,253,415 22,371,982 35,524,775
Վերաապահովագրողին փո-
խանցվող ապահովագրավճար-
ներ 

2,079,257 3,968,574 4,036,056 4,010,512 2,802,645 3,171,885

Ապահովագրական հատուցումներ 
417,222 821,024 1,009,986 1,210,498 7,454,355 13,702,76

8 
Վերաապահովագրողի մաս-
նաբաժինը հատուցումներում 

 
- 

 
553,991 

 
890,610 

 
535,069 

 
686,499 

 
784,267 

Դադարեցված պայմանագրերով 
հետ վերադարձվող ապահովա-
գրավճարներ  

 
- 

 
217,261 

 
314,275 

 
195,406 

 
559,346 

 
639,337 

ՉԱՊ 1,403,653 1,751,446 2,050,887 1,997,212 5,004,574 10,833,365
ՆՉՊՊ 101,865 174,684 306,001 374,051 2,175,441 3,005,590
ՏՉՊՊ 98,676 170,799 232,994 187,016 548,387 1,005,211
Վերաապահովագրողի մասնա-
բաժինը ՉԱՊ-ում 1,611,331 1,786,450 1,845,168 1,796,588 1,321,112 1,507,567

Վերաապահովագրողի մասնա-
բաժինը ՆՉՊՊ-ում - 177,316 260,442 334,267 526,628 406,636 

Վնասաբերություն(առանց վերա-
ապահովագրողի մասնաբաժնի) - 6.9% 6.5% 15.4% 56.3% 54.9% 

Վնասաբերություն - 13.4% 16.1% 15.2% 51.1% 51.6% 
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Աղյուսակ 4-ում ներկայացված վնասաբերության ցուցանիշը վերաապահովագրողի 
մասնակցությամբ է և առանց նրա: Ինչպես տեսնում ենք, ապահովագրական շուկայի 
զուտ վնասաբերությունը, մինչև պարտադիր ապահովագրության ներդրումը, չի գերա-
զանցել 10%-ը: Սակայն պետք է նշել, որ մինչ այդ, ապահովագրավճարները յոթ անգամ 
քիչ են եղել և մոտ 50%-ով վերաապահովագրվել են: Իսկ 2012 թ. 54.9 և 51.6% վնասաբե-
րությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ԱՊՊԱ-ի վնասաբերությունը կազ-
մել է 74%1, իսկ նրա մասով հավաքագրված ապահովագրավճարները ընդհանուրի մեջ 
կազմում են 43%: Պետք է նշել նաև, որ 2011 թ. և 2012 թ. զուտ վնասաբերության բարձր 
ցուցանիշը վնասաբերության ցուցանիշի համեմատ այն պատճառով է, որ կամավոր 
ապահովագրության դասերով վնասաբերության մակարդակը շատ ցածր է, իսկ վերա-
ապահովագրողի մասնաբաժինը զտելով՝ ստացվում է, որ առանց դրա վնասաբերության 
ցուցանիշը մեծանում է: 

Միավորված վնասաբերությունը: Ցուցանիշը հատուցումների ծախսերի և գործառ-
նական ծախսերի գումարի հարաբերությունն է ապահովագրավճարից ստացված զուտ 
եկամտին: Հաշվարկվում է ապահովագրողի՝ անդերռայթինգից (անգլ.` underwriting) 
ստացած եկամուտը վերլուծելու համար: Նրա հաշվարկը ՀՀ ապահովագրական շուկայի 
համար ներկայացված է աղյուսակ 5-ում: Ցուցանիշի շեշտակի աճը՝ (51.6%-ից 96.4%) 
պայմանավորված է միջնորդավճարների և կառավարչական ծախսերի կրկնակի աճով: 
Սա էլ հետևանք է ինչպես ԱՊՊԱ-ի միջնորդավճարի (15%), այնպես էլ ապահովագրա-
կան ընկերությունների աշխատակազմի և սպասարկման ծախսերի աճի: 

Այժմ դիտարկենք ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական վիճակը բնու-
թագրող ցուցանիշները: 

( )5%100×=
³ÏïÇíÝ»ñÇÝÐ³ßí»Ïßé³Û

»Ï³Ùáõï ¼áõïROA  
 

Աղյուսակ 5  
Միավորված վնասաբերության հաշվարկ 

 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12. 
2007 

31.12. 
2008 

31.12. 
2009 

31.12. 
2010 

31.12. 
2011 

31.12. 
2012 

Համախառն մեծություն  4,813,592 7,769,056 8,102,476 8,253,41522,371,982 35,524,775
Վաստակած ապահովագրավճար  2,305,703 3,454,102 3,766,980 3,887,898 17,860,334 26,435,224
Վերաապահովագրողին փոխանց-
վող ապահովագրավճարներ 2,079,257 3,968,574 4,036,056 4,010,512 2,802,645 3,171,885 

Ապահովագրական հատուցումներ 417,222 821,024 1,009,986 1,210,498 7,454,355 13,702,768
Վերաապահովագրողի մասնա-
բաժինը հատուցումներում - 553,991 890,610 535,069 686,499 784,267 

Դադարեցված պայմանագրերով 
հետ վերադարձվող ապահովա- - 217,261 314,275 195,406 559,346 639,337 

                                                           

1 http://paap.am/datas/zlawdocs/9e5bae71477492062357df60c2ae04ae.pdf 
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գրավճարներ  
ՉԱՊ 1,403,653 1,751,446 2,050,887 1,997,212 5,004,574 10,833,365
ՆՉՊՊ 101,865 174,684 306,001 374,051 2,175,441 3,005,590
ՏՉՊՊ 98,676 170,799 232,994 187,016 548,387 1,005,211 
Վերաապահովագրողի 
մասնաբաժինը ՉԱՊ-ում 1,611,331 1,786,450 1,845,168 1,796,588 1,321,112 1,507,567

Վերաապահովագրողի 
մասնաբաժինը ՆՉՊՊ-ում  177,316 260,442 334,267 526,628 406,636 

Միջնորդավճարների մասով 
ծախսեր  259,760 420,955 476,594 444,876 2,127,123 3,278,663

Այլ գործառնական ծախսեր  355,790 60,841 53,351 91,953 135,247 1,031,033 
Այլ տոկոսային ծախսեր  191 3,338 9,580 248 700 925 
Կառավարչական ծախսեր  510,699 1,089,737 1,503,451 2,095,211 4,071,008 6,208,005
Ուսուցման ծախսեր  4,454 5,549 8,073 5,776 24,011 31,791 
Հասարակական կապերի գծով 
ծախսեր  145,317 137,469 143,141 703,373 831,662 1,063,077

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր  224,276 281,804 465,342 516,268 1,325,411 1,041,380 
Միավորված վնասաբերություն 
(առանց վերաապահովագրողի) 
մասնաբաժնի) 

- 65.5% 82.3% 110.6% 111.1% 103.5% 

Միավորված վնասաբերությունը - 41.2% 51.6% 62.8% 96.4% 95.1% 
 
Եկամտաբերությունն ըստ ակտիվների: Ապահովագրողի ընդհանուր շահութաբե-

րության և արդյունավետության, ինչպես նաև եկամուտ ստանալու նպատակով ակտիվ-
ների օգտագործման արդյունավետության ցուցանիշն է: Հաշվարկվում է հետևյալ բանա-
ձևով (հաշվարկի մեթոդաբանությունը համապատասխանում է OECD Global Insurance 
Statistic-ի մեթոդաբանությանը, այսինքն` որպես հաշվեկշռային ակտիվ վերցվում է նա-
խորդ տարվա ակտիվների և ցուցանիշի հաշվարկման տարվա ակտիվների միջին մեծու-
թյունը)1.  

( )5%100×=
³ÏïÇíÝ»ñÇÝÐ³ßí»Ïßé³Û

»Ï³Ùáõï ¼áõïROA  

 

Ներկայացնենք ցուցանիշի հաշվարկը ՀՀ ապահովագրական շուկայի համար: 
 

                                                           

1 http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/finance-and-investment/oecd-insurance-statistics-
2012_ins_stats-2012-en#page1 
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Աղյուսակ 6  
Եկամտաբերությունն ըստ ակտիվների 

 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 1.12.  
2006 

31.12. 
2007  

31.12. 
2008  

31.12. 
2009  

31.12. 
2010  

31.12. 
2011  

31.12. 
2012  

Շահույթ` շահութա-
հարկի գծով ծախսի 
նվազեցումից հետո  

 743,133 697,228 915,526 (975,871) 1,701,215 411,420 

Ընդամենը` 
ակտիվներ  8,479,782 8,376,148 11,685,449 16,971,375 25,613,95231,442,363 38,369,424

ROA  8.8% 7.0% 6.4% -4.6% 6.0% 1.2% 
 
Ըստ էության, ROA ցուցանիշը ժամանակահատվածի ընթացքում մեծ տատանումնե-

րի չի ենթարկվել: Բացառություն է կազմում 2010 թ. ցուցանիշի անկումը՝ կապված 
ԱՊՊԱ համակարգի ներդրման ծախսերի մեծացման հետ: ՀՀ ապահովագրական շուկա-
յին բնորոշ ըստ ակտիվների եկամտաբերությունը պահպանվում է` միջինը 6%, որը 
բարձր ցուցանիշ է ապահովագրական ոլորտի համար: Աղյուսակում 7 ներկայացված է 
ROA մեծությունն ըստ ընտրված երկրների1.  

 Աղյուսակ 7 
Ապահովագրական շուկայի եկամտաբերությունն ըստ ակտիվների (ընտրված երկրներ) 

 

Տարի/երկիր Էստոնիա Իռլանդիա Սլովակիա Թուրքիա Շվեյցարիա ԱՄՆ Հայաստան 
2009 13.8% 3.9% -8.5% 0.1% 3.4% 2.6% 6.4% 
2010 7.3% 1.8% -14.6% -1.4% 4.4% 2.9% -4.6% 
2011 7.4% 2.3% -18.3% 1.3% 2.9% 2.0% 6.0% 
 
Եկամտաբերությունն ըստ կապիտալի: Շահութաբերության ցուցանիշ է, որով 

փաստվում է բաժնետերերի կապիտալի միջին եկամուտը հարկերը վճարելուց հետո: 
Ապահովագրական ընկերությունների համար այն սովորաբար պետք է լինի 10-15%-ի 
միջակայքում: Ըստ OECD Global Insurance Statistic-ի մեթոդաբանության (միջին կապի-
տալն ընդունվում է նախորդ տարվա կապիտալի և ցուցանիշի հաշվարկման տարվա 
կապիտալի միջին մեծությունը)` ցուցանիշը հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

( )6%100×=
Ï³åÇï³ÉØÇçÇÝ

»Ï³Ùáõï ¼áõïROE  
 

Հայաստանի ապահովագրական շուկայի համար ցուցանիշի հաշվարկը տրված է 
աղյուսակ 8-ում: 

 

                                                           

1 http://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=8089 
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Աղյուսակ 8  
ՀՀ ապահովագրական շուկայի եկամտաբերությունն ըստ կապիտալի 

 

Ցուցանիշ/ամսա-
թիվ 

31.12. 
2006  

31.12. 
2007  

31.12. 
2008  

31.12. 
2009  

31.12. 
2010  

31.12. 
2011  

31.12. 
2012  

Շահույթ` շահու-
թահարկի գծով 
ծախսի նվազեցու-
մից հետո  

  
743,133 

 
697,228 

 
915,526 

 
(975,871) 

 
1,701,215 

 
411,420 

Ընդամենը` 
կապիտալ  5,780,183 4,639,288 6,615,539 12,293,174 12,506,198 13,956,224 13,725,811

ROE  14.3% 12.4% 9.7% -7.9% 12.9% 3.0% 
 
Ինչպես ROA ցուցանիշի դեպքում, այստեղ նույնպես, 2010 թ. բացասական մեծու-

թյան պատճառը ծախսերի ավելացումն է, որն, իր հերթին, բերել է շահույթի նվազման: 
Համեմատելու համար աղյուսակ 9-ում ներկայացնենք մի քանի երկրներում այս ցուցա-
նիշի մեծությունը (ընտրությունը կատարվել է վերևում նշված սկզբունքով)1  

 

Աղյուսակ 9  
Եկամտաբերությունն ըստ կապիտալի (ընտրված երկրներ) 

 

Տարի/երկիր Էստոնիա Իռլանդիա Սլովակիա Թուրքիա Շվեյցարիա ԱՄՆ Հայաստան
2009 - 18.5% -0.5% 3.9% 16.4% 6.2% 9.7% 
2010 14.6% 8.7% -31.5% -4.1% 20.2% 7.1% -7.9% 
2011 13.8% 10.0% -43.5% 0.3% 16.2% 5.0% 12.9% 
 
Շահութաբերությունն ըստ եկամտի: Շահութաբերության ցուցանիշ է, որն ստաց-

վում է զուտ եկամտի և զուտ ապահովագրավճարների ու ներդրումներից ստացված հա-
մախառն եկամտի հարաբերակցությամբ: Սա սովորաբար ապահովագրողի՝ անդերայ-
թինգի գնանշման ճշգրտության և ծախսերի կառավարման կարողությունների գնահա-
տական է: Ապահովագրական ոլորտի համար այս ցուցանիշը միջինը մոտավորապես 3% 
է: Հաշվարկման բանաձևն է.  

 

( )7%100×
+

=
»Ï³ÙáõïñÇóÜ»ñ¹ñáõÙÝ»³å.íÖ³ñ¼áõï

»Ï³Ùáõï ¼áõïROR  

 

Աղյուսակ 10-ում ցուցանիշի հաշվարկն է ՀՀ ապահովագրական շուկայի համար: 
 

                                                           

1 http://www.keepeek.com/Digital‐Asset‐Management/oecd/finance‐and‐investment/oecd‐insurance‐
statistics‐2012_ins_stats‐2012‐en#page43 ej33 
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Աղյուսակ 10  
Շահութաբերությունն ըստ եկամտի 

 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12.2007 1.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011  31.12.2012 
Համախառն մեծություն  4,813,592 7,769,056 8,102,476 8,253,415 22,371,982 35,524,775 
Վերաապահովագրողին 
փոխանցվող ապահովա-
գրավճարներ  

2,079,257 3,968,574 4,036,056 4,010,512 2,802,645 3,171,885 

Դադարեցված պայմանա-
գրերով հետ վերադարձվող 
ապահովագրավճարներ  

- 217,261 314,275 195,406 559,346 639,337 

Տոկոսային եկամուտներ  292,958 562,133 710,790 941,087 1,864,763 2,040,177 
Շահույթ` շահութահարկի 
գծով ծախսի նվազեցումից 
հետո  

743,133 697,228 915,526 (975,871) 1,701,215 411,420 

ROR 24.5% 16.8% 20.5% -19.6% 8.1% 1.2% 
 

Նշված ժամանակահատվածում այս ցուցանիշի անկումը 24.5%-ից 1.2%՝ պայմանա-
վորված է շահույթի նվազմամբ: 

Ծախսերի ցուցանիշը: Օգտագործվում է ապահովագրողի գործառնական և ընթա-
ցիկ ծախսերը գնահատելու համար: Գործառնական ծախսերը ներառում են միջնոր-
դավճարները, ապահովագրական գործունեությամբ զբաղվելու հետ կապված որոշ 
ծախսեր, ինչպես նաև կառավարչական ծախսերը: Սովորաբար, այս ցուցանիշը 
տատանվում է 20-35%-ի միջակայքում: Կախված է նաև կազմակերպության չափերից. 
խոշոր ընկերությունները կարող են օգուտ քաղել մասշտաբի էֆեկտից՝ նվազեցնելով այն: 
Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով.   

 

( )8100×=
»Ï³Ùáõï ½áõï ëï³óí³ÍíÖ³ñÝ»ñÇóÏ³Ý²å³Ñáí³·ñ³

Í³Ëë»ñ áñÍ³éÝ³Ï³Ý¶
óáõó³ÝÇß Ì³Ëë»ñÇ  

 
Ստորև ցուցանիշի հաշվարկն է ՀՀ ապահովագրական շուկայի համար: 
Ցուցանիշի աճը 2009 թ. 65.45%-ից մինչև 2010 թ. 91.10% պայմանավորված է 

ԱՊՊԱ-ի ներդրման հետ կապված ծախսերով է բացատրվում, իսկ 2012 թ. մինչև 44.04% 
նվազման պատճառ եղել է ապահովագրավճարների շուրջ 2.7 անգամ ավելացումը: Ինչ 
վերաբերում է նրա 4%-ով անկմանը 2012 թ., ապա դա պայմանավորված է ԱՌՊԱ-ի 
ներդրմամբ:  

 
 
 
 

 



 

 485

Աղյուսակ 11 
Ծախսերի ցուցանիշի հաշվարկ 

 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011  31.12.2012 
Միջնորդավճարների գծով 
ծախսեր  259,760 420,955 476,594 444,876 2,127,123 3,278,663

Այլ գործառնական ծախսեր  355,790 60,841 53,351 91,953 135,247 1,031,033
Տոկոսային ծախսեր ֆին. 
կազմակերպություններից 
ներգրավված վարկերի, 
փոխառությունների և 
նրանց հետ կնքված ռեպո 
համաձայնագրերի դիմաց  

397 2,549 1,748 7,614 103,359 296,923 

Այլ տոկոսային ծախսեր  191 3,338 9,580 248 700 925 
Կառավարչական ծախսեր  510,699 1,089,737 1,503,451 2,095,211 4,071,008 6,208,005
Ուսուցման ծախսեր  4,454 5,549 8,073 5,776 24,011 31,791 
Հասարակական կապերի 
գծով ծախսեր  145,317 137,469 143,141 703,373 831,662 1,063,077

Այլ ոչ տոկոսային ծախսեր  224,276 281,804 465,342 516,268 1,325,411 1,041,380
Համախառն մեծություն  4,813,592 7,769,056 8,102,476 8,253,415 22,371,982 35,524,775
Վերաապահովագրողին 
փոխանցվող ապահովա-
գրավճարներ  

2,079,257 3,968,574 4,036,056 4,010,512 2,802,645 3,171,885

Ծախսերի ցուցանիշ  54.89% 52.68% 65.45% 91.10% 44.04% 40.03% 
 

Վերաապահովագրության ցուցանիշ: Ապահովագրավճարների վերաապահովա-
գրության մասնաբաժնի ցուցանիշն է: Նրա արժեքը նշանակում է, որ ապահովագրողը 
ապահովագրական ռիսկի մեծ մասն է փոխանցել վերաապահովագրողին: Ընդ որում 
պետք է նշել, որ որոշ երկրներում այս ցուցանիշը կարող է վերևից սահմանափակված լի-
նել (սովորաբար առավելագույն մակարդակը 75%-ի սահմանն է): Հաշվարկի բանաձևն է. 

 

( )9100%×=
»Ï³Ùáõï ëï³óí³Í íÖ³ñÝ»ñÇó²å³Ñáí³·ñ³

íÖ³ñÝ»ñ³å³Ñáí³·ñ³ öáË³Ýóí³Í
 óáõó³ÝÇß ³·ñáõÃÛ³Ýì»ñ³³å³Ñáí  

 

Ցուցանիշի հաշվարկը` Հայաստանի ապահովագրական շուկայի համար: 
Աղյուսակ 12  

Վերաապահովագրության ցուցանիշի հաշվարկ 
 

Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 
Համախառն մեծություն  4,813,592 7,769,056 8,102,476 8,253,415 22,371,982 35,524,775
Վերաապահովագրողին 
փոխանցվող ապահովա-
գրավճարներ  

2,079,257 3,968,574 4,036,056 4,010,512 2,802,645 3,171,885

Վերաապահովագրության 
ցուցանիշ  

43.2% 
 

51.1% 49.8% 48.6% 12.5% 8.9% 
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Ըստ էության ՀՀ ապահովագրական շուկայում վերաապահովագրողի մասնաբա-
ժինը չի գերազանցել ընդունված մակարդակը, իսկ ԱՊՊԱ համակարգի ներդրմամբ  այդ 
ցուցանիշն անգամ ընկել է՝ պայմանավորված այն հանգամանքով, որ կամավոր ապահո-
վագրությունը ապահովագրական պորտֆելում չի գերազանցում 25%-ը: 

 

Աղյուսակ 13  
Վերաապահովագրողի մասնաբաժինը (ընտրված երկրներ) 

 

Տարի/երկիր Էստոնիա Իռլանդիա Սլովակիա Թուրքիա Շվեյցարիա ԱՄՆ Հայաստան
2009 0.05% 2.03% 1.24% - 25.67% 29.08% 49.8% 
2010 - 2.37% 1.18% 4.51% 27.00% 28.25% 48.6% 
2011 0.08% 4.15% 1.88% 3.50% 23.27% 28.05% 12.5% 

 

Եկամուտ ներդրումներից: Տարվա ընթացքում ներդրումներից ստացված եկամուտն 
է: Ցուցանիշը կարող է տարբերվել (մի տարվանիը մյուսից)` կախված տնտեսության 
վիճակից, ներդրումների կառուցվածքից: Հաշվարկվում է հետևյալ բանաձևով. 

 

( )10100%×=
ñÝ»ñ¹ñáõÙÝ»Ð³Ù³Ë³éÝ

ñÇóÝ»ñ¹ñáõÙÝ»Ï³Ùáõïº
ñÇóÝ»ñ¹ñáõÙÝ»Ï³Ùáõïº  

 

Այս ցուցանիշի հաշվարկը ներկայացնենք ՀՀ ապահովագրական շուկայի համար: 
Ինչպես երևում է աղյուսակ 14-ից` ապահովագրական շուկայի ակտիվների եկամտա-

բերությունը 2007-2012 թթ. ժամանակահատվածում ավելացել է՝ հիմնականում պայմա-
նավորված ընկերությունների ներդրումային քաղաքականության փոփոխմամբ: 

 

Աղյուսակ 14  
Եկամուտը ներդրումներից 

 

 Ցուցանիշ/ամսաթիվ 31.12.2007 31.12.2008 31.12.2009 31.12.2010 31.12.2011 31.12.2012 
Բանկային հաշիվներ  1,293,947 495,244 1,774,950 3,320,383 1,426,419 1,316,542 
Ավանդներ բանկերում  3,582,661 6,304,308 10,351,503 3,332,374 14,594,498 3,813,532 
Ֆինանսական կազմակեր-
պություններին տրամա-
դրված փոխառություններ  

220,000 - - 201,917 379,733 361,722 

Ֆիզիկական անձանց և 
անհատ ձեռներեցներին 
տրամադրված փոխառու-
թյուններ  

1,300 7,171 5,398 214,096 208,307 58,607 

Իրավաբանական անձանց 
տրամադրված փոխառու-
թյուններ  

15,244 - 127,000 282,926 506,567 275,683 

Պետական արժեթղթեր  
(ներառյալ՝ ՀՀ ԿԲ կողմից 
թողարկված արժեթղթեր)  

931,854 1,049,697 812,473 2,184,858 2,081,315 3,533,138 

Ոչ պետական արժեթղթեր 282,449 463,212 418,989 387,200 364,851 362,360 
Հաշվարկված ստացվելիք 
տոկոսներ  77,134 146,473 214,230 317,371 494,875 513,861 

Եկամուտ` ներդրումներից  1.22% 1.76% 1.59% 1.59% 2.53% 2.61% 
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Ամփոփելով՝ կարող ենք եզրակացնել, որ ՀՀ ապահովագրական շուկայում դիտարկ-
վող ցուցանիշների մեծությունը հիմնականում համապատասխանում է միջազգային 
չափորոշիչներով ընդունելի մեծություններին: Վերլուծությունից երևում է, որ այդ շուկայի 
վրա ամենամեծ ազդեցությունը թողել է ԱՊՊԱ-ի կայացումը: Գրեթե բոլոր ցուցանիշները 
2010 թ.-ից ի վեր փոխվել են՝ գլխավորապես արձանագրելով դրական միտումններ: Ինչ 
վերաբերում է ԱՌՊԱ-ի ներդրմանը, ապա դրա ազդեցությունը դեռևս նկատելի է միայն 
որոշ ցուցանիշների վրա, թեև այս դեպքում ևս հնարավոր են լագավորված դրական 
փոփոխություններ: 

 
Վերահսկողական տեսանկյունից ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական վիճա-

կի վերլուծության նպատակը նրանց ֆինանսական կայունության վրա պոտենցիալ ազդեցություն 
ունեցող գործոնների բացահայտումն է:  

Նման ընկերության ֆինանսական վիճակն ուսումնասիրելու նպատակով հոդվածում օգտա-
կար է համարվում տարբեր աղբյուրներից ստացված տեղեկությունը (օրինակ՝ աուդիտի, ակտու-
արի տարեկան հաշվետվությունները և այլն) վերլուծելը, իսկ նրա գործունեության ընդհանուր 
արդյունավետությունը` գնահատելու համար՝ հաշվապահական հաշվեկշիռը և եկամուտների ու 
ծախսերի վերաբերյալ հաշվետվությունները դիտարկելը: 

 
АРМЕН ВАРДАНЯН 

 

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СТРАХОВЫХ 
КОМПАНИЙ 

 

Цель анализа финансового состояния страховых компаний заключается в раскрытии факто-
ров, имеющих потенциальное влияние на финансовую стабильность. 

Для изучения финансового состояния такой компании, в статье считается полезеным анализ 
информации, полученной из различных источников (например - аудит, годовые отчеты актуариев 
и т.д.), а для рассмотрения эффективности её общей деятельности - бухгалтерского баланса, 
бухгалтерского учета, отчетов о доходах и расходах. 

ARMEN VARDANYAN 

THE BASIC PARAMETERS DESCRIBING ACTIVITY OF THE INSURANCE COMPANIES 
 

From the point of view of the control, the purpose of the analysis of a financial condition of the 
insurance companies consists in disclosing factors having potential influence on financial stability. 

For consideration of a financial condition of the insurance company, (for example-audit, annual 
reports, etc.), and the analysis of the information received from different sources is useful to 
consideration of efficiency of the general activity in particular reports of balance of book keeping and 
the income/expense. 
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ՀՈՎՍԵՓ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ  

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 

ԻՆՔՆԱԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ 
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

Հիմնաբառեր. առևտրային բանկ, տնտեսական նորմատիվ, 
սոցիալ-տնտեսական համակարգ, ինքնակար-
գավորում 

 

Մասնաճյուղային ցանց ունեցող առևտրային բանկը կարող է դիտարկվել որպես 
«որոշակի նպատակների հասնելու համար միավորող որոշ հատկանիշներով, համատեղ 
գործող, տարածության և ժամանակի մեջ կայուն փոխկապվածություններով և կայուն 
փոխգործակցող տարրերի ամբողջական կարգավորվածությամբ բարդ սոցիալ-տնտեսա-
կան համակարգ»1: Սոցիալ-տնտեսական համակարգի հիմնական հատկանիշներն են` 
ամբողջականությունը, ստորակարգությունը, ինքնակարգավորումը:  

Նրա կայունությունը կախված է ինքնակարգավորման մակարդակից, ինչպես իր 
ներսում, այնպես էլ արտաքին միջավայրում տեղի ունեցող փոփոխություններին արագ 
արձագանքելու հնարավորությունից, հարմարվելու ունակությունից: Համակարգը կարող 
է համարվել կայուն, եթե պահպանում է նպատակներին ու խնդիրներին համապատաս-
խանող զարգացման միտումը, ապահովում իր որակական վիճակը: 

Ինքնակարգավորումը ձեռնարկատիրական հարաբերությունների իրավական կար-
գավորման կառուցակարգի անհրաժեշտ տարրերից է: Այդ կառուցակարգում ինքնակար-
գավորման առանձնացումը պայմանավորված է օբյեկտիվ գործոններով, այդ թվում` 
իրավունքի համակարգի արդիականացմամբ և ձեռնարկատիրական հարաբերություն-
ների զարգացմամբ, որոնք պահանջում են իրավական կարգավորման նոր մոտեցումներ:  

Ընդհանուր առմամբ առևտրային բանկի գործունեությունը կարգավորվում է հիմնա-
կան տնտեսական նորմատիվների և դրանց համար սահմանված հստակ սահմանա-
չափերով: Այսինքն` տվյալ պարագայում առաջին հերթին անհրաժեշտություն է առաջա-
նում բացահայտելու բանկային գործունեության ինքնակարգավորման այն սահմանները, 
որոնք առևտրային բանկի դեպքում Կենտրոնական բանկը դիտում է նախընտրելի, և 
որոնց շրջանակներում ներկայում գործում են առևտրային բանկերը` հետապնդելով շա-
հույթ ստանալու նպատակ: Դա կարող է հիմք լինել մասնաճյուղերի ինքնակարգավորման 
աստիճանի բարձրացմանը: 

                                                           

1 Системный подход и управление развитием в системе стратегического планирования организации: препринт 
монографии/А.Ф.Зайнутдинов, О.Н.Сметанина, Р.В.Фаттахов, Уфа, Изд-во УНЦ РАН, 2009, с. 10. 
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Ըստ արդեն առկա գնահատականների` ՀՀ ԿԲ հաստատված հիմնական տնտեսա-
կան նորմատիվների մի մասն ունի ուղղակի ազդեցություն բանկային գործունեության 
ընդհանուր սահմանների նախանշման վրա: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են բանկային 
գործունեության ընդհանուր շրջանակներին առնչվող հիմնական տնտեսական նորմա-
տիվները և դրանց սահմանաչափերը: 

 

Աղյուսակ 1 
Ընդհանուր կապիտալի և իրացվելիության նորմատիվների գործողության  

արդյունքում բանկի գործունեության առավելագույն սահմանները1 
 

Առևտրային բանկ 

ըստ համամասնությունների 
բացարձակ մեծու-
թյամբ, մլրդ դրամ  

 

Ակտիվ 
Ընդհանուր իրացվելիության նորմատիվի 
սահմանաչափը 

20 % 20 % 

Բարձր իրացվելի ակտիվները 1.66 8.33 
Ռիսկ պարունակող ակտիվները 6.67 33.32 
Ընդամենը 8.33 41.65 
 Պասիվ 
Ընդհանուր կապիտալի նորմատիվի 
սահմանաչափը 

12 % 12 % 

Ընդհանուր կապիտալը 1.00 5.00 
Ներգրավված միջոցներ 7.33 36.65 
Ընդամենը 8.33 41.65 

 
Այս աղյուսակում ներառվել են ԿԲ առևտրային բանկերի գործունեության համար 

սահմանած հիմնական տնտեսական նորմատիվներից միայն երեքը2. 
 ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափը,  
 ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների նվազագույն 

հարաբերակցության (կապիտալի համարժեքության) նորմատիվը,  
 բարձր իրացվելի ակտիվների գումարների նվազագույն հարաբերակցության 

(ընդհանուր իրացվելիության) նորմատիվը:  
Մասնավորապես ԿԲ-ում տեղաբաշխվող առևտրային բանկի ներգրաված միջոցների 

նկատմամբ պարտադիր պահուստների նվազագույն չափի նորմատիվն ունի գների կայու-
նության ապահովման դրամավարկային քաղաքականությամբ իրականացվող ընդհանուր 
տնտեսական գլխավոր նշանակություն:  

                                                           

1 Սուքիասյան Ս.Ս., Առևտրային բանկերի գործունեության տնտեսական կարգավորման արդի հիմնախնդիր-
ները, Եր., Հեղինակային հրատ., 2005, էջ 134-137: 
2  «Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը. վարկային կազմակերպությունների 
գործունեության տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 14, ՀՀ ԿԲ խորհրդի 5 նոյեմբերի 2002 թ. 
N347-Ն որոշում: 



 

 490

Հիմնական տնտեսական նորմատիվների մյուս խումբը վերաբերում է բանկի ընդհա-
նուր կապիտալի նկատմամբ առևտրային բանկի փոխառուների գծով ռիսկերին: Մասնա-
վորապես` երբ մեկ փոխառուի ռիսկի առավելագույն չափը ԿԲ կողմից սահմանվել է 
առևտրային բանկի ընդհանուր կապիտալի 20%-ի չափով, ապա պետք չէ անգամ ենթա-
դրել, որ որևէ մասնաճյուղ առանց գլխամասային կառույցի կարող է նման վարկ տրամա-
դրելու որոշում կայացնել:  

Հաջորդ նորմատիվը առնչվում է խոշոր փոխառուների գծով ռիսկին: Այս նորմատիվը 
ևս ամբողջությամբ գլխամասային բանկի կողմից շարունակաբար պահպանվող դաշտում 
է և մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման տեսանկյունից չի կարող կիրառելի լինել: 
Նույնը պետք է ասել բանկի հետ կապված մեկ անձի և բանկի հետ կապված բոլոր 
անձանց վերաբերող հաջորդ երկու նորմատիվների մասին: 

Հիմնական տնտեսական վերջին նորմատիվը արտարժույթի տնօրինման նորմա-
տիվն է, ինչի բովանդակությունը հանգում է նրան, որ ընդհանուր կապիտալի որոշակի 
մասնաբաժնի չափով Կենտրոնական բանկը սահմանափակում է շեղումներն առևտրա-
յին բանկերի ակտիվների և պասիվների միջև արտարժութային կառուցվածքում:  

Ի լրումն ԿԲ կողմից սահմանված ու թվարկված հիմնական տնտեսական նորմատիվ-
ների` «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 44-րդ հոդվածի զ կե-
տով նախատեսվում է ևս մեկ հիմնական տնտեսական նորմատիվ` «բանկի պարտատե-
րերի գծով ռիսկի առավելագույն չափ»: ԿԲ կողմից սահմանվող հիմնական տնտեսական 
գործող նորմատիվների շարքում նշված նորմատիվը բացակայում է, և դրա նկատմամբ 
համապատասխան սահմանաչափ չի նախատեսվում:  

Ընդհանրացնելով ասվածը` առաջին հերթին պետք է նշել, որ առևտրային բանկի 
բուն գործունեությունը գործող հիմնական տնտեսական նորմատիվների միջոցով ինքնա-
կարգավորման դաշտում է:  

Մասնաճյուղի գործունեության տնտեսական կառավարման հայեցակարգային շրջա-
նակը ներկայացված է գծապատկեր 1-ում: Առևտրային բանկի մասնաճյուղի ընդհանուր 
գործունեությունը ամենից առաջ վերաբերում է ինչպես ներգրավման ու տեղաբաշխման 
գծով միայն նրա գործառություններին, այնպես էլ գլխամասային բանկի կողմից մասնա-
ճյուղին վարկային ռեսուրսների տրամադրմանը և մասնաճյուղից գլխամասային բանկին 
միջոցների հատկացմանը, որոնք իրենց լրիվ արտահայտությունն են գտնում հաշվապա-
հական հաշվեկշռում: Գծապատկեր 1-ում մասնաճյուղի բուն գործունեությունն արդեն 
գլխամասային բանկի նշված մասնակցությունից առանձնացված է: Այսինքն` նրա տնտե-
սական կառավարման միջոցառումների համալիրն առաջին հերթին ենթադրում է իր բուն 
գործունեության բացահայտումը: 
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Գծապատկեր 1. Մասնաճյուղի գործունեության կառավարման հայեցակարգային շրջանակը 
 
Մասնաճյուղերի տարածաշրջանային և այլ տարբերությունները ենթադրում են, որ 

հատկապես մասնաճյուղային մեծ ցանցի առկայությամբ գլխամասային բանկերը յուրա-
քանչյուր դեպքում պետք է գնահատեն տվյալ տարածաշրջանում մասնաճյուղի գործելու 
կամ նոր մասնաճյուղ ստեղծելու տնտեսական նախադրյալները: Եթե մասնաճյուղի գոր-
ծելու պայմանը ամբողջությամբ հիմնված չէ կամ պակաս չափով է հիմնված միջոցների 
ներգրավման վրա, կամ տվյալ տարածաշրջանում մասնաճյուղի գործունեություն կազմա-
կերպվում է հիմնականում վարկավորման հաշվին եկամուտներ ստանալու ակնկալիքով, 
ապա առաջանում է տարբեր տարածաշրջաններում արդեն գործող մասնաճյուղերի հա-
մար տնտեսական կառավարման միևնույն համալիրը կիրառելու նպատակահարմարու-
թյան հարցը: Ակնհայտ է, որ տարածաշրջանային և այլ բնույթի տարբերություններով 
մասնաճյուղերի նկատմամբ անհրաժեշտ են տնտեսական կառավարման տարբերակված 
մոտեցումներ: Ընդհանուր առմամբ ՀՀ բանկային համակարգում նկատելի մասնաճյու-
ղային ցանց ունեցող առևտրային բանկերի թիվը սահմանափակ է: Գործող տասը և 
ավելի մասնաճյուղերով առևտրային բանկերը ներկայացված են գծապատկեր 2-ում: 11 
բանկերի մասնաճյուղերի ընդհանուր քանակը 320 է: Ընդ որում պետք է նկատել, որ մյուս 
բանկերը մասնաճյուղեր հիմնել են հիմնականում Երևանում, և տվյալ պարագայում 
տարբերություններ հաշվառելու խնդիր գործնականում չի առաջանում: Իսկ նկատելի 
ցանց ունեցող թվով 320 մասնաճյուղերից 210-ը գործում են մարզերում, ինչը կազմում է 
մարզերային ընդհանուր մասնաճյուղերի քանակի 65.6%-ը:  

 

Առևտրային բանկի մասնաճյուղի ընդհանուր գործունեությունը 

Միջոցների 
ներգրավում 

Միջոցների 
տեղաբաշխում

Մասնաճյուղերի 
տարածաշրջանային և 
այլ տարբերություններ 

Մասնաճյուղի բուն գործունեությունն առանց գլխամասային բանկի 
մասնակցության 

Մասնաճյուղի բուն գործունեության ֆինանսական արդյունքները 

Պետության կողմից սահման-
ված փոխադարձ իրավունքների 
և պարտականությունների 
շրջանակը 
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Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում գործող տասը և ավելի մասնաճյուղեր ունեցող առևտրային բանկերը1 
 
Հատկապես գծապատկեր 2-ում նշված մեծաթիվ մասնաճյուղերով բանկերի մասին է 

խոսքը, երբ առաջանում է անհրաժեշտություն հաշվի առնելու մասնաճյուղի գործունեու-
թյան տարբերությունները: Այնուամենայնիվ, չի կարելի ելնել նրանից, որ մարզերում գոր-
ծող մասնաճյուղերն անպայման կարող են ունենալ նկատելի տարբերություններ: Էական 
տարբերությունները կարող են վերաբերել ներգրավման կամ տեղաբաշխման առանձին 
գործառություններին: Այդպիսի մասնաճյուղերի պարագայում հնարավոր է առաջանալ 
էական տարբերությունների վրա հիմնված կառավարման միջոցառումների համալիրի 
կիրառման անհրաժեշտություն: Գործնականում կլինեն եզակի դեպքեր, երբ որևէ խոշոր 
հաճախորդի համար առանձին բանկեր տարածաշրջանում հիմնեն մասնաճյուղ բանկա-
յին սպասարկումը կազմակերպելու նպատակով: Նման մասնաճյուղի տնտեսական կա-
ռավարումը կարող է իրականացվել պարզապես ֆինանսական փաստացի արդյունքների 
հիման վրա: 

Մասնաճյուղի տնտեսական կառավարման միջոցառումների հիմք պետք է ընդունել 
միջոցների ներգրավումը և դրանց եկամտաբեր տեղաբաշխումը, երբ նրա ինքնակարգա-
վորման գլխավոր հատկանիշը դառնում է ավանդների ներգրավման ծավալներին համա-
պատասխան վարկերի տրամադրման հնարավորությունը. մասնաճյուղի կողմից ներ-
գրավված ավանդների չափով վարկերի ինքնուրույն տրամադրումը: Հետևաբար, եթե 
մասնաճյուղը չի կարողանում դա իրագործել, համակարգի համար սահմանված նպա-

                                                           

1 Հայաստանի ֆինանսավարկային համակարգի զարգացումները: 
https://www.cba.am/am/sitepages/achfinancialbankingsystem.aspx 

 



 

 493

տակներին ու խնդիրներին համապատասխանող զարգացման միտումն ապահովել, 
ապա ինքնաբերաբար ծագելու է նրա հետագա գործունեության նպատակահարմարու-
թյան հարցը: Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է մասնաճյուղի տնտեսական կառավար-
ման արդյունավետության գնահատման ալգորիթմը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Գծապատկեր 3. Առևտրային բանկի մասնաճյուղի տնտեսական կառավարման 
արդյունավետության գնահատման ալգորիթմը 

 
Ինչպես երևում է գծապատկերից, գործնականում կարող է հանդիպել 3 իրավիճակ. 
 ներգրավված ավանդների և տրամադրված վարկերի զրոյական հաշվեկշիռ, 
 ներգրավված ավանդների գերազանցում տրամադրված վարկերի գումարը, 

Ան-Վիտ=Հաշվեկշիռ(=+,-,) 

Հաշվեկշիռ (=) 

-Գլխամասային բանկից 
միջոցներ չեն պահանջվում 

- Կառավարման 
արդյունավետությունը` բարձր 

 

Հաշվեկշիռ (+) 

- Գլխամասային բանկին են 
փոխանցվում ավելցուկ միջոցները` 
այլ մասնաճյուղերի վերաբաշխելու 
համար 

- Կառավարման արդյունավետու-
թյունը` միջին 

Հաշվեկշիռ (-) 

- Գլխամասային բանկից 
միջոցներ են պահանջվում 

- Կառավարման 
արդյունավետությունը` ցածր 

 

Գլխամասային գրասենյակի երաշխավորող որոշումներ

Մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման արդյունավետության գնահատում

 Գլխամասային գրասենյակի 
միջոցների տրամադրում` 
վարկային գործունեության 
ընդլայնման խթանման 
համար 

 Վիճակի պահպանման 
նյութական խթանների 
կիրառում  

 Կառավարման և մարքեթինգային 
աջակցություն` ավելցուկ 
միջոցները տարածաշրջանում 
օգտագործելու համար 

 Վիճակի բարելավման խնդիրների 
կիրառում 

 Ավանդների գումարը գերազանցող 
վարկերի սահմանաչափի սահմանում 

 Կառավարման և մարքեթինգային 
աջակցություն` ավանդների ներգրավ-
ման ծավալների մեծացման համար  

 Մասնաճյուղի հետագա գործունեության 
նպատակահարմարության վերաբերյալ 
որոշում (ընդհանուր բանկային քաղա-
քականությունից բխող) 

Առևտրային բանկի 
մասնաճյուղ 

 

Մասնաճյուղեր 
ունեցող 

առևտրային բանկի 
համակարգ 

Համակարգի նպատակներ ու խնդիրներ 

Ավանդների ներգրավում (Ան) 

Վարկերի ինքնուրույն տրամադրում (Վիտ) 
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 տրամադրված վարկերի գերազանցում ներգրավված ավանդների գումարը (են-
թադրաբար` պակասող միջոցները տրամադրել է գլխամասային բանկը): 

Առաջին` մասնաճյուղի ներգրաված միջոցները բավարարում են բնականոն գործու-
նեությանը, իսկ վերջինս համահունչ է համակարգի նպատակներին ու դրանցից բխող 
խնդիրներին: Գլխամասային բանկից միջոցներ կարող են պահանջվել` եթե դրվում է 
վարկային գործունեության, ձեռքբերված շրջանակների ընդլայնման հարց: Այս դեպքում 
մասնաճյուղի ինքնակարգավորման արդյունավետությունը կարող է համարվել բարձր, 
ինչից ելնելով գլխամասային գրասենյակը պետք է կիրառի համապատասխան նյութա-
կան խթաններ` ստեղծված վիճակը պահպանելու և ամրապնդելու համար: 

Երկրորդ` թեպետ տրամադրված վարկերի գումարը ներգրավված ավանդների 
գերազանցող իրավիճակը բացասական չի կարող բնութագրվել, այդուհանդերձ կուտակ-
ված միջոցների արդյունավետ գործադրման տեսակետից խնդիրն առկա է: Այստեղ, 
թերևս, մասնաճյուղի կառավարման մի կարևոր կողմի` մարքեթինգային համարժեք 
ռազմավարության անտեսման կամ այլ կարգի խնդիր է, օրինակ, պահանջարկի բացա-
կայության` կապված տնտեսական իրադրության հետ: Տվյալ պարագայում մասնաճյուղն 
առևտրային բանկին տրամադրում է լրացուցիչ իրացվելիություն, ինչը չի կարելի բացա-
սական դիտել:  

Երրորդ` մասնաճյուղի բուն գործունեության հետևանքով վարկերը կարող են որոշ 
չափով գերազանցել ներգրավված ավանդները, ինչը որոշակի բարդություններ կստեղծի 
նրա ֆինանսական կայունության համար: Տնտեսական կառավարման առումով տվյալ 
դեպքում առաջանում է վարկերի թույլատրելի գերազանցման չափի սահմանումը գլխա-
մասային բանկի կողմից: 

Այսպիսով, ֆինանսական արդյունքների հիման վրա շահութաբերության ցուցանիշ-
ների հաշվարկմամբ ստացված մեծությունները կարող են լինել որոշակի ժամանակա-
շրջանում մասնաճյուղի ինքնակարգավորվող գործունեության ավարտական գնահատա-
կան: 

 
Հոդվածում մասնաճյուղային ցանց ունեցող առևտրային բանկը դիտարկվում է որպես որոշա-

կի նպատակների հասնելու համար միավորող հատկանիշներով համատեղ գործող, տարածության 
և ժամանակի մեջ կայուն փոխկապվածություններով և կայուն փոխգործակցող տարրերի ամբող-
ջական կարգավորվածությամբ բարդ սոցիալ-տնտեսական համակարգ: Առաջարկվում է հայեցա-
կարգային նոր մոտեցում առևտրային բանկի մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման վերա-
բերյալ` գլխամասային բանկի մասնակցությունը տարանջատելով մասնաճյուղի ընդհանուր գործու-
նեությունից:  
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ОВСЕП САРГСЯН 
 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
ФИЛИАЛОВ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

 

В статье коммерческий банк с филиальной сетью рассматривается как сложная социально-
экономическая система, эффективное функционирование которой основывается на взаимосвязан-
ных и стабильно взаимодействующих элементах. Предлагается концептуальный подход к экономи-
ческому управлению филиалом коммерческого банка на основе разъединения деятельности голов-
ного банка и его филиала. 

 

HOVSEP SARGSYAN 
 

SYSTEM OF INTERNAL CONTROL STANDARDS OF ECONOMIC MANAGEMENT OF 
COMMERCIAL BANKS BRANCHES 

 

The article discusses commercial bank with a branch network is viewed as a complex socio-
economic system, the effective functioning of which is based on interrelated and sustainability 
interactions between elements of system. Proposed conceptual approaches economic management 
branch of a commercial bank, base on extraction participation of parent bank from branch’s activities. 

 

 
 

ՀՈՎՍԵՓ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Հայցորդ, ՀՊՏՀ  

 
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՄԱՍՆԱՃՅՈՒՂԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԵՐՔԻՆ 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐԸ 
 

Հիմնաբառեր. առևտրային բանկեր, մասնաճյուղ, գլխամասային 
բանկ, տնտեսական ինքնակարգավորում, ներ-
դրումներ 

  
Առևտրային բանկի մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման հենքը միջոցների 

ներգրավման ծավալներին համապատասխան վարկերի տրամադրման հնարավորու-
թյունն է: Այդ տեսանկյունից ներքին տնտեսական նորմատիվների գործողությունը պետք 
է հանգեցնի լրացուցիչ ներգրավումների ապահովման գործընթացին նրանց մասնակ-
ցության աստիճանի մեծացմանը: Առանձին մասնաճյուղի տնտեսական կառավարման 
ներքին նորմատիվները և հաշվարկման հաջորդականությունը բերված են գծապատկեր 
1-ում: 
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Գծապատկեր 1. Մասնաճյուղի ինքնակարգավորման ներքին նորմատիվները 
 
Հատկապես մասնաճյուղային ցանց ունեցող առևտրային բանկերի պարագայում 

ինքնակարգավորվող տնտեսական կառավարման միջոցառումների շարքը պետք է սկսել 
ներգրավման շարունակական ավելացման պահանջից: Ընդ որում` եթե սա չի ապահով-
վում մասնաճյուղերի կողմից, ապա գլխամասային բանկերը կարող են դնել նրանց 
գործունեությունը դադարեցնելու հարցը: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առևտրային բանկի մասնաճյուղերն 
ունեն 50.0 մլն-ից մինչև 1.2 մլրդ դրամի հասնող ներգրավված միջոցներ: Առանձին 
առևտրային բանկի կողմից հիմնվող մասնաճյուղի համար առաջիկա երեք տարիներին 
հնարավոր է սահմանվել ներգրավված միջոցների մնացորդ` 100.0 մլն դրամի չափով: 
Այնուհետև կարող է դրվել հետագա յուրաքանչյուր տարի կամ որոշակի այլ պարբերա-
շրջանով 100-ական մլն դրամով ներգրավված ավանդների մնացորդի ավելացման 
պահանջ: Ներգրավման վերջնական առավելագույն սահմանաչափ է դիտվում 1.0 մլրդ 
դրամը կամ` ավելի մեծ գումարներ: Ըստ մասնաճյուղի գտնվելու վայրի` Երևան կամ մար-
զեր, ներգրավման նվազագույն չափի մեծությունը գլխամասային բանկը, իր հայեցողու-
թյամբ, տարբերակում է:  

Ներգրավման ծավալների չափով վարկավորելու` մասնաճյուղին տրվող հնարավո-
րության օգտագործման միջոցով է, որ նա սկսում է գործել ինքնակարգավորվող դաշ-
տում: Բոլոր դեպքերում գլխամասային բանկի ներքին առանցքային նորմատիվը կարող է 

կամ 

4. Շահութաբերության նորմատիվ (Նշ): Մասնաճյուղի զուտ շահույթի և նրա կողմից տրամա-
դրված վարկերի հարաբերակցությունը  

3. Մասնաճյուղի բուն գործունեությունից (առանց գլխամասային բանկի որոշումների հիման 
վրա տրամադրված վարկերից տոկոսային եկամուտների) զուտ շահույթի հաշվարկ 

Մասնաճյուղի վարկային ներդրումների և ժամկետային 
ավանդների ու ցպահանջ պարտավորությունների 40 
տոկոս հանրագումարի հարաբերակցություն 

Առավելագույն սահմանաչափը` 
100 տոկոս 

2. Մասնաճյուղի վարկային 
ներդրումների սահմանային 
հարաբերակցության 
նորմատիվ (Նմ) 

Մասնաճյուղի վարկային ներդրումների և 
ներդրված ավանդների հարաբերակցու-
թյուն 

1. Մասնաճյուղի կողմից ավանդների ներգրավման չափի նորմատիվ (Նա) 
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ձևակերպվել որպես մասնաճյուղի վարկային ներդրումների սահմանային հարաբե-
րակցություն, ինչը նրա վարկային ներդրումների և ներգրավված ավանդների հարա-
բերակցությունն է (Նվ): Առավելագույն սահմանաչափը 100 % է: 

Այլ հավասար պայմաններում մասնաճյուղի ինքնակարգավորումը ենթադրում է, 
հարաբերակցության առավելագույն նախընտրելի սահմանաչափ` 100%: Այսպիսով, մաս-
նաճյուղերը ստանում են հնարավորություն իրենց ներգրաված միջոցներն ամբողջ ծա-
վալով տեղաբաշխելու որպես վարկային ներդրումներ` ըստ ընտրած ուղղությունների և 
հաճախորդի վարկունակության:  

Վերոնշյալ հարաբերակցությունը կիրառման տեսանկունից ունի որոշ թույլ կողմեր: 
Գլխավոր թերությունն այն է, որ որպես միակ ներքին նորմատիվ հանդես գալու դեպքում 
մասնաճյուղը չի ունենա ներգրավման և տեղաբաշխման շրջանակներն ընդլայնելու 
իրական խթան: Գործնականում բոլոր մասնաճյուղերն արդեն իսկ ձևավորել են ավանդ-
ների ներգրավման որոշակի մակարդակ, որն էլ թույլ է տալիս շարունակաբար իրակա-
նացնելու վարկերի տրամադրման, սպասարկման ու մարման անընդհատ գործունեու-
թյուն: Այդպիսի իրավիճակից խուսափելու անհրաժեշտությամբ է պայմանավորված այն, 
որ գլխամասային բանկերը, մասնաճյուղերի գործունեությունն ընդլայնելու նպատակով, 
փորձում են որոշակի ժամանակահատվածի համար սահմանել պլանային առաջադրանք-
ներ: Դրանք կարող են առնչվել գործունեության առանձին ուղղությունների փաստացի 
մակարդակի հարաբերությամբ պարզապես որոշակի տոկոսային աճի ապահովմանը` 
որպես բանկային ծառայություններից յուրաքանչյուրի գծով ֆիզիկական ծավալներն 
ավելացնելու առաջադրանքներ: Հետևաբար միայն վերոնշյալ հարաբերակցության կի-
րառությունը կնվազեցնի միջոցների ներգրավման ու տեղաբաշխման ծավալների շարու-
նակական ընդլայնման` մասնաճյուղերի տնտեսական շարժառիթները: Մյուս կողմից` 
պետք է նկատի ունենալ, որ, ընդհանուր առմամբ, միջոցների ներգրավման հնարավորու-
թյունները սահմանափակ են: Ավանդների ներգրավումն իրականացվում է որոշակի 
տարածաշրջաններում, բանկային ծառայությունների շուկայի մրցակցային միջավայրում, 
որտեղ միջոցների ներգրավման ծավալները չեն կարող անվերջ ընդլայնվել: Այդ դեպքում 
հիմնավոր մոտեցումը ներգրավման որոշակի մակարդակը սահմանային դիտելն է:  

Հաջորդ հարցը, որը ծագում է նշյալ հարաբերակցությունը գործնականում կիրառելու 
պարագայում, վերաբերում է ցպահանջ և ժամկետային ավանդների տարանջատմանը, 
քանի որ այդ հարաբերակցության մեջ դրանք չեն տարանջատվում, և հաշվի են առնվում 
միայն ընդհանուր ավանդները, ինչն էլ խնդրահարույց է: Հարցն այն է, որ այլ հավասար 
պայմաններում ցպահանջ ավանդները, որպես առևտրային բանկերի հանդեպ ըստ 
պահանջի ներկայացման և անմիջապես բավարարման ենթակա պարտավորություններ, 
իրենց տնտեսական բովանդակությամբ չեն կարող ընդհանրապես դիտվել ժամկետային 
տեղաբաշխման, ավելին` վարկերի մեջ տեղաբաշխումներ կատարելու աղբյուր: Ակնհայ-
տորեն այդ պարագայում անմիջապես ձևավորվում է իրացվելիության բացասական 
ճեղքվածք, ինչը մասնաճյուղային նկատելի ցանց ունեցող առևտրային բանկերի համար 
ի վերջո կառաջացնի խնդիրներ:  
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Տվյալ դեպքում, նախքան գլխամասային բանկի կողմից մասնաճյուղերի տնտեսա-
կան կառավարման ներքին նորմատիվների համալիրի ներդրումը, առաջանում է յուրա-
քանչյուր մասնաճյուղի գծով ներգրավված ավանդների կազմում ցպահանջ և ժամկե-
տային միջոցների կազմի և կառուցվածքի գնահատումների անհրաժեշտություն: Այդպիսի 
գնահատումներն ի վերջո ներառվում են տվյալ առևտրային բանկի ներգրավման մեջ 
մասնաճյուղերից յուրաքանչյուրի մասնակցության աստիճանի գնահատականում: Ըստ 
մասնաճյուղերի մանրամասնած գնահատականների ամփոփումից պետք է դուրս բերել 
առևտրային բանկի ընդհանուր ներգրավման և վարկերում տեղաբաշխման մեջ նրանց 
մասնակցության աստիճանի վերջնական գնահատականը: Ներքին նորմատիվի կիրառ-
ման առումով էլ ավելի կարևոր հաջորդ քայլն այն է, որ մասնաճյուղերի համար այդ հա-
րաբերակցությունը կիրառելիս ապահովվեն հստակ գնահատականներ` համոզված լինե-
լու համար, որ դրանում ցպահանջ միջոցների ներառումն առևտրային բանկի մասշտա-
բով վտանգ չի ներկայացնի իրացվելիությանը:  

Թեպետ բանկային գործունեության մեջ մասնաճյուղերի մասնակցության փորձա-
գիտական գնահատականները ցույց են տալիս, որ ներկայում առկա է իրացվելիության 
դրական ճեղքվածք` ներգրավման ծավալները, ներառյալ` ցպահանջ միջոցները, գերա-
զանցում են տեղաբաշխման մակարդակները, այդուհանդերձ, իրացվելիության բարդու-
թյուններից խուսափելու համար, կարելի է կատարել ճշգրտում բերված հարաբերակ-
ցության մեջ (գծապատկեր 1):  

Ներքին ճշգրտված նորմատիվը կարող է ձևակերպվել մասնաճյուղի վարկային ներ-
դրումների սահմանային հարաբերակցություն, ինչը հաշվարկվում է որպես նրա վար-
կային ներդրումների և ժամկետային ավանդների ու ցպահանջ պարտավորությունների 
40%-ի հանրագումարի հարաբերակցություն (Նվ): Առավելագույն սահմանաչափը 100% է: 

Պարզաբանում է պահանջում հարաբերակցության` ցպահանջ ավանդների 40%-ն 
ընդհանուր ներգրավման մեջ ներառելու հարցը: Պատասխանը Կենտրոնական բանկի 
կողմից հաստատված բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների 
նվազագույն հարաբերակցության սահմանաչափի մեկնաբանության մեջ է: Այն դեպքում, 
երբ ԿԲ-ն այդ նորմատիվի սահմանաչափը որոշել է 60%, ապա դա ինքնաբերաբար 
նշանակում է, որ ընդունելի է դիտվում ցպահանջ ամբողջ մնացորդի հարաբերությամբ 
բարձր իրացվելի ակտիվների միայն 60%-ի առկայությունը, իսկ մնացած 40%-ն առևտրա-
յին բանկը կարող է օգտագործել իբրև ժամկետային, նաև` վարկերի մեջ տեղաբաշխելով:  

Այսինքն` երբ մասնաճյուղերի ներգրավման և, առաջին հերթին, ցպահանջ պարտա-
վորությունների մակարդակները, հատկապես մասնաճյուղային խոշոր ցանցեր ունեցող 
առևտրային բանկերում, սկսում են դրսևորել իրացվելիության բարդությունների կուտակ-
ման միտումներ, տվյալ իրավիճակում առևտրային բանկը կարող է վերոնշյալ առաջին 
ներքին նորմատիվի փոխարեն գործողության մեջ դնել նույն նորմատիվի ցպահանջ 
ավանդների մասով ճշգրտված տարբերակը: 

Հաջորդ կարևոր պահանջը վերաբերում է նրան, որ մասնաճյուղերի ներգրավման 
հատվածը պետք է գտնվի գլխամասային բանկի ուշադրության կենտրոնում, և յուրաքան-
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չյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում առանցքային հարաբերակցության սահմա-
նաչափը ենթարկվի համապատասխան ճշգրտման, եթե ի վերջո պարզվի, որ ներգրավ-
ման մեջ ցպահանջ ավանդների մասնաբաժնի ավելացումը վտանգում է առևտրային 
բանկի` որպես առանձին ձեռնարկատիրական և միասնական կարգավորման ու վերա-
հսկման միավորի, իրացվելիությունը: 

Ավելի վաղ ձևակերպված փորձագիտական գնահատականները ցույց են տալիս, որ 
բանկային համակարգի մասնաճյուղային ցանցի մասնակցությունը միջոցների ներ-
գրավմանը ավելի մեծ է, քան վարկերի տրամադրմանը: Այսինքն` ցպահանջ ավանդների 
ներառումն ավանդների կազմում` ներքին նորմատիվը հաշվարկելու նպատակով, չի 
առաջացնում իրացվելիության բարդությունների կուտակում: Հետևաբար կարելի է ընդու-
նելի դիտել տեղաբաշխված վարկերի և ավանդների հարաբերակցության 100% սահմա-
նաչափը, քանի որ ավանդների հարաբերությամբ վարկերի գերազանցումը պայմանա-
վորված է գլխամասային բանկի համապատասխան որոշումներով և վարկային ռեսուրս-
ների հաշվին մասնաճյուղերի տրամադրած վարկերով:  

Ընդ որում բերված առաջին ներքին նորմատիվի սահմանաչափը չի կարող մնալ 
անփոփոխ, ընդհակառակը, ներքին տնտեսական նորմատիվի ներդրումը պահանջելու է 
գլխամասային բանկի մասնաճյուղերի գործունեության համար պատասխանատու ստո-
րաբաժանման կողմից անընդհատ մշտադիտարկում, ինչի արդյունքներն էլ պայմա-
նավորելու են հետագա ճշգրտումները:  

Ի հավելումն ինքնակարգավորման նշված առանցքային ներքին նորմատիվի գործո-
ղության` որոշակի ժամանակահատվածից հետո մասնաճյուղում ձևավորվելու են շոշա-
փելի ֆինանսական արդյունքներ: Տնտեսական կառավարման հաջորդ միջոցառումը 
քայլը վերաբերում է մասնաճյուղի բուն գործունեության հետևանքով առաջացած ֆինան-
սական արդյունքների հաշվարկման մոտեցման հիմնավորմանը (գծապատկեր 1): 

Տվյալ դեպքում մասնաճյուղի բուն գործունեությամբ ֆինանսական արդյունքների 
հաշվարկման նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել նրա եկամուտների և ծախսերի 
հաշվետվությունների հաստատված և ներկայում գործող ձևերը, տարբերությամբ, որ 
ընդհանուր ամբողջական տվյալներին զուգահեռ ավելացվում է բուն գործունեությանն 
առնչվող սյունակը: 

Արդեն այս փուլում առաջին հարթությունում մասնաճյուղի մասնակցությամբ ստաց-
ված տոկոսային ընդհանուր եկամուտները և դրանց մի մասը նրա բուն գործունեության 
հետևանք ամրագրելու խնդիրը: Պետք է նկատել, որ դա այն դեպքում է, երբ վարկերի 
մեջ տեղաբաշխման ծավալները գերազանցում են ներգրաված միջոցների ծավալները` ի 
հաշիվ գլխամասային բանկի համապատասխան վարկերի: Նշված ծավալները չգերա-
զանցելու պարագայում ստեղծվում է իրավիճակ, երբ մասնաճյուղը սպասարկում է գլխա-
մասային բանկի որոշումներով տրամադրված վարկերը: Տնտեսական կառավարման 
առումով խնդիրն այդ վարկերի մասով հենց նրա մասնակցության չափի գնահատումն է: 
Մասնաճյուղի մասնակցությունից ստացված եկամուտները պետք է ի վերջո հաշվառվեն 
նրա բուն գործունեությունից ստացված զուտ շահույթի հաշվարկում:  
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Նկատի ունենալով, որ առևտրային բանկի գլխամասային գրասենյակի որոշումներով 
իր իսկ ընդհանուր ռեսուրսներից մասնաճյուղի միջոցով տրամադրված վարկերի սպա-
սարկման և մարման գործառույթներն իրականացնում է մասնաճյուղը, հիմնավոր է այդ 
մասով ստացված ոչ տոկոսային եկամուտների դիտարկումը` որպես վերջինի բուն գոր-
ծունեության արդյունք: 

Մյուս կողմից` առանձին անդրադարձ է պահանջում գլխամասային գրասենյակի 
որոշմամբ տրամադրված վարկերի դասակարգմամբ առաջացող ֆինանսական ար-
դյունքների խնդիրը. մասնաճյուղի բուն գործունեությունը որոշելիս պետք է հաշվի առնել 
գլխամասային բանկի տրամադրած վարկի խնդրահարույց դառնալու հանգամանքը: 
Բանն այն է, որ մասնաճյուղի կողմից սպասարկվող վարկերը (ինչպես գլխամասային 
կառույցի որոշումներով, այնպես էլ իր տրամադրած), համաձայն «ՀՀ տարածքում գործող 
բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի դասակարգման և հնարավոր կորուստ-
ների պահուստների ձևավորման կարգի»1, դասակարգվում են ըստ որոշակի պարբերա-
կանության: Ընդհանուր ռեսուրսների հաշվին տրամադրված վարկերի խնդրահարույց 
դառնալու դեպքում, ըստ նշված կարգի` ամրագրված մասնաբաժնով կատարվում է մաս-
հանում հնարավոր կորուստների պահուստին, իսկ մասնաճյուղի ֆինանսական դրական 
արդյունքները նվազում են այդքան չափով:  

Պարզաբանման կարիք ունի նաև այն հարցը, թե մասնաճյուղի ֆինանսական ար-
դյունքների, ուստի` զուտ շահույթի վերջնական հաշվարկներից առևտրային բանկի գլխա-
մասային գրասենյակի որոշումներով տրամադրված վարկերի մասով (դրանց խնդրա-
հարույց դառնալու պարագայում) արդյո՞ք պետք է հանել պահուստներին կատարված 
մասհանումները: Հարցի պատասխանն առնչվում է վարկի տրամադրման որոշումը կա-
յացնելու գործընթացին: Եթե վարկունակության ստուգումները կատարվել են գլխամա-
սային գրասենյակի կողմից, ապա հիմնավոր կարող է դիտվել պահուստային ֆոնդին կա-
տարված լրացուցիչ մասհանումները մասնաճյուղի զուտ շահույթի վերջնական հաշ-
վարկներում չներառելը: Այսինքն` այս դեպքում էլ մասնաճյուղը պետք է շարունակի վարել 
զուգահեռ հաշվառում, որտեղ տարբերակվում են նրա ընդհանուր և բուն գործունեու-
թյունը: 

Տնտեսական կառավարման ներքին նորմատիվների շարքը պետք է ավարտվի զուտ 
շահույթի հաշվառմամբ` շահութաբերության ցուցանիշի հաշվարկմամբ, որի հիմքով 
գլխամասային բանկն ընդունում է մասնաճյուղի անձնակազմի նյութական խրախուսման 
կամ կազմակերպական բնույթի համապատասխան որոշումներ:  

Գլխավոր հարցը, որ մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման միջոցառումների 
առումով մնում է և իր քանակական արտահայտությունը չի գտել գծապատկեր 1-ում, ըստ 
վարկերի շահութաբերության հաշվարկման սահմանաչափի որոշակիության հիմնավո-

                                                           

1 ՀՀ ԿԲ խորհրդի N 67 որոշում, Եր., 27.04.1999:  
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րումն է: Կրկին ակնհայտ է, որ շահութաբերության նախընտրելի մակարդակի սահման-
ման խնդիրն ամբողջությամբ վերաբերում է գլխամասային բանկին: 

Հարկ է նկատել, որ ըստ վարկերի շահութաբերության` ցուցանիշ սովորաբար չի 
հաշվարկվում: Իսկ մասնաճյուղերի պարագայում հաշվարկելը դիտվում է որպես դրանց 
տնտեսական կառավարմանն առնչվող ավարտական միջոցառում: Նախքան ներքին 
նորմատիվների համալիրի ներդրումը գլխամասային բանկի կողմից, վերը նշված հաջոր-
դականությամբ և մոտեցումների հիման վրա հաշվարկում է յուրաքանչյուր մասնաճյուղի, 
ապա առևտրային բանկի գծով շահութաբերության միջին ցուցանիշ, ինչն էլ նկատի 
կառնվի որպես մասնաճյուղի վարկերի շահութաբերության նորմատիվի սահմանաչափ: 
Տարածաշրջանների մասնաճյուղային ցանցի տեղաբաշխումից կախված` կարող են օգ-
տագործվել նաև Երևանում և մարզերում գործող մասնաճյուղերի շահութաբերության 
տարբերակված միջին սահմանաչափեր: 

Ըստ վարկերի շահութաբերության սահմանաչափի պահպանումից կամ գերազան-
ցումից կախված է նյութական խրախուսման միջոցների կիրառումը: Հակառակ դեպքում, 
եթե շահութաբերության մակարդակը ցածր է գլխամասային բանկի կողմից տարածա-
շրջանների համար սահմանված միջին մակարդակից կամ երկար ժամանակ (մեկ կամ մի 
քանի տարի) բացասական, ապա տվյալ մասնաճյուղի նկատմամբ կարող են կիրառվել 
կարգապահական և կազմակերպական բնույթի պատժամիջոցներ: 

Առանձնակի է մասնաճյուղերի գործունեության տնտեսական ինքնակարգավորման 
միջոցառումների համալիրի գործնականում ներդրման խնդիրը: Առաջին հայացքից դա 
առևտրային բանկերի իրավասությունների և լիազորությունների դաշտում է, և յուրաքա-
նչյուր այդպիսի բանկ, Կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված կարգավորման ու 
վերահսկողության շրջանակներում, ինքնուրույն է լուծում բանկային ծառայությունների 
տարածաշրջանային ընդլայնման հարցերը: ՀՀ-ում գործող 21 առևտրային բանկերն 
իրենց տարածքից դուրս` Երևանում և մարզերում, ստեղծել են 474 ստորաբաժանում, 
ինչն էլ կազմում է հանրապետության մասնաճյուղային ցանցը: Ինչպես առևտրային բան-
կերի գործունեությունն է գնահատվում ինքնակարգավորվող, այնպես էլ մասնաճյուղերի` 
դրանց կազմում: 

Մասնաճյուղերի ստեղծման գործընթացը Կենտրոնական բանկի ուշադրության 
կենտրոնում է: Սակայն հիմնվելուց հետո նրանց գործունեության տնտեսական կառա-
վարման հարցերն ամբողջությամբ առևտրային բանկերի իրավասությունների շրջանակ-
ներում են: Այդուհանդերձ, առևտրային բանկի տարածքից դուրս գործող ստորաբա-
ժանման գործունեությանն առնչվող որոշ հիմնախնդիրներ դեռևս մնում են չլուծված: 

Հետևաբար մասնաճյուղերի գործունեության ինքնակարգավորման ապահովման, 
տնտեսական կառավարման միջոցառումների համալիրը ենթադրում է իրավական հա-
մապատասխան հիմքերի ձևավորում: 

ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի գործունեության կար-
գավորման ներքին նորմատիվների ներդրման առումով «Բանկերի և բանկային գործու-
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նեության մասին» ՀՀ օրենքի 5-րդ գլխի 44-րդ հոդվածում նպատակահարմար է կատա-
րել լրացում.  

«Կենտրոնական բանկը կարող է սահմանել առևտրային բանկի տարածքից դուրս 
գործող ստորաբաժանման գործունեության հետևյալ նորմատիվները` 

ա)  մասնաճյուղի կողմից ավանդների ներգրավման նվազագույն չափը, 
բ)  մասնաճյուղի վարկային ներդրումների սահմանային հարաբերակցության նոր-

մատիվը, 
գ) մասնաճյուղի զուտ շահույթի և մասնաճյուղի կողմից տրամադրված վարկերի 

հարաբերակցության նորմատիվը»: 
Առաջարկվող օրենսդրական լրացումն անհրաժեշտ կդարձնի համապատասխան 

փոփոխությունները և լրացումները նաև «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բան-
կային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» ԿԲ կանոնակարգ  
2-ում: Եթե մասնաճյուղերի տնտեսական կառավարման միջոցառումների համալիրի ներ-
դրումը մնում է առևտրային բանկի իրավասության շրջանակներում, ապա տվյալ դեպ-
քում կարող է կիրառվել նրա համապատասխան կանոնակարգը` վերևում թվարկված 
նորմատիվների շարքով և սահմանաչափերով: 

 

Հոդվածում դիտարկվում են առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի կառավարման ներքին 
տնտեսական չափանիշները, որոնց ներդրմամբ կբարելավվի արդյունավետությունը ռեսուրսների 
ներգրավման և  վարկավորման գործում:  

Ընդգծվում է, որ ցանկացած բանկային մասնաճյուղի տնտեսական կառավարման միջոցա-
ռումների ելակետը վարկավորման հնարավորությունն է` ներգրավված ռեսուրսների ծավալին 
համապատասխան:  
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КОМПЛЕКС ВНУТРЕННИХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ НОРМАТИВОВ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИЛИАЛАМИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

 

В статье рассматривается комплекс внутренних экономических нормативов управления филиа-
лами коммерческих банков, внедрение которых, будет способствовать эффективному вовлечению 
ресурсов в процесс кредитования. 

 
HOVSEP SARGSYAN 
 

SYSTEM OF INTERNAL CONTROL STANDARDS OF ECONOMIC MANAGEMENT OF 
COMMERCIAL BANKS BRANCHES 

 

The article discusses the economic standards of the Internal Control branches of commercial 
banks, the introduction of which, presumably Indeed, should encourage affiliates to increase their 
interest and responsibility to improve the efficiency of resources and to involve lending. The starting 
point of economic events management branches commercial banks is hte possibility of volume of 
lending hte resources involved.  


