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ԳՈՒՐԳԵՆ ԱՂԱՍԱՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ԱրՊՀ

ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ
ԲԱՆԿԵՐԻ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. կառավարչական որոշումներ, առևտրային
բանկեր, հաճախորդներ, սպասարկում, որոշումների որակ, որոշումների արդյունավետություն, որոշման փուլեր, որոշումների չափանիշներ, «Մեկ պատուհանի» սկզբունք,
վարչակազմակերպական կառուցվածք, ուղղակի ենթականեր, գործադիր, կոլեգիալ
մարմին, տեղակալ, վերահսկողություն
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ՀՀ բանկային համակարգում նոր միտում է նկատվում՝ ուղղված հաճախորդների սպասարկման որակի կատարելագործմանը և նոր գործիքների կիրառմանը: Բավական ակտիվ ձևով արտասահմանյան փորձը և ոճը տեղափոխվում ու տեղայնացվում են ՀՀ բանկային համակարգում: Վերոնշյալ փոփոխությունների իրականացման գործընթացը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մշակել հստակ ծրագիր և ընդունել համապատասխան կառավարչական որոշումներ, որոնք կապահովեն այդ վերջինիս իրագործումը: Այդ ամենը հնարավորություն կտա ապահովելու որակյալ սպասարկում: Այնուամենայնիվ, հաճախորդների բողոքների
հիմնական պատճառը շարունակում է մնալ օպերատիվության ոչ ցանկալի մակարդակը: Որոշումների ընդունման օպերատիվությունը պայմանավորված է գործընթացում ընդգրկված ղեկավարների քանակից և աստիճանակարգային մակարդակներից: Հաճախորդների սպասարկման որակի
բարձրացման համար անհրաժեշտ է կառավարչական որոշումների մակարդակով համապատասխան սպասարկող օղակներին օժտել որոշակի ինքնուրույնությամբ, իսկ այդ ինքնուրույնությունը
չչարաշահելու նպատակով՝ կիրառել ուժեղ վերահսկողական միջոցներ:

Ժամանակակից հարափոփոխ աշխարհում կազմակերպության ղեկավարումն բավական դժվար աշխատանք է, այն հնարավոր չէ արդյունավետ իրականացնել՝ առաջնորդվելով միայն տիպային լուծումներով: Ղեկավարին անհրաժեշտ է իմանալ կառավարման
ընդհանուր դրույթները և, միաժամանակ, հաշվի առնել այն բազմաթիվ փոփոխականները, որոնք ի հայտ են գալիս ղեկավարման գործընթացում:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ լայն տարածում ունեն որոշումների ընդունման ընդարձակ և նեղ ըմբռնումներ: Ընդարձակ իմաստով, դա նույնացվում է կառավարման ողջ գործընթացի հետ, իսկ նեղ իմաստով` նշանակում է այլընտրանքային տարբերակներից որևէ մեկի ընտրություն1:

1

Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Ե., «Տիգրանակերտ», 2009, էջ 249:
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Կազմակերպության բնականոն գործունեության ընթացքում որոշումներ ընդունվում
են կառավարման բոլոր մակարդակներում` ըստ համապատասխան հարցերի: Տարբեր
մակարդակներում կայացված որոշումները տարբերվում են դրանց նախապատրաստման
համար պահանջվող տեղեկատվության ծավալներով: Այսպիսով՝ որոշումը հնարավոր
այլընտրանքներից կատարված ընտրություն է: Կառավարչական որոշումը ընտրություն է,
որը պետք է իրականացնի ղեկավարը կառավարման և որոշակի կազմակերպչական
խնդիրների լուծման ժամանակ:
Կառավարչական որոշումներն իրենց ուրույն և անփոխարինելի դերն ու նշանակությունն ունեն տնտեսության բոլոր ճյուղերում՝ ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական
հատվածում: Այդուհանդերձ, յուրաքանչյուր որոշման վերջնական արդյունքն զգում և
կրում է վերջնական սպառողը: Դիտարկենք առևտրային բանկերում կառավարչական
որոշումների ազդեցությունը հաճախորդների սպասարկման որակի բարելավման վրա՝
վերլուծելով ՀՀ բանկային համակարգի տարբեր առևտրային բանկերի վարչակազմակերպական կառուցվածքները, որոշումների կայացման փուլերը և ազդեցությունը սպասարկման որակի վրա:
Հայաստանի Հանրապետության բանկային ոլորտում գործում են 22 առևտրային
բանկեր և 31 վարկային կազմակերպություններ: Այս պարագայում շուկայում ձևավորվում
է բավական թեժ մրցակցություն հաճախորդների ներգրավման հարցում: Ուսումնասիրելով վերոնշյալ ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների փաթեթները և համապատասխան տոկոսադրույքներն ու սակագները, հանգում ենք
այն եզրակացության, որ դրանք յուրաքանչյուրի մոտ գրեթե նույնն են: Տվյալ իրավիճակում նոր և այլ ընկերություններից հաճախորդներ ներգրավելու հիմնական գործիքները
մատուցվող ծառայությունների արագությունը և որակն են, իսկ այդ ամենը բախվում է
կառավարմանը, մասնավորապես՝ ընդունված կառավարչական որոշումների որակին և
արդյունավետությանը:
Կառավարչական որոշման որակը խնդրի լուծման պարամետրերի ամբողջություն է,
որը բավարարում է վերջնական սպառողին և ապահովում է դրա իրագործման հնարավորություն: Որակը բնութագրող բաղկացուցիչ տարրերն են1.
 կազմակերպական բաղադրիչ,
 տնտեսական բաղադրիչ,
 սոցիալական բաղադրիչ,
 տեխնոլոգիական բաղադրիչ:
Կառավարչական որոշման արդյունավետությունն արտացոլում է այդ որոշման նախապատրաստման և իրագործման համար հատկացված ռեսուրսների և դրա արդյունքում ստացված ռեսուրսների հարաբերակցությունը: Արդյունավետության տեսակների
թվին կարելի է դասել.
 կազմակերպական,
1

Башкатова Ю., Управленческие решения, М., 2008, с. 18.
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 տնտեսական,
 սոցիալական,
 տեխնոլոգիական,
 հոգեբանական,
 իրավական,
 էկոլոգիական:
Ուսումնասիրելով կառավարչական որոշումների արդյունավետության տեսակները՝
անհրաժեշտ է նաև անդրադարձ կատարել դրանց վրա ազդող գործոններին: Տարբեր
հեղինակներ առանձնացնում են գործոնների տարբեր շարքեր: Ընդհանրական տեսքով
դրանք ունեն հետևյալ կազմը1.
 ղեկավարի անձնական հատկանիշները (արհեստավարժություն, մասնագիտական
մակարդակ, գաղափարական հայացքների շրջանակ, գիտագործնական ուղղվածություն և այլն),
 որոշումների ընդունման գործընթացի տեղեկատվական ապահովումը (ռելևանտային (գործին անմիջականորեն առնչվող) տեղեկատվության տեսակարար կշիռը
տեղեկատվության ընդհանուր համակարգում),
 կազմակերպական գործոններ (որոշումների ընդունման գործընթացում աշխատողների մասնակցության չափը, ընդունված որոշման հաղորդումն աստիճանակարգային կառուցվածքով, հաղորդվող հրամանների շղթան, վերահսկողության
կազմակերպումը և այլն),
 տեխնիկական (տեխնիկական զանազան միջոցների օգտագործում),
 հոգեբանական (կազմակերպության կուլտուրան և սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտը),
 որոշումների մշակման, ընդունման և իրագործման ժամանակի տևողությունը,
 արտաքին միջավայրի ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա,
 հստակ նպատակների առկայությունը (նպատակների ծառի կառուցում),
 խնդրի կառուցվածքը,
 լուծումների բազմազանությունը:
Մինչ կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի փուլերին անդրադառնալը, դիտարկենք նաև կառավարչական որոշումների դասակարգման չափանիշները,
որոնք առաջարկվում են տարբեր հեղինակների կողմից: Հիմնականում բոլոր տեսաբանների կողմից առաջարկվում են արմատապես միևնույն դասակարգման չափանիշները,
սակայն որոշ տարբերություններ, այնուամենայնիվ, առկա են: Մասնավորապես՝ չափանիշները հետևյալն են2.
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Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Ե., «Տիգրանակերտ», 2009, էջ 251: Башкатова Ю., Управленческие решения,
М., 2008, с. 18.
2
Злобина Н., Управленческие решения. Тамбов, 2007, с. 6. Пирогова Е., Управленческие решения. Ульяновск, 2010, с. 18. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Ե., «Տիգրանակերտ», 2009, էջ 251:
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1. Ըստ ներազդեցության տիրույթի.
 ընդհանուր` վերաբերում են ամբողջ կազմակերպությանը,
 մասնավոր` վերաբերում են կազմակերպության առանձին կառուցվածքային
ստորաբաժանումների կամ անձանց:
2. Ըստ նպատակների բնույթի.
 ռազմավարական` վերաբերում են գլխավոր խնդիրներին,
 մարտավարական` վերաբերում են առավել մասնավոր խնդիրներին,
 ընթացիկ` ուղղված են առաջնահերթ ընթացիկ խնդիրների լուծմանը:
3. Ըստ որոշումների ընդունման.
 միանձնյա ընդունվող,
 կոլեգիալ,
 կոլեկտիվ:
4. Ըստ գործողությունների ոլորտի.
 տնտեսական,
 կազմակերպական,
 սոցիալական,
 տեխնիկական,
 տեխնոլոգիական,
 հոգեբանական:
5. Ըստ ժամանակի տևողության.
 հեռանկարային (երկարաժամկետ),
 ընթացիկ (միջնաժամկետ),
 կարգավորիչ (կարճաժամկետ):
6. Ըստ գործառութային ուղղվածության.
 պլանավորող,
 կազմակերպական,
 ակտիվացնող,
 համակարգող,
 վերահսկող,
 տեղեկացնող:
7. Ըստ առաջացման պատճառների.
 անսպասելի` իրավիճակային և նախաձեռնողական,
 պլանային` ըստ նախանշման, ծրագրային կամ սեզոնային:
8. Ըստ կրկնվելու հաճախականության.
 ավանդական,
 ոչ ավանդական,
 նորարարական:
9. Ըստ անորոշության մակարդակի.
 անորոշության բացակայություն,
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 որոշակի սահմաններում ռիսկի առկայություն (հավանական անորոշություն),
 ամբողջությամբ անորոշության իրավիճակ:
10.Ըստ որոշում կայացնող ղեկավար անձի հատկանիշների.
 իմպուլսիվ,
 ռիսկային,
 իներտ,
 զգուշավոր,
 հավասարակշռված:
Կառավարչական որոշումների դասակարգման չափանիշները չեն սահմանափակվում վերոնշյալով, դրանք բազմազան են, և անհրաժեշտ է ընտրել այն չափանիշը, որն
առավել նպատակահարմար է կիրառել տվյալ կառավարչական խնդրի լուծման համար:
Եվ այսպես, ունենալով կառավարչական խնդրի դասակարգման համար անհրաժեշտ
չափանիշները, կարող ենք ներկայացնել նաև որոշման ընդունման հիմնական փուլերը:
Փուլերի վերաբերյալ ևս առկա են բազմազան տեսակետներ, և դրանց բազմազանությունը կախված է կառավարչական խնդիրների բարդությունից, դրանց լուծման համար ներգրավված ռեսուրսների բազմազանությունից, նշանակությունից և այլն: Այդ իսկ պատճառով փորձենք համադրել տարբեր տեսաբանների առաջարկությունները՝ և ներկայացնելով մեկ միասնական շղթա:
Կառավարչական որոշման ընդունման հիմնական փուլերը1
2. Հիմնախնդրի
ախտորոշում և
ձևակերպում

5. Իրավիճակի
ախտորոշում

6. Իրավիճակի զարգացման կանխատեսման մշակում

9. Իրավիճակի զարգացման սցենարների
մշակում

10.Կարգավորիչ ներգործության
տեսակների վերաբերյալ
փորձագիտական գնահատում

13. Գործողությունների
պլանի մշակում

1

3. Որոշումների ընդունման
սահմանափակումների և
չափանիշների ձևակերպում

1. Իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ստացում

7. Այլընտրանքների
բացահայտում

14. Պլանի իրագործման
վերահսկողություն

11. Կոլեկտիվ
փորձագիտական
գնահատում

4. Իրավիճակի
վերլուծություն

8. Կարգավորիչ ներգործության հիմնական
տեսակների ընտրություն

12. Այլընտրանքներից
որևէ մեկի ընտրություն

15. Որոշման կայացման հետևանքով
իրավիճակի զարգացման արդյունքների
վերլուծություն

Башкатова Ю., Управленческие решения, М., 2008, с. 34. Герчикова И., Менеджмент, М., 1997, с. 131. Злобина Н., Управленческие решения, Тамбов, 2007, с. 13. Սուվարյան Յու., Մենեջմենթ, Ե., «Տիգրանակերտ»,
2009, էջ 254:
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Այսպիսով, կարելի է ընդհանրացնել վերոնշյալ տեսական մասը՝ կապված կառավարչական որոշումների դերի, էության, դրանց նախապատրաստման և ընդունման համար
անհրաժեշտ գործողությունների և տեղեկատվության հավաքագրման վերաբերյալ:
Փորձենք ներկայացնել կապը ՀՀ բանկային համակարգում ընդունվող կառավարչական որոշումների և հաճախորդների սպասարկման որակի վերաբերյալ՝ կիրառելով վերոնշյալ տեսական և մեթոդաբանական լայն տեղեկատվությունը:
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ՀՀ բանկային համակարգում նոր միտում է
նկատվում ուղղված հաճախորդների սպասարկման որակի կատարելագործմանը և նոր
գործիքների կիրառմանը: Բավական ակտիվ ձևով արտասահմանյան փորձը և ոճը տեղափոխվում ու տեղայնացվում են ՀՀ բանկային համակարգում: Մի շարք բանկեր անցում
են կատարել, այսպես կոչված, «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով հաճախորդների սպասարկմանը, ինչը նպատակ է հետապնդում կրճատելու հաճախորդների համար ավելորդ
քաշքշուկները տարբեր ծառայություններից օգտվելիս: «Մեկ պատուհանի» սկզբունքը ենթադրում է նաև, որ բանկի աշխատակազմը գլոբալ առումով պայմանականորեն բաժանվում է երկու մեծ խմբի.
 սպասարկողներ (Front office),
 սպասարկմանն աջակցողներ (Back office):
Ի՞նչ առավելություններ և թերություններ ունի այս համակարգը, արդյո՞ք արդարացված է դրա ներդրումը մեր շուկայում, և ինչպե՞ս են արձագանքում դրան հաճախորդները:
Բացի դրանից, նոր աշխատաոճը ենթադրում է նաև կառուցվածքային փոփոխություններ,
նոր ստորաբաժանումների ստեղծում, առկա ստորաբաժանումների միավորում կամ լուծարում, ինչպես նաև լրացուցիչ ծախսեր` կապված տեխնիկական վերազինման, աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպման, շենքային պայմանների փոփոխությունների և այլնի հետ:
Վերոնշյալ փոփոխությունների իրականացման գործընթացը սկսելուց առաջ անհրաժեշտ է մշակել հստակ պլան և ընդունել համապատասխան կառավարչական որոշումներ,
որոնք կապահովեն այդ պլանի իրագործումը: Քանի որ «Մեկ պատուհանի» սկզբունքը
ենթադրում է, որ միևնույն աշխատակիցը պետք է միաժամանակ իրականացնի մի քանի
գործառույթներ, ապա առաջ է գալիս ռիսկ՝ կապված նրա մասնագիտական կարողությունների հետ: Այս պարագայում անհրաժեշտ է ուսումնասիրել համապատասխան գործողությունների շղթան և մշակել այնպիսի կառավարչական որոշումներ, որոնք կսահմանեն տիպային գործողությունների մեթոդաբանությունը: Տիպային գործողությունների կիրառումն ընթացիկ գործունեության ժամանակ դյուրացնում է կառավարումը և բացառում
մի շարք գործառնական ռիսկերի առաջացումը:
Այսպես՝ սպասարկման հիմնովին նոր սկզբունքի ներդրումը ցանկացած կազմակերպության, մասնավորապես՝ առևտրային բանկերի համար ենթադրում է գլոբալ փոփոխություններ և առաջ է բերում գլոբալ խնդիրներ, որոնք պահանջում են համակարգային փոփոխություններ և մոտեցումներ: Պայմանականորեն կարելի է առանձնացնել հետևյալ
խնդիրները.
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1. անհրաժեշտ նոր ներքին իրավական ակտերի մշակում և ներդրում,
2. արդեն իսկ գործող ներքին իրավական ակտերի համապատասխանեցում նոր
ձևավորվող իրավիճակին,
3. վարչակազմակերպական կառուցվածքի փոփոխություններ,
4. աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստումների կազմակերպում,
5. նյութատեխնիկական բազայի համալրում անհրաժեշտ սարքերով և սարքավորումներով,
6. շենքային պայմանների համապատասխանեցում սպասարկման նոր սկզբունքի
տրամաբանությանը (հաճախորդների հոսքերին),
7. վերահսկողական նոր համակարգերի ներդրում,
8. հաճախորդների սպասարկման օպերատիվության բարձրացում:
Նախանշված խնդիրների լուծումը պահանջում է բավական լուրջ աշխատանքի իրականացում` կապված անհրաժեշտ կառավարչական որոշումների մշակման, ընդունման և
կիրառման հետ: Ներկայումս ՀՀ բանկային համակարգում մի շարք բանկեր արդեն իսկ
գործում են «Մեկ պատուհանի» սկզբունքով, որոնց քիչ թե շատ հաջողվել է օպտիմալ լուծումներ գտնել առաջադրված խնդիրների համար: Այնուամենայնիվ, հաճախորդների բողոքների հիմնական պատճառը շարունակում է մնալ օպերատիվության ոչ ցանկալի մակարդակը: Որոշումների կայացման օպերատիվությունը պայմանավորված է գործընթացում ընդգրկված ղեկավարների քանակով և աստիճանակարգային մակարդակներով:
Սակայն օպերատիվության խնդրի լուծումը հիմնականում բացասաբար է անդրադառնում
որոշման որակի վրա:
ՀՀ առևտրային բանկերում կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացն
ուսումնասիրելու համար վերլուծության ենթարկենք որոշ առևտրային բանկերի վարչակազմակերպական կառուցվածքները: Վերլուծվող բանկերի ընտրությունն իրականացվել
է այն սկզբունքով, որ ներառվեն արտասահմանյան վերազգային բանկերի հայաստանում
գործող ստորաբաժանումները, ՀՀ-ում գործող այն բանկերը, որոնք մասնաճյուղ ունեն
նաև ԼՂՀ-ում, ինչպես նաև ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ-ն, որն ԼՂՀ բանկային շուկայում օժտված է որոշ առանձնահատկություններով և ընտրանքային մի քանի այլ առևտրային բանկեր: Այսպես՝ ընտրել ենք հետևյալ բանկերը.
1. «Արցախբանկ» ՓԲԸ
2. «Ամերիաբանկ» ՓԲԸ
3. «Առէկսիմբանկ-գազպրոմբանկի խումբ» ՓԲԸ
4. «Անելիք Բանկ» ՓԲԸ
5. «Արդշինինվեստբանկ» ՓԲԸ
6. «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ
7. «Էյչ-Էս-Բի-Սի Բանկ Հայաստան» ՓԲԸ
8. «Կոնվերս Բանկ» ՓԲԸ
9. «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» ԲԲԸ
10.«Յունիբանկ» ՓԲԸ
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11. «ԲԻԲԼՈՍ Բանկ Արմենիա» ՓԲԸ
12. «ՎՏԲ-Հայաստան Բանկ» ՓԲԸ
Բանկերի կառուցվածքների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ գործադիր մարմնի ղեկավարի անմիջական ենթակաների թիվը տատանվում է 9-ից 16: Կառավարման
գրականության մեջ հաճախ ենք հանդիպում ղեկավարման բարձր օղակներում ուղղակի
ենթակաների օպտիմալ քանակի վերաբերյալ վերլուծությունների: Այսպես, օրինակ, ղեկավարման բարձր օղակներում ուղղակի ենթակաների օպտիմալ քանակը չպետք է գերազանցի 7-ը, քանի որ դա իր ազդեցությունն է թողնում կառավարման որակի և օպերատիվության վրա1:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով տեսական և վերլուծական ուսումնասիրությունները՝
կապված կառավարչական որոշումների և հաճախորդների սպասարկման որակի հետ,
հանգում ենք այն եզրակացության, որ անհրաժեշտ է ապահովել օպտիմալ հարաբերակցություն որոշումների որակի, արդյունավետության, մշակման և իրականացման ժամանակի ու արդյունքների ստացման միջև: Հաճախորդների սպասարկման որակի բարձրացման համար, կարծում ենք, անհրաժեշտ է կառավարչական որոշումների մակարդակով համապատասխան սպասարկող օղակներին օժտել որոշակի ինքնուրույնությամբ,
իսկ այդ ինքնուրույնությունը չչարաշահելու նպատակով՝ կիրառել ուժեղ վերահսկողական
միջոցներ: Այդ վերահսկողական գործառույթն արդյունավետ և արագ կազմակերպելու
համար անհրաժեշտ է առևտրային բանկերում կատարել աշխատանքի բաժանում՝ ըստ
համապատասխան ոլորտների նշանակելով համապատասխան տեղակալների, որոնց
թիվը չպետք է գերազանցի 5-ը՝ ըստ զուտ բանկի գործառնական գործընթացների և 2-ը՝
ըստ օժանդակող կամ սպասարկող գործընթացների (վարչակազմակերպական կառուցվածքի առաջարկվող տարբերակ, հավելված 1): Յուրաքանչյուր համակարգող տեղակալին կից ստեղծել վերահսկողական գործառույթ իրականացնող ստորաբաժանում՝ ըստ
տեղակալի իրավասության շրջանակի:
Ընդհանրացնելով նշենք, որ հաճախորդների սպասարկման որակը բարելավելու համար անհրաժեշտ է սպասարկող ստորաբաժանումներին տալ համապատասխան ազատություններ և ապահովել ուժեղ վերահսկողական գործառույթ:

1

Виханский О., Наумов А., Менеджмент, М., 2006, с. 348.
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Հավելված 1
Բաժնետերերի ընդհանուր ժողով
Բանկի խորհուրդ

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանում

Գործադիր ղեկավարման կոլեգիալ մարմին

Վերահսկողական ստորաբաժանում

Գործադիր մարմնի միանձնյա ղեկավար

Գործադիր
մարմնի
միանձնյա
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
բանկային
գործընթացների

Գործադիր
մարմնի
միանձնյա
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
բանկային
գործընթացների

Գործադիր
մարմնի
միանձնյա
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
բանկային
գործընթացների

Գործադիր
մարմնի
միանձնյա
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
բանկային
գործընթացների

Գործադիր
մարմնի
միանձնյա
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
բանկային
գործընթացների

1

2

3

4

5

1

2

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում

Կից
վերահսկողական
ստորաբաժանում
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Գործադիր
Գործադիր
մարմնի
մարմնի
միանձնյա
միանձնյա
ղեկավարի
ղեկավարի
տեղակալ՝ ըստ
տեղակալ՝ ըստ
օժանդակող կամ օժանդակող կամ
սպասարկող
սպասարկող
գործընթացների գործընթացների

ГУРГЕН АГАСАРЯН
ВОЗДЕЙСТВИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
НА КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ КОМЕРЧЕСКИХ БАНКОВ
Ключевые слова: управленческие решения, комерческие банки,
клиенты, обслуживание, качество решения,
производительность решения, этапы решений, критерии принятие решений, принцип
"Одного окна", организационная структура,
непосредственные подчиненные, исполнительный орган, коллегиальный орган, заместитель, контроль
В течении последних нескольких лет в банковской системе РА началась новая тенденция
по усовершенствованию качества обслуживания клиентов и использованию новых инструментов. В банковскую систему РА достаточно активно перемещается и внедряется международный опыт и стиль. Перед началом процесса реализации вышеупомянутых перемен необходимо
создать план действий и принять соответствующие управленческие решения, которые будут сопутствовать реализации плана. Все это даст возможность обеспечить качественное
обслуживание. Тем не менее, основной причиной жалоб клиентов, по-прежнему, остаётся не достаточный уровень оперативности. Оперативность принятия решений связана с количеством руководителей, вовлечённых в этот процесс, и уровнем иерархии. Для повышения качества обслуживания клиентов необходимо на уровне управленческих решений уполномочить соответствующие уровни обслуживания определённой самостоятельностью, а для того, чтобы
эта самостоятельность не злоупотреблялась необходимо применение жёстких мер контроля.
GURGEN AGHASARYAN
MANAGEMENT DECISIONS IMPACT
ON CUSTOMER SERVICE QUALITY IN COMMERCIAL BANKS
Key Words:

мanagement decisions, commercial banks, customers,
service, decision quality, decision productivity, decision
stages, decision-making criteria, "one window" principle,
organizational structure, direct subordinates, executive
body, collegial body, deputy, control

In the last few years the banking system of Armenia started new trend for improving customer
service quality and utilizing new instruments. International experience and style has been actively
introduced and implemented in RA banking system. Before starting the implementation of the above
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mentioned changes an action plan and appropriate administrative decision-making is required to
accompany the implementation of the plan. This will enable to provide quality service. However, main
customer complaints still remain on in sufficient efficiency level. Efficiency of decision-making process
depends on a number of hierarchical levels of management. To improve customer service quality,
certain levels of customer service need to be given adequate independence and for this independence
not to be abused, application of strict control measures are required.

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. զբոսաշրջություն, սեզոնայնություն, պահանջարկ, առաջարկ, ինդեքս, բազմարկչային և
ադիտիվ մոդելներ
Հոդվածում 2009-2013 թթ. եռամսյակային տվյալների հիման վրա, սեզոնայնության ինդեքսների հաշվարկման միջոցով, բացահայտվել են ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի սեզոնային տատանումների առկայությունը և ՀՀ այցելող զբոսաշրջիկների թվի փոփոխության միտումը` կիրառելով սեզոնայնության բազմարկչային և ադիտիվ մոդելները: Կատարվել են նաև կանխատեսումներ:

Զբոսաշրջությունն այսօր համաշխարհային տնտեսության առավել դինամիկ զարգացող ճյուղերից մեկն է, որն ունի սեզոնային բնույթ:
Սեզոնային տատանումների ուսումնասիրության գործնական նշանակությունը կայանում է նրանում, որ տարվա ընթացքում դինամիկայի շարքերի վերլուծության արդյունքում
թվային բնութագրիչներն արտահայտում են ուսումնասիրվող երևույթների զարգացման
առանձնահատկություններն ըստ ամիսների կամ եռամսյակների:
Ըստ էության, սեզոնայնությունը բավական բարդ երևույթ է: Հաճախ դրա հետևանքներն իրարամերժ են: Զբոսաշրջային արդյունքի հատնվելը շուկայում պայմանավորում է
սեզոնային տատանումներ և գների պիկ հատկապես ամռան ընթացքում: Դրան համապատասխանում է նաև պահանջարկի սեզոնային աճը: Մինչդեռ ներկայումս շատ զբոսաշրջային ընկերություններ ունեն բավական ընդարձակ զբոսաշրջային ծրագրերի և երթուղիների տեսականի, որն էլ նրանց համար ապահովում է պահանջարկ գրեթե ամբողջ տարվա
ընթացքում: Դա հարթեցնող ազդեցություն է ունենում սեզոնային տատանումների վրա:
Զբոսաշրջության մեջ սեզոնայնությունն ազդեցությունն է թողնում առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակցության վրա:
Սեզոնայնությունը որոշվում է մի շարք գործոններով, որոնք ստորաբաժանվում են
առաջնայինի և երկրորդայինի:
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Առաջնային են համարվում այն գործոնները, որոնք ձևավորվում են բնակլիմայական
պայմանների ազդեցությամբ:
Երկրորդային են համարվում հետևյալ գործոնները.
 Տնտեսական (զբոսաշրջային ապրանքների և ծառայությունների կառուցվածքը,
առաջարկի միջոցով վճարունակ պահանջարկի ձևավորումը):
 Ժողովրդագրական (դիֆերենցված պահանջարկ, ըստ սեռատարիքային կազմի և
այլ հատկանիշների):
 Հոգեբանական (ավանդույթներ, նորաձևություն, ճաշակ):
 Նյութատեխնիկական (բնակատեղերի, սննդի, տրանսպորտի, առողջարանայինվերականգնողական սպասարկման զարգացում):
 Տեխնոլոգիական:
 Քաղաքական և միջազգային դրություն:
Ժամանման տարբեր շրջաններ ունեն սեզոնային անհամաչափության իրենց յուրահատուկ ձևերը, ինչը հնարավորություն է տալիս խոսելու առանձին մարզերում, երկրներում կամ աշխարհում զբոսաշրջային պահանջարկի անհամաչափության յուրահատկության մասին: Առանձին տարածաշրջաններ տարվա ընթացքում կարող են ունենալ տարբեր զբոսաշրջային հոսքեր: Դրա հետ կապված՝ զբոսաշրջային ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը կարող է տարբեր լինել: Սպառողի կողմից նախընտրած սեզոնային
բնույթը մեծ դեր է խաղում հանգստի վայրն ընտրելու գործում: Այս երևույթն ունի ինչպես
դրական, այնպես էլ բացասական հետևանքներ:
Սեզոնային վերելքներն ու անկումները հաճախ անցանկալի արդյունքների են հանգեցնում, մասնավորապես՝ տարվա ընթացքում զբոսաշրջության ոլորտի սպասարկող
անձնակազմի աշխատանքի ոչ արդյունավետ, անհամաչափ օգտագործում:
Ըստ էության, սեզոնայնությունը չի կարելի վերացնել, այն հնարավոր է մեղմացնել:
Ոչ սեզոնային ժամանակահատվածում այդ նպատակին են ծառայում գովազդային տուրերը, զեղչերը, հատուկ միջոցառումների կազմակերպումը զբոսաշրջիկներին գրավելու
համար (փառատոներ, ցուցահանդեսներ, տոներ), ինտենսիվ տուրերը:
Այս ամենից էլ բխում է սեզոնայնության ուսումնասիրության և սեզոնային տատանումների չափման անհրաժեշտությունը:
Այդ տատանումներին բնորոշ են շարքի մակարդակների փոփոխություններն ըստ
ներտարեկան ժամանակաշրջանների` ամիսների, եռամսյակների: Սեզոնային տատանումների բացահայտումն ու չափումը հնարավորություն են տալիս դատելու սեզոնայնության վերացման և մեղմացման համար միջոցառումների արդյունավետության և մեղմացման մասին:
Գոյություն ունեն սեզոնային տատանումների բացահայտման և քանակական բնութագրման տարբեր եղանակներ: Սովորաբար, դրանց չափման համար օգտագործվում են
սեզոնայնության ինդեքսները (համաթվերը): Սեզոնայնության ինդեքսն` այս կամ այն
ամսվա (եռամսյակի) փաստացի և այդ նույն ամսվա (եռամսյակի) հարթեցված մակարդակների տոկոսային հարաբերությունն է:
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Տնտեսագիտական վերլուծությունների փորձում օգտագործվում են սեզոնայնության
ինդեքսների հաշվարկման տարբեր մեթոդներ` պարզ միջինի, վերլուծական հարթեցման,
սահող միջինների, հարաբերական թվերի և այլն:
Սեզոնայնության ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս ազդել զբոսաշրջության պահանջարկի անհամաչափության վրա: Ներկայումս տնտեսապես զարգացած երկրների
զբոսաշրջային շուկայում հետամուտ են լինում զբոսաշրջային ծառայությունների սեզոնային անհամաչափության նվազմանը` պահանջարկի համեմատ առաջարկի առաջանցիկ
զարգացման հաշվին:
Ստորև ներկայացնենք ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների թվի փոփոխությունները 20092013 թթ.՝ ըստ եռամսյակների:
Աղյուսակ 1
1

ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների թիվը 2009-2013 թթ.՝ ըստ եռամսյակների
Եռամսյակներ
I
II
III
IV

2009 թ.
86569
121152
205086
162474

2010 թ.
92955
137199
257748
199327

2011 թ.
113515
152640
285480
206300

2012 թ.
104374
176660
322040
154861

2013 թ.
128237
193042
356627
279334

Ինչպես երևում է, նշված ժամանակաշրջանում Հայաստան այցելած զբոսաշրջիկների
թիվը զգալի աճել է: Այցելություններն ունեն խիստ արտահայտված սեզոնային բնույթ,
ինչն էլ իր բարձրակետին (պիկ) է հասնում ամռանը` երրորդ եռամսյակում: Ընդ որում,
սեզոնային տատանումների մեծությունը (ամպլիտուդը) բավական կայուն է ողջ դիտարկվող ժամանակաշրջանում:
40 0 0 00
35 0 0 00
30 0 0 00
25 0 0 00
20 0 0 00
15 0 0 00
10 0 0 00
5 0 0 00
0
I

II

III IV

I

II

III IV

I

II

III IV

I

II

III IV

I

II

III IV

Գծապատկեր 1. ՀՀ այցելած զբոսաշրջիկների թվի դինամիկան 2009-2013 թթ.՝
ըստ եռամսյակների1
1

Աղյուսակը կազմել է հեղինակը` հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի տրամադրած տեղեկատվությունը:

337

Ներկայացնենք նաև ՀՀ-ից մեկնող զբոսաշրջիկների թվի փոփոխությունը 2009-2013
թթ.՝ ըստ եռամսյակների:
Աղյուսակ 2
ՀՀ-ից մեկնած զբոսաշրջիկների թիվը 2009-2013 թթ.՝
ըստ եռամսյակների2
Եռամսյակներ

2009 թ.

2010 թ.

2011 թ.

2012 թ.

2013 թ.

I

85198

90950

116068

120050

137128

II

117576

141108

158553

182040

206135

III

193786

242559

271546

306085

335523

IV

129633

174237

168786

198380

227368

Հայաստանից մեկնող զբոսաշրջիկների թիվը նշված ժամանակաշրջանի բոլոր եռամսյակներում նույնպես աճել է:

Գծապատկեր 2. ՀՀ-ից մեկնած զբոսաշրջիկների թվի դինամիկան 2009-2013 թթ.՝
ըստ եռամսյակների3

Գծապատկերից պարզ երևում է, որ բոլոր տարիներին զբոսաշրջության նպատակով
մեր երկրից հիմնականում մեկնում են ամռանը:
Սեզոնայնության օրինաչափությունների և սեզոնային ալիքի բացահայտման համար
անհրաժեշտ է հարթեցնել էմպիրիկ տվյալները, բացահայտել տրենդը:
Եթե տարեցտարի շարքի մակարդակները դրսևորում են աճի կամ նվազման միտում,
ապա սեզոնային տատանումների չափումը կատարվում է վերլուծական հարթեցման եղա-

1

Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով հաշվարկված սեզոնայնության ինդեքսները:
Աղյուսակը կազմել է հեղինակը` հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի կողմից տրամադրած տեղեկատվությունը:
3
Գծապատկերը կառուցել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով հաշվարկված սեզոնայնության ինդեքսները:
2
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նակով: Հարթեցումը կարող է իրականացվել ուղիղ կամ մեկ այլ գծով, որը ճիշտ կարտահայտի դինամիկայի շարքի մակարդակների ֆունկցիոնալ կախվածությունը ժամանակից:
Քանի որ սեզոնային տատանումները յուրաքանչյուր տարի ունենում են իրենց
առանձնահատկությունները, սեզոնայնության ինդեքսները, որպես կանոն, հաշվարկվում
են ոչ թե մեկ, այլ մի քանի տարվա (սովորաբար 3-5) համար:
Աղյուսակ 3
ՀՀ ժամանողների թվի դինամիկայի սեզոնայնության ինդեքսների հաշվարկն ուղիղ գծով
հարթեցման մեթոդով 2009-2013 թթ. համար1

Տարի

1
2009

2010

2011

2012

2013

1

Ժամանող
Եռամների փասսյակներ
տացի թիվը,
yi

2
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV

t

t2

yt

Սեզոնայնության ինՀարթեցված
դեքսներ, %
մակարդակy
∧
I= i
ներ, y t

yt

3
86569
121152
205086
162474
92955
137199
257748
199327
113515
152640
285480
206300
104374
176660
322040
154861
128237
193042
356627
279334

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

5
1
4
9
16
25
36
49
64
81
100
121
144
169
196
225
256
289
324
361
400

6
7
86569
124258.1
242304 130839.4
615258
137420.8
649896 144002.2
464775 150583.5
823194
157164.9
1804236 163746.2
1594616 170327.6
1021635
176909
1526400 183490.3
3140280 190071.7
2475600
196653
1356862 203234.4
2473240 209815.8
4830600 216397.1
2477776 222978.5
2180029 229559.8
3474756 236141.2
6775913 242722.6
5586680 249303.9

3735620

210

2870 43600619 3735620

8
69.7
92.6
149.2
112.8
61.7
87.3
157.4
117.0
64.2
83.2
150.2
104.9
51.4
84.2
1488
69.5
55.9
81.8
146.9
112.1
2000.8
(2001)

Հարթեցված
մակարդակՍեզոնայնության միջին ները` հաշվի
ինդեքսներ, առնելով սեզոնայնությունը,

I

9
60.6
85.8
150.5
103.2
60.6
85.8
150.5
103.2
60.6
85.8
150.5
103.2
60.6
85.8
150.5
103.2
60.6
85.8
150.5
103.2
2000.5
(2001)

∧

−

yt = yt I

10
75300.4
112260.2
206818.3
148610.1
91253.6
134847.5
246438.0
175778.1
107206.9
157434.7
286057.9
202945.9
123160.0
180022.0
325677.6
230113.8
139113.2
202609.1
365297.5
257281.6
3768226.4

Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ հիմք ընդունելով ՀՀ ԱՎԾ վճարային հաշվեկշռի և արտաքին առևտրի բաժնի տրամադրած տեղեկատվությունը:
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Կատարվել է 2009-2013 թթ. ՀՀ ժամանողների թվի դինամիկայի վերլուծական հարթեցում՝ ըստ եռամսյակների, գծային հավասարման միջոցով և հաշվարկվել են սեզոնայնության ինդեքսները:
Տրենդի հավասարումն ընդունել է հետևյալ տեսքը`
∧

y t =117676.72+6581.36t:
Ստացված հավասարման մեջ տեղադրելով t-ի համապատասխան արժեքները` ստաց∧

վել են դինամիկայի շարքի y t հարթեցված մակարդակները:
∧

Փաստացի մակարդակների ( y t ) (սյունակ 1) հարաբերությունը հարթեցված (տեսա∧

կան) y t մակարդակներին (սյունակ 6) սեզոնայնության ինդեքսներն են (սյունակ 7)
տրենդի նկատմամբ:
Քանի որ եռամսյակային ինդեքսները տարբեր տարիներին տարբեր են, դրանք միջինացվում են (սյունակ 8):
Այսպես՝ I եռամսյակի համար.
I = ( 69.7 + 61.7 + 64.2 + 51.4 + 55.9) : 5 = 60.6 :
Նույն սկզբունքով հաշվարկված են սեզոնայնության միջին ինդեքսները մյուս եռամսյակների համար:
Հարթեցված մակարդակները բազմապատկելով սեզոնայնության միջին ինդեքսներով, ստացվել են տեսական (հարթեցված) մակարդակները` հաշվի առնելով «սեզոնային
ալիքը» (սյունակ 9):
Հաշվարկված սեզոնայնության ինդեքսները ցույց են տալիս, որ ՀՀ ժամանողների
միջին թվից նվազագույն շեղումը նկատվում է առաջին եռամսյակում (69.7%, 61.7%,
64.2%, 51.4%, 55.9%), իսկ առավելագույն շեղումը` երրորդ եռամսյակում (149.2%, 157.4%,
150.2%, 148.8%, 146.9%):
Այսպիսով՝ սեզոնայնության ինդեքսների հաշվարկման միջոցով բացահայտվել են
ՀՀ-ում զբոսաշրջության ոլորտի սեզոնային տատանումների առկայությունը և ՀՀ այցելող
զբոսաշրջիկների թվի փոփոխության միտումը:
Տրենդի հավասարման և սեզոնայնության միջին ինդեքսների միջոցով էքստրապոլյացիայի կիրառմամբ կանխատեսվել են 2014 թ. բոլոր եռամսյակների մակարդակները`
պայմանով, որ 2009-2013 թթ. համար զարգացման բացահայտված միտումը կայուն է և
կպահպանվի կանխատեսվող ժամանակաշրջանում.
∧

Y կանխ.= f(t) ⋅ I սեզ
մեզ մոտ `
∧

Y կանխ.= (a 0 + a 1 t ) ⋅ I ë»½.

= (117676,72 + 6581, 36 ⋅ t ) ⋅ I ë»½. :

340

Հավասարման մեջ տեղադրելով t-ի և սեզոնայնության ինդեքսների արժեքները՝
ստացվել են 2014 թ. ՀՀ ժամանողների եռամսյակային կանխատեսվող մակարդակները.
∧

YI

= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 21) ⋅ 0.606 = 155066.5

∧

Y II
∧

Y III
∧

Y IV

= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 22) ⋅ 0.858 = 225196.4
= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 23) ⋅ 1.505 = 404917.2
= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 24) ⋅ 1.032 = 284449.5 :

«Սեզոնային ալիքի» հաշվարկման վերոնշյալ մոդելը կոչվում է «բազմարկչային»: Գոյություն ունի սեզոնային ալիքի հաշվարկման մեկ այլ մոդել ևս` «ադիտիվ», երբ տրենդին
ավելացվում է բացարձակ շեղումների միջին մեծությունը1:
Աղյուսակ 3-ում բերված շարքի էքստրապոլյացիա կատարելու համար որոշվել են
շարքի փաստացի մակարդակների շեղումները հարթեցված մակարդակներից, և
կատարվել են համապատասխան հաշվարկներ:
Ըստ ադիտիվ մոդելի`
∧

Y կանխ.= f ( t ) + ( y i − yˆ t ) =տրենդ+եռամսյակային միջին շեղումներ:
Կատարելով կանխատեսում 2014 թ. համար ադիտիվ մոդելով՝ ստացվել են հետևյալ
արդյունքներն ըստ եռամսյակների:
∧

YI

= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 21) − 71779 = 184106.28

∧

Y II
∧

Y III
∧

Y IV

= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 22) − 27351.68 = 235114.96
= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 23) + 95324.52 = 364372.52
= (117676.72 + 6581.36 ⋅ 24) + 3806.16 = 279435.51 :

Ինչպես տեսնում ենք, բազմարկչային և ադիտիվ մոդելներով ստացված մակարդակների միջև նկատվում են որոշ տարբերություններ, սակայն երկու եղանակի դեպքում էլ
գործում է նույն օրինաչափությունը, ընդ որում, ՀՀ ժամանողների ամենաբարձր կանխատեսվող ցուցանիշը ստացվել է երրորդ եռամսյակի համար:

1

Громыко Г., Теория статистики, М., ИНФРА-М, 2009, 341 с.
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РУЗАННА АРАКЕЛЯН
ИЗУЧЕНИЕ СЕЗОННЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ТУРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Ключевые слова: туризм, сезоннось, потребление, предложение, индекс, мультипликативные и аддитивные модели
В статье, на основе квартальных данных за 2009-2013 гг., путем подсчета сезонных индексов выявлены наличие сезонных колебаний в сфере туризма РА и тенденции изменения численности туристов, посещающих РА, с применением мультипликативной и аддитивной моделей сезонности. Сделаны также прогнозы.

RUZANNA ARAQELYAN
STUDY OF SEASONAL CHARACTERISTICS FOR TOURISM ACTIVITIES
Key Words:

tourism, seasonality, demand, supply, Index,
multiplicative and additive models

In article, on 2009-2013 quarterly basis, and through seasonal indices calculation, reveals
seasonal fluctuations in RA tourism sphere and visiting tourists changing number with the application of
multiplicative and additive seasonal models. Some forecasts are also made in the article.

ՍՈՆԱ ԱՍՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

CLOUD-ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ՎՐԱ ՀԻՄՆՎԱԾ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ
Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային կառավարություն, Cloudտեխնոլոգիաներ, գլոբալացում, ինտերնետ
ծառայություններ, տեղեկատվական համակարգ
Մեր հանրապետության էլեկտրոնային կառավարման համակարգի հետագա զարգացման
համար հարկավոր է, նախ՝ ճիշտ ժամանակին կատարել համապատասխան վերլուծություններ և
հնարավորությունների գնահատում: Չնայած նախնական մեծ ֆինանսական ներդրումների անհրաժեշտությանը, այս համակարգն այսօր արդեն իսկ աշխարհի առաջատարներից մեկն է, և այդ
փաստն անտեսել հնարավոր չէ, իսկ ինչ վերաբերվում է ծառայություն մատուցողի ընտրությանը,
ապա նախընտրելի լուծում է «Ինստիգեյթ» ընկերությունը` ելնելով մի շարք պատճառներից, որոնցից առաջնային է այն, որ ընկերությունը պատրաստ է այդ ամենն իրականացնել բացառապես
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ներքին բարձր որակավորված մասնագետների միջոցով և ունակ է համապատասխան կադրերով
ապահովել համակարգը: Ինչպես նաև կարևորվում է այն փաստը, որ այն տեղական կազմակերպություն է և ոչ թե օտարերկրյա:

Վերջին տասնամյակում համացանցային վեբ ծառայությունների քանակն արագորեն
աճել է, և այսօր արդեն դրանք օգտագործվում են միլիոնավոր ընկերությունների կողմից:
Այդ ամենին զուգահեռ, շատ են մեծացել ինֆորմացիայի կուտակման և անվտանգ պահպանման հետ կապված ծախսերը, այդ իսկ պատճառով էլ որոշ խոշոր ընկերություններ
սկսեցին մեծ ներդրումներ կատարել այնպիսի հետազոտություններում, որոնք կօգնեին
նվազեցնել այդ ծախսերը և երկարաժամկետում ավելի մեծ շահույթներ ստանալ: Այդ հետազոտությունների արդյունքն էլ եղավ նորագույն Cloud (ամպային) տեխնոլոգիաների
բացահայտումը և իրագործումը: Այս տեխնոլոգիան լուծում է հազարավոր խնդիրներ,
որոնք առնչվում են մեծաքանակ տվյալների պահպանման, մշակման և կիրառման հետ,
անվտանգության խնդիրներ՝ թե ծրագրային և թե ապարատային ապահովումների հետ
կապված, և ամենագլխավոր առավելություններից մեկն էլ հենց ծախսերի նվազեցումն ու
անվտանգության խնդիրների լուծումներն են: Այս տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունն
ու զարգացումն այսօր աշխարհի բոլոր առաջատար տեխնոլոգիական համալսարանների
և լաբորատորիաների առաջնահերթ խնդիրներից են:
Այսօր կամայական զարգացող պետության համար առաջնային խնդիրներից են հնարավորինս ճկուն և արդյունավետ պետական կառավարման համակարգի մշակումը և
դրա բնականոն զարգացումը, որը ներկայիս գլոբալացման պայմաններում անհնար է
իրականացնել առանց տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման:
Այսօր արդեն իսկ խնդիր է ոչ թե էլեկտրոնային կառավարության համակարգի ներդրումը, այլ այդ համակարգի հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպումը: Այսինքն`
համակարգը ներդնելու առումով, երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, սակայն դա պետք է
հնարավորինս արդյունավետ կազմակերպել, քանի որ այստեղ շրջանառվող տվյալներն
ու տեղեկատվությունը ռազմավարական մեծ նշանակություն ունեն պետության համար:
Այս նպատակով այժմ աշխարհի գրեթե բոլոր առաջատար երկրներն անցում են կատարել կամ կատարում Cloud-տեխնոլոգիաների վրա հիմնված համակարգերին: Այս տեխնոլոգիաները, բացի ծախսերի կրճատումից, տալիս են մի շարք այլ առավելություններ,
մասնավորապես՝ մեծաքանակ տվյալների (big-data) հետ աշխատանքի կազմակերպման
տեխնոլոգիաներ՝ իրենց անվտանգության համակարգերով: Այսպես՝ բրիտանական
UKFAST հետազոտական ընկերության տվյալների համաձայն1` այս համակարգերի կիրառումը հանգեցնում է 50% համակարգի ճկունության աճի, 49% ապարատային ապահովման վրա կատարվող ծախսերի կրճատման, 42% տարածքային խնայողության, 46% համակարգի աշխատանքի էֆեկտիվության բարձրացման, 36% էլեկտրաէներգիայի խնայողու1

http://www.ukfast.co.uk/cloud-hosting.html

343

թյան, 32% համակարգի ենթակառուցվածքի պարզեցման, 23%-ով հեշտացնում է այլ համակարգերի հետ միասնացումը, ինչպես նաև բարձրացնում անվտանգության մակարդակը:
Cloud-համակարգը համեմատաբար նոր տեխնոլոգիա է, որը վիրտուալացման համակարգերի կիրառման, բաշխված ցանցային համակարգերի, տվյալների պահեստավորման և անվտանգության ապահովման բնագավառներում կատարված ուսումնասիրությունների արդյունք է: IEEE համակարգչային միությունը Cloud-համակարգերը սահմանում է հետևյալ կերպ. «Cloud-համակարգը որոշակի տարածք է, որտեղ տեղեկույթը մշտապես պահվում է համակարգչային սերվերներում, այսինքն` սեղանի համակարգիչներում,
կրող սարքերում, նոթբուքերում ու նեթբուքերում և բոլոր այն սարքավորումները, որոնցով
օգտվողը կարող է մուտք ունենալ դեպի համացանց»1: ԱՄՆ-ի ստանդարտների և տեխնոլոգիաների միջազգային ինստիտուտը2 ներկայացնում է Cloud-համակարգերի առավել
կարևոր հատկանիշներ, որոնցից են սերվերային տվյալներին մուտքի արտոնության
տրման հնարավորությունը՝ ցանցի միջոցով, կամայական վայրից, ինչը կարող է իրականացվել նվազագույն ջանքերով կամ առանց ծառայություն մատուցողի միջամտության:
Այսպիսով, ըստ ՏՏ հանրահայտ միջազգային ամսագրի՝ «Cloud-տեխնոլոգիաների
վրա հիմնված էլեկտրոնային կառավարության առավելություններն ու վտանգները» հոդվածի3, կարող ենք ընդհանրական ձևով սահմանել Cloud-համակարգերի հինգ հիմնական առանձնահատկություններ.
1. Ըստ պահանջի ինքնասպասարկումը, այսինքն` սպառողը կարող է օգտվել Cloudհամակարգի ծառայություններից` դրա բոլոր ընձեռած հնարավորություններից,
ցանցային պահեստներից և ծրագրային միջոցներից կամայական պահի` առանց
ծառայություն մատուցողի՝ մարդկային գործոնի միջամտության:
2. Ցանցային մուտքի լայն հնարավորությունները, այսինքն` սպառողը կարող է համակարգ մուտք ունենալ կամայական սարքավորման միջոցով և իրականացնել
ցանցային հարցումներ:
3. Ռեսուրսների համախմբումը, այսինքն` ֆիզիկական և վիրտուալ ռեսուրսները
հատկացվում են սպառողին` ըստ պահանջի և բազմակի օգտագործման վարձակալության մոդելի:
4. Արագությունն ու ճկունությունը, այսինքն` այս համակարգը կարող է խմբավորել և
համակարգել ռեսուրսներն ըստ պահանջի, այդ իսկ պատճառով էլ, կարելի է
ասել, որ Cloud-ը անծայրածիր է սպառողի համար, քանի որ նրան հատկացվում է
այնքան համակարգչային հզորություն, որքան հարկավոր է. համակարգը հեշտությամբ կարգավորում է այդ ամենը:
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5. Մատուցվող ծառայությունների ճշգրիտ գնահատումը, համակարգի գլխավոր
առավելություններից մեկն է, քանի որ հաճախորդը հեշտությամբ կարող է չափել
իրեն մատուցված ծառայություններն ու մշտադիտարկել դրանք՝ արդյունքում վճարելով հենց մատուցված ծառայությունների դիմաց:
Աշխարհում ընդունված են Cloud-համակարգերով ծառայությունների մատուցման
հիմնական 3 մոդելներ՝
1. SaaS- ծրագրային ապահովումը՝ որպես ծառայություն,
2. PaaS- հարթակը՝ որպես ծառայություն,
3. IaaS-այս մոդելի պարագայում հաճախորդն ըստ պահանջի օգտագործում է Cloud-ի
տրամադրած համակարգչային ռեսուրսները, ինչպիսիք են պրոցեսորի հզորությունը, տվյալների պահեստները, ցանցային միջոցները և այլն:
Ըստ տեղակայման մոդելի1՝ Cloud համակարգերը կարելի է դասակարգել՝ փակ կամ
ներքին համակարգ, համայնքային համակարգ, բաց համակարգ և հիբրիդ:
Cloud-համակարգերն արդեն լայն կիրառություն են գտել աշխարհում, և գրեթե բոլոր
զարգացած երկրներն էլ քայլեր են անում իրենց էլեկտրոնային կառավարության համակարգի համար որպես հարթակ դրանց կիրառման ուղղությամբ, քանի որ դրանք ընձեռում են կառավարությանը մի շարք առավելություններ2, որոնցից են հասանելիությունը և
մատչելիությունը, ծախսերի խնայողությունը, ճկունությունը, էֆեկտիվությունը, ծավալունությունը:
Այսպիսով` ինչպես տեսնում ենք, այս համակարգերը բավական մեծ հնարավորություններ են ընձեռում էլեկտրոնային կառավարության համակարգի արդյունավետ կազմակերպման համար, սակայն այստեղ կան նաև խնդրահարույց հարցեր: Առաջնայինը
համակարգի կազմակերպման ժամանակ ծառայություն մատուցողի ճիշտ ընտրությունն
է, այսինքն` կառավարությունը պետք է որոշի, թե ով է տեխնիկապես սատարելու այդ համակարգը: Այսօր աշխարհի մեծ թվով երկրներում այս ծառայության ապահովման հարցում օգտագործվում են «Մայքրոսոֆթ» ընկերության Cloud-տեխնոլոգիաները, և այն
իրեն լիովին արդարացնում է, սակայն պետք է հաշվի առնել, որ կառավարության համար
առաջնային ռազմավարական խնդիր է այդ համակարգի անվտանգության ապահովումը,
ինչպես նաև հնարավորության դեպքում՝ սեփական միջոցներով և առանց օտարերկրյա
կազմակերպության միջամտության դրա իրականացումը: «Մայքրոսոֆթ» ընկերությունը,
ունենալով ասպարեզում մեծ փորձ և իրացման շուկա, կարող է լավագույն լուծման տարբերակ լինել կամայական զարգացող պետության համար, սակայն հայաստանյան պայմաններում, երբ պետությունն անընդհատ գտնվում է տեղեկատվական պատերազմների
մեջ հարևան պետության հետ, և տեղեկատվությունը լուրջ զենք է, անհրաժեշտ է լավ
մտածել լուծման տարբերակի ընտրության հարցում:
1

2

Saleh Alshomrani1 and Shahzad Qamar, Cloud Based E-Government: Benefits and Challenges International
Journal Of Multidisciplinary Sciences And Engineering, vol. 4, no. 6, july 2013.
Saleh Alshomrani1 and Shahzad Qamar, Cloud Based E-Government: Benefits and Challenges International
Journal Of Multidisciplinary Sciences And Engineering, vol. 4, no. 6, july 2013.
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Հայաստանյան ՏՏ ոլորտի որոշ առաջատար ընկերություններ, հանձին «Ինստիգեյթի»,
ունեն իրենց լուծումները, որոնց գլխավոր առավելությունն այն է, որ ապահովում են համակարգի աշխատանքը բացառապես ներքին ռեսուրսների հաշվին: Սակայն պետք են
նաև երաշխիքներ, որ այդկերպ հնարավոր է ապահովել անվտանգության բարձր մակարդակ:
Ըստ «Ինստիգեյթ» ընկերության` մենք ունենք համապատասխան մասնագետների
խումբ, որոնք կարող են սատարել նման համակարգի գործունեության անխափան և անվտանգ աշխատանքը, սակայն մասնագիտական խմբից բացի, հարկավոր է լուծել նաև
մի շարք տեխնիկական խնդիրներ ևս, քանի որ նման ահռելի համակարգի համար հարկավոր են բավական մեծ ծավալի նախնական ներդրումներ: Մեր այժմյան համակարգը,
որը դեռևս ավարտուն վիճակում չէ, հիմնված է այլ մոդելի վրա, և Cloud-համակարգին
անցում կատարելու համար անհրաժեշտ են արմատական փոփոխություններ: Իհարկե,
նախնական ներդրումային ծախսերն անխուսափելի են, ուստի հարկավոր է մանրակրկիտ գնահատումներ իրականացնել վերջնական որոշում ընդունելուց առաջ:

СОНА АСРЯН
ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО, ОСНОВАННОЕ НА CLOUD (ОБЛАЧНЫХ)
ТЕХНОЛОГИЯХ
Ключевые слова: электронное правительство, Cloud-технологии, глобализация, интернет-услуги, информационные технологии
Обобщая существующие решения для развития электронного правительства в нашей
стране, на мой взгляд, сначала мы должны сделать правильный анализ и оценку возможностей
во время и начать переход к новой системе. Несмотря на необходимость крупных начальных
финансовых вложений, эта система уже является одним из мировых лидеров, и нельзя игнорировать этот факт. А что касается выбора поставщика обслуживания, то я думаю, что более
предпочтительным может быть компания Instigate, исходя из ряда причин. Во первых, компания готова реализовать все с помощью своих высококвалифицированных специалистов и способна обеспечить персоналом для дальнейшей поддержки системы, также я подчеркиваю тот
факт, что это не иностранная, а местная компания, и для стратегических вопросов страны
важно найти решения за счет внутренних ресурсов.
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SONA ASRYAN
E-GOVERNMENT SYSTEM BASED ON CLOUD TECHNOLOGIES
Key Words: e-government, Cloud-technologies, globalization, internet services, information technologies
Summarizing current decisions for e-government development in our country, in my opinion, first,
we need to make proper analysis and evaluation of opportunities at the right time and begin transition
to the new system. Despite necessity for initial financial investments, this system is among world leaders
and we cannot ignore that fact. And what concerns service provider then the solution may be instigate
company for a variety of reasons. First, the company is ready to implement everything through their
highly qualified specialists and is able to provide appropriate staff for further system support, and also
the fact that it is not foreign, but local company, as strategic questions require solutions through
internal resources.

ՄԱՐԻԱ ԱՎԱՆԵՍՈՎԱ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. կրթության որակ, կրթության որակի վիճակագրական ուսումնասիրության մեթոդաբանություն
Չնայած կրթության որակի ժամանակակից մոտեցումների բազմազանությանը, գոյություն
ունեն մի շարք խնդիրներ, այդ թվում՝ բուհերի գործունեության անկախ գնահատման ավանդույթին և կրթության որակի վիճակագրական ուսումնասիրության մեթոդաբանությանն առնչվող: Ազգային վիճակագրական ծառայությունը ներառում է միայն ուսումնական հաստատությունների քանակական բնութագրիչներ՝ ուսանողների, ընդունվողների, շրջանավարտների, պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի թիվը և այլն, մինչդեռ վիճակագրական մեթոդները թույլ են տալիս կրթության որակի հետազոտությունը դարձնել զանգվածային և պարբերական:

Դիտարկենք դասավանդող անձնակազմի գիտական որակավորման գնահատման
ցուցանիշները: Մեր ուսումնասիրությունների սկզբունքներին համապատասխան` ցուցանիշների ընտրության ժամանակ առաջնորդվելու ենք հետևյալ հատկանիշներով`
 ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը պետք է լինի պարզ,
 տեղեկատվության սկզբնաղբյուրը պետք է ապահովի գնահատման անկախությունը,
 ցուցանիշների հաշվարկը կարող է իրականացվել միևնույն գործունեության խմբի
ցանկացած ուսումնական հաստատության համար,
 ցուցանիշները պետք է համապիտանի լինեն տարբեր երկրների ուսումնական
հաստատությունների դասավանդողների համար:
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Դասավանդողների գիտական որակավորման հավատարմագրման ցուցանիշների
կազմում ներառվում են հետևյալ երկուսը`
 մանկավարժների որակավորման ցուցանիշներ.
- գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում ունեցող պրոֆեսորադասախոսական կազմի տոկոսը,
- գիտությունների դոկտորների և (կամ) պրոֆեսորների տոկոսը,
- հաստիքային աշխատակիցների տոկոսը,
- գիտամանկավարժական անձնակազմի հարյուր մարդու հաշվով ատենախոսությունների պաշտպանությունների միջին տարեկան թիվը վերջին հինգ տարիների ընթացքում,
 գիտական և մեթոդաբանական գործունեության արդյունքների ցուցանիշներ.
- գիտության ճյուղերի թիվը, որոնց շրջանակներում կատարվում են գիտական հետազոտություններ,
- գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման միջին տարեկան ծավալը
վերջին հինգ տարիների ընթացքում, հազ. դրամ,
- գիտական հետազոտությունների ֆինանսավորման միջին տարեկան ծավալը
գիտամանկավարժական անձնակազմի միավորի հաշվով վերջին հինգ տարիների ընթացքում, հազ. դրամ,
- վերջին հինգ տարիների ընթացքում հրատարակված մենագրությունների միջին
տարեկան քանակը գիտական աստիճան և (կամ) գիտական կոչում ունեցող
հարյուր հիմնական հաստիքային մանկավարժական աշխատակիցների հաշվով:
Ռուսական վարկանշային մոդելներում հիմնականում օգտագործվում են նույն հավատարմագրման պահանջները` ներառելով նաև այպիսի ցուցանիշներ, ինչպիսիք են հրատարակված հոդվածների և թեզերի, գիտաժողովներին ելույթների, ստացած դրամաշնորհների թիվը, տարբեր ակադեմիաներում անդամությունը և այլն, ինչպես նաև գենդերային
բնութագրիչներ, որոնք գրեթե առնչություն չունեն անձնակազմի որակավորման հետ1:
Հնարավոր է` բուհի մակարդակով նշված ցուցանիշներն արժեքավոր են դասախոսների որակավորման միջամբիոնային և միջֆակուլտետային համեմատության համար,
սակայն դրանք չեն համապատասխանում միջբուհական համեմատություններին, քանի
որ գոյություն չունեն գիտական հետազոտությունների միասնական բազա և մեթոդական
գրականություն:
Դասախոսի որակավորման հաջորդ կարևոր բաղադրիչը գիտական փորձն է, որը
ստացվում է ոչ թե գրքային գիտելիքներից, այլ համաշխարհային գիտության մեջ ունեցած անձնական ներդրումից:

1

Садовой А., Басалаев Ю., Басалаева О., Некоторые аспекты анализа кадрового потенциала на основе рейтинговых оценок / / Проблемы высшего технического образования: Межвузов, сб. науч. тр. / Под общ. ред.
Вострикова А., - Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2004. Вып. 4 (29), Внутривузовские системы качества: опыт
сибирского региона, с. 83-88.
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Գիտականի ներդրումը համաշխարհային գիտության մեջ ամենից առաջ որոշվում է
մրցունակ ամսագրերում հրատարակություններով, որտեղ արտացոլվում են փորձարարական արդյունքներ, որոնց հիման վրա կուտակվում են նոր գիտելիքներ: Ընդ որում, չի
կարելի բացառել գիտաժողովներում բանավոր զեկուցումների և մենագրությունների նշանակությունը:
Առայժմ կրթության որակի գնահատման տեղական և միջազգային փորձը սահմանափակվում է որակական չափանիշներով, ինչպիսիք են կրթական ծրագրերի որակը,
կրթական գործընթացի կազմակերպման որակը, գիտահետազոտական գործունեության
կազմակերպման մակարդակը և այլ ցուցանիշներ, որոնք բարդ է չափել վիճակագրական
մեթոդներով:
Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ կրթության որակի գնահատման համար անհրաժեշտ են
և բավարար մի քանի տեղեկատվական ցուցանիշներ: Կրթության որակի ամբողջական
(ինտեգրալ) գահատականը (Y) պետք է ներառի երեք օբյեկտիվ ցուցանիշ. երկու ներքին
ցուցանիշ` գիտական աշխատությունների հիշատակման (ցիտման) ինդեքս ( ), դասավանդողների արտոնագրային ակտիվությունը (
վարտների պահանջվածությունը (

), և մեկ արտաքին ցուցանիշ` շրջանա-

): Ինչպես արդեն նշվել է, առաջին երկու ցուցանիշ-

ները բնութագրում են և՛ դասախոսի որակավորումը, և՛ նրանց գիտական գործունեության արդյունքները, իսկ վերջինը բնութագրում է կրթական գործունեության արդյունքները:
Այսպիսով՝ ամբողջական (ինտեգրալ) գնահատականը ներկայացված է ուսումնական
հաստատության կրթական և գիտական գործունեության արդյունքների ցուցանիշներով,
ինչը, մեր կարծիքով, տրամաբանական է:
Այն դեպքում, երբ շրջանավարտների պահանջվածությունը գնահատել հնարավոր չէ,
այն կարելի է փոխարինել կրթական արդյունքի որակի սուբյեկտիվ ցուցանիշով, այն է`
կրթության որակով շրջանավարտների (կամ գործատուների) բավարարվածությամբ ( ):
Սակայն սուբյեկտիվության պատճառով տվյալ ցուցանիշը չի տիրապետում կրթության
որակի միջբուհական համեմատության անհրաժեշտ հուսալիության: Այնուամենայնիվ,
մեր կարծիքով, կրթության որակի ներբուհական հետազոտության համար կրթության
որակով շրջանավարտների բավարարվածության ցուցանիշը կարող է ներառվել բարձրագույն կրթության որակի ամբողջական (ինտեգրալ) գնահատման մոդելում` որպես չորրորդ ցուցանիշ.
(1),
որտեղ`
– կշռման գործակիցներն են:
Ինչպես արդեն նշեցինք, բուհերի դասախոսների որակավորման գնահատման համար նպատակահարմար է օգտագործել երկու ցուցանիշ` հիշատակման (ցիտման) ինդեքսը և արտոնագրային ակտիվությունը:
Քննարկենք նշված ցուցանիշները`
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Հիշատակման (ցիտման) ինդեքսի օգնությամբ նպատակահարմար է վերլուծել
դասախոսի գիտական ակտիվությունը: Այդ պատճառով այս ցուցանիշի հաշվարկը հատկապես կարևոր է բնագիտական ֆակուլտետների դասախոսների որակավորման գնահատման համար: Մեր կարծիքով, այս ցուցանիշը նպատակահարմար է ուսումնասիրել այն բուհերում, որոնց կից գործում են գիտահետազոտական
ինստիտուտներ:
 Արտոնագրային ակտիվության օգնությամբ վերլուծում են կիրառական հետազոտությունների ոլորտի դասախոսների որակավորումը: Տվյալ ցուցանիշն առաջնային նշանակություն է ստանում տեխնիկական ֆակուլտետների դասախոսների
որակավորման գնահատման համար և պակաս կիրառական է բնագիտական ֆակուլտետների դասախոսների համար:
Դասախոսների գիտական որակավորման վիճակագրական հետազոտության մեթոդաբանությունը ներառում է հետևյալ փուլերը`
Առաջին փուլ: Հիշատակման (ցիտման) ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդի ընտրություն:
Դասախոսների գիտական որակավորման գնահատման համար օգտագործում են
գիտական աշխատությունների հիշատակման (ցիտման) հետևյալ ցուցանիշները`
 Հիշատակման (ցիտման) ինդեքս (Citation Index). տվյալ գիտնականի աշխատություններին արված հղումների քանակը համաշխարհային գիտական գրականությունում, որն արտացոլում է նրա գիտական արդյունքների պահանջվածությունը:
 Ամսագրի «իմպակտ - ֆակտոր» (impact factor) կամ «ազդեցության գործոն». որոշում է ամսագրի կարևորությունը: Այն ցույց է տալիս, թե միջինում քանի անգամ է
ցիտվում ամսագրում հրատարակված յուրաքանչյուր հոդվածը հրատարակմանը
հաջորդող երկու տարիների ընթացքում1: Ցուցանիշի հաշվարկը, օրինակ, 2013
թվականի համար կիրականացվի հետևյալ կերպ`
IF=A / B (2)
որտեղ`
A– 2011-2012 թթ. ընթացքում տվյալ ամսագրում հրատարակված հոդվածների հիշատակումների (ցիտումների) ընդհանուր թիվն է 2013 թ. ընթացքում,
B– տվյալ ամսագրում հրատարակված հոդվածների թիվն է 2006-2007 թթ. ընթացքում:
Բարձր իմպակտ – ֆակտորով ամսագրերը, որպես կանոն, ունենում են ընթերցողների սահմանափակ շրջանակ, թողարկվում են ոչ մեծ խմբաքանակով, և դրանց արժեքն
ավելի ցածր է, քան ցածր իմպակտ – ֆակտոր ունեցող ճանաչված ամսագրերի արժեքը2:
1

2

Вordons M., Fernandez M., Gomez I., Advantages and limitations in the use of impact factor measures for the
assessment of research performance in a peripheral country / / Scientometrics. 2002, Vol. 53, № 2., p. 195-206.
Garfield E., Sher I.H., New factors in the evaluation of scientific literature through citation indexing// American
Documentation. 1963., Vol. 14., №3., p. 195-201.
Rousseau R., Journal Evaluation: Technical and Practical Issues / / Library Trends. 2002.,Vol . 50. , № 3., p. 418-439.
Abbott A., University libraries put pen to paper in journal pricing protest / / Nature. 1999. Vol. 398, p. 740.
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Տվյալ ցուցանիշի հիմնական թերություններն են1`
 հիշատակումը (ցիտումը) որոշվում է վերջին երկու տարիների տվյալների հիման
վրա,
 իմպակտ – ֆակտորը կախված է գիտական գործունեության հետ ուղղակիորեն
կապ չունեցող այնպիսի չափորոշիչներից, ինչպիսիք են ամսագրի տիպն ու հետազոտությունների ոլորտը, և տարեցտարի կարող է էական փոփոխությունների ենթարկվել,
9 հայրենական գիտական ամսագրերը, ի տարբերություն արտասահմանյանի, բնութագրվում են իմպակտ – ֆակտորի ավելի ցածր արժեքներով,
 Հիրշի ինդեքսը (Hirsch index; h-index) գիտաչափական ցուցանիշ է, որը հիմնված
է գիտական աշխատությունների անհատական հիշատակման (ցիտման) չափման
վրա: h-ինդեքսը թույլ է տալիս գնահատել գիտնականի գիտական ակտիվությունն
առանց հաշվի առելու վերջինիս աշխատությունների հիշատակման (ցիտման)
ցածր մակարդակը2: Միևնույն ժամանակ, h-ինդեքսն առանձնանում է հաշվարկման բարդ մեթոդաբանությամբ, և ի տարբերություն հիշատակման (ցիտման) ինդեքսի` հաշվարկներում պակաս թափանցիկ է:
Երկրորդ փուլ: Հետազոտության համար անհրաժեշտ տեղեկատվական բազայի
ընտրություն:
Գոյություն ունեն հիշատակման (ցիտման) ինդեքսի տարբեր տեղեկատվական բազաներ: Ամենից հաջող կառուցված են Slac Spires-ը (հրատարակություններ ֆիզիկայի
գծով), ինչպես նաև ADS աստղաֆիզիկական տվյալների բազան: 1960-ին հիմնադրված
Thomson Reuters ընկերության տվյալների բազան համարվում է ամենաունիվերսալը, քանի որ ընդգրկում է տվյալներ բոլոր գիտությունների վերաբերյալ3: Կայքում կարելի է
գտնել 1945-ից հրատարակվող բոլոր աշխատությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն:
Երրորդ փուլ: Հետազոտության օբյեկտի ընտրություն և հետազոտության խնդիրների
սահմանում:
Նման հետազոտությունների հիմնական խնդիրն է ապացուցել, որ պետական համալսարանների դասախոսների գիտական որակավորման համար կարելի է օգտագործել
ցուցանիշներ, որոնք հիմնված են գիտական հրատարակությունների հիշատակման
(ցիտման) գտահատման վրա, և դրա համար բավարար է ունենալ միայն տվյալների գիտաչափական բազա և դասավանդողների ցանկ, որոնք տեղադրված կլինեն համալասարանների կայքէջերում:
Չորրորդ փուլ: Տեղեկատվության հավաքագրում: Տվյալներ հավաքագրվում են, նախ՝
համալսարանների WEB կայքերից, այնուհետև ISI կայքից:
1

Иванов А., Импакт-фактор как показатель положения дел в российской науке (на примере геологических
журналов). [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.scientific.ru/monitor/if domestic j.html .
2
Hirsch J., An index to quantify an individual's scientific research output. / / PNAS . - 2005. - № 102 (46)., p.
16569-16572.
3
/http://pcs.isiknowledge.com/
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Հետազոտությունների ընթացքում համալսարանի յուրաքանչյուր աշխատակցի հաշվով հաշվարկում են՝
 աշխատությունների թիվը,
 բոլոր աշխատություններին արված հղումների թիվը՝ հիշատակման (ցիտման) ինդեքսը,
 մեկ աշխատությանն արված հղումների առավելագույն թիվը:
Հինգերորդ փուլ: Հավաքագրված տեղեկատվության համադրում, խմբավորում և
վերլուծություն: Հավաքագրված տեղեկատվությունը խմբավորվում է ըստ ամբիոնների և
ֆակուլտետների, ինչպես նաև ամբողջացվում է ըստ յուրաքանչյուր ուսումնասիրվող համալսարանի: Կարելի է նաև բուհի աշխատակիցներին խմբավորել ըստ հաստիքային աշխատակիցների և համատեղությամբ աշխատողների:
Շրջանավարտների պահանջվածության հետազոտության մեթոդաբանությունը ներառում է հետևյալ փուլերը.
Առաջին փուլ: Շրջանավարտների վերաբերյալ տվյալների բազայի ստեղծում:
Երկրորդ փուլ: Ընթացակարգի մշակում և շրջանավարտների հարցումների անցկացում:
Հարցաշարերը կարղ են պարունակել հետևյալ հարցերը`
 «Որտե՞ղ եք աշխատել համալսարանն ավարտելուց հետո»:
 «Որտե՞ղ եք աշխատում ներկա պահին»:
Նմանօրինակ հարցումները հնարավորություն են տալիս պարզելու`
 շրջանավարտների աշխատունակության մակարդակը,
 նորավարտ շրջանավարտների աշխատավարձի միջին մակարդակը,
 հետբուհական կրթության ուղղությունները, իրենց հաջողությունների վերաբերյալ
ուսանողների կարծիքը:
Երրորդ փուլ: Հավաքագրված տեղեկատվության համադրում, խմբավորում և վերլուծություն:
Հավաքագրված տեղեկատվությունը խմբավորվում է ըստ մասնագիտությունների,
թողարկման տարվա և ֆակուլտետների:
Հավաքագրված ցուցանիշների վերլուծության համար կիրառվում են հետևյալ երկու
ցուցանիշները`
 աշխատունակության ընթացիկ մակարդակը. դա շրջանավարտների տոկոսն է
ընդհանուր շրջանավարտների թվում, ովքեր աշխատում են հարցման պահին, այդ
թվում` ըստ իրենց մասնագիտությունների և արտասահմանյան կազմակերպություններում,
 աշխատունակության հրատապ մակարդակը. շրջանավարտների տոկոսն է ընդհանուր շրջանավարտների թվում, ովքեր աշխատանքի են անցել համալսարանն
ավարտելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում, այդ թվում` ըստ իրենց մասնագիտությունների և արտասահմանյան կազմակերպություններում:
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Շրջանավարտի մրցունակության մակարդակը նրա անձնական և մասնագիտական
բնութագրիչների ամբողջությունն է, որ ապահովում է տվյալ շրջանավարտի մրցակցային
առավելությունն աշխատանքի շուկայում:
Որևէ մասնագիտության շրջանավարտի մրցունակության պատկերը կազմելու համար
հարկավոր է տիրապետել հետևյալ տեղեկատվությանը`
 շրջանավարտի ստացած կրթության ուժեղ կողմերը, այսինքն` այն գիտելիքները,
ունակություններն ու հմտությունները, որոնք տվյալ համալասարանի կրթության
որակն առանձնացնում են այլ բուհերում մատուցվող կրթության որակից,
 շրջանավարտի թույլ կողմերը, այսինքն` այն սպասումները, որոնք չեն բավարարվել կրթության ընթացքում. ակնհայտ է, որքան շատ լինեն թույլ կողմերն ու որքան
էական լինեն դրանք, այնքան ցածր կլինի շրջանավարտի մրցունակությունը և,
հետևաբար՝ ցածր կլինի նաև տվյալ մասագիտության գծով կրթության որակը`
համեմատած այլ մասնագիտությունների կամ այլ բուհերի կրթության որակի հետ:
Մրցունակ պատկերների կառուցումը կրթության որակի սուբյեկտիվ գնահատականն
է, որը կառուցված է ուսանողների կամ գործատուների կարծիքների հիման վրա:
Այսպիսով՝ շրջանավարտների մրցունակության գնահատումն անհրաժեշտ է իրականացնել SWOT վերլուծության միջոցով (strength-ուժ, weakness-թուլություն, opportunityհնարավորություն, threat-սպառնալիք):
SWOT վերլուծության անցկացման մեթոդաբանությունը հետևյալում1 է. ուսանողների
կարծիքների բախումից խուսափելու համար նպատակահարմար է նրանց բաժանել 3-4հոգանոց խմբերի: Յուրաքանչյուր ենթախումբ պետք է նշի ստացած կրթության ուժեղ և
թույլ կողմերը, հնարավորություններն ու բարդությունները, որոնք ծագում են բուհն
ավարտելուց հետո: Հաջորդիվ, անհրաժեշտ է գնահատել յուրաքանչյուր դիրքորոշման
նշանակալիությունը: Նշանակալիությունը ( ) կարելի է գնահատել 5-10-բալանոց սանդղակով: Այնուհետև հաշվարկվում է ուժեղ և թույլ կողմերի, հնարավորությունների և սպառնալիքների ինտեգրալ գնահատականը: Ինտեգրալ գնահատականի հաշվարկի ձևակերպման օրինակը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում:
կշիռը որոշվում է հետևյալ բանաձևով`
(3),
որտեղ`

- i-րդ տեսակետի կրկնությունների թիվն է:

Ինտեգրալ գնահատականների հաշվարկից հետո գնահատվում են ընթացիկ մրցունակությունը (current competitive ( )), շրջանավարտի ներուժը (հեռանկարային մրցունակությունը – promising competitive (

)) և ընդհանուր մրցունակությունը (overall competitive (C)):

(4)
(5)

1

Донецкая С., Анализ конкурентоспособности выпускников новосибирских вузов /Высшее профессиональное
образование: традиции и инновации: труды II международной научной конференции. — Кемерово: Кузбассвузиздат, 2009, с. 136-138.
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(6),
որտեղ`

- ուժեղ կողմի i-րդ տեսակետն է,

հնարավորությունների i-րդ տեսակետն է,

– թույլ կողմի i-րդ տեսակետն է,

-

– սպառնալիքների i-րդ տեսակետն է:
Աղյուսակ 1

Շրջանավարտների ուժեղ կողմերի վերլուծություն
Ուժեղ կողմեր
1.
2.
…
Գումարային
գնահատական

Կշիռը

1,0

Նշանակալիություն (

)

Ինտեգրալ գնահատական

-

Ընթացիկ մրցունակությունը ցույց է տալիս, թե կրթության արդյունքները (ուժեղ կողմերը) որքան են գերազանցում շրջաավարտի չիրագործված սպասելիքները (թույլ կողմեր):
Հեռանկարային մրցունակությունը ցույց է տալիս կրթության ընթացքում ձեռք բերած
գիտելիքների, ունակությունների և հմտությունների իրացման հնարավորությունն ապագայում:
Ընդհանուր մրցունակությունը շրջանավարտի մրցունակության ինտեգրալ գնահատականն է, որը հաշվի է առնում ոչ միայն ստացած գիտելիքների որակը, այլև դրանք
ապագայում օգտագործելու հնարավորությունը:

МАРИЯ АВАНЕСОВА
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Ключевые слова: качество
образования,
методология
статистического анализа качества образования
Несмотря на существующее разнообразие оценки качества высшего образования, нерешенными остаются такие вопросы, как отсутствие независимой оценки деятельности вузов,
отсутствие методологии статистического изучения качества образования. Национальная
статистическая служба включает только количественные характеристики учебных заведений, например, число студентов, поступающих, выпускников, число преподавательского состава и т.д, тогда, как статистические методы позволяют более массово и периодически проводить анализ качества образования.

354

MARIA AVANESOVA
STATISTICAL STUDY OF METODOLOGICAL ISSUES OF QUALITY IN HIGHER EDUCATION
Key Words:

education quality, methodology of statistical
analysis for education quality

Despite the existing diversity for assessing higher education quality, issues such as lack of
universities independent evaluation and lack of statistical methodology for studying education quality
remain unsolved. National statistical service includes only educational institutions quantitative
characteristics, for instance, students quantity, graduates, university teaching staff etc, meanwhile
statistical methods enable to organize the study of education quality more massively and periodically.

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ ՑՈՒՑԱՆԻՇԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1996-2014 ԹԹ. ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՀՀ-ՈՒՄ ԵՎ
ԱՇԽԱՐՀԻ ԱՅԼ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. տնտեսական ազատության ինդեքս, խմբային միջինների մեթոդ, վարիացիայի գործակից, դինամիկ վերլուծություն
Հոդվածում քննարկվել են տնտեսական ազատության ինդեքսի (համաթվի) հասկացությունը,
դրա բաղադրիչները, հաշվարկման կարգը, ըստ ցուցանիշի առանձնացվող երկրների հինգ խումբ:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՀՀ-ն Թուրքիայի և Ադրբեջանի հարևան երկիր է, կատարվել է այդ երեք երկրի տնտեսական ազատության ինդեքսի համեմատական վերլուծություն, որի
արդյունքում ՀՀ-ն 2014-ին գրանցել է ամենաբարձր ցուցանիշը: Կատարվել է ՀՀ-ում և աշխարհի
այլ երկրներում տնտեսական ազատության ինդեքսի խմբավորում, առանձնացվել են համապատասխան խմբեր և ստուգվել դրանց համասեռությունը:

Տնտեսական ազատությունը յուրաքանչյուր սուբյեկտի իրավունքն է՝ կառավարելու իր
աշխատուժը և ունեցվածքը: Տնտեսական տեսանկյունից՝ ազատ հասարակության մեջ
անհատներն անկախ են աշխատելու, արտադրելու, սպառելու, ներդնելու մեջ, իսկ կառավարությունները թույլ են տալիս, որ աշխատուժը, կապիտալը և ապրանքներն ազատ տեղաշարժվեն1:

1
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Տնտեսական ազատությունը չափվում է՝ հիմնվելով տասը քանակական և որակական
ցուցանիշների վրա` սեփականության իրավունքի պաշտպանվածություն, ազատությունը
կոռուպցիայից, ֆիսկալ ազատություն, ազատություն կառավարությունից, գործարար
ազատություն, աշխատանքային ազատություն, արժութային ազատություն, առևտրի
ազատություն, ներդրումային ազատություն, ֆինանսական ազատություն։
Այս 10 ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը տատանվում է 0-ից 100-ի միջակայքում, և 100
միավորը համարվում է ազատության ամենաբարձր ցուցանիշը: Յուրաքանչյուր երկրի
համար տնտեսական ազատության ընդհանուր միավորը որոշվում է վերոնշյալ 10 ցուցանիշների միջինի հաշվարկման միջոցով, հաշվի առնելով յուրաքանչյուր ցուցանիշի համար հատկացված կշիռները: Երկրներն ըստ տնտեսական ազատության ցուցանիշի
առանձնացնում ենք հինգ խմբի՝
1. ազատ (երկրներ, որոնք ստացել են 80-100 միավոր),
2. հիմնականում ազատ (70-79,9),
3. միջին ազատության (60-69,9),
4. հիմնականում ոչ ազատ (50-59,9),
5. ճնշված (0-49,9):

Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսական ազատության ինդեքսը 1996-2014 թթ. ընթացքում1

Ըստ 1996-2014 թթ. տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշի՝ ՀՀ-ն ճնշված
խմբից այժմ ներառվել է միջին ազատության խմբի մեջ, բացառություն են 2004 և 2006 թթ.
գրանցած ցուցանիշները, որոնք համապատասխանում են հիմնականում ազատ խմբին:
1996-2014 թթ. ընթացքում կոռուպցիայից ազատության ցուցանիշը ունեցել է նվազման միտում, այսինքն՝ կոռուպցիան երկրում աճում է և ըստ տնտեսական ազատության
ցուցանիշի՝ գտնվում ճնշված խմբի մեջ: Հակակոռուպցիոն ռազմավարության և դրա
իրականացման միջոցառումների ծրագրով, որպես հակակոռուպցիոն ռազմավարության
1
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հիմնական նպատակ և ակնկալվող վերջնական արդյունք, սահմանվել է կոռուպցիայի
ընդհանուր մակարդակի էական կրճատումը, իսկ ակնկալվող հիմնական արդյունքներն
են կոռուպցիայի համակարգային բնույթի վերացումը, կոռուպցիայի տարածվածության
աստիճանի նշանակալի սահմանափակումը, քաղաքացիներին մատուցվող հանրային
ծառայությունների որակի բարելավումը, սոցիալական արդարության ընկալման բարելավումը, քաղաքական համակարգի կայունության ամրապնդումը, երկրի տնտեսական
մրցակցության բարձրացումը: Գործարար և առևտրի ազատության ցուցանիշները, հակառակ կոռուպցիայի, ունեցել են աճման միտում և գտնվում են ազատ խմբի մեջ: Իսկ
ներդրումային և ֆինանսական ազատության ցուցանիշները այժմ գտնվում են հիմնականում ազատ խմբի մեջ, չնայած նրան, որ որոշ տարիներ այդ ցուցանիշները եղել են
ազատ խմբի մեջ:
ՀՀ ֆինանսական հատվածում գերակշռում են բանկերը. բանկային ոլորտը Հայաստանում այս 20 տարվա ընթացքում բացառիկ զարգացում է ապրել և ենթարկվել կառուցվածքային բարեփոխումների` դառնալով միջազգային չափանիշներին համապատասխան: Այս առաջընթացի արդյունքում է, որ տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշի մեջ ներառված ֆինանսական և ներդրումային ազատության ցուցանիշները գտնվում
են հիմնականում ազատ խմբի մեջ:
ՀՀ-ում տնտեսական ազատության ինդեքսի որոշակի բարելավումը կապված է պետական ծախսերի կառավարման հետ: 2002-ից սկսած, երբ Հայաստանը սկսեց միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի1 բարեփոխումները, որոնց առաջնային նպատակն էր ուրվագծել մակրոտնտեսական դաշտը և ֆինանսական առանցքային քաղաքականությունն ու
գերակայությունները, հնարավորություն ընձեռվեց բարելավելու երկրի պետական ծախսերի կառավարումը, որի արդյունքում բարելավվեցին գործարար, առևտրային, ֆինանսական ազատությունների, երկրի տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշները:
Վերջինս 2014 թ. 2002 թ. համեմատ աճեց 1.3%-ով:
Ըստ 2014 թ. տնտեսական ազատության ցուցանիշի՝ 179 երկրի մեջ Հայաստանն
զբաղեցրել է 42-րդ հորիզոնականը՝ 68.9 միավորով և համարվել ԱՊՀ տարածքում
տնտեսապես ամենաազատականացված պետությունը։
Հարավկովկասյան երկրների հետ համեմատելիս լավագույն ցուցանիշը գրանցել է
Վրաստանը՝ 23-րդ դիրք։ Հայաստանն իր ցուցանիշով միջին ազատության խմբի երկրների մեջ է։ Եվրոպական 43 երկրի մեջ Հայաստանը գրավում է 18-րդ տեղը, և ՀՀ ցուցանիշը գերազանցում է աշխարհի և տարածաշրջանի միջին ցուցանիշը:
2013 թ. համեմատ ՀՀ-ն իր դիրքերը զիջել է 0,5 միավորով՝ ներդրումային, գործարարության և դրամական ազատության ոլորտներում գրանցված անկման պատճառով, 38րդ հորիզոնականից հայտնվելով 42-րդ հորիզոնականում, սակայն մնացել միջին ազատության խմբի երկրների մեջ:
1

Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի հիմնական նպատակը պետական ծախսերի կառավարման
համակարգի արդյունավետության բարձրացումն է, որը մշակվում է յուրաքանչյուր տարի՝ հաջորդ երկու
տարիների համար:
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Տնտեսական ազատության ինդեքսի հաշվարկման 20 տարիների ընթացքում Հայաստանը բարելավել է իր ազատության միավորը 26,7 միավորով, որը համարվում է չորրորդ
ամենամեծ աճը:
Ըստ Հերիթիջ Ֆաունդեյշընի՝ 2014 թ. դրությամբ ազատ երկրների խմբի մեջ է ներառվել միայն 6 երկիր՝ Կանադա (80.2 միավոր), Նոր Զելանդիա (81.2 միավոր), Շվեյցարիա (81.6 միավոր), Ավստրալիա (82.0 միավոր), Սինգապուր (89.4 միավոր), Հոնկոնգ
(90.1 միավոր): Ամենացածր տնտեսական ազատություն ունեցող երկիրը Հյուսիսային Կորեան է, որի ցուցանիշը 2014 թ. ընդամենը 1 է:
2014 թ. դրությամբ 178 երկրի հաշվով ճնշված երկրների մեջ են ներառվել երկրների
15.17%-ը, հիմնականում ոչ ազատ երկրների մեջ՝ 34.27%-ը, միջին ազատության երկրների
մեջ՝ 31.46%-ը, հիմնականում ազատ երկրների մեջ՝ 15.73%-ը, ազատ երկրների մեջ՝ 3.37%-ը:
Հանգեցինք այն եզրակացության, որ ամենամեծ խումբը հիմնականում ոչ ազատ երկրներն են և միջին ազատության երկրները, այսինքն՝ երկրները դեռ երկար ճանապարհ
ունեն անցնելու տնտեսական ազատություն ձեռք բերելու համար:

Գծապատկեր 2. Հայաստանի, Թուրքիայի և Ադրբեջանի տնտեսական ազատության ինդեքսները 1995-2014 թթ. ընթացքում1

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի հարևան երկրները՝ Թուրքիան և
Ադրբեջանը, գտնվում են նույն տարածաշրջանում, ուսումնասիրենք այս երեք երկրի
տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշի շարժընթացը 1995-2014 թթ. ընթացքում:
1995-2006 թթ. ընթացքում ՀՀ և Ադրբեջանի տնտեսական ազատության ցուցանիշները
ունեցել են աճման, իսկ Թուրքիայի ցուցանիշը՝ ինչպես աճման, այնպես էլ նվազման միտում, սակայն արդեն 2006-ից այն նույնպես աճել է: 1996 թ. Հայաստանը և Ադրբեջանը
ընդգրկվել են ճնշված երկրների, իսկ Թուրքիան հիմնականում ոչ ազատ երկրների խմբի
մեջ: Արդեն 2001 թ. Հայաստանի տնտեսական ազատության ինդեքսը եղել է ամենա1
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բարձրը և շարունակում է աճել, 2001 թ. ներառվել է միջին ազատության խմբի երկրների
մեջ և բարելավում է իր դիրքերն այդտեղ:
Չնայած նրան, որ Ադրբեջանը հարուստ է նավթային պաշարներով, իսկ Թուրքիայի
տնտեսությունը բավական զարգացած է և ինտեգրված համաշխարհային առևտրային
համակարգին, եկամուտ է ստանում նաև գյուղատնտեսական արտադրանքների արտահանումից, զարգացած են նաև թեթև արդյունաբերությունը, տրանսպորտային միջոցների
արտադրությունը, սակայն, դրան զուգահեռ, Հայաստանը, տնտեսության զարգացած
ճյուղերից՝ շինարարությունից և գյուղատնտեսությունից բացի, ունի նաև հզոր մի զենք՝
մարդկային ռեսուրս: Գիտակցելով այդ հանգամանքը՝ Հայաստանի համար զարգացման
լուրջ հեռանկարներ են ձևավորվում հենց մարդկային կապիտալի առումով: Այս գերնպատակին հասնելու համար առաջնահերթ են համապատասխան ենթակառուցվածքների
ձևավորումը, մարդկային կապիտալի մեջ ներդրումներ կատարելը:
Աղյուսակ 1
Երկրների խմբավորումն ըստ 2014 թ. տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշի1

Ցածր ազատականացման խմբի երկրներ

Երկրներ

Տնտեսական ազատության
ինդեքս

Ուկրաինա

49,3

Բելառուս

50,1

Ռուսաստան

51,9

Իրան

55,2

Խմբային միջինը
Դիսպերսիան
Շեղման միջին քառակուսայինը
Վարիացիայի գործակիցը
Միջինից ցածր ազատականացման խմբի
երկրներ

51,63
5,15
2,27
4,39%
Հունաստան

55,7

Ադրբեջան
Ֆրանսիա

61,3
63,5

Խմբային միջինը

60,17

Դիսպերսիան

10,78

Շեղման միջին քառակուսայինը

3,28

Վարիացիայի գործակիցը

5,46%

Միջին ազատականացման խմբի երկրներ

Թուրքիա
Բուլղարիա
Լատվիա
Հայաստան

Խմբային միջինը
1

64,9
65,7
68,7
68,9
67,05

http://www.heritage.org/index/explore?view=by‐region‐country‐year

359

Դիսպերսիան

3,15

Շեղման միջին քառակուսայինը

1,77

Վարիացիայի գործակիցը

2,65%
Վրաստան
Լիտվա
Գերմանիա

Միջինից բարձր ազատականացման խմբի
երկրներ

72,6
73
73,4

Խմբային միջինը

73

Դիսպերսիան

0,11

Շեղման միջին քառակուսայինը

0,33

Վարիացիայի գործակիցը

0,45%
Մեծ Բրիտանիա

74,9

ԱՄՆ

75,5

Էստոնիա

75,9

Բարձր ազատականացման խմբի երկրներ

Խմբային միջինը

75,43

Դիսպերսիան

0,17

Շեղման միջին քառակուսայինը

0,41

Վարիացիայի գործակիցը

0,54%

Տնտեսական ազատության ինդեքսի համեմատական վերլուծության համար, ըստ
երկրների, կատարվել է խմբավորում՝ հիմք ընդունելով 2014 թ. տնտեսական ազատության ինդեքսի ցուցանիշը, կիրառելով խմբային միջինների մեթոդը: Երկրների խմբերին
տրվել են պայմանական անվանումներ՝ ցածր, միջինից ցածր, միջին, միջինից բարձր,
բարձր ազատականացման խմբի երկրներ: Արդյունքում ստացվել է երկրների հինգ
խումբ, որոնք գրեթե համասեռ են՝ ըստ տնտեսական ազատության ինդեքսի մակարդակի, քանի որ վարիացիայի առավելագույն գործակիցը1 ստացվել է 5,46%: Ըստ այդմ՝ հանգել ենք այն եզրակացության, որ ՀՀ-ն գտնվում է միջին ազատականացման, իսկ Ռուսաստանը՝ ցածր ազատականացման խմբի երկրների մեջ: ՀՀ-ից առաջ են գտնվում
զարգացած երկրները, հարևան Թուրքիան նույն խմբի մեջ է, ինչ ՀՀ-ն, իսկ Ադրբեջանը՝
միջինից ցածր ազատականացման խմբի երկրների կազմում:

1

Եթե վարիացիայի գործակիցը փոքր է կամ հավասար 33%-ի, համակցությունը համարվում է համասեռ, իսկ
արժեքների ցրվածությունը միջին արժեքի շուրջ փոքր է:
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МАРГАРИТА АВЕТИСЯН
ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ИНДЕКСА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ В 1996-2014 ГГ.
В РА И В ДРУГИХ СТРАНАХ МИРА
Ключевые слова: индекс экономической свободы, метод средних групп, коэффициент вариации, динамический анализ
В статье рассматривается понятие индекса экономической свободы, его компоненты,
процедуры расчета, пять групп стран, классифицируемых в соответствии с индексом. Учитывая тот факт, что соседями Армении являются Азербайджан и Турция, был проведен сравнительный анализ трех стран по Индексу экономической свободы, в результате которого в
2014 году в РА был самый высокий показатель. Была проведена классификация индекса экономической свободы в РА и других странах мира, а также выделены соответствующие группы и
проверена однородность групп.

MARGARITA AVETISYAN
ECONOMIC FREEDOM INDEX CHANGES DURING 1996-2014 IN RA AND OTHER
COUNTRIES OF THE WORLD
Key Words: index of economic freedom, average groups
method, variation ratio, dynamic analysis
The article discusses the concept of economic freedom index, its components, calculation
procedure, five groups of countries divided according to that index. Taking into consideration the fact
that Armenia's neighbors are Turkey and Azerbaijan, a comparative analysis of three countries
Economic Freedom Index was made. As a result, in 2014 the Republic of Armenia had highest rate.
Classification of economic freedom index in Armenia and other countries was carried out, as well as
relevant groups were separated and homogeneity of groups verified.
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ՄԱՐԻԵՏԱ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՄԱԽԱՌՆ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԻ
ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. մակրոցուցանիշ, համախառն տարածաշրջանային արդյունք, համախառն ավելացված արժեք, աճի գործակից, դինամիկա
(շարժընթաց), կառուցվածքային տեղաշարժ,
Րյաբցևի ինդեքս
ՀՀ պաշտոնական վիճակագրության պրակտիկայում վաղուց է հասունացել հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների տարածաշրջանային հաշվարկման անհրաժեշտությունը: Սույն հոդվածում մեկնաբանվում է համախառն տարածաշրջանային արդյունքի հեղինակային գնահատման
մեթոդաբանությունը, վերլուծվում է վերջինիս անվանական և իրական մեծությունների դինամիկան 2000-2013 թթ. համար, ինչպես նաև ուսումնասիրվում է դրանց կառուցվածքային տեղաշարժերի ու տարբերությունների էականությունը:

Արդեն երկու տասնամյակ է, ինչ պաշտոնական վիճակագրությունը մակրոտնտեսական ցուցանիշների գնահատումը իրականացնում է Ազգային հաշիվների համակարգի
հայեցակարգերի հիման վրա: Անցած ժամանակաշրջանում կատարելագործվել է հիմնական մակրոցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը, բարձրացել է ինչպես հանրության պահանջը դրանց նկատմամբ, այնպես էլ հրատարակվող տվյալների հավաստիության մակարդակը: Սակայն ԱՀՀ ներդրման գործընթացը դեռ ավարտված չէ, քանզի լուծված չեն բազում խնդիրներ` կապված ՀՀ տնտեսության և դրա հատվածներում տեղի ունեցող գործընթացների ամբողջական լուսաբանման հետ: Դրանցից առավել հրատապը վիճակագրական ամենամյա զեկույցներում Համախառն տարածաշրջանային արդյունք (ՀՏԱ) ցուցանիշի ներգրավումն է, ինչու չէ, նաև մնացած մակրոցուցանիշների
տրոհումն ըստ ՀՀ վարչատարածքային բաժանման:
Սույն հոդվածում փորձ է արվում ՀՏԱ-ն գնահատել հայրենական վիճակագրությանը
քաջ հայտնի արտադրանքի արժեքային ճյուղային ցուցանիշների հիման վրա: Հասկանալի է, որ տվյալ հեղինակային գնահատումը նույնպես զերծ չէ թերություններից, սակայն
հետազոտողներին այլընտրանքային հասու մեթոդներ ներկայումս չկան:
ՀՏԱ-ն սինթետիկ տնտեսական ցուցանիշ է, որը լավագույնս է բնութագրում մարզի
տնտեսական արտադրության արդյունքը` ներառելով տնտեսական գործունեության գրեթե բոլոր տեսակները: Այժմ համառոտակի ներկայացնենք համախառն տարածաշրջանային արդյունքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և մեր կողմից կիրառված՝ դրա
հաշվարկման մեթոդը:
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Համախառն տարածաշրջանային արդյունքը (ՀՏԱ) համախառն ավելացված արժեքը
չափող ցուցանիշն է, այսինքն` տարածաշրջանի տնտեսական տարածքում բոլոր ինստիտուցիոնալ միավորների կողմից ստեղծված համախառն ավելացված արժեքի հանրագումարը` առանց ապրանքների և ներմուծման զուտ հարկերի:
ՀՏԱ-ն իր տնտեսագիտական բովանդակությամբ շատ մոտ է ՀՆԱ-ին, սակայն
դրանց միջև գոյություն ունի էական տարբերություն: Կոնկրետ երկրի համախառն տարածաշրջանային արդյունքների հանրագումարը չի համընկնում տվյալ երկրի ՀՆԱ մեծության հետ, քանի որ առաջինը չի ներառում պետական հիմնարկների կողմից ողջ հանրությանը մատուցվող ոչ շուկայական կոլեկտիվ ծառայությունների ավելացված արժեքը`
պաշտպանություն, անվտանգություն, պետական կառավարում և այլն: Տարածաշրջանը
բաց տնտեսական համակարգ է, այդ իսկ պատճառով բավական դժվար է հստակորեն
որոշել արտադրության սահմանները և տվյալ տարածքում ստեղծված ավելացված արժեքի չափերը:
Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են ՀՀ համախառն ավելացված արժեքի և ՀՀ մարզերի համախառն տարածաշրջանային արդյունքի մեծություններն ընթացիկ գներով 20002013 թթ. համար: Նշենք, որ Հայաստանի վիճակագրական պրակտիկայում հայտնի են
ՀՏԱ հեղինակային հաշվարկման եզակի դեպքեր: Չկենտրոնանալով նախկինում կատարված հաշվարկների արդյունքների, առավել ևս դրանց իրականացման մեթոդաբանության վրա, համառոտակի ներկայացնենք մեր գնահատումների սկզբունքները:
Աղյուսակ 1
2000-2013 թթ. ՀՏԱ-ն ընթացիկ գներով, մլն դրամ
Մարզ

2000 թ.

2005 թ.

2008 թ.

2010 թ.

2012 թ.

2013 թ.

Երևան

419132

1112248

1926911

1605066

1800056

1962198

Արագածոտն

22288

40938

57520

99864

114007

106035

Արարատ

60112

95802

120237

168356

185662

209380

Արմավիր

71777

96447

113862

141134

183967

192918

Գեղարքունիք

46490

79031

92256

134496

158472

166560

Լոռի

51677

84948

97094

110158

124472

136954

Կոտայք

70336

113785

135370

151892

204714

205698

Շիրակ

49752

68841

95489

124741

150515

147174

Սյունիք

44280

144968

135819

168139

197163

196701

Վայոց ձոր

12191

27550

38095

25604

31595

33394

17848

33750

40323

49874

80127

70559

865883

1898308

2852976

2779324

3230750

3427571

Տավուշ
ՀՀ

Նախ՝ ՀՀ 2000-2013 թթ. համախառն ավելացված արժեքը ստորաբաժանվել է հիմնական գործունեության չորս տեսակի` արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն, շինարարություն և ծառայություններ: Այնուհետև ըստ դիտարկվող տարիների որոշվել են վերո363

նշյալ ճյուղերի արժեքային ցուցանիշների մարզային կառուցվածքները, որոնց հիման
վրա էլ ստացվել են հիմնական գործունեության չորս տեսակի մարզային ավելացված արժեքները (յուրաքանչյուր ճյուղի ավելացված արժեքը բազմապատկելով տվյալ ճյուղի մարզային բաժնեմասի հետ):
Աղյուսակ 2-ում բերված են անվանական և իրական ՀՏԱ աճի գործակիցները 20002013 թթ. համար, ինչպես նաև 2013 թ. ՀՏԱ արժեքները մեկ շնչի հաշվով և դրանց հարաբերակցությունը հանրապետական միջինի նկատմամբ: Այսպես, ՀՏԱ-ն դիտարվող
ժամանակահատվածում ընթացիկ գներով աճել է 4.0 անգամ, իսկ համադրելի գներով`
2.4 անգամ կամ տարեկան միջինում՝ 7%-ով: ՀՏԱ աճի հանրապետական գործակցից
ավելի բարձր արդյունք են արձանագրել Երևանն ու Արագածոտնի մարզը` 2.8 անգամ,
որին մի փոքր զիջում է Սյունիքի մարզը` 2.6 անգամ, իսկ մյուս մարզերի աճի գործակիցները ցածր են հանրապետական միջինից: ՀՀ տնտեսության զարգացման անհամաչափությունը լավագույնս է ցուցադրում մեկ շնչի հաշվով ՀՏԱ 2013 թ. արժեքները, որոնցից
պարզ է դառնում, որ հանրապետական միջին (1134.3 հազ. դրամ) մակարդակից բարձր
են միայն Երևանի (1838.2 հազ. դրամ կամ 162.0%) և Սյունիքի մարզի (1391.6 հազ. դրամ
կամ 122.7%) արդյունքները: Տվյալ ցուցանիշի հանրապետական միջինի հասարակածի
միջակայքում են գտնվում Տավուշի (48.6%), Լոռու (51.9%), Շիրակի (52.1%) և Վայոց ձորի
(56.1%) մարզերը, որոնց էլ վստահաբար կարելի է դասել որպես տնտեսական զարգացման առումով ՀՀ մարզերի հետնապահներ: Մեկ շնչին ընկնող ՀՏԱ համեմատաբար
բարձր արդյունքով աչքի են ընկնում Կոտայքի` հանրապետական միջինի նկատմամբ
71.1%, Արարատի (70.7%) և Արագածոտնի (70.5%) մարզերը:
Աղյուսակ 2
2013 թ. ՀՏԱ-ն մեկ շնչի հաշվով և դրա դինամիկան 2000 թ. նկատմամբ
Աճը 2013 թ. 2000 թ. նկատմամբ,
անգամ

2013 թ.
Մարզ
Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
ՀՀ

ՀՏԱ-ն մեկ շնչի
հաշվով, հազ. դրամ
1838.2
799.3
801.9
722.1
709.2
588.5
806.2
591.2
1391.6
636.7
551.4
1134.3

Տոկոսով ՀՀ
նկատմամբ
162.0
70.5
70.7
63.7
62.5
51.9
71.1
52.1
122.7
56.1
48.6
100.0

364

Անվանական
4.7
4.7
3.5
2.7
3.6
2.6
2.9
3.0
4.4
2.7
3.9
4.0

Իրական
2.8
2.8
2.1
1.6
2.1
1.6
1.7
1.8
2.6
1.6
2.3
2.4

Աղյուսակ 3
ՀՏԱ կառուցվածքային տեղաշարժերի և կառուցվածքային տարբերությունների հաշվարկման տվյալներ
2008 թ.

2013 թ.

Րյաբցևի ինդեքս

Արդ-ն

Գյուղ-ն

Շին-ն

Ծառ-ներ

Արդ-ն

Գյուղ-ն

Շին-ն

Ծառ-ներ

2013 թ.
2008 թ.
նկատմամբ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Երևան

10.7

0.3

36.4

52.6

13.5

0.3

12.0

74.2

0.24

0.26

Արագածոտն

12.9

68.1

10.8

8.2

12.4

66.5

10.4

10.7

0.02

0.53

Արարատ

28.1

56.2

8.0

7.7

30.8

51.5

7.0

10.7

0.05

0.46

Արմավիր

16.5

68.5

6.7

8.2

13.6

66.9

6.5

13.0

0.04

0.51

Գեղարքունիք

6.4

79.4

5.3

8.9

7.4

78.5

5.8

8.3

0.01

0.60

Լոռի

24.9

53.4

6.1

15.6

28.7

38.9

17.1

15.3

0.16

0.38

Կոտայք

37.4

38.1

11.3

13.2

42.2

21.8

12.6

23.4

0.18

0.32

Շիրակ

10.6

54.5

12.9

22.0

15.1

57.0

10.2

17.7

0.06

0.43

Սյունիք

41.9

34.5

17.4

6.2

54.4

25.1

11.0

9.5

0.14

0.49

Վայոց ձոր

9.3

58.2

24.2

8.3

18.8

47.4

13.8

20.0

0.18

0.36

Տավուշ

7.3

70.2

9.8

12.7

7.6

49.0

31.9

11.5

0.24

0.49

14.7

18.1

28.0

39.2

18.9

21.2

11.5

48.4

0.18

-

Մարզեր

Ա

Ընդամենը
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ՀՀ
նկատմամբ
2013 թ.

ՀՏԱ ժամանակի մեջ կառուցվածքային տեղաշարժերի ու հանրապետության միջինի
նկատմամբ կառուցվածքային տարբերությունների ուսումնասիրությունը կատարվել է
վերջին տասնամյակում լայն տարածում է ստացած Րյաբցևի ինդեքսի միջոցով: Ժամանակի մեջ կառուցվածքային տեղաշարժերը ուսումնասիրելու նպատակով ընտրվել են
2008 և 2013 թթ.:
Աղյուսակ 3-ում բերված են ՀՀ մարզերի ՀՏԱ կառուցվածքները 2008 և 2013 թթ. համար, ինչպես նաև Րյաբցևի ինդեքսների արժեքները: Եթե առաջին ինդեքսը (9-րդ սյուն)
գնահատում է 2008-2013 թթ. ընթացքում տեղի ունեցած կառուցվածքային տեղաշարժերը, ապա երկրորդը (10-րդ սյուն)` մարզերի ՀՏԱ-ների կառուցվածքային տարբերությունները 2013 թ. ՀՀ ՀՏԱ կառուցվածքի նկատմամբ: Ըստ Րյաբցևի ինդեքսի արժեքների
նշանակալիության սանդղակի` վերջին հինգ տարիների ընթացքում կառուցվածքային
աննշան տեղաշարժեր են դիտվել Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի
և Շիրակի մարզերում, իսկ մնացած մարզերում` էական տեղաշարժեր:
2008 թվականի համեմատ ամենամեծ կառուցվածքային տեղաշարժերը դիտվել են
Երևանում և Տավուշի մարզում: Սակայն, եթե Երևանում ավելացված արժեքի կառուցվածքի էական տեղաշարժի պատճառը շինարարության բաժնեմասի նվազումն է (2008 թ.
36.4%-ից մինչև 2013 թ. 12.0%), ապա Տավուշի մարզում` գյուղատնտեսության` 70.2%-ից
մինչև 49.0%: Աղյուսակ 4-ի 10-րդ սյան արդյունքները վկայում են, որ ՀՀ մարզերից և ոչ
մեկը չունի նմանություն ՀՀ ՀՏԱ-ի կառուցվածքի հետ, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է
տարածաշրջանային փոփոխականների համեմատ հանրապետական ամփոփ ցուցանիշների ոչ նույնականության մասին:

МАРИЕТА АВЕТИСЯН
АВТОРСКАЯ ОЦЕНКА ВАЛОВОГО РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДУКТА
Ключевые слова: макроэкономический показатель, валовой
региональный продукт, валовая добавленная стоимость, коэффициент роста, динамика, структурный сдвиг, индекс Рябцева
В официальной статистической практике РА давно назрела необходимость расчета основных макроэкономических показателей в региональном разрезе. В данной статье интерпретируется методология авторской оценки валового регионального продукта, анализируется динамика его номинальных и реальных объемов за период 2000-2013 гг., а также значимость
структурных изменений и структурных различий регионального продукта по марзам.
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MARIETTA AVETISYAN
AUTHOR'S ASSESSMENT OF A GROSS REGIONAL PRODUCT
Key Words: macroeconomic indicator, gross regional product, gross value added, growth ratio, dinamics, structural shift, Ryabtsev's index
Need for calculation of major macroeconomic indicators in RA official statistical practice occured
long ago. The author's interpretation of assessment methodology for gross regional product is given in
the article, its nominal and real volume dinamics during 2000-2013 as well as significance of structural
changes and structural distinctions for regional products by marzes is analyzed.

ՄԱՐԻԵՏԱ ԱՐՇԱԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ,
ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ ԼՈԳԻՍՏԻԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ
Հիմնաբառեր. պաշար, կառավարում, մատակարարում, լոգիստիկա, ինտեգրացված լոգիստիկա, տեղեկատվական լոգիստիկա, Supply Chain
Management (SCM), RFID (Radio frequency
identification), համակարգ, տեխնոլոգիա
Ինտեգրված լոգիստիկայի զարգացումը կտրուկ վերակառուցեց նյութական պաշարների կառավարման գործընթացը: Պաշարների կառավարման լոգիստիկ համակարգում, որը առանցքային
տեղ է գրավում ինտեգրված լոգիստիկ համակարգում, առավել հարմար է կիրառել պաշարների
կառավարման "s, S" (կրիտիկական մակարդակների համակարգ) մոդելը: Պաշարների լոգիստիկան կատարելագործված ծրագրային արտադրանքների միջոցով իրականացնում է պաշարների
օպտիմալ կառավարում: Հոդվածում առկա է տեղեկատվություն նաև Supply Chain Management
(SCM)՝ մատակարարման շղթաների կառավարում համակարգի և RFID (Radio frequency
identification)՝ ռադիոալիքների, ֆիզիկական օբյեկտների ավտոմատ նույնականացման համար
տեխնոլոգիայի մասին:

Գոյություն ունեն պաշարների կառավարման բազմաթիվ համակարգեր և պաշարների օպտիմալ կառավարման բազմաթիվ մոդելներ: Լոգիստիկայի զարգացումը կտրուկ
վերակառուցեց նյութական պաշարների կառավարման գործընթացը: Պաշարների կառավարման լոգիստիկ համակարգը նախագծվում է սպառողին անընդմեջ նյութական ռե367

սուրսի որևէ տեսակով ապահովելու նպատակով: Լոգիստիկ համակարգերում առավել
հարմար է համարվում պաշարների կառավարման «s, S» մոդելի (կրիտիկական մակարդակների համակարգ) կիրառումը: Այստեղ գործում է պաշարների կուտակման հետևյալ
պարզ կանոնը`

, որտեղ
x (i) - պատվիրվող ապրանքի քանակ (x>=0),
y(i) = i+x(i) - առկա պաշարի գոմարային ծավալը, որը օգտագործվում է պահանջարկի բավարարման համար: Ըստ այս մոդելի՝ մատակարարման պատվեր չի ձևակերպվում,
եթե առկա պաշարի ծավալը գերազանցում է կամ հավասար է ընդունված s կրիտիկական մակարդակին, իսկ եթե i < s , ապա ձևակերպվում է պատվեր (S-i) չափով` մինչև
բարձր մակարդակ: Այս համակարգը կոչվում է պաշարների կառավարման «s, S» ստրատեգիա, որտեղ փոքր s-ը դա պաշարի կրիտիկական մակարդակն է (պատվերի կետ),
իսկ S մեծը ցույց է տալիս պաշարի մակարդակը պատվերն իրականացնելուց հետո: Որպես կանոն x և y փոփոխականների օպտիմալ արժեքները կախված են i -ից` պաշարի
սկզբնական (ելակետային) արժեքից, այդ պատճառով օպտիմալ ստրատեգիայի մաթեմատիկական մոդելում օգտագործվում են x(i) և y(i) ֆունկցիաները1:
Լոգիստիկայի բազմաթիվ տեսակներից առանձնացնենք դրա հինգ հիմնական գործառութային ոլորտները`
1. Գնման լոգիստիկա. վերաբերում է ձեռնարկությանը հումքով և նյութերով ապահովելու հարցերին, մատակարարների միջև անցկացվում է վերլուծություն, կնքվում
են պայմանագրեր և վերահսկվում է դրանց կատարումը:
2. Արտադրական լոգիստիկա. վերաբերում է նյութական բարիքների ստեղծման
կամ նյութական ծառայությունների մատուցման խնդրին, աշխատանքների հիմնական ծավալը կատարվում է մեկ ձեռնարկության տարածքի սահմաններում:
3. Բաշխողական լոգիստիկա. վերաբերում է պատրաստի արտադրանքի իրացման
խնդրին: Այս խնդիրների լուծման համար օգտագործում է պատրաստի արտադրանքի տեղաշարժման երկու տարբերակ` իրացմամբ զբաղվում են իրենք՝ արտադրողները, կամ առևտրամիջնորդական ձեռնարկությունները:
4. Տրանսպորտային լոգիստիկա. որոշում է նյութական հոսքի կառավարման հետ
կապված հարցերը տրանսպորտային տարածքներում:

1

Արշակյան Մ., Հումքի և նյութերի պաշարների օպտիմալ կառավարման հիմնախնդիրները, Մենագրություն,
ԵրՊՏՀ, Ե., 2007:
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5. Տեղեկատվական լոգիստիկա. կազմակերպում է տեղեկատվական հոսքերի շարժը: Տեղեկատվական համակարգերը ապահովում են նյութական հոսքերի կառավարումը` օգտագործելով միկրոպրոցեսորային տեխնիկա, ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տեղեկատվական գործընթացի այլ բաղկացուցիչներ` հասնելով տեղեկատվական հոսքերի արդյունավետ կառավարմանը: Տեղեկատվական լոգիստիկան սերտորեն միահյուսված է լոգիստիկայի բոլոր ֆունկցիոնալ ոլորտների հետ:

Այժմյան զարգացման փուլում տեղեկատվական լոգիստիկայի առջև դրվում է
հետևյալ խնդիրը. ամենուրեք ներդրված համակարգչային տեղնիկայի և ծրագրային միջոցների պարագայում ստեղծել ինտեգրված լոգիստիկ գործընթացների ավտոմատացված կառավարման համակարգ:
Այսօր, շնորհիվ ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի զարգացմանը և
ներդրմանը, ձևավորվել են ինտեգրված լոգիստիկ համակարգեր, որտեղ լայնորեն ներդրվում է Supply Chain Management (SCM)՝ մատակարարման շղթաների կառավարում համակարգը: SCM համակարգում պայմանականորեն կարելի է առանձնացնել`
 SCP - supply chain planning – մատակարարման շղթաների պլանավորում, այս համակարգի գործառույթներն են` մատակարարման շղթաների պլանավորում և կանխատեսում, վաճառքի պլանավորում, մատակարարման շղթաների օպտիմալացում, հումքի և նյութերի օգտագործման պլանավորում:
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SCE - supply chain execution – մատակարարման շղթաների իրականացում, այս
համակարգի գործառույթներն են` մատակարարման երթուղիների պլանավորում,
բոլոր գործողությունների կառավարում և վերահսկում, պահեստավորման գործողությունների իրականացում, աշխատանքների հաշվառում և գնահատում: Ինտեգրված լոգիստիկայի և SCM-ի համակարգի ներդրման պայմաններում ընկերությունները կարող են ձեռք բերել հետևյալ մրցակցային առավելությունները՝
−
պատվերի մշակման գնի և ժամանակի կրճատում 20 - 40%,
−
շուկա թողարկելու ժամանակի կրճատում 15 - 30%,
−
գնման ծախսերի կրճատում 5 - 15%,
−
պահեստային պաշարների նվազում 20 - 40%,
−
արտադրական ծախսերի կրճատում 5 - 15%,
−
շահույթի ավելացում 5 - 15%:
Ավտոմատացված ինտեգրված լոգիստիկ համակարգերում պաշարների կառավարման գործընթացում կիրառվում է ներկայումս լայն տարածում ունեցող շտրիխ-կոդերին
փոխարինող RFID տեխնոլոգիան: RFID (Radio frequency identification)–ը՝ տեխնոլոգիա է,
որն օգտագործում է ռադիոալիքներ ֆիզիկական օբյեկտների ավտոմատ նույնականացման համար: RFID տեխնոլոգիան կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից`
 պիտակներ,
 ընթերցանության համակարգ,
 համակարգչային սարքավորումների և ծրագրային ապահովման համակարգ:
RFID տեխնոլոգիայի միջոցով զգալի կրճատվում է պահեստում մուտքագրման և ելքագրման գործընթացի ժամանակը, RFID տեխնոլոգիայում կիրառվող միկրոչիպերը պարունակում են մեծ քանակի տեղեկատվություն տվյալ ապրանքի մասին, ինչը ևս նպաստում է ապրանքի վերաբերյալ ինֆորմացիայի մուտքագրման և ելքագրման վրա ժամանակի խնայողությանը: RFID համակարգը բավականաչափ թանկ է, այնուհանդերձ RFID
տեխնոլոգիական լուծումներն արդեն հասանելի են նաև Հայաստանում1: RFID-ի միջոցով
իրականացվում է`
 ապրանքների պահպանման ժամկետի վերահսկում,
 արտադրանքի խթանման նոր հնարավորություններ,
 անվտանգության մակարդակի ավելացում,
 հաճախորդների պահպանում՝ ըստ վերջիններիս պահանջների չափանիշների:
RFID տեխնոլոգիան լայն կիրառություն կարող են ունենալ ինչպես բիզնեսում, այնպես էլ կենցաղում ու հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում:

1
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МАРИЕТТА АРШАКЯН
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНЫМИ ЗАПАСАМИ, АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
Ключевые слова: запас, управление, поставки, логистика,
интегрированная логистика, информационная логистика, Supply Chain Management
(SCM), RFID (Radio frequency identification),
система, технология
С развитием интегрированной логистики на основе использования компьютерной техники
началась перестройка управления запасами. Логистика запасов, которая занимает ключевое
место в логистической системе, при помощи стохастической модели “s,S” (политика критических уровней) и совершенных програмных продуктов, осуществляет оптимальное управление
запасами. В статье упоминается система Supply Chain Management (SCM) и технология RFID
(Radio frequency identification).

MARIETTA ARSHAKYAN
MANAGERIAL PROCESS OF MATERIAL STOCKS (INVENTORIES)
AUTOMATED LOGISTIC SYSTEMS
Key Words: stock, management, deliveries, logistics, integrated logistics, information logistics, Supply
Chain Management (SCM), RFID (Radio frequency identification), system, technology
With development of integrated logistics based on computer technology, stock management
reorganisation has begun. Stock logistics having a key role in logistic system, exercises optimal stock
management with support of stochastic “s, S” model (policy of critical levels) and perfect software
products. The article also mentions Supply Chain Management (SCM) system and RFID (Radio
Frequency Identification) technology.
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ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ, ԱՐՏԱՀԱՆՄԱՆ ԵՎ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ
ԾԱՎԱԼՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. վճարային հաշվեկշիռ, արտաքին տնտեսական կապեր, արտահանում, ներմուծում,
եկամուտներ
Հոդվածում ուսումնասիրության են ենթարկվել ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան (շարժընթացը) և արտահանման ու ներմուծման ծավալները վերջին տասնութ
տարիների կտրվածքով: Ներկայացվել են նաև վճարային հաշվեկշիռների կազմման անհրաժեշտությունը երկրի համար, դրանց բաղադրիչները և կազմման հիմնական սկզբունքները:

Պետության վճարային հաշվեկշիռը որոշակի ժամանակահատվածում տվյալ երկրի և
աշխարհի մնացած երկրների ռեզիդենտների միջև իրականացվող գործառնությունների
ամբողջությունն է: Դարերի ընթացքում տարբեր երկրների միջև ձևավորվել են առևտրային, ֆինանսական և ներդրումային բնույթի բազմապիսի կապեր, հետևաբար՝ ներկայումս դժվար է պատկերացնել որևէ երկիր, որը կկարողանա զարգանալ առանց համաշխարհային տնտեսությանն ինտեգրվելու կամ դրանից մեկուսացված: Միաժամանակ,
վճարային հաշվեկշիռը տնտեսության արտաքին ֆինանսական փոխհարաբերությունների կարևորագույն ցուցանիշների համախումբ է և անհրաժեշտաբար կրում է վերջինիս
իրական հատվածում տեղի ունեցող գործընթացների ուղղակի և միջնորդավորված ազդեցությունը: Ինչպես վկայում է ֆինանսական համակարգի զարգացման միջազգային
փորձը, վճարահաշվարկային ոլորտում նկատվող միտումները նույնպես հակադարձ ազդեցություն են գործում տնտեսության վրա, իսկ առանձին դեպքերում երկրների վճարունակությանն առնչվող արմատական խնդիրներն ի զորու են վերաճելու ներքին, տարածաշրջանային և գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամերի1:
Վճարային հաշվեկշիռը մակրոտնտեսական վերլուծության, կանխատեսումների և
մոդելավորման հիմնական գործիքներից է: Վճարային հաշվեկշռի տվյալները արտացոլում են արտաքին առևտրի և արտաքին առևտրային գործունեության զարգացումը տվյալ
ժամանակաշրջանում, դրանց ազդեցությունը արտադրության, զբաղվածության և սպառման մակարդակի վրա, ինչպես նաև արտասահմանից ստացված և վճարված եկամուտ1

Հարությունյան Դ., Վճարային հաշվեկշռի պետական կարգավորման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման
ուղիները ՀՀ-ում, տնտ. գիտ. դոկտորի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսության սեղմագիր, Ե.,
2013, էջ 8:
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ների ծավալը: Վճարային հաշվեկշռի հիման վրա են ուսումնասիրվում արտաքին ներդրումների շարժը, արտաքին պարտքի կազմը և ծավալը, դրա մարման գործընթացը:
ՀՀ ԱՎԾ-ն ՀՀ վճարային հաշվեկշիռն առաջին անգամ կազմել է 1993 թվականի համար: Սկզբնական շրջանում այն կազմվել է կրճատ տարբերակով, իսկ սկսած 1996-ից`
Արժույթի միջազգային հիմնադրամի մշակած վճարային հաշվեկշռի միասնականացված
հոդվածներին համապատասխան:
Վճարային հաշվեկշիռը վիճակագրական հաշվետվություն է, որում համակարգված
տեսքով արտացոլվում են ամփոփ տվյալներ հաշվետու ժամանակաշրջանում (եռամսյակ,
տարի) այլ երկրների և միջազգային կազմակերպությունների հետ ՀՀ արտաքին տնտեսական գործառնությունների վերաբերյալ:
Վճարային հաշվեկշիռը կազմված է երկու հիմնական հաշիվներից` ընթացիկ և կապիտալի ու ֆինանսական: Ընթացիկ հաշվում գրանցվում են ապրանքների, ծառայությունների, եկամուտների և ընթացիկ անհատույց փոխանցումների հետ կապված գործառնությունները, իսկ կապիտալի ու ֆինանսական հաշվում՝ ֆինանսական ակտիվների
ու պարտավորությունների, ինչպես նաև կապիտալ անհատույց փոխանցումների շարժը:
Մեթոդաբանական առումով, ընթացիկ հաշվի մնացորդը, բացարձակ մեծությամբ, հակառակ նշանով պետք է հավասար լինի կապիտալի ու ֆինանսական հաշվի մնացորդին,
սակայն իրականում միշտ առաջանում են տարբերություններ, ինչը միջազգային պրակտիկայում ընդունված է անվանել «մաքուր սխալների և բացթողումների» հոդված:
Որպես կանոն, վճարային հաշվեկշռի հոդվածները պարունակում են ազգային արժույթի առաջարկի և պահանջարկի հիմքում ընկած բոլոր գործոնների ցանկը, որոնց
պատճառով վճարային հաշվեկշիռը հաճախ բնորոշվում է որպես ազգային փոխարժեքի
տեսության կարևոր գործիք: Երկրի վճարային հաշվեկշռի էությունը ճիշտ հասկանալու և
վերլուծելու համար անհրաժեշտ է, նախևառաջ, հստակ բնորոշել վճարային հաշվեկշռի
կառուցման կրկնակի գրանցման, երկրի տնտեսական տարածքի, ռեզիդենտների և ոչ
ռեզիդենտների, արտահանման և ներմուծման գնի, գործարքի պահի ամրագրման, ինչպես նաև հաշվարկային միավորի սկզբունքները:
Վճարային հաշվեկշիռը կառուցվում է հաշվապահական հաշվառման հետևյալ
սկզբունքով. ամեն մի գործառնություն գրանցվում է կրկնակի` որևէ հաշվի կրեդիտում և
մեկ այլ հաշվի դեբետում, ընդ որում, ակտիվային հաշվի ավելացումը գրանցվում է դեբետում, իսկ նվազումը` կրեդիտում: Պասիվային հաշվի ավելացումը գրանցվում է կրեդիտում, իսկ նվազումը` դեբետում: Կրկնակի գրանցման մեթոդի կիրառման պատճառն այն
է, որ, որպես կանոն, տնտեսական գործառնությունները ներկայացնում են տնտեսական
արժեքների փոխանակում1:
Միջազգային տնտեսական և քաղաքական հարաբերությունների զարգացման գործում յուրաքանչյուր երկրի համար առաջնային նշանակություն է ստանում արտաքին
տնտեսական կապերի և արտաքին առևտրի ծավալների աճի ընդլայնման բարենպաստ
1

ՀՀ ԱՎԾ տարեգիրք 2013, էջ 444-449:
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միջավայրի ձևավորումը: Տվյալ հանգամանքն ավելի է կարևորվում փոքր տարողունակությամբ ներքին շուկա ունեցող երկրների համար, քանի որ արտահանման հաշվին հնարավորություն է ընձեռվում ապահովելու արտարժութային միջոցների ներհոսք: Դրանով է
պայմանավորված ինչպես երկրի արժույթի կայունության, այնպես էլ վճարունակության
ապահովումը: Այս առումով, խիստ կարևոր ենք համարում երկրի վճարային հաշվեկշռի,
դրա կառուցվածքային տարրերի վերլուծությունը, ինչպես նաև ընթացիկ հաշվի կարգավորման ուղղությամբ երկրի դրամավարկային իշխանությունների կողմից իրականացվող
ռազմավարությունը: ՀՀ վճարային հաշվեկշռի վերլուծության նպատակով դիտարկենք
ստորև բերված թիվ 1 աղյուսակի տվյալները:
Աղյուսակ 1
ՀՀ վճարային հաշվեկշռի հիմնական ցուցանիշների դինամիկան 1995-2012 թթ.
(մլն ԱՄՆ դոլար)
Վճարային
հաշվեկշռի
հոդվածներ

1995

Եկամուտներ

44,7

52,9

44,7

338,7

-290,7

-278,4

-193,3

277,2

261,4

13,5

17,03

Ընթացիկ հաշիվ
Կապիտալի և
ֆինանսական
հաշիվ
Մաքուր սխալներ
և բացթողումներ

2000

2005

2010

2012

Աճի (նվազման) տեմպ
(1995=100%)
2000

2005

2010

2012

628,6

118,4

100

757,7

1406,3

-1373,2

-1115,1

95,8

66,5

472,4

383,6

50,9

1355,7

949,9

94,3

18,4

489,1

342,7

4,53

17,5

165,2

126,2

33,6

129,6

1223,7

*Աղյուսակը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական տվյալների հիման վրա:

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ վերջին տասնութ տարվա ընթացքում ՀՀ վճարային հաշվեկշռի բաղադրիչներում տեղի են ունեցել դրական փոփոխություններ: Այսպես՝ ՀՀ վճարային հաշվեկշռի եկամուտները նշված ժամանակաընթացքում աճել են
ավելի քան 14 անգամ, ընթացիկ հաշիվը` 3,84 անգամ, կապիտալի և ֆինանսական հաշիվը` 3,43 անգամ:
Վճարային հաշվեկշռի (ինչպես և ողջ տնտեսության վրա) ազդեցություն են թողնում
ներքին և արտաքին, տնտեսական, քաղաքական և այլ բնույթի բազմաթիվ գործոններ,
որոնցից հիմնականներն են` տնտեսական և սոցիալական ցնցումները, պարբերական
տատանումները, տնտեսության ռազմականացումը և ռազմական ծախսերը, միջազգային
ֆինանսական փոխկախվածության ուժեղացումը, գնաճը, տոկոսադրույքների մակարդակների տարբերությունը, արժութային և ֆինանսական գործոնները, արտակարգ իրավիճակները, ինչպես նաև առևտրային սահմանափակումները:
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Տնտեսական ակտիվության տատանումները, անկումներն ու վերելքները ևս իրենց
արտահայտությունն են գտնում վճարային հաշվեկշռում: Որպես կանոն, վերելքի փուլում
մեծանում է և՛ արտահանումը, և՛ ներմուծումը, և հնարավոր չէ ստույգ կանխատեսել վճարային հաշվեկշռի հաշվեմնացորդը, եթե հաշվի չառնենք մնացած պարամետրերը: Տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղեցման դեպքում կապիտալի արտահանումը, սովորաբար,
մեծանում է, տնտեսական աճի բարձր տեմպերի դեպքում առավել շահավետ է դառնում
կապիտալի ներդրումը ազգային տնտեսությունում, որի արդյունքում կապիտալի արտահանումը նվազում է1:
ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի (արտահանման և ներմուծման) հիմնական ցուցանիշները
ներկայացված են թիվ 2 աղյուսակում:
Աղյուսակ 2
ՀՀ արտահանումն ու ներմուծումը 1995-2012 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար)
Տարիներ
1995
2000
2005
2010
2012

Ընդամենը
արտահանում
ներմուծում
290,3
855,8
300,5
884,7
973,9
1801,7
1041,1
3749,0
1380,2
4261,2

այդ թվում` ԱՊՀ երկրներ
արտահանում
ներմուծում
128,1
277,7
73,4
173,6
187,9
521,8
198,8
1142,2
336,6
1334,5

*Աղյուսակը կազմված է ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական տվյալների հիման վրա:

Ինչպես վկայում են թիվ 2 աղյուսակի տվյալները, վերջին 18 տարիների ընթացքում
ՀՀ արտահանման ծավալները աճել են 475,4%-ով, ներմուծման ծավալները` 497,9%-ով,
իսկ ԱՊՀ երկրների համանուն ցուցանիշները կազմել են, համապատասխանաբար՝
262,8% և 480,6%:
Մեր հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ տնտեսության հետագա զարգացումը էապես կախված կլինի ներմուծման և արտահանման հարաբերակցության փոփոխությունից: Ներմուծումը, նպաստելով նոր տեխնոլոգիաների և տեխնիկայի ներդրման
տեմպերի արագացմանը, բերում է արտադրության ծավալների աճի ու թողարկվող արտադրանքի որակի բարձրացման, մինչդեռ արտահանման ծավալների աճը նպաստում է
վճարային հաշվեկշռի բարելավմանն ու եկամուտների ավելացմանը` միևնույն ժամանակ
ընդլայնելով տնտեսական կապերը:
Հայաստանի անդամակցությունն Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը
նախադրյալներ է ստեղծում տնտեսության մեջ օտարերկրյա ներդրումների էլ ավելի մեծ
ծավալներով ներգրավման, արտահանվող հայկական ապրանքների միջազգային չափորոշիչներին համապատասխանեցման համար, սակայն այդպիսի արդյունքների միանգամից հասնել հնարավոր չէ:

1

Евдакимов А., Международные экономические отношения, М.: ТК Велби, 2006, с. 449-466.
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СЮЗАННА ГРИГОРЯН
КРИСТИНЕ ГАЛСТЯН
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА
И ОБЬЕМОВ ИМПОРТА И ЭКСПОРТА РА
Ключевые слова: платежный баланс, внешэкономические
связи, экспорт, импорт, доходы
В статье изучена динамика основных показателей платежного баланса и обьемов импорта и экспорта РА за последние восемнадцать лет. Также представлена необходимость составления платежного баланса страны, его компоненты и основные принципы составления.

SUSANNA GRIGORYAN
CHRISTINE GALSTYAN
BALANCE OF PAYMENTS STATISTICAL STUDY AND
IMPORT AND EXPORT VOLUMES IN RA
Key Words: balance of payments, foreign economic relations, export, import, income
Dynamics of main indicators for balance of payments and import and export volumes for the last
eighteen years are studied in the article. Necessity for making country's balance of payments, its
components and major formation principles are presented as well.

ՌՈՒԶԱՆՆԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ԱՌԵՎՏՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԱՅԻՆ (ԿՈՄՊՈՆԵՆՏԱՅԻՆ)
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. գլխավոր բաղադրիչ, փոփոխական, ռեգրեսիոն մոդել, քայլային ալգորիթմ, մանրածախ առևտրի կազմակերպություն
Հոդվածում իրականացվել է ՀՀ մանրածախ առևտրի տարբեր չափերի կազմակերպությունների իրացումից շահույթի մեծության գործոնային վերլուծություն: Այդ նպատակով կիրառվել է
գլխավոր բաղադրիչների վերլուծության մեթոդը, և առանձնացվել են գլխավոր բաղադրիչներ,
տրվել են դրանցից յուրաքանչյուրի իմաստային մեկնաբանությունը: Քայլային ալգորիթմի միջոցով
կառուցվել են ռեգրեսիոն մոդելներ՝ ըստ գլխավոր բաղադրիչների:
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Գլխավոր բաղադրիչների վերլուծության մեթոդը գործոնային վերլուծության իրականացման եղանակներից է, որը լայնորեն կիրառվում է գործոնների թվի որոշման ժամանակ` հետազոտելով փոփոխականների միջև փոխկախվածությունները: Միևնույն ժամանակ, գլխավոր բաղադրիչները գծային ֆունկցիաներ են դիտարկվող փոփոխականներից, այն ժամանակ, երբ ընդհանուր գործոնները չեն արտահայտվում դիտարկվող փոփոխականների համակցությունների միջոցով:
Այս մեթոդի ընտրումը պայմանավորված է հետևյալ առավելություններով, մասնավորապես1.
 նշանակությունների մատրիցայում բաղադրիչները տեղակայվում են սեփական
նվազող հաջորդականությամբ, որը նպաստում է հատկանիշների դասակարգմանը,
 բաղադրիչների թիվը համապատասխանում է ելակետային գործոն հատկանիշների քանակին,
 գլխավոր բաղադրիչները կոռելացված չեն միմյանց միջև, որը շատ էական է ռեգրեսիոն մոդելների կառուցման ժամանակ,
 գլխավոր բաղադրիչներն ամբողջությամբ պայմանավորում են ելակետային գործոն հատկանիշների վարիացիան:
ՀՀ մանրածախ առևտրի կազմակերպությունների իրացումից շահույթի մեծության
վրա նշանակալի գործոնների ազդեցությունը բացահայտելու նպատակով որպես այդպիսիք վերցվել են հետևյալ ցուցանիշները.
 hամախառն թողարկում, մլն դրամ (X1),
 ապրանքաշրջանառելիության ցուցանիշ, պտույտ (X2),
 շրջանառության ծախքերի հարաբերական մակարդակ, % (X3),
 ինքնարժեքի տեսակարար կշիռը իրացումից հասույթի մեջ, (X4),
 աշխատողների միջին ցուցակային թիվ, մարդ (X5):
ՀՀ ԱՎԾ ՏԳ-1 հաշվետվության 2012 թվականի տվյալներով և SPSS վիճակագրական
փաթեթի կիրառմամբ առանձնացվել են գլխավոր բաղադրիչները, որոնց ազդեցությունը
բացատրվում է X1, X2, X3, X4, X5 գործոն հատկանիշների վարիացիայով:
Ստացված արդյունքներից (աղյուսակ 1) պարզ է դառնում, որ մանրածախ առևտրի
խոշոր կազմակերպությունների համար առաջին գլխավոր բաղադրիչի բաժնեմասն ընդհանուր դիսպերսիայում 47.3% է, երկրորդինը` 24.0%, երրորդինը` 19.1%, այսինքն՝ առաջին երեք գլխավոր բաղադրիչները բացատրում են ընդհանուր վարիացիայի 90.4%-ը:
Փոքր և միջին կազմակերպությունների համար այդ բաղադրիչների կշիռը, համապատասխանաբար՝ 34.6, 24.0 և 21.3 տոկոս է, կամ միասին վերցրած՝ 79.9%:

1

Վարդանյան Գ., Էկոնոմետրիկայի հիմունքներ, ուս. ձեռնարկ, Ե., «Սարվարդ» հրատ., 2003, էջ 111:
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Աղյուսակ 1
Մանրածախ առևտրի խոշոր, միջին և փոքր կազմակերպությունների իրացումից շահույթի
վրա ազդող գործոնների և գլխավոր բաղադրիչների գործակիցները
Ցուցանիշներ

Խոշոր
F1

F2

F3

F4

X1

0.823

0.437

-0.065

-0.280

0.224

X2

-0.229

0.313

0.921

0.015

0.031

X3

-0.641

0.638

-0.281

0.277

0.164

X4

0.816

-0.394

0.141

0.370

0.148

X5

0.747

0.593

-0.042

0.147

-0.258

47.3

24.0

19.1

6.3

3.3

Դիսպերսիայում Fj բաժնեմասը, %
Ցուցանիշներ
X1

F5

Փոքր և միջին
F1

F2

F3

F4

0.915

0.165

-0.044

-0.058

F5
0.362

X2

0.013

0.275

0.874

0.400

0.017

X3

-0.230

0.627

-0.524

0.527

0.041

X4

0.060

-0.838

-0.119

0.522

0.089

X5

0.916

0.043

-0.092

0.150

-0.357

34.6

24.0

21.3

14.7

5.4

Դիսպերսիայում Fj բաժնեմասը, %

Համապատասխան գլխավոր բաղադրիչների իմաստային նշանակությունը առևտրի
խոշոր կազմակերպությունների համար հետևյալն է.
 առաջին գլխավոր բաղադրիչը սերտորեն կապված է համախառն թողարկման,
իրացված հասույթի մեջ ինքնարժեքի տեսակարար կշռի, աշխատողների միջին
ցուցակային թվի (դրական նշանով) և շրջանառության ծախքերի հարաբերական
մակարդակի (բացասական նշանով) հետ, որը կարելի է մեկնաբանել որպես կազմակերպությունների առևտրային գործունեության ընդլայնում,
 երկրորդ գլխավոր բաղադրիչը կապված է շրջանառության ծախքերի մակարդակի
(դրական նշանով) և աշխատողների միջին ցուցակային թվի հետ, որը կդիտվի որպես ծախսատարության ցուցանիշի բարձրացում,
 երրորդ գլխավոր բաղադրիչը սերտ կապի մեջ է ապրանքաշրջանառելիության
ցուցանիշի հետ, որը կարելի է մեկնաբանել որպես ապրանքային զանգվածով
կազմակերպությունների ապահովվածություն: Առևտրի փոքր և միջին կազմակերպությունների համար գլխավոր բաղադրիչների բովանդակային մեկնաբանությունը տարբերվում է խոշորներից, մասնավորապես.
 առաջին գլխավոր բաղադրիչը սերտ կապված է համախառն թողարկման և աշխատողների միջին ցուցակային թվի հետ, որը կարելի է մեկնաբանել որպես կազ-
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մակերպություններում աշխատանքային ռեսուրսների ներգրավվածության մեծացում՝ կապված տնտեսական գործունեության ընդլայնման հետ,
 երկրորդ գլխավոր բաղադրիչը կապված է իրացումից հասույթի մեջ ինքնարժեքի
բաժնի (բացասական նշանով) և շրջանառության ծախքերի հարաբերական մակարդակի (դրական նշանով) հետ, որը կդիտվի որպես ոչ այնքան արդյունավետ
գործունեություն,
 երրորդ գլխավոր բաղադրիչը սերտ կապի մեջ է ապրանքաշրջանառելիության
ցուցանիշի (դրական նշանով) և շրջանառության ծախքերի հարաբերական մակարդակի (բացասական նշանով) հետ, որը կարելի է դիտել որպես ապրանքային
զանգվածով կազմակերպությունների ապահովվածություն` շրջանառության ծախքերի ցածր մակարդակ ապահովելով:
Ռեգրեսիոն և գլխավոր բաղադրիչների վերլուծության մեթոդի էությունն այն է, որ
ուսումնասիրվող փոփոխականներից առանձնացվում են ընդհանուր դիսպերսիայի մեջ
առավել մեծ ներդրում ունեցողները՝ 10%-ից ավելին: Ռեգրեսիոն մոդելները ստացվել են
քայլային ալգորիթմի միջոցով, որի արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2
ՀՀ մանրածախ առևտրի կազմակերպությունների իրացումից շահույթի գնահատման
ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները
Գլխավոր
բաղադրիչներ
Ազատ անդամ
F1
Ազատ անդամ
F2
F3

Չնորմավորված
Ստանդարտ
Նորմավորված
գործակից
շեղում
գործակից
Խոշոր կազմակերպություններ
1078.9
501.6
1260.3
513.9
0.490
Փոքր և միջին կազմակերպություններ
32.8
20.5
104.0
20.6
0.361
56.8
20.6
0.197

Ստյուդենտի
t չափանիշ
2.15
2.45
1.60
5.05
2.76

Ռեգրեսիոն հավասարումների նշանակալիությունը ստուգվել է Ֆիշերի F-չափանիշի,
իսկ ռեգրեսիայի գործակիցներինը՝ Ստյուդենտի t-չափանիշի միջոցով, որոնք վկայում են
իրատեսական արժեքների մասին: Այսպիսով՝ մանրածախ առևտրի խոշոր կազմակերպությունների համար ստացված ռեգրեսիոն մոդելը կախվածության մեջ է F1 գլխավոր
բաղադրիչից.

Yˆ = 1078 .9 + 1260 .3F1 :
Ընդ որում, գլխավոր բաղադրիչի և գործոնների միջև կապն արտահայտվել է
հետևյալ հավասարումով.
F1 = 0.348 x1 − 0.097 x 2 − 0.271x3 + 0.345 x 4 + 0.316 x5 :
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Փոքր և միջին կազմակերպությունների համար ստացված ռեգրեսիոն հավասարումը
ներառել է F1 և F3 բաղադրիչները, որոնցից յուրաքանչյուրի կապը գործոնների հետ
հետևյալն է.

Yˆ = 32.8 + 104.0 F1 + 56.8F3 − 88.2 F4 ,
F1 = 0.528x1 + 0.007 x 2 − 0.133x3 + 0.035x 4 + 0.529 x5 ,
F3 = −0.041x1 + 0.822 x 2 − 0.493x3 − 0.112 x 4 − 0.087 x5 :
Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս կատարել հետևություններ այն մասին, որ
խոշոր առևտրային կազմակերպությունների համար իրացումից շահույթի մեծության վրա
առավել մեծ ազդեցություն ունի F1 գլխավոր գործոնը` իր մեջ կրելով բավարար տեղեկատվություն` բնութագրելով դրանց առևտրային գործունեությունը: Փոքրերի և միջինների համար առավել էական ազդեցություն ունեն F1 և F3 գլխավոր բաղադրիչները: Այսպիսով՝ ստացված արդյունքները կարող են օգտակար լինել մանրածախ առևտրի տարբեր
չափերի կազմակերպությունների արդյունավետ գործունեությունը կանխատեսելու և կառավարչական բնույթի որոշումներ կայացնելու համար:

РУЗАННА ГЕВОРГЯН
КОМПОНЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ PA
Ключевые слова: главный компонент, переменная, регрессионная модель, пошаговый алгоритм, организация розничной торговли
В статье осуществлен компонентный анализ величины доходов от продаж (прибыль от
реализации) организаций розничной торговли РА. Для этих целей использовался метод анализа
главных компонентов и соответственно дана интерпретация каждого из выделенных главных
компонентов. При помощи пошагового алгоритма была построена регрессионная модель на основе главных компонентов.

RUZANNA GEVORGYAN
COMPONENT ANALYSIS OF RETAILERS ACTIVITIES IN RA
Key Words: chief component, variable, regression model,
step-by-step algorithm, retail companies
Component analysis of revenue from sales (sales profit) is made in the article for RA retailers.
Method of chief components analysis was applied for this purpose and each component chosen was
given an appropriate interpretation. Regression model was built through step-by-step algorithm on chief
components basis.
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ՆԱՐԻՆԵ ԵՆԳԻԲԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՄԱԿՐՈԱԳՐԵԳԱՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. համախառն ներքին արդյունք, ազգային
եկամուտ, համախմբված բյուջե, պետական
բյուջեի եկամուտներ, համախմբված բյուջեի
պակասուրդ, պետական բյուջեի ծախսեր
ԱՀՀ մեթոդաբանության և պետական ֆինանսների ստանդարտների հիման վրա վերլուծել են
պետության ֆինանսական ոլորտում տեղի ունեցող գործընթացները։ Պետական ֆինանսները պետության ֆինանսական համակարգի կարևորագույն բաղկացուցիչն են, որոնց հիմնական խնդիրն
է պետությունն ապահովել համապատասխան ֆինանսական միջոցներով, լավագույնս տնօրինել
վերջինիս տրամադրության տակ եղած ֆինանսական միջոցները, արդյունավետ կառավարել
ստացվող եկամուտները և դրանց բաշխումը։ Դա, առաջին հերթին, վերաբերում է պետական բյուջեի փոփոխության միտումների բացահայտմանը, որի միջոցով պետությունը կարգավորում է
տնտեսության զարգացման տեմպերն ու կառուցվածքը, ազգային եկամտի ստեղծման, բաշխման
և օգտագործման համամասնությունները։ Երկրների ՀՆԱ բաշխման մեջ պետական բյուջեի դերը
կարելի է վերլուծել տվյալ ցուցանիշի ծավալում վերջինիս տեսակարար կշռով։ Երկրի ՀՆԱ նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների տեսակարար կշիռների վերլուծության ժամանակ կարևոր
է ուսումնասիրել այդ ցուցանիշների կապը պետական բյուջեի եկամուտների ընդհանուր գումարի
դինամիկայի (շարժընթացի) հետ։

Տնտեսագիտության տեսությունում շուկայական տնտեսության զարգացման գործընթացում պետական բյուջեի դերի սահմանումը, մոտավորապես, այսպիսին է` պետական
բյուջեն, որպես ցանկացած երկրի ֆինանսական համակարգի կենտրոնական օղակ, ազգային եկամտի վերաբաշխման և արտադրության գործընթացի պետական կարգավորման հիմնական գործիքն է։
1990-ական թվականների բարեփոխումների արդյունքում Հայաստանի տնտեսությունն անցում է կատարել շուկայականի, սակայն դա դեռ ավարտված չէ, քանզի տնտեսությունում առկա են բազմաթիվ ձևախախտումներ` պայմանավորված անցյալի ժառանգությամբ և բարեփոխումների ընթացքում թույլ տված սխալներով ու վրիպումներով։ Այսպես, ըստ պաշտոնական վիճակագրության տվյալների, ՀՀ տնտեսությունը թեև վերականգնել է արտադրության մինչբարեփոխումային մակարդակը (1990 թ.), սակայն դրա
վերակառուցումը դեռ ավարտված չէ։ Եթե 2008 թ. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն
այդ գործընթացը չի կանգնեցրել, ապա, անկասկած, արգելակել է։
ՀՆԱ վերաբաշխման ծավալների որոշման ժամանակ կարևոր է պետական բյուջեի
ծավալների մասին տվյալների համադրելիության ապահովումը։ Օրինակ` 1995-1996 թթ.
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պետական բյուջեն ներառում էր հանրապետական և տեղական բյուջեները, իսկ 1997
թ.` միայն պետական (նախկինում հանրապետական) բյուջեն։ 1997 թ. ուժի մեջ մտած
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ համայնքների բյուջեներն առանձնացվեցին պետական բյուջեից` դրանք ներառելով
ՀՀ համախմբված բյուջեի մեջ։
Հետագա տարիներին համախմբված բյուջեի եկամուտների ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարաբերակցությունը նույնպես գտնվում էր չափազանց ցածր մակարդակի վրա` 2000 թ.
19.8%, դրանից քիչ բարձր է 2005 թ. մակարդակը` 20.1%։ 2008 թ. համախմբված բյուջեի
եկամուտների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ արդեն 22.5% էր, իսկ ծախսերինը`
23.2%, բյուջեի պակասուրդը` 0.7%։ Նույնիսկ ճգնաժամային 2009 թ. եկամուտների տեսակարար կշիռն ավելացել էր 0.2 տոկոսային կետով, սակայն ավելի բարձր տեմպով էր
աճել ծախսերի տեսակարար կշիռը` 7.0 կետով` առաջին անգամ գերազանցելով 30%-ի
շեմը (30.2%)։ Այսպիսով՝ ՀՀ համախմբված բյուջեի պակասուրդը 2009 թ. ընթացիկ գներով կազմեց 235.9 մլրդ դրամ, ինչը վերջինիս եկամուտների նկատմամբ կազմում է
33.1%, իսկ ՀՆԱ-ի նկատմամբ` 7.5%1։
Զարգացած երկրները ճգնաժամի մեջ ավելի շուտ էին հայտնվել, քան Հայաստանը,
հետևաբար՝ դրանց բյուջեները պակասուրդային էին դարձել հենց 2008-ից։ Օրինակ`
ԱՄՆ-ի պետական բյուջեի պակասուրդը 2008 թ. ՀՆԱ-ի նկատմամբ կազմել է 5.4%։ Միևնույն ժամանակ, շատ զարգացող երկրների համախմբված բյուջեներ ինչպես մինչև
ճգնաժամը, այնպես էլ դրա ընթացքում մնացին հավելուրդային։ Այսպես՝ Չինաստանում
ծախսերի նկատմամբ եկամուտների գերազանցումը 2005 թ. 0.5%-ից 2008 թ. դարձել էր
2.8%, Իրանում, համապատասխանաբար՝ 12.6%-ից մինչև 14.3%, Ղազախստանում` 2.0%-ից
մինչև 4.0%։ Ընդ որում, Իրանի բյուջեի մեծ հավելուրդը բացատրվում է էներգակիրների
(նավթի և գազի) և դրանց վերամշակման արդյունքների արտահանումից ստացված
արտարժութային խոշոր մուտքերով։
Զարգացող երկրներում պետական բյուջեի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի նկատմամբ,
ընդհանուր առմամբ, ավելի ցածր է, քան զարգացած երկրներում։ Դա բացատրվում է
զարգացող երկրներում սոցիալ-մշակութային միջոցառումների վրա կատարվող ծախսերի
ցածր տեսակարար կշռով, ինչպես նաև պետական հատվածի ցածր բաժնեմասով, և, հակառակը, ավանդական տնտեսության (գյուղատնտեսություն, արհեստ, ծառայությունների
կենտրոնացում տնային տնտեսություններում և այլն) բարձր տեսակարար կշռով։
Մասնագետների կարծիքով, այդ թվում՝ ԱՄՀ և ՀԲ, ՀՀ բյուջեի եկամուտների հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետք է տարեկան բարձրացնել առնվազն 0.5 տոկոսային կետով` այն հասցնելով մինչև ՀՆԱ 1/3-ը։ Որպես բարձրացման ուղիներ նշվում են
հարկային և մաքսային վարչարարության բարելավումը, ստվերային տնտեսության կրճատումը, կոռուպցիայի դեմ պայքարը և նմանատիպ այլ միջոցառումներ։

1

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք – 2012, էջ 17:
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Աղյուսակ 1
Երկրների՝ ընթացիկ գներով պետական բյուջեի եկամուտների աճի տեմպերը
(տոկոսով), փակագծերում՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ դրանց տեսակարար կշիռների
հավելաճը (տարբերություն, տոկոսային կետով)1
Երկիր
Ա
Հայաստան
ԱՄՆ
Գերմանիա
Իտալիա
Լեհաստան
Ղազախստան
Ճապոնիա
Մեծ Բրիտանիա
Չինաստան
Ռուսաստան
Ուկրաինա
Ֆրանսիա

2000 թ.՝ 1995 թ.
նկատմամբ
1
182.1∗
(-1.4)
146.2
(…)
…
(15.0)
…
(5.7)
…
(…)
273.0
(1.4)
…
(…)
153.7
(5.6)
194.9
(1.6)
480.0
(-1.9)
237.2
(-9.2)
…
(10.0)

2005 թ.՝ 2000 թ.
նկատմամբ
2
219.7
(0.3)
…
(…)
102.3
(-2.7)
116.3
(-2.1)
…
(…)
350.2
(4.6)
…
(…)
129.6
(0.1)
240.0
(2.0)
409.0
(2.0)
273.3
(1.6)
111.8
(0.3)

2008 թ.՝ 2005 թ.
նկատմամբ
3
178.0
(2.3)
113.2
(0.5)
111.6
(0.2)
115.8
(2.1)
131.1
(0.7)
192.3
(-2.5)
106.2
(1.0)
120.2
(1.3)
194.0
(10.2)
186.5
(-1.1)
222.0
(1.0)
110.4
(-1.4)

2013 թ.՝ 2008 թ.
նկատմամբ
4
136.6
(1.5)
107.4
(-0.6)
106.3
(0.7)
101.5
(0.1)
119.5
(-0.8)
218.8
(6.6)
93.5
(-2.6)
97.6
(-2.2)
…
134.0
(0.7)
133.9
(-1.4)
107.3
(1.3)

Երկրի ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական բյուջեի եկամուտների տեսակարար կշիռների
վերլուծության ժամանակ կարևոր է ուսումնասիրել այդ ցուցանիշների կապը պետական
բյուջեի եկամուտների ընդհանուր գումարի դինամիկայի հետ։ Օրինակ` 2000 թ. ՀՆԱ-ի
նկատմամբ ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների տեսակարար կշիռը 1995 թ. համեմատությամբ նվազել է 1.4 տոկոսային կետով, չնայած այն բանին, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում պետական բյուջեի եկամուտներն ընթացիկ գներով աճել են 82.1%-ով։
Դա նշանակում է, որ ՀՆԱ-ն պետական բյուջեի եկամուտների նկատմամբ աճել է առաջանցիկ տեմպերով։ Ավելացնենք նաև, որ տվյալ ժամանակահատվածում աղյուսակում
1

Հաշվարկված է ըստ` Россия и страны мира 2002, էջ 334-335, Россия и страны мира 2012, էջ 295-296, Финансы Республики Беларусь, Стат. сборник, Минск, 2012, էջ 570-571:
" ՀՀ-ի համար բերված է պետական բյուջեի մեծությունների համեմատությունը, իսկ մյուս տարիների համար` համախմբված բյուջեի,http://www.armstat.am/file/article/sv_01_14a_220.pdf:
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բերված զարգացող երկրների շարքում, այդ թվում՝ ԱՊՀ (Ղազախստան, Ռուսաստան և
Ուկրաինա), ընթացիկ գներով պետական բյուջեի աճի ամենացածր տեմպը գրանցել է
հենց ՀՀ-ն։
ՀՆԱ բյուջետային վերաբաշխման ծավալների փոփոխությունը բնութագրվում է ընթացիկ գներով ՀՆԱ արժեքում վերջինիս տեսակարար կշռի դինամիկայով` եկամուտների կշռի աճը նշանակում է վերաբաշխման ավելացում, և ընդհակառակը։ Ըստ երկրների՝
այդ վերաբաշխման միտումները տարբեր են. դրանցից որոշներում այն ընդլայնվում է,
իսկ մյուսներում` փոքրանում (աղյուսակի փակագծերի տվյալներ)։ Գրեթե բոլոր երկրներում բյուջեի եկամուտների տեսակարար կշռի աճի ժամանակահատվածները փոխարինվում են նվազման տարիներով, և ընդհակառակը։ Այստեղ հնարավոր չէ բացահայտել
փոփոխության ընդհանուր որևէ ուղղության գերակշռություն այն պարզ պատճառով, որ
մի շարք երկրներում պետական բյուջեի եկամուտների գումարները որոշ տարիների համար բերվում են ըստ դաշնային (ֆեդերալ), իսկ մյուս տարիների համար` ըստ համախմբված բյուջեի։
2001-2005 թթ. ընթացքում ՀՀ-ում ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ն և համախմբված բյուջեն
աճել են գրեթե միևնույն տեմպերով, ինչի շնորհիվ բյուջեի հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի
նկատմամբ աճել է ընդամենը 0.3 տոկոսային կետով, որը նույնպես ամենացածր ցուցանիշն է տվյալ աղյուսակում բերված զարգացող երկրների շարքում։ Նույնը չի կարելի ասել
արդեն 2005-2008 թթ. միջև ընկած ժամանակահատվածի համար։ Աղյուսակի 3-րդ սյան
տվյալները վկայում են, որ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը իր բացասական
ազդեցությունը թողեց հենց նույն 2008 թ.` նկատելիորեն նվազեցնելով պետական բյուջեի
եկամուտների՝ ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարաբերակցությունները։ Այսպես՝ դիտարկվող ժամանակահատվածում Ռուսաստանի համախմբված բյուջեի եկամուտների ՀՆԱ-ի նկատմամբ հարաբերակցությունը նվազեց 1.1 տոկոսային կետով, Ղազախստանում` 2.5 կետով, Ֆրանսիայում` 1.4 կետով։
Հայաստանում 2009 թ. համախմբված բյուջեի եկամուտներն ընթացիկ գներով նախորդ տարվա նկատմամբ նվազեցին 91.2 մլրդ դրամով կամ 11.4%-ով` կազմելով 711.7
մլրդ դրամ։ Բյուջեի եկամուտների մինչճգնաժամային ծավալը վերականգնվեց 2010 թ.`
2008 թ. նկատմամբ ավելանալով ընդամենը 0.2%-ով, որը, սակայն, հանգեցրեց ՀՆԱ-ի
նկատմամբ բյուջեի եկամուտների տեսակարար կշռի ավելացմանը 1.5 տոկոսային կետով, ինչը բացատրվում է ՀՆԱ անկման խորությամբ։ Այս փաստը հաստատում է այն
դրույթը, որ բյուջեի եկամուտների աճը միշտ չէ որ վկայում է տնտեսության զարգացման
մասին։ Բյուջեի եկամուտների աճը կարող է ճանաչվել որպես դրա զարգացման ցուցանիշ, երբ այն նվաճվում է արտադրության ծավալների ավելացման և որակական ցուցանիշների բարելավման հաշվին։ Հետևաբար՝ հարկավոր է կատարել բյուջեի եկամուտների
աճի աղբյուրների հատուկ վերլուծություն, առաջին հերթին, պարզաբանելով արտադրության ծավալների աճի և գների բարձրացման հարաբերակցությունը։
Աղյուսակի 4-րդ սյան տվյալներից երևում է, որ համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը դեռ շարունակում է բացասաբար ազդել որոշ երկրների պետական բյու384

ջեների եկամուտների ձևավորման գործընթացների վրա` մեծացնելով եկամուտների և
ծախսերի տարբերությունն ու դրանց հարաբերակցությունը ՀՆԱ-ի նկատմամբ։ Դիտարկվող ժամանակաշրջանում երկրների մեծ մասում պետական բյուջեները պակասուրդային
էին։ Պետական բյուջեի պակասուրդի հիմնախնդիրը հանգամանորեն դիտարկվել է Ջ.
Քեյնսի աշխատանքներում, ով ցույց տվեց ճգնաժամի և հետճգնաժամային անկումների
ժամանակ պետության եկամուտների նկատմամբ բյուջեի ծախսերի գերազանցման թույլատրելիությունն ու նպատակահարմարությունը` հետագա տարիներին բյուջեի հավելուրդի վերելքի նվաճման մտադրությամբ1։
Այնուամենայնիվ, վերարտադրության և պետական ֆինանսների տեսության աշխատություններում ընդգծվում է պետական բյուջեի պակասուրդի երկարատև գոյության և
պետական պարտքի չափերի ավելացման վտանգավորությունը, քանզի դրանք խաթարում են տնտեսության կայունությունը և դրա աճի շարժառիթները։ Զարգացած երկրների
տնտեսական քաղաքականության իրականացման գլխավոր կանոններից մեկը բյուջեի
պակասուրդի սահմանափակումն է ՀՆԱ 3%-ի շրջանակներում։
Պետական բյուջեի եկամուտների աճը կախված է երեք գործոնների` համադրելի գներով ՀՆԱ ֆիզիկական ծավալի, ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ի մեջ պետական բյուջեի եկամուտների բաժնեմասի և գների փոփոխություններից։
ՀՀ-ում համախմբված բյուջեի եկամուտների աճի գործոնների հարաբերակցությունը
դրական միտումներ դրսևորեց միայն զրոյական թվականներին, երբ համախմբված բյուջեի եկամուտների աճի գերակշիռ մասն արդեն պայմանավորված էր արտադրության ծավալների ավելացմամբ, այլ ոչ թե գների բարձրացմամբ, ինչը տեղի էր ունենում 19962000 թթ. ընթացքում։ Հետագա տարիներին արտադրության ծավալների աճի ազդեցությունը դառնում է ավելի մեղմ` 2006-2008 թթ. համար դառնալով 48.3%, իսկ 2006-2013
թթ. կտրվածքով արդեն` 26.1%։ Այս գործոնի ազդեցության մասնաբաժնի նվազումը կապված է ճգնաժամային 2009 թ. ՀՆԱ 14.1%-ով նվազմամբ։ 2006-2013 թթ. զգալիորեն
բարձրացել է ՀՆԱ-ի նկատմամբ պետական բյուջեի տեսակարար կշռի փոփոխության
գործոնի ազդեցությունը` ընդհանուր հավելաճի մեջ ունենալով 32.6%-անոց բաժնեմաս։
Մեր կարծիքով, ճգնաժամից դուրս գալուն պես ՀՀ համախմբված բյուջեի եկամուտների
աճի գործոնների հարաբերակցությունն աստիճանաբար կվերադառնա 2001-2008 թթ.
համամասնություններին։
Բյուջեի վերաբաշխման գործառույթը տեսանելի է դառնում դրա ծախսերի կազմից և
կառուցվածքից, որոնց վերաբերյալ տվյալները հրապարակվում են բացարձակ գումարներով և տոկոսներով ընթացիկ գներով ՀՆԱ-ի նկատմամբ։ Հարկ է նշել, որ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում ծախսերի կառուցվածքը չի կրել էական փոփոխություններ։
ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի մեջ առաջին տեղը զբաղեցնում են սոցիալական
պաշտպանության վրա կատարված ծախսերը` 27%, երկրորդ տեղը` պաշտպանության,
անվտանգության և հասարակական կարգի պահպանման ծախսերը` 23%։ Ընդ որում,
1
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վերջինիս մեջ ուղիղ 2/3-ը կազմում են ծախսերը պաշտպանության վրա։ Պետական բյուջեի ծախսերի կազմում, ըստ մեծության, հաջորդը սոցիալ-մշակութային միջոցառումներն
են` առողջապահության, կրթության, մշակույթի և հանգստի կազմակերպման ծախսերը։
Հայաստանի բյուջեի ծախսերի առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ առողջապահության վրա կատարված ծախսերն ավելի քան 40%-ով փոքր են կրթության վրա կատարված ծախսերից, մինչդեռ զարգացած երկրներում պատկերը հակառակն է։ Դա բացատրվում է ժողովրդագրական բաղադրիչների առանձնահատկություններով, քանի որ
զարգացած երկրներում բնակչությունն ավելի ծերացած է, հետևաբար՝ մեծ է առողջապահության ծառայություններից օգտվողների, և ընդհակառակը, փոքր է կրթական հաստատություններ այցելողների մասնաբաժինը։

НАРИНЕ ЕНГИБАРЯН
СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ МАКРОАГРЕГАТОВ
Ключевые слова: валовой внутренний продукт, национальный доход, консолидированный бюджет, доходы государственного бюджета, дефицит
консолидированного бюджета, расходы государственного бюджета
На основе методологии СНС и стандартов государственных финансов можно проанализировать процессы, происходящие в сфере государственных финансов. Государственные финансы – важное звено в государственной системе финансов, основная задача которой заключается в обеспечении государству соответствующими финансовыми ресурсами, в эффективном
распоряжении имеющимися при государстве финансовыми ресурсами, эффективном управлении получаемыми доходами и расходами. Это, в первую очередь, касается вопроса выявления
тенденций изменения государственного бюджета, с помощью которого государство регулирует темпы и стуктуру развития экономики, пропорции образования, распределения и использования национального дохода. Роль государственного бюджета в распределении ВВП страны
можно проанализировать, используя его удельный вес в общем обьеме. При анализе удельного
веса в ВВП доходах государственного бюджета важно изучить связь этих показателей с общей
динамикой.
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NARINE YENGIBARYAN
STATISTICAL EVALUTION OF MACROAGGRAGATE REDISTRIBUTION
Key Words: Gross Domestic Product, national income,
consolidated budget, state budget incomes,
Consolidated budget Deficit, state budget costs
Processes taking place in financial sector of the state can be analyzed on the basis of System of
National Accounts /SNA/ methodology and public finances standards. Public finances is an important
component of state financial system, its main task is to provide the state with appropriate funding, to
administer financial assets being at state disposal and effectively manage their revenues and
distribution. It primarily refers to tendencies of state budget changes disclosure, through which state
regulates rates and structure of economic development, proportions of national income creation,
distribution and utilization. State budget role in distribution of countries' Gross Domestic Product (GDP)
can be analyzed with its proportion to overall volume.
In GDP revenues proportion analysis to state budget, study of these indicators in relation to overall
dinamics becomes of special consideration.

ԱՆԻ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Հայցորդ, ԵԿՏԱ

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԲՆՈՐՈՇ ԿՈՂՄԵՐԸ
Հիմնաբառեր. մշակույթ, կապիտալ, մշակութային կապիտալ, գիտելիք
Ժամանակակից տնտեսագիտության մեջ մշակույթի ոլորտը դիտարկվում է որպես տնտեսական գործունեության տեսակներից մեկը: Եթե տնտեսագիտության տեսության՝ որպես գիտության
էվոլուցիան մի պահ դիտարկենք ռետրոսպեկտիվում, ապա ակնհայտորեն տնտեսագիտության
տեսության առաջին գիտական դպրոցի ներկայացուցիչներից մինչ մեր օրերը անդրադարձ է կատարվում մշակութային կապիտալի մեկնաբանմանը, և միանգամայն իրատեսորեն կարելի է նշել,
որ դա նույնպես օժտված է «կապիտալ» հասկացությանը բնորոշ, մեր կարծիքով՝ մարքսյան ամենաընդունված և տարածված բնորոշման հատկանիշներով:

Ի՞նչ է մշակույթը: Պ. Դիմաջիոն կարծում էր. «Մշակույթը մարդկանց միջև բաշխվող
մտքերն են, արժեքները, նորմերը, էքսպրեսիվ մտքերը»1: Մեկ այլ հեղինակ` Է. Լեյզրը,
համարում էր. «Մշակույթը հասարակական նորմեր են և անհատական համոզմունքներ,
որոնք թույլ են տալիս մարդկանց միջև փոխհարաբերություններում հասնել որոշակի հա1

Димаджио П., Культура и хозяйство // Экономическая социология, 2004, том.5, N 3, с. 45.
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վասարակշռության»1: Նա ենթադրում էր, որ մշակույթը սոցիալապես բաժանված գիտելիք է: Որպես սոցիալական ոլորտի բաղկացուցիչ, մշակույթն ազգային տնտեսության
ոլորտ է: Մշակույթը ներգործում է տնտեսության զարգացման վրա՝ միաժամանակ կրելով
դրա ազդեցությունը: Ինչպիսի՞ն են մշակույթի և տնտեսության փոխհարաբերությունները, դրանց առնչվող ի՞նչ հայեցակարգեր գոյություն ունեն: Այդ տեսակետից, կարևորվում
է մշակութային կապիտալի հայեցակարգը:
Ըստ Կ. Մարքսի՝ «Կապիտալը սկզբնապես ավանսավորված արժեք է. … որն ինքնաճում է…. Արժեքը դառնում է ինքնաշարժ արժեք, ինքնաշարժ փող և որպես այդպիսին
նա՝ կապիտալ է»2:
Ն. Գրեգորի Մենքյուն «Մակրոէկոնոմիկա» աշխատության մեջ կապիտալը սահմանում է որպես՝ «1. Արտադրության մեջ օգտագործվող սարքավորումների, շենքերի և կառույցների ամբողջություն: 2. Սարքավորումների, շենքերի և կառույցների ձեռքբերման
համար նախատեսված ֆինանսական միջոցներ»3:
Մշակութային տնտեսագիտության տեսանկյունից, հետաքրքրություն է ներկայացնում Ա. Մարշալի ձևակերպումը. «…կապիտալի նշանակալի մասը գիտելիքներն են և
կազմակերպությունը»4:
Ա. Բուլատովը նշում է. «Կապիտալը բարիքների որոշակի գումար է, նյութական,
դրամական և ինտելեկտուալ միջոցների տեսքով, որոնք օգտագործվում են որպես ռեսուրսներ հետագա արտադրության մեջ»5:
Գ. Վարդանյանն իր «Գիտելիքահենք տնտեսություն» մենագրության մեջ նկատում է.
«Կապիտալը կուտակվող, նյութական, մտավոր և ֆինանսական ռեսուրսների հանրագումարն է, որն իր տարատեսակ ձևերի փոխադարձ փոխարկման միջոցով ինքնաճում է
վերարտադրության և արժեքի մեծացման գործընթացներում»6:
Այսպիսով՝ կապիտալի հասկացության բնորոշումները թույլ են տալիս եզրահանգել,
որ դա բովանդակում է նյութական ակտիվներ, նաև գիտելիք, մտավոր և ֆինանսական
ռեսուրսներ և, որ ամենակարևորն է, ունի ինքնաճելու հատկություն: Այս համատեքստում
կարող ենք փաստել, որ մշակույթը, որպես մարդկային գործունեության ոլորտ, նույնպես
օժտված է արժեգոյացնող հատկությամբ և նույնպես կապիտալ է:
Եթե տնտեսագիտության տեսության՝ որպես գիտության, էվոլյուցիան մի պահ դիտարկենք ռետրոսպեկտիվում, ապա ակնհայտորեն կնկատենք, որ տնտեսագիտության
տեսության առաջին գիտական դպրոցի ներկայացուցիչները՝ մերկանտիլիստները7, հե-

1

Lazear E., Culture and language // Journal of Political Economy, 1999, N107(6), p.95-126.
Մարքս Կ., Կապիտալ, Iհ., Հայպետհրատ, 1954, Էջ 161-163:
3
Մենքյու Ն., Մակրոէկոնոմիկա, «Հայաստան» հրատ., Ե.,1997, էջ 434:
4
Маршалл А., Принципы экономической науки, т. I, Прогресс, 1993, с. 208.
5
Булатов А. С., Экономика: Учебник, Юристь, 2000, с. 334.
6
Վարդանյան Գ., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Ե., ՀՀ ԳԱԱ
«Գիտություն» հրատ., 2008, էջ 55:
7
Новотный О., Фишер Я., Экономика культуры, Прогресс, 1987, с. 57.
2
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տագայում նաև ֆիզիոկրատները, եթե իրենց հետազոտություններում ամենևին մշակույթը չէին դիտարկում որպես գործոն, ապա տնտեսագիտական ուսմունքների պատմության մեջ դասական տնտեսագետներից առաջինը Ա. Սմիթն էր, որ իր «Բարոյական զգացմունքների տեսություն» աշխատության մեջ առաջին անգամ անդրադարձ կատարեց մշակույթ եզրույթի մեկնաբանմանը և միանգամայն իրատեսորեն նշեց. «Մարդիկ առօրյա
կենցաղային շփումների ժամանակ առաջնորդվում են իրենց հատուկ բնական զգացմունքներով՝ սիրո, ատելության, կապվածության և այլն, որոնք էական դերակատարում
ունեն նրանց հետագա գործունեության մեջ»1: «Անտեսանելի ձեռքի» դասական մոտեցմամբ Ա. Սմիթն իրավամբ կարևորեց մշակույթի ոլորտի դերը շուկայական հարաբերություններում: Հետագայում, տնտեսագիտության տեսության մեջ մշակույթի զարգացման
տնտեսական հատույցի բացահայտումներին անդրադարձել են ինստիտուցիոնալիստները՝
Տ. Վեբլենը2, Ու. Միտչելը3 և ուրիշներ, որոնք տնտեսությունը դիտում էին որպես դինամիկ զարգացող գործընթաց՝ իրեն հատուկ մշակութային նորմերով, որոնք էական ազդեցություն են գործում մարդկանց նախընտրությունների և անհատական վարքագծի վրա:
20-րդ դարի վերջին տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում էին մշակույթի
տնտեսական հատույցի հիմնախնդիրները. մասնավորապես՝ 1970-ական թվականներից
Դ. Թրոսբին4 սկսեց զբաղվել արվեստի տնտեսագիտության հարցերով: Նա մշակույթը
մեկնաբանում է երկու տեսանկյունից. նախ՝ մարդաբանական և սոցիոլոգիական՝ որպես
համոզմունք, բարոյականություն, սովորույթներ, արժեքներ, որոնք հատուկ են մարդկանց
որոշակի խմբի, ապա գործառութային, երբ մշակույթը դիտվում է որպես գործունեության
տեսակ և վերջինիս դրսևորում, որն առնչվում է մարդկանց մտավոր, բարոյական և գեղագիտական ընկալումների հետ5:
Ներկայումս էլ տնտեսագիտական ուսմունքների պատմության մեջ տեսաբանները
շարունակում են ավելի ու ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել մշակույթի տնտեսագիտությանը, դրան հատուկ եզրույթների մեկնաբանություններին և, առհասարակ, մշակույթի ու
տնտեսության փոխհարաբերություններին առնչվող ամենատարբեր բնույթի հարցերին:
Բայց և այնպես, անառարկելի է, որ մշակույթը և տնտեսությունը լրացնում են մեկը մյուսին,
փոխպայմանավորված են:
Մշակութային կապիտալի հասկացությունն ավելի հանգամանորեն ուսումնասիրել է
ֆրանսիացի սոցիոլոգ Պիեր Բուրդիեն: Նա կարծում էր, որ տնտեսական գործոններից
բացի, մշակութային սովորույթներն ու սերունդների ժառանգած դիրքորոշումները
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սկզբունքորեն կարևոր են «դպրոցական» հաջողությունների համար:1 Բուրդիեն այս տեսակետով կարևորում է արժեստեղծման համակարգում ոչ միայն տնտեսական, այլև մշակութային կապիտալի դերակատարումը: Իր հետագա ուսումնասիրություններում նա
պնդում է, որ մշակութային կապիտալն ունի այնպիսի հատկություններ, ինչպիսիք տնտեսական կապիտալը. մշակութային սովորույթները նույնպես կարող են շահույթի ստացման աղբյուր հանդիսանալ: Ըստ Պ. Բուրդիեի` մշակութային կապիտալը նախևառաջ
«գիտելիք» է, որը ժամանակի ընթացքում փոխանցվում է սերնդեսերունդ, կուտակվում է
և դառնում է «կապիտալ»: Իհարկե, մշակութային կապիտալի հիմքում Բուրդիեն նախևառաջ տեսնում է սոցիալական միջավայրը, կրթության հասանելիությունը, դրա ժառանգումը: Ասվածից հետևում է, որ մշակութային կապիտալը նաև անուղղակիորեն խթանում
է սոցիալական անհավասարության տարբեր դրսևորումները և, անշուշտ, դրանից բխող
տնտեսական հետևանքները:
Այսպիսով՝ մարդկային քաղաքակրթության երկու կարևորագույն ոլորտների՝ մշակույթի և տնտեսության փոխհարաբերությունների հիմնախնդիրները վաղուց են հետաքրքրել
հետազոտողներին: Տնտեսության և մշակույթի ոլորտներում մարդկային գործունեության
արդյունքները կապիտալացվում են, դրսևորվում նորանոր ձևերով:
21-րդ դարասկզբի տնտեսագիտական մտածելակերպում իշխող է այն գաղափարը,
որ տնտեսությունն ու մշակույթը բարդ, դիալեկտիկական հակասություններով պայմանավորված փոխազդեցությունների շղթա են: Եվ դժվար է մեր օրերում անտեսել մշակութային կապիտալի կարևորությունը երկրի տնտեսական առաջընթացի, սոցիալական զարգացումների և առհասարակ հասարակության առջև դրված սոցիալ-տնտեսական հրատապ խնդիրների լուծման գործում:

АНИ ТОРОСЯН
СУЩНОСТЬ КУЛЬТУРНОГО КАПИТАЛА И ЕГО ХАРАКТЕРНЫЕ СТОРОНЫ
Ключевые слова: культура, культурный капитал, капитал,
история экономической мысли, производственный фактор, знание
В современной экономике сфера культуры рассматривается как один из видов экономической деятельности. Если эволюцию экономической теории как науки рассмотреть в ретроспективе, то очевидно, что начиная с представителей первой научной школы экономической теории и до наших дней, обращается внимание к толкованию культурного капитала и можно однозначно отметить, что он обладает присущими понятию “Капитал” характеристками, согласно наиболее принятому и распространенному марксистскому определению.

1

Bourdieu P., La Distinction Critique sociale du jugement, Fiche 95, Pensée sociologique. XXe siècle, p. 2-3.
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ANI TOROSYAN
ESSENCE OF CULTURAL CAPITAL AND ITS CHARACTERISTIC ASPECTS
Key Words: culture, capital, knowledge, cultural capital
In modern economics the sphere of culture is regarded as one of the types of economical activity.
If the evolution of economical theory as a science is considered in a retrospective, then, evidently,
starting from representatives of the first scientific school of economical theory up to nowadays, a note
is made concerning interpretation of cultural capital and it can be logically mentioned that it also
possesses the characteristics typical of the “Capital” concept, according to the most accepted and
common K. Marx definition.

ԿԱՄՈ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՐԱՄ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

ՓՈՔՐ ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. ՓՄՁ, համակարգ, կառավարում, որակ,
ռիսկ, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, աշխատողների թիվ, կանոնադրական կապիտալ, ակտիվների մեծություն, ներդրում,
բարձրտեխնոլոգիական ձեռնարկություններ
Յուրաքանչյուր երկրում ՓՄՁ-ն տնտեսական և սոցիալական կայունության համար հիմնական երաշխիքն է: ՀՀ-ում ՓՄՁ-ներն իրենց զարգացման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ
խոչընդոտների: Հայաստանի տնտեսության համար գերակա ուղղություններ են համարվում
բարձրտեխնոլոգիական, նորարարական ներդրումներով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ օգտագործող ձեռնարկությունները:
Կառավարության 2015 թ. ընդունած որոշումը սահմանամերձ շրջաններում ՓՄՁ–ին հարկերից ազատման մասին կարող է կարևոր դեր խաղալ ոլորտի արդյունավետ կառավարման և զարգացման գործում:

Կարևորելով փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (այսուհետ` ՓՄՁ) դերը երկրի
տնտեսության զարգացման գործում ՀՀ կառավարությունը ՓՄՁ ոլորտը համարում է Հայաստանի տնտեսության զարգացման գերակա ուղղություններից մեկը և շարունակական
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քայլեր ձեռնարկում դրա պետական աջակցության և զարգացման համար: ՓՄՁ ոլորտի
նկատմամբ առանձնացված մոտեցումների առաջին դրսևորումը 1997 թ. ՀՀ առևտրի և
տնտեսական զարգացման նախարարության կազմում ՓՄՁ վարչության ձևավորումն էր:
ՓՄՁ զարգացման քաղաքականության հիմնարար փաստաթղթերից է ՀՀ կառավարության 2000 թ. օգոստոսին ընդունած «ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթները»: Վերոհիշյալ փաստաթղթի հրապարակումը նախապայմաններ ստեղծեց «ՓՄՁ պետական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման համար, որով սահմանվեցին ՀՀ-ում ՓՄՁ սուբյեկտների
չափորոշիչները և ՓՄՁ պետական աջակցության հիմնական ուղղությունները: ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 19-ի N 282-Ն որոշմամբ նույնիսկ ստեղծվեց «ՀՀ
փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման ազգային կենտրոն» հիմնադրամը
(ՓՄՁ ԶԱԿ), որը կոչված է իրականացնելու ՓՄՁ պետական աջակցությունը և ոլորտի
զարգացմանն ուղղված ծրագրերը, ապահովելու կապը ՓՄՁ սուբյեկտների և պետական
կառույցների միջև1:
Ավստրիացի նշանավոր տնտեսագետ Ի. Շումպետերը ձեռներեցի հիմնական հատկանիշներից առավել կարևորը համարել է նորարարության ձգտումը և ռիսկի գնալու պատրաստակամությունը: Ըստ Շումպետերի՝ ձեռներեց լինել նշանակում է «անել ոչ այն, ինչ
անում են ուրիշները, և անել ոչ այնպես, ինչպես անում են ուրիշները»: Որպես կանոն, հիմնական չափանիշները, ըստ որոնց ձեռնարկությունը համարվում է ՓՄՁ սուբյեկտ, հետևյալներն են` աշխատողների թիվ, կանոնադրական կապիտալի չափ, ակտիվների մեծություն:
Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր ձեռնարկությունների դասակարգման համար օգտագործվում է միայն 1 չափանիշ` աշխատողների քանակը: Ժամանակակից աշխարհում փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման անհրաժեշտությունը ազգային տնտեսությունների վերակառուցման և զարգացման գլխավոր պայմանն է: Այն խթանում է մասնավոր սեփականությունը և ձեռնարկատիրական հմտությունները, ճկուն է փոփոխվող
շուկայական տնտեսության պայմաններում, կարող է էական ներդրում ունենալ նոր աշխատատեղերի ստեղծման գործում, ինչպես նաև ՓՄՁ զարգացումը յուրահատուկ և արդյունավետ նախադրյալ է բնակչության կենսամակարդակի շարունակական բարձրացման համար: ՓՄՁ ոլորտի սուբյեկտներն ունեն մի շարք առանձնահատկություններ, մասնավորապես`
 հիմնականում օգտագործում են տեղական ռեսուրսները, ավելի քիչ կախվածություն ունեն ներմուծումից,
 խոշոր ներդրումներ չեն պահանջում, կարող են աշխատատեղեր ապահովել համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում՝ նպաստելով աշխատանքի շուկայում
տիրող իրավիճակի բարելավմանը,
 համեմատաբար փոքր ծախսերով արագորեն կարող են ներդրվել նոր տեխնոլոգիաները, նորամուծությունները,
1
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լինելով ավելի ճկուն` արագ են արձագանքում, հարմարվում շուկայի պահանջներին,
յուրացնում նոր արտադրատեսակների արտադրությունը, սպասարկման ձևերը,
 նպաստում են ներդաշնակ տարածքային քաղաքականության իրականացմանը
(սահմանամերձ շրջանների ամրապնդում, աղետի գոտու վերականգնում),
 իրականացնելով կազմակերպությունների արտադրության որոշ փուլեր` նպաստում են դրանց արտադրական կարողությունների վերագործարկմանը:
ՓՄՁ-ներն իրենց թույլ և ուժեղ կողմերն արտահայտում են գործարարության այլընտրանքային ձևի` խոշոր ձեռնարկությունների հետ համեմատության ընթացքում
(աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
ՓՄՁ առավելությունները
1. ուղիղ և անձնական շփումները գործընկերների հետ
2. կառավարչական որոշումների արագ ընդունումը
3. անուղղակի ծախսերի ցածր մակարդակը
4. աշխատանքի շահամիտվածության բարձր
աստիճանը
5. գիտատեխնիկական նվաճումների նկատմամբ ճկուն վերաբերմունքը
6. դինամիկ կողմնորոշումը սպառողների պահանջմունքներին
7.կառավարման նվազագույն աստիճանակարգությունը (հիերարխիան)

ՓՄՁ թերությունները
1. կառավարման որակավորման ցածր աստիճանը
2. արտաքին ֆինանսավորման, այդ թվում` վարկավորման չնչին հնարավորությունները
3. ՓՄՁ մասնագիտացման բազմազանեցման սահմանափակ հնարավորությունները
4. ձեռնարկատիրական գործունեության ռիսկի բարձր
աստիճանը
5. աշխատանքի բաժանման և աշխատուժի մասնագիտացման ցածր աստիճանը
6. զանգվածային պահանջարկի բավարարման սահմանափակ հնարավորությունները
7. սիներգիկ արդյունքի բացակայությունը ՓՄՁ-ների
բազմաթիվ կառուցվածքային ստորաբաժանումների
համատեղ գործունեությունից

Փոքր ձեռնարկատիրության առանձնահատուկ կարևորությունը երկրի տնտեսության
համար կարելի է բացատրել հետևյալ գործոններով1.
 ՓՄՁ-ների զարգացումն ապահովում է ուժեղ և դինամիկ մասնավոր հատվածի
ձևավորում (տեղի է ունենում սեփականատերերի ավելացում),
 ՓՄՁ-ների զարգացմամբ տեղի է ունենում բնակչության տնտեսական ակտիվ մասի աճ, մեծանում են քաղաքացիների եկամուտները,
 ՓՄՁ-ների զարգացմամբ հնարավորություն է ստեղծվում կարճ ժամանակամիջոցում ապահովելու տնտեսական աճ,
 ՓՄՁ ոլորտը ստեղծում է ՀՆԱ նշանակալի մասը,
 ՓՄՁ-ները կարող են առավել փոքր ներդրումներով և կարճ ժամանակամիջոցում
ապահովել զգալի թվով նոր աշխատատեղեր,
 ՓՄՁ-ների զարգացումը վերացնում է աշխատողների մենաշնորհային վիճակը,
1
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ՓՄՁ-ներում համեմատաբար արագ և փոքր ծախսերով են ներդրվում նոր տեխնոլոգիաներն ու նորարարությունները,
 ՓՄՁ-ներն առավել արդյունավետ են օգտագործում տեղական հանքահումքային
պաշարները և նվազեցնում երկրի տնտեսության կախումը ներմուծումից,
 ՓՄՁ-ներում արտադրվող ապրանքատեսակները մրցակցության մեջ են մտնում
ներմուծվող ապրանքատեսակների հետ,
 ՓՄՁ-ները, ճկունության շնորհիվ, արագ են հարմարվում շուկայի պահանջներին,
 ՓՄՁ-ների զարգացումը ժամանակակից հասարակության հիմքը կազմող միջին
խավի ձևավորման և կայացման գրավականն է,
 ՓՄՁ-ները նպաստում են տնտեսության բոլոր ճյուղերի և ոլորտների աշխուժացմանն ու «վերակենդանացմանը», ստանձնելով խոշոր ձեռնարկությունների որոշ
արտադրական փուլեր, առավել շահութաբեր են դարձնում խոշոր արտադրություններն ու ճկունություն հաղորդում վերջիններիս,
 փոքր և միջին ձեռնարկատիրությունը ստեղծում է խոր մասնագիտացում և կոոպերացում, մրցակցության մթնոլորտ և ձեռնարկատիրության այն միջավայրը՝
առանց որի անհնար է շուկայական տնտեսության գոյությունը:
ՀՀ-ում ՓՄՁ-ներն իրենց զարգացման ճանապարհին հանդիպում են բազմաթիվ խոչընդոտների: Հայաստանի տնտեսության համար գերակա ուղղություններ են համարվում
բարձրտեխնոլոգիական, նորարարական ներդրումներով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ օգտագործող ձեռնարկությունները:
Հայաստանում գործում է «Վիասֆերա» բիզնես-ինկուբատորը, որը հիմնադրվել է
2000 թ. և մասնագիտացած է կիսահաղորդչային չիպերի մոդելավորման և արտադրության ծրագրավորման մեջ: ՓՄՁ տեխնոլոգիական և նորարարական աջակցության ձևերից է տեխնոպարկը: Դա գիտական կենտրոնի շուրջ համախմբված նորաստեղծ ձեռնարկությունների համախումբ է, որն առաջարկում է ժամանակակից բարձրորակ խորհրդատվություն և տեղեկատվություն` ուղղված ձեռնարկությունների տեխնոլոգիական զարգացմանը, արտադրանքի որակի կատարելագործմանը, ինչպես նաև տրամադրում է իրացման շուկաների ուսումնասիրություններ իրականացնելու լայն հնարավորություններ: Տեխնոպարկերն ավելի հարմար են արդյունաբերական կամ բարձրտեխնոլոգիական ձեռնարկությունների համար, որտեղ արտադրանքի կամ արտադրական գործընթացների
կատարելագործման նպատակով շատ կարևոր է նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը:
Ժամանակակից տեղեկատվական համակարգերի կիրառումը ՓՄՁ-ում մեծ ազդեցություն ունի կառավարման որակի վրա: Մասնավորապես կարելի է նշել մեծ հարգանք վայելող SAP (System Analysis and Program Development) ընկերությունը: SAP-ի բիզնես-լուծումները հասկանալի են, պարզ և հասանելի, դրանք ներքին տեղեկատվությանը, վերլուծությանն ու իրավիճակային տվյալներին մշտական հասանելիություն են ապահովում,
թույլ են տալիս ղեկավարներին օպերատիվ կերպով որոշումներ ընդունել: Դրա համար
ստեղծել են SAP Business All-in-One ապրանքատեսակը` բազմագործառույթ ERP-համակարգ (Enterprise Resource Planning System` ձեռնարկության ռեսուրսների պլանավորման
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համակարգ), որը նախապես կարգավորված է միջին գործարարության տիպական կազմաձևման մեջ աշխատելու համար և պարունակում է մեծ թվով բնագավառային շաբլոններ, ինչը զգալիորեն նվազեցնում է դրա ներդրման գինը: Կան ևս երկու հետաքրքիր
ապրանքատեսակներ, որոնք կարող են այստեղ պահանջարկ ունենալ: Առաջինը SAP-ի
Business One լուծումն է, որը հաշվարկված է համաշխարհային չափումներով փոքր, իսկ
Հայաստանի համար, համապատասխանաբար՝ միջին գործարարության համար: Երկրորդը` SAP Business On-Demand-ը, լուծում է փոքր գործարարության համար, որը տրամադրվում է SaaS (Software as a service – ծրագրային ապահովումը` որպես ծառայություն)
մոդելով, ինչը դեռևս չի մատակարարվում ԱՊՀ-ում, սակայն ակտիվորեն զարգանում է
Արևմուտքում: Բիզնեսի ավտոմատացման այդ լուծումը հաճախորդներին թույլ է տալիս
ծառայություն ստանալ համացանցի միջոցով, բաժանորդագրության տեսքով և ամեն
ամիս վճարել դրա դիմաց: Դա ընկերություններին հնարավորություն է տալիս ավտոմատացնելու գործընթացները` ունենալով միայն համացանցին միացված համակարգիչ և,
միաժամանակ, ներդրում չկատարելով այդ ենթակառուցվածքում:

КАМО ХАЧАТРЯН
АРАМ ХАЧАТРЯН
ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ НА КАЧЕСТВО МЕНЕДЖМЕНТА В МСП
Ключевые слова: МСП, система, управление, качество, риск,
информационная технология
В каждой стране МСП являются основной гарантией экономической и социальной стабильности. В экономике Армении основным вектором являются предприятия высоких информационных технологий.
В Армении МСП сталкиваются с различными проблемами на пути своего развития. Решение правительсва об освобождении от налогов МСП в пограничных регионах, принятое в 2015
году, может сыграть важную роль в развитии и еффективном правлении МСП.

KAMO KHACHATRYAN
ARAM KHACHATRYAN
INFORMATION SYSTEMS IMPACT ON SME MANAGEMENT QUALITY
Key Words: SME, system, management, risk, quality, information technology
SME-s are major guarantee for each country's economic and social stability. High-tech companies
are the main field of RA economy in this respect.
SME-s in RA face lots of challenges on the way to their development. Government resolution on
SME-s tax exemption in bordering regions can play important role in SME-s development and efficient
management.
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ՏԻԳՐԱՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԱՈՒԴԻՏԻ ԴԵՐԸ
ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴԵՄ ՊԱՅՔԱՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կոռուպցիա, չարաշահում, օրինազանցություն, ներքին աուդիտ, տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների աուդիտ, ռիսկ, ռիսկերի
գնահատում, համակարգի գնահատում,
հսկողություն, ներքին հսկողության համակարգ
Կոռուպցիան անձնական կամ այլ շահադիտական նպատակով, տարբեր ձևերով արտահայտված, ի պաշտոնե տրված իշխանական լիազորությունների չարաշահումն է: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործառույթներում ներառված չէ կոռուպցիայի դեմ պայքարը, սակայն այն իր գործունեությամբ կարող է աջակցել այդ գործընթացին՝ ռիսկերի և համակարգի գնահատման ու
հսկողության իրականացման միջոցով: Համապատասխանության և կատարողականի աուդիտի
տեսակների համակցության տարատեսակներից է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտը:
Պետական հատվածի ներքին աուդիտի համակարգը շատ երիտասարդ է և նոր է սկսում ներդրվել: Պարզ է, որ իրականացվում են առաջին քայլերը ներքին աուդիտի հաստատման, հատկապես ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման ուղղությամբ:

Կոռուպցիան անձնական կամ այլ շահադիտական նպատակով, տարբեր ձևերով արտահայտված, ի պաշտոնե տրված իշխանական լիազորությունների չարաշահումն է: Կոռուպցիան, որպես վստահված իշխանության չարաշահում, ունի մի շարք դրսևորումներ և
բազում նրբերանգներ, որոնցից են կաշառակերությունը, կաշառք ստանալը, տալը, կաշառքի միջնորդությունը, կաշառքի շորթումը, հովանավորչությունը, պաշտոնական դիրքի
կամ կապերի չարաշահումը, պաշտոնական կեղծիքը, պաշտոնական դիրքի օգտագործմամբ պետական սեփականության յուրացումն ու վատնումը, ինչպես նաև պաշտոնեական այլ չարաշահումները:
Կոռուպցիան դիտարկվում է երկու մակարդակում`
1. Վերևների կոռուպցիան (քաղաքական կամ պետական իշխանության չարաշահում), անձնական օգուտից կամ շահից դրդված, քաղաքական գործիչների ու
բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց կողմից քաղաքական որոշումներ կայացնելիս իրենց վստահված քաղաքական իշխանության չարաշահումն է:
2. Ներքևների կոռուպցիան (վարչական) բնորոշ է միջին և ստորին օղակի պաշտոնատար անձանց, որոնք ամենօրյա շփումների մեջ են քաղաքացիների հետ:
Կոռուպցիայի այս երկու մակարդակների տարանջատումը շատ կարևոր է կոռուպցիայի հասարակական ընկալումները քննության առնելու և դրանց դեմ պայքարը համակար396

գելու տեսանկյունից, քանի որ երկրորդ մակարդակը շատ հաճախ որպես կոռուպցիա չի
ընկալվում, այլ դիտվում է մատուցվող ծառայություններն արագացնելու նպատակով արվող վճարում: Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ Հայաստանը կոռուպցիայի ընկալման
ցուցանիշով 78–րդ տեղում է, որը կիսում է 4 այլ երկրների հետ: Դրա հետ մեկտեղ, ՀՀ հակակոռուպցիոն ռազմավարության հիմնական ուղենիշները 2000-ից ի վեր շարունակաբար ամրագրվել են ՀՀ կառավարության գործունեության, ինչպես նաև տարեկան միջոցառումների ծրագրերում: ՀՀ կառավարության 2013 թ. մայիսի 16-ի թիվ 515-Ա որոշմամբ
հաստատված՝ ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագրում, որպես գործունեության
հիմնական ուղղություն, կարևորվում է ազատ և արդար Հայաստանի կառուցումը, որի
ուղղությամբ կատարվող հիմնական գործողություններից է կոռուպցիայի դեմ պայքարը:
Կոռուպցիայի հասարակական վտանգավորությունը չափազանց մեծ է: Նկատի ունենալով, որ կոռուպցիան սպառնում է ներխուժել կյանքի գրեթե բոլոր ոլորտները, դրանով
իսկ վտանգելով պետական մարմինների բնականոն գործունեությունը և պետության հեղինակությունը, դրա դեմ պայքարում պետք է համախմբվեն իշխանությունները, ոչ պետական հատվածը և քաղաքացիական հասարակությունը: Կոռուպցիայի դեմ պայքարը
ներառում է երեք հիմնական ուղղություններ.
1. հասարակության կողմից կոռուպցիայի և դրա հետևանքների հասարակական
վտանգավորության աստիճանի գիտակցման արմատավորում,
2. կոռուպցիայի կանխարգելում,
3. օրենքի գերակայության ապահովում` ուղղված անձանց իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությանը:
Առաջին ուղղությունում կարևորվում են հակակոռուպցիոն ռազմավարության մշակման, հանրության կրթության, հակակոռուպցիոն պայքարում քաղաքացիական ինստիտուտների համախմբման, անկախ ԶԼՄ-ների, երկրորդում` իշխանությունների քաղաքական կամքի, պետական կառավարման համակարգի կատարելագործման, պետական
կառավարմանը հասարակության մասնակցության, ներքին աուդիտի համակարգի ներդրման, հասարակական գործընթացներին պետության միջամտության, պետական պաշտոնյաների կողմից վարքագծի կանոնների պահպանման, երրորդում` ուժեղ ու անկախ
դատական իշխանության, օրենսդրական դաշտի հստակեցման և կարգավորման, օրենքների պարտադիր կատարման ապահովման, անձանց իրավունքների պաշտպանության
և մարդու իրավունքների պաշտպանի ինստիտուտի դերը:
ՀՀ հանրային հատվածում ներքին աուդիտի համակարգը գործում է 2002 թվականից, որի լայնածավալ վերափոխման և արդյունավետության բարձրացման նպատակով
ՀՀ կառավարությունը 2010 թվականին նախաձեռնեց բարեփոխումներ պետական ներքին ֆինանսական հսկողության ոլորտում:
Ներքին աուդիտի նոր համակարգը ներդրվել է 2012 թվականի ընթացքում և գործում
է 53 պետական մարմիններում և 45 քաղաքային համայնքներում: Ներքին աուդիտի միջոցով իրականացվում է պետական ֆինանսների կառավարման արդյունավետության
անկախ և օբյեկտիվ գնահատում: Այն առաջարկում է նաև գնահատված համակարգերի և
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գործառույթների բարելավմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք իրականացնում են ֆինանսների նախարարության կողմից որակավորված մասնագետները:
Ներքին աուդիտը անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ է՝ ուղղված կազմակերպության գործունեության արդյունքի մեծացմանը և բարելավմանը1: Ներքին աուդիտի գործառույթները պետք է լինեն անկախ, և ներքին աուդիտորները պետք է լինեն օբյեկտիվ՝ իրենց աշխատանքներն իրականացնելիս2:
Հանրային հատվածի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման խնդիրներն են.
1. կազմակերպության գործունեության՝ օրենքներին, իրավական ակտերին և ֆինանսատնտեսական գործունեության այլ պայմաններին համապատասխանության
ուսումնասիրությունը,
2. կազմակերպության գործունեության գնահատումը՝ տնտեսման, օգտավետության
և արդյունավետության տեսանկյուններից,
3. կազմակերպության ֆինանսական կառավարման և ներքին հսկողության համակարգերի գնահատումը,
4. կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության և
օրենսդրության համապատասխանության գնահատումը,
5. կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության բարելավման և հնարավոր ուղիների առաջարկման ուղղությամբ խորհրդատվական ծառայությունների մատուցումը:
Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման խնդիրները չեն ներառում կոռուպցիայի դեմ
պայքարը, սակայն այն իր գործունեությամբ կարող է աջակցել կոռուպցիայի դեմ պայքարին՝ ռիսկերի գնահատման, համակարգի գնահատման և հսկողության իրականացման
միջոցով: Համակարգի գնահատումը և հսկողության իրականացումը ներքին աուդիտի
կարևորագույն գործառույթներից են: Համակարգի գնահատման աուդիտն ընդգրկում է
կառավարման կողմից ներդրված ֆինանսական հսկողության և ներքին հսկողության համակարգերի մանրակրկիտ գնահատում՝ դրանց արդյունավետության և օգտակարության
ուսումնասիրման և գնահատման համար: Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը գնահատում է նաև կազմակերպության ներքին հսկողության համակարգերի հնարավորությունը:
Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը համակարգի գնահատման և հսկողության իրականացման միջոցով առաջարկություններ է ներկայացնում դրանց բարելավման ուղղությամբ, իսկ բացթողումների դեպքում առաջարկություններ է ներկայացնում կազմակերպության ղեկավարին՝ դրանց վերացման նպատակով: Նշված խնդիրներն իրականացնելով՝ ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը նպաստում է կոռուպցիայի դեմ պայքարին:
Ներքին աուդիտի տարատեսակներն են3 համապատասխանության աուդիտը, կատարողականի աուդիտը և համապատասխանության ու կատարողականի աուդիտի տեսակնե-

1

«Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենք:
ՀՀ կառավարության 11.08.2011 թ. N1233-Ն որոշում:
3
ՀՀ ֆինանսների նախարարի 17.02.2012 թ. թիվ 143-Ն հրաման:
2
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րի համակցությունը: Համապատասխանության և կատարողականի աուդիտի տեսակների համակցության տարատեսակներից է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտը:
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների աուդիտի ընթացքում կազմակերպությունում
իրականացվում է գործող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հսկողության գործընթացների՝ կազմակերպության պահանջներին համապատասխանությունը, դրանց կիրառելիությունը և արդյունավետությունը: Այս աուդիտը կարող է ներառել ինչպես կազմակերպությունում առկա բոլոր տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հսկողության գործընթացները, այնպես էլ դրանց նախագծերը կամ առանձին փուլերը: Հաճախ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների աուդիտն իրականացվում է այն ժամանակ, երբ կազմակերպության
որևէ բնագավառում ներդրվում է համակարգչային նոր համակարգ:
Apaga Technologies ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 2007 թ., առաջարկում է տեղեկատվական անվտանգության ծառայությունների լայն ընտրանի՝ աուդիտ, ՏՏ անվտանգության խորհրդատվություն և նախագծում, ինչպես նաև մանրազնին կերպով ընտրված
սարքային և ծրագրային լուծումների փաթեթ՝ ֆինանսական հաստատությունների, կառավարական մարմինների, հանրային կառավարման մարմինների, ծառայություն մատուցող ընկերությունների համար: Առաջարկվել են անվտանգ էլեկտրոնային գործարքների
լուծումներ, որոնք կնպաստեն ծախսերի նվազեցմանը, մեքենայությունների վերացմանը,
գործընթացի արդյունավետության և եկամտաբերության բարձրացմանը:
Կազմակերպության ղեկավարը ստեղծում է համապատասխան ներքին հսկողության
համակարգ՝ ապահովելու կազմակերպության նպատակների իրագործումը: Հետևաբար՝
հսկողության գործընթացները մշակված են սխալները կանխարգելելու կամ բացահայտելու և դրանք ուղղելու համար: Հսկողական գործընթացներից են նաև տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների հսկողական տարրերը: Կազմակերպությունում կարող են առկա լինել
համակարգչային ծրագրերի ընդհանուր և առանձին հսկողական տարրեր: Ընդհանուր
հսկողական տարրերը նպատակ ունեն սահմանելու հսկողություն ամբողջ տեղեկատվական հոսքերի նկատմամբ: Իսկ առանձին համակարգչային ծրագրի հսկողության տարրերը միտված են հսկելու միայն որոշակի ծրագրի տվյալների պահոցի, ինչպես նաև այլ
գործառույթների անձեռնմխելիությունը: Ընդհանուր հսկողության տարրի օրինակ է համակարգիչներից որևէ տեղեկատվության արտահանման կամ ջնջման հնարավորության
բացակայությունը: Իսկ առանձին համակարգչային ծրագրի հսկողական տարրի օրինակ
է հաշվապահական ծրագրում աշխատակիցների ցանկում նոր աշխատակցին ավելացնելու համար հաշվապահի էլեկտրոնային հաստատումը:
Պետական հատվածի ներքին աուդիտի համակարգը շատ երիտասարդ է և նոր է
սկսում ներդրվել: Պարզ է, որ իրականացվում են առաջին քայլերը ներքին աուդիտի ներդրման և հաստատման ուղղությամբ, և դեռ շատ բան կա անելու, հատկապես ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման առումով:
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ТИГРАН ХАЧАТРЯН
РОЛЬ АУДИТА ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В БОРЬБЕ
ПРОТИВ КОРРУПЦИИ
Ключевые слова: коррупция, риск, контроль, информационная технология, внутренний аудит
Коррупция – это злоупотребление правительственных полномочий в собственных интересах или для собственной выгоды. Задачи внутреннего аудита не включают борьбу против коррупции, но внутренний аудит своей деятельностью может способствовать борьбе против
коррупции посредством оценки рисков, оценки системы и осуществления контроля.
Одним из сочетаний аудита соответствия и аудита исполнения является аудит информационных технологий.Система внутреннего аудита государственного сектора очень молода и
только начинает внедряться. Понятно, что делаются первые шаги по пути внедрения и утверждения внутреннего аудита и многое еще нужно сделать, особенно в области внедрения
современных информационных технологий.

TIGRAN KHACHATRYAN
AUDIT IN INFORMATION TECHNOLOGIES FOR FIGHT
AGAINST CORRUPTION
Key Words: corruption. Information technology, internal audit,
risk
Corruption is government authority abuse for their own interests or benefit.
Internal audit objectives do not include fight against corruption, but can assist in fighting through
risk assessment, system evaluation and control implementation. Internal audit has independent,
objective and consultative function aimed at improving organization results.
One combination of conformity audit and performance audit is information technology audit.
Internal audit system in public sector is young and has just been introduced. First steps are made
towards its introduction and approval and still much is to be done especially in modern information
technologies.
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ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ՄԱՐԶԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ–ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. գործոնային
վերլուծություն,
սոցիալ-ժողովրդագրական գործոն, տնտեսական գործոն, համախառն տարածաշրջանային արդյունք, աղքատության մակարդակ, գործազրկության գործակից, մեխանիկական հավելաճի գործակից, ներմուծում մեկ շնչի
հաշվով
Հոդվածում գործոնային վերլուծության մեթոդով ուսումնասիրվել է ՀՀ մարզերի սոցիալտնտեսական զարգացման անհամաչափությունը 2012 թ. համար: SPSS համակարգչային փաթեթի
կիրառմամբ որպես ՀՀ տարածաշրջանների զարգացումը բնութագրող գործոններ առանձնացվել
են երկուսը` սոցիալ-ժողովրդագրականը և տնտեսականը: Առաջին գործոնը, առանց բացառության, առավել լավ է դրսևորված գյուղական, իսկ երկրորդը` քաղաքային բնակավայրերում:

Գործոնային վերլուծությունը թույլ է տալիս տվյալների ոչ համակարգված զանգվածը
վերածել փոքր թվով մակրոփոփոխականների, այսինքն` առավել համակարգված նկարագրել ուսումնասիրվող օբյեկտի տարբեր բնութագրիչները: Գործոնային վերլուծության
հիմնական բարդությունը ստացված մակրոչափանիշների ռացիոնալ մեկնաբանման անհրաժեշտությունն է:
ՀՀ մարզերի սոցիալ-տնտեսական անհամաչափ զարգացման ուսումնասիրության
համար կիրառվել են աղյուսակ 1-ում բերված ցուցանիշները: Վերլուծությունում դրանց
տարածաշրջանային ընդամենը արժեքները չեն օգտագործվել, քանի որ վերջիններս էականորեն են շեղված քաղաք-գյուղ ելակետային մեծություններից:
Այժմ համառոտակի նկարագրենք այդ ցուցանիշների տնտեսագիտական բովանդակությունը և հաշվարկման մեթոդը: Առաջին ցուցանիշը բնակչության մեխանիկական (միգրացիոն) հավելաճի գործակիցն է, որը ցույց է տալիս 2002 թ. տարեսկզբի համեմատությամբ
հետագա տաս տարիների ընթացքում միգրացիայի սալդոն` հազար բնակչի հաշվով:
Երկրորդ ցուցանիշը բնակչության զբաղվածության գործակիցն է, որը բնութագրում է
աշխատունակ տարիքի բնակչության մեջ (15-75 տարեկան) զբաղվածների տեսակարար
կշիռը, իսկ գործազրկության գործակիցը` տնտեսապես ակտիվ բնակչության մեջ գործազուրկների կշիռը: Նշված ցուցանիշների մարզային մակարդակներում դիտվում է հետևյալ
օրինաչափությունը. որպես կանոն, բոլոր մարզերում բնակչության զբաղվածությունը զգալիորեն բարձր է գյուղական վայրերում, հետևաբար` նույն վայրերում են ցածր գործազրկության գործակիցները:
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Հաջորդ երկու ցուցանիշների` 15 տարեկանից բարձր բնակչության մեջ տղամարդկանց ու բարձրագույն կրթություն ունեցողների տեսակարար կշիռները (տոկոսով) ստացվել են 2011 թ. մարդահամարի մարզային տվյալների հիման վրա: Բարձրագույն կրթությամբ անձանց բաժնեմասով բացահայտ առաջատարը Երևանն է` 37.1%-ով, այնուհետև`
Արագածոտնի, Լոռու և Շիրակի մարզի քաղաքային բնակչությունը, որտեղ նշված փոփոխականը բարձր է 21%-ից:
Աշխատանքային ռեսուրսների կազմում տղամարդկանց բարձր տեսակարար կշռով,
ինչպես և սպասվում էր, կրկին աչքի է ընկնում գյուղական բնակչությունը: Դա հիմնականում բացատրվում է արտաքին միգրացիոն գործընթացներում քաղաքային բնակչության
համեմատ գյուղական բնակչության ցածր մասնակցությամբ: Այստեղ ուշագրավ է այն
փաստը, որ տղամարդկանց տեսակարար կշիռը բարձր է կանանց տեսակարար կշռից
միայն Գեղարքունիքի մարզի գյուղական բնակչության մոտ: Աղքատության մակարդակը
բոլոր մարզերում, առանց բացառության, ցածր է գյուղական բնակավայրերում, ընդ
որում, ամենացածր մակարդակները գրանցել են Վայոց ձորի և Արագածոտնի մարզերը,
համապատասխանաբար՝ 18.9% և 20.2%:
Աղյուսակ 1-ում բերված փոփոխականներից տնտեսական են վերջին երկուսը` մեկ
շնչի հաշվով համախառն տարածաշրջանային արդյունքը (ՀՏԱ) և ներմուծումը: Համախառն տարածաշրջանային արդյունքը (ՀՏԱ) համախառն ավելացված արժեքը չափող
ցուցանիշն է, այսինքն` տարածաշրջանի տնտեսական տարածքում բոլոր ինստիտուցիոնալ միավորների կողմից ստեղծված համախառն ավելացված արժեքի հանրագումարն`
առանց ապրանքների և ներմուծման զուտ հարկերի:
Մեկ շնչի հաշվով ՀՏԱ 2012 թ. արժեքների դիտարկումից պարզ է դառնում, որ, որպես կանոն, ՀՀ մարզերի քաղաքային բնակավայրերի տվյալ ցուցանիշի մակարդակը
բարձր է գյուղականի մակարդակից, բացառությամբ Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերի: Ընդ որում, քաղաքային բնակավայրերի մեկ շնչին ընկնող ավելացված արժեքի գերազանցումը գյուղականին առավել ակնառու է Կոտայքի (44.6%-ով) և Սյունիքի
(41.3%) մարզերում:
Աղյուսակ 1-ի վերջին 8-րդ ցուցանիշը մեկ շնչի հաշվով ներմուծման ծավալն է` արտահայտված ազգային դրամական միավորով: Գործոնային վերլուծությունում ներմուծման ցուցանիշի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն մոդելում ընտրված այլ
փոփոխականների հետ ավելի սերտորեն է կոռելացվում, քան մեկ շնչի հաշվով արտահանման կամ արտաքին առևտրաշրջանառության ցուցանիշները:
Այժմ քննարկենք աղյուսակ 1-ի տվյալների հիման վրա SPSS ծրագրային փաթեթի միջոցով իրականացված գործոնային վերլուծության արդյունքները (աղյուսակ 2): Առաջին
գործոնը կարելի է անվանել սոցիալ-ժողովրդագրական, քանի որ դրանում ընդգրկվել են
բնակչության զբաղվածությունը, գործազրկությունը, աղքատության մակարդակը, աշխատունակ տարիքի բնակչության կազմում տղամարդկանց մասնաբաժինը և բնակչության
մեխանիկական հավելաճը բնութագրող փոփոխականները, որոնք ստորակարգված են
ըստ գործոնային բեռնվածության, այսինքն` ըստ փոփոխականների և տվյալ գործոնի
միջև կոռելյացիոն գործակիցների մեծության:
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Աղյուսակ 1
ՀՀ մարզերի 2012 թ. սոցիալ-տնտեսական որոշ փոփոխականներ
Մարզ

Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Վայոց ձոր
Տավուշ
Ընդամենը

Բնակավայրի
տիպը

Բնակչության
միգրացիոն
գործակից,
պրոմիլ

Զբաղվածության
գործակից,
տոկոս

Գործազրկության
գործակից,
տոկոս

Տղամ. տես. Բարձր. կրթ.
անձանց
կշիռը աշխ.
ռեսուրսների բաժնեմաս,
տոկոս
մեջ, տոկոս

Աղքատության ՀՏԱ մեկ շնչի
գործակից,
հաշվով,
տոկոս
հազ. դրամ

Ներմուծում
մեկ շնչի
հաշվով,
հազ. դրամ

Քաղաք

-77.3

44.9

25.8

44.8

37.1

25.6

1838

1266

Քաղաք

-112.4

60.3

11.0

48.0

21.8

24.6

830

200

Գյուղ

-80.0

80.1

2.1

49.3

10.6

20.2

790

145

-133.9

48.0

14.7

46.1

15.5

42.1

930

154

-71.5

74.1

2.7

48.4

11.2

31.6

750

94

-181.2

39.9

16.8

45.7

19.8

37.7

625

125

Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք

-36.4

80.1

3.6

48.5

9.6

32.7

768

154

-134.6

37.2

25.2

47.9

17.0

39.4

604

112

-28.8

61.2

4.9

50.2

8.3

33.8

754

138

Քաղաք

-209.4

37.0

31.9

44.9

21.0

40.3

634

170

Գյուղ

-176.7

67.8

5.4

47.8

8.3

36.4

521

102

8,5

35.5

26.1

46.5

18.6

45.2

940

340

Գյուղ

Քաղաք

-59.1

54.9

14.8

48.7

13.2

39.3

650

175

Քաղաք

-174.1

28.6

36.3

45.6

22.9

48.3

580

105

Գյուղ

-89.9

63.4

6.3

49.0

11.0

42.8

605

88

Քաղաք

-99.1

57.4

19.4

48.3

19.3

26.5

1540

340

Գյուղ

-100.8

69.4

4.1

49.3

9.7

23.7

1090

119

Քաղաք

-104.7

56.7

18.6

46.9

20.8

24.0

673

40

Գյուղ

-99.9

73.1

2.6

48.8

9.6

18.9

616

15

-6.6

52.0

20.7

46.2

17.7

30.4

620

45

Գյուղ

-102.2

70.7

6.3

48.1

9.8

25.4

501

31

Քաղաք

-112.6

42.5

25.5

45.5

29.4

32.5

1240

630

Գյուղ

-76.3

69.4

5.3

48.8

10.2

32.1

920

363

Գյուղ

Քաղաք
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Աղյուսակ 2
Գործոնների փոխատեղման մատրից
Գործոն
1
Զբաղվածության գործակից

,929

Գործազրկության գործակից

-,875

Տղամ. կշիռը աշխ. տարիքի բնակչ. մեջ

,793

Աղքատության գործակից

-,750

Մեխ. հավելաճի գործակից

,731

2

Ներմուծում՝ մեկ շնչի հաշվով

,931

ՀՏԱ՝ մեկ շնչի հաշվով

,907

Բարձրագույն կրթ. անձանց կշիռը

-,537

,793

Աղյուսակ 2-ից պարզ է դառնում, որ ՀՀ մարզերի սոցիալական զարգացման վրա
ամենամեծ ազդեցությունը թողնում է տնտեսությունում բնակչության զբաղվածությունը,
որի կոռելյացիայի գործակիցը գործոն 1-ի հետ կազմում է 0.929, հետևաբար` երկրորդն
ըստ ազդեցության առաջինի հետ հակադարձորեն փոխկապված փոփոխականն է, գործազրկության մակարդակը` կոռելյացիայի -0.875 գործակցով: Երրորդ փոփոխականը`
աշխատունակ տարիքի բնակչության կազմում տղամարդկանց մասնաբաժինը, գործոն
1-ի հետ նույնպես սերտորեն է կապված (0.793), իսկ աղքատության մակարդակը, ինչպես և սպասվում էր, գործոն 1-ի հետ կապված է հակադարձորեն (-0.750):
Այստեղից էլ կարելի է եզրահանգել, որ ՀՀ մարզերի սոցիալական վիճակի վրա,
առաջին հերթին, բարենպաստորեն է ազդում զբաղվածության մակարդակի բարձր լինելը, որն էլ հենց հանգեցնում է բնակչության ցածր գործազրկությանը, և, որ, առավել
կարևոր է, ցածր աղքատությանը: Ավելին, սոցիալական վիճակը գնահատող նշված փոփոխականներն են, ի վերջո, պայմանավորում ժողովրդագրական ներկայիս իրադրության ամենազգայուն գործընթացի առաջացումն ու զարգացումը. էմիգրացիայի ինտենսիվությունը և, որպես դրա ուղղակի հետևանք՝ բնակչության կառուցվածքում տղամարդկանց մասնաբաժնի նվազումը հատկապես աշխատունակ տարիքում:
Նշենք նաև, որ մինչ օրս շրջանառվում էր մի տեսակետ, ըստ որի՝ բնակչության էմիգրացիան որոշ չափով մեղմացնում է լարվածությունը աշխատանքի շուկայում` էականորեն նվազեցնելով գործազրկության մակարդակը, իսկ էմիգրանտների փոխանցած դրամական տրանսֆերտներն էլ նվազեցնում են աղքատության մակարդակը: Սակայն գործոնային վերլուծության արդյունքները ոչ միայն չեն հաստատում այդ վարկածը, այլև առաջադրում են մեկ ուրիշը, ըստ որի՝ վերջին տասնամյակում ՀՀ-ից մեկնած քաղաքացիները, նախևառաջ, իրենց են ազատել գործազուրկի և աղքատ լինելու իրողությունից: Նշանակում է, որ աշխատատեղերի ստեղծումն ու պահպանումը (թեկուզ և ցածր վարձատրությամբ) ՀՀ-ում սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավման էական գրավականից դառ404

նում են ժողովրդագրական իրադրության կայունացման կարևորագույն պայման` ձեռք
բերելով ազգապահպան նշանակություն:
Աղյուսակ 3
Գործոնների սեփական արժեքներն ըստ ՀՀ մարզերի
Մարզ
1. Երևան
2. Արագածոտն
3. Արագածոտն
4. Արարատ
5. Արարատ
6. Արմավիր
7. Արմավիր
8. Գեղարքունիք
9. Գեղարքունիք
10. Լոռի
11. Լոռի
12. Կոտայք
13. Կոտայք
14. Շիրակ
15. Շիրակ
16. Սյունիք
17. Սյունիք
18. Վայոց ձոր
19. Վայոց ձոր
20. Տավուշ
21. Տավուշ

Բնակավայրի տեսակը
Քաղաք
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ
Քաղաք
Գյուղ

Գործոն 1
-0.070
0.333
1.386
-0.680
0.837
-1.154
1.087
-0.927
0.971
-1.822
-0.034
-1.307
0.099
-2.104
0.206
0.471
1.105
-0.063
1.065
-0.019
0.621

Գործոն 2
3.849
0.388
-0.101
-0.111
-0.359
-0.291
-0.265
-0.438
-0.444
-0.178
-1.015
0.135
-0.325
-0.358
-0.835
1.263
0.104
0.090
-0.496
0.068
-0.680

Տնտեսական անվանումը կրող երկրորդ գործոնը ներառում են երեք փոփոխական.
ներմուծում՝ մեկ շնչի հաշվով (0.931), համախառն տարածաշրջանային արդյունք՝ մեկ
շնչի հաշվով (0.907) և բարձրագույն կրթությամբ անձանց մասնաբաժին աշխատանքային ռեսուրսների կազմում (0.793): Ինչպես տեսնում ենք, տնտեսական գործոնի հետ
նշված փոփոխականների կապվածությունը բավականին սերտ է: Թեև բարձրագույն
կրթություն ունենալու հանգամանքը հակադարձ կապի մեջ է գտնվում սոցիալ-ժողովրդագրական գործոնի հետ, սակայն, ինչպես և սպասվում էր, այն ուղղակիորեն է ազդում
տարածաշրջաններում նոր ստեղծվող արժեքի արտադրության գործընթացի վրա: Նշանակում է, որ բարձրագույն կրթությամբ անձանց բարձր մասնաբաժնով տարածաշրջաններում, նույնիսկ վերջիններիս ավելի ցածր մակարդակով զբաղվածության պայմաններում, բարձր է թողարկվող արտադրանքի վերջնական արժեքը:
Ուշադրությանն արժանի հանգամանք է, որ ՀՏԱ-ի հետ ավելի սերտ է փոխկապված
ոչ թե արտահանման, այլ ներմուծման արժեքը: Այսինքն` մեկ շնչի հաշվով բարձր ներմուծումը (այդ թվում` բարձր տեխնոլոգիաների) հանգեցնում է արտադրության ավելի մեծ
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ծավալների, ինչն էլ, վերջին հաշվով, պահանջում է բարձր որակավորում ունեցող կադրերի ապահովվածություն: Գործոնների արժեքներն ըստ մարզերի բերված են աղյուսակ 3-ում,
որից երևում է, որ սոցիալ-ժողովրդագրական գործոնը, առանց բացառության, առավել
լավ է դրսևորված գյուղական բնակավայրերում: Հիշեցնենք, որ գործոնների արժեքները
նորմալացված են, այսինքն՝ z-ձևափոխված:

КАРЕН АКОПЯН
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РА
Ключевые слова: факторный анализ, социально-экономический фактор, экономический фактор, валовой региональный продукт, уровень нищеты, коэффициент безработицы, коэффициент механического прироста, импорт на
душу населения
В данной статье на основе факторного анализа исследуется неравномерность социальноэкономического развития регионов РА. С использованием прикладной статистической программы SPSS были выведены два фактора, один из которых получил название социально-демографический, а второй – экономический. Первый фактор, без исключения, лучше проявляется в
сельских поселениях, а второй в городских.

KAREN HAKOBYAN
FACTOR ANALYSIS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
FOR RA REGIONS
Key Words: factor analysis, socio-economic factor, economic factor, gross regional product, poverty
level, unemployment ratio, mechanical gain
ratio, import per capita
The article, based on factor analysis, studies socio-economic unevenness in RA regions. Applied
statistical SPSS program application has revealed two factors, one named socio-demographic and
second – economic. The first one is unconditionally better applied for rural settlements, and the second
for urban areas.
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ՏԻԳՐԱՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ
Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՎԼԱԴԻՄԻՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ
ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան տնտեսագիտության
ինստիտուտ

ՈՒՂՂԱԿԻ ՀԱՐԿԵՐԻ ԴԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԻԶՆԵՍ
ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՎՐԱ
Հիմնաբառեր. ուղղակի հարկեր, հարկային բեռ, ստվերային տնտեսություն, գործարարությամբ
զբաղվել, հարկային համակարգ
Ուղղակի հարկերը էական դեր են խաղում բարենպաստ բիզնես միջավայրի ձևավորման գործում։ ՀՀ հարկային համակարգում տեղի ունեցող բարեփոխումները վկայում են, որ հանրապետությունում հարկման, ուղղակի հարկերի հաշվառման հարցերում դեռևս կան բազմաթիվ խնդիրներ, ինչպիսիք են չհայտարարագրվող եկամուտները, անփաստաթուղթ ապրանքաշրջանառությունը, ուղղակի հարկերի դրույքաչափերի բարձր լինելը՝ արտերկրի հետ համեմատած, ՀՀ գործարար ակտիվության կենտրոնացումը Երևանում, ուղղակի հարկերի արտոնություններից կրած
վնասների հաշվառման թերացումները, ստվերային տնտեսությունը, ստվերային եկամուտների
ավելացումը։ Այս հիմնախնդիրներին էլ նվիրված է ստորև ներկայացվող հոդվածը։

Հարկերը կարևոր դեր ունեն պետության գործունեության մեջ, և առաջին հայացքից
կարող է թվալ, որ ինչքան բարձր լինեն հարկերը, այնքան հարուստ կլինի պետական
բյուջեն։ Սակայն հարկ է նշել, որ հարկային բեռի և ստվերային տնտեսության ծավալների
միջև գոյություն ունի ուղիղ համեմատական կապ։ Եկամուտների հարկման բարձր դրույքաչափերի պայմաններում, երբ համապատասխանաբար նվազում է հարկումից հետո
մնացած եկամուտը, նվազում են նաև այդ եկամուտները ստանալու խթանները, և զուգահեռաբար աճում է հարկումից խուսափելու գայթակղությունը։ Հարկային դրույքաչափերը
կապված են նաև տնտեսական արդյունավետության հետ։ Բարձր դրույքաչափերի դեպքում վատ ներդրումային որոշումների հետևանքները գործարարի համար ավելի մեղմ են,
քանի որ այդպիսով ձևավորված վնասները, որպես կանոն, նվազեցվում են հարկվող
եկամուտներից։ Անուղղակի հարկերով հարկման չափի մեծությունը տնտեսապես թույլ
զարգացած պետություններում կարող է ուղիղ ազդեցություն ունենալ պահանջարկի և
սպառման վրա՝ առաջացնելով փոխարինման էֆեկտ. անուղղակի հարկերի բարձր դրույքաչափը հանգեցնում է նաև աշխատանքի առաջարկի կրճատմանը ու գործազրկության
մեծացմանը։
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Ըստ հայտնի տնտեսագետ Լաֆերի` հարկային բեռը պետք է լինի 30-տոկոսանոց
մակարդակի վրա, իսկ երբ դա բարձրանում է մինչև 40-50 տոկոս, գործարարներին
մղում է դեպի ստվերը` էականորեն կրճատելով հարկային մուտքերը պետբյուջե։ Հարկային բեռը կանխորոշվում է ազգային տնտեսության առանձնահատկություններով1։ Այսպես՝ Ռուսաստանում դա կազմում է ՀՆԱ մոտ 35, ԱՄՆ-ում՝ 30 տոկոսը, իսկ ամենաբարձր ցուցանիշը Սկանդինավյան երկրներում է՝ մոտ 50 տոկոս2։ Հարկային բեռի բարձր
լինելը ցույց է տալիս նաև այդ երկրների սոցիալական ուղղվածությունը։ Հետաքրքիր է
նաև այն փաստը, որ Արևմոտքում բյուջեն համալրվում է հիմնականում ֆիզիկական, իսկ
Հայաստանում՝ իրավաբանական անձանց հաշվին։
Եթե համեմատենք Հայաստանի և, ասենք, Ռուսաստանի հարկային բեռի մակարդակները, ապա որոշ հարկերի պայմաններում ավելի հեշտ է աշխատել Ռուսաստանում, որտեղ առավել ընդունելի են ֆիզիկական անձանց եկամտահարկը և ավելացված արժեքի
հարկը, իսկ այլ հարկերի պայմաններում` Հայաստանում (օրինակ` շահութահարկը)։ Հայաստանի գործարար միջավայրը 189 երկրների շարքում զբաղեցրել է 37-րդ տեղը, զիջելով Բելգիային և առաջ անցնելով Ֆրանսիայից, լավագույնն է ԱՊՀ երկրների շարքում և
երկրորդն է տարածաշրջանում` զիջելով միայն Վրաստանին3։

Գծապատկեր 1. 2014 թվականի առաջին եռամսյակ4

Գործարարությամբ զբաղվելուն նվիրված զեկույցը գնահատում է այն կարգավորումները, որոնք ուղղակիորեն ազդում են գործարար միջավայրի զարգացման և տնտեսա1

http£//economicportal©ru/ponyatiya-all/krivaya-laffera©html
http£//russian©doingbusiness©org/rankings
3
Համաշխարհային բանկի և միջազգային ֆինանսական կորպորացիայի «Գործարարությամբ զբաղվելը» զեկույցի 2014 թվականի տվյալները:
4
http://taxinfo.am/upload/KB%20488_1415021758777.pdf
2
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կան աճի վրա` հնարավորություն տալով իրականացնելու համեմատություններ հետազոտված երկրների միջև 10 ոլորտում` ընկերության հիմնադրում, հարկային արտոնություններ, շինարարական թույլտվությունների ստացում, սեփականության գրանցում,
վարկերի ստացում և այլն։
Հարկային համակարգի որակական բնութագրիչներից է հարկային բեռի գնահատումը1։
Իհարկե, պետք է նշել, որ դեռևս չկա հստակ մշակված մեթոդ հարկային բեռի գնահատման համար։ Գոյություն ունեն որոշ ցուցանիշներ, որոնք կարող են անուղղակի
պատկերացում տալ որոշ ոլորտներում հարկային բեռի ծանրության մասին։
Գծապատկեր 1-ից պարզ երևում է, Հայաստանի Հանրապետությունում գործարար
միջավայրը հիմնականում կենտրոնացված է Երևան քաղաքում։ Անշուշտ, այս հանգամանքը վատ է անդրադառնում տնտեսության աշխուժացման և գործարար միջավայրի ձևավորման վրա։
Այդ առումով, հարկային քաղաքականության կողմից լուծման ենթակա կարևորագույն խնդիրներից է առանձին հարկատեսակների գծով հարկման օբյեկտների և համապատասխան դրույքաչափերի այնպիսի համամասնությունների սահմանումը, որոնց առկայության պայմաններում հարկման օբյեկտների և հարկային դրույքաչափերի ընդհանուր մակարդակների հարաբերակցությունը չի հանգեցնի արտադրության ծավալների
անկմանը և պետական բյուջեի մուտքային մասի կրճատմանը։
Հարկաբյուջետային քաղաքականությունների համակարգումը տեղի է ունենում միջնաժամկետ, տարեկան, եռամսյակային, ամսական և շաբաթական ծրագրերի մշակման,
ճշգրտման և իրականացման գործընթացում։
Նշելով Հայաստանի Հանրապետությունում գործարարությամբ զբաղվելու միտումները՝ հարկ է անդրադառնալ այստեղ իրականացվող ներդրումային քաղաքականությանը և
հարկային արտոնություններին, որոնք տրվում են գործարարությամբ զբաղվելու շրջանակներում։ ՀՀ-ում չեն հարկվում ֆիզիկական անձանց գույքի հավելաճը, շահաբաժինները, կտակները, ժառանգության կամ նվիրատվության կարգով ստացված գույքը։ ՓՄՁների համար կիրառվում է պարզեցված հարկում։ Շահութահարկի մասով արտոնություններ են սահմանվել նաև Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող ֆոնդային
բորսայում օրենքով սահմանված կարգով հասարակ անվանական բաժնետոմսեր ցուցակած ռեզիդենտ կազմակերպությունների համար։ Մասնավորապես՝ նշված ընկերությունները օգտվում են շահութահարկի 50 տոկոս նվազեցման արտոնությունից։
ՓՄՁ շահերը ներկայացնող հասարակական կազմակերպությունների հետ կառավարությունն ընդհանուր հայտարարի է եկել կարգավորման մի շարք առանցքային հարցերում, մասնավորապես` ՓՄՁ-ների համար 2015 և 2016 թվականներին պահպանել շրջանառության 58.35 միլիոն դրամ առավելագույն շեմը, առևտրի ոլորտում շրջանառության
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հարկի դրույքաչափը 3.5 տոկոսից կնվազեցվի մինչև 1 տոկոսի1։ Հանրապետությունում
գործող 58 հազար 700 ՓՄՁ սուբյեկտներից 39 հազարը ներգրավված է առևտրի ոլորտում, նրանց վճարած շրջանառության հարկի մասնաբաժինը տարեկան հարկային եկամուտներում չի գերազանցում 2 տոկոսը` տատանվելով 1.5 տոկոսի սահմաններում։ Գործունեության հիմնական մեխը, ինչպես նաև հասարակական կազմակերպությունների
հետ աշխատանքի թիրախը լինելու են դաշտի կարգավորումն ու իրական ՓՄՁ-ների
ձևավորումը, որոնցից ստացվող ազդակները թույլ կտան վարչարարության սլաքն ուղղել
խոշոր բիզնեսի ուղղությամբ։ Տնտեսության մեջ ստվերի կրճատման բանալին գործարքների փաստաթղթավորումն է։ Կառավարությունը մշակել է նոր ինստիտուտ՝ ընտանեկան
գործարարություն ծավալող անձանց հարկային արտոնություններ տրամադրելու մասին2։
Ընտանիքի անդամների կողմից իրականացվող և տարեկան մինչև 12 միլիոն դրամ շրջանառություն ունեցող ձեռնարկատիրությունը չի հարկվի։ Փոփոխությունների փաթեթ է
պատրաստվում՝ ուղղված տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի հետագա զարգացմանը և տարածաշրջանում Հայաստանի՝ որպես զարգացած ՏՏ ոլորտ ունեցող երկրի վարկանշի ու մրցունակության բարձրացմանը։ Նախատեսվում է ոլորտի նորաստեղծ
ընկերություններին, որոնց աշխատակիցների թիվը չի գերազանցի 15-ը, երեք տարի ժամկետով ազատել շահութահարկից։ Աշխատանքային խմբերն աշխատում են Հայաստանում, ստեղծում արտադրանք, և երբ այն արդեն պատրաստ է լինում, մեկ այլ երկրում, հիմնականում ԱՄՆ-ում գրանցում են ընկերությունը, և պրոդուկտը (արդյունքը) վաճառում
այդ ընկերության միջոցով։ Հարկային արտոնությունները կարող են նպաստել, որ այդ ոչ
ֆորմալ (ձևական) աշխատանքային խմբերը որպես ընկերություններ գրանցվեն հենց Հայաստանում։
Ընկերությունները սահմանված կարգով պետք է հավաստագրվեն, արտոնություններ
չեն տրվի նրանց, որ փոխկապված են խոշոր կազմակերպությունների հետ։ Արտոնություններից օգտվող ընկերությանը չի թույլատրվի ծառայություններ մատուցել նաև Հայաստանում գործող մեկ այլ ՏՏ-ընկերության՝ այդպիսով նպաստելով, որ խոշոր ընկերությունները չտրոհվեն, հարկերից խուսափելու նպատակադրմամբ։
Նախնական գնահատականներով այս քայլը թույլ կտա տարեկան ստեղծել 40-60
փոքր ընկերություն։
Անհրաժեշտ է որակապես նոր մոտեցումներ ցուցաբերել հարկային արտոնությունների ինստիտուտի նկատմամբ՝ սկզբունք սահմանելով դրանց խիստ նպատակայնությունը
և ժամկետայնությունը։ Դրանք պետք է տրամադրվեն միայն այն ոլորտներին, որոնք
տնտեսական զարգացման համար ունեն առաջնային նշանակություն։ Արտոնությունների
տրամադրումը պետք է համապատասխանի պետական ներդրումային այն ծրագրերին,
որոնց արդյունավետության կանխատեսելիության աստիճանը բավականաչափ բարձր է։
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ՀՀ հարկաբյուջետային ոլորտում վերջին տարիներին իրականացված վերափոխումների ընթացքում հիմնականում փորձ է կատարվել հարկային բեռի բարձրացման ճանապարհով լուծել տնտեսական համակարգում առկա մի շարք հիմնախնդիրներ։ Սակայն
պետք է նշել, որ տնտեսական նման քայլերը, որպես կանոն, գրեթե միշտ հանգեցնում են
ստվերային տնտեսության ընդլայնմանը։ Նման իրավիճակում հարկային բեռի փաստացի
ծանրությունը կրում են այն հարկատուները, որոնք ցանկություն կամ հնարավորություն
չունեն գործելու ստվերային դաշտում։ Նման քաղաքականության գլխավոր թերությունն
այն է, որ պետական ծախսերի ֆինանսավորման ծանրությունը դրվում է օրինապահ
հարկատուների և միջին եկամուտներ ունեցող քաղաքացիների վրա, ինչը հանգեցնում է
ստվերային տնտեսության, թաքնված զբաղվածության ծավալների աճին և ներդրումային
հնարավորությունների կրճատմանը։ Ակնհայտորեն դա, նախևառաջ, պետք է շտկվի համապատասխան օրենսդրական դաշտի կատարելագործմամբ, որի կարևոր ուղղություններ պետք է հռչակվեն`
- տնտեսության զարգացմանն ուղղված հարկային օրենսդրության ստեղծումը.
- արտադրության խթանումը և սոցիալական ապահովության մակարդակի բարձրացումը.
- ներդրումային բարենպաստ միջավայրի ստեղծման նպատակով հարկային համապատասխան ռեժիմի սահմանումը։
Հարկաբյուջետային կարգավորման արդյունավետության բարձրացման նպատակով
խիստ կարևորվում է նաև հետևյալ միջոցառման իրականացումը`
- արտադրության վերագործարկման և ընդլայնման նպատակով, հիմնավորված
բիզնես ծրագրերի առկայության դեպքում, ցածր տոկոսադրույքներով վարկային
ռեսուրսների տրամադրումը։
ТИГРАН АРУТЮНЯН
ВЛАДИМИР АРУТЮНЯН
РОЛЬ ПРЯМЫХ НАЛОГОВ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА БИЗНЕС СРЕДУ
Ключевые слова: прямые налоги, налоговая нагрузка, теневая экономика, занятие предпринимательством, налоговая система
Прямые налоги играют существенную роль в деле формирования бизнес среды. Осуществляемые в налоговой системе РА реформы свидетельствуют о том, что в республике в
вопросах налогообложения, учета прямых налогов существует множество проблем, таких как
наличие недекларированных доходов, не оформленный счетами товарооборот, высокий уровень ставок прямых налогов по сравнению с зарубежными странами, централизация предпринимательской активности в Ереване, недостатки исчисления потерь от льготного обложения
по прямым налогам, теневая экономика, увеличение теневых доходов. Кругу этих проблем и посвящена данная статья.
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Direct taxes are playing a significant role in the formation of a favorable business environment.
The reform of the system in RA focused, , there are many problems, such as not-reported incomes,
not-documented turnover, high rates of direct taxes abroad compared with, the concentration of
business activity in Yerevan, accounting for losses incurred as a direct tax exemption shortcomings, the
shadow economy, shadow revenue increase. This article is devoted to these issues.

ԱՐՄԵՆ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԼԻԱՆԱ ՖԻԴԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՎԱՐԿԱՌՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ԼԻԶԻՆԳԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՍՔՈՐԻՆԳՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ ՆԵՅՐՈՆԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ
Հիմնաբառեր. վարկունակություն, լիզինգային պորտֆել,
նեյրոնային ցանց, ուսուցանվող ընտրանք
Հոդվածում կատարվել է վարկառու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վերլուծություն
նեյրոնային ցանցերի կիրառմամբ` նրա վարկունակության գնահատման նպատակով: Նախ՝ սքորինգ-մոդելի ստեղծման համար ուսումնասիրվել է հավանական վարկառուների վարկունակության
գնահատման մեթոդաբանությունը: Բացի այդ, վերլուծության են ենթարկվել վարկառուի տվյալները, ձևավորվել է ուսուցանվող ընտրանք լիզինգային պորտֆելի վերլուծության համար, որի հիման
վրա ուսուցանվել և թեստավորվել է ֆորմալ նեյրոնային ցանցը: Արդյունքում ապացուցվել է նեյրոնային ցանցի աշխատանքի արդյունավետությունը` լիզինգային պորտֆելի գնահատման և ֆորմալ
ցանցի հետ համատեղության խնդիրը լուծելու համար:

Կազմակերպության գործունեության ֆինանսական վերլուծության արդյունքները
շատ կարևոր են բանկի համար` վարկ տրամադրելու որոշում ընդունելիս: Կազմակերպության ֆինանսական վիճակի վերլուծությունը չի սահմանափակվում ստանդարտ գործա412

կիցների պարզ հաշվարկով: Անհրաժեշտ է ստացված ցուցանիշները մեկնաբանել և
պարզել դրանց փոփոխության պատճառները: Ֆինանսական վերլուծությունը գործիք է,
որի օգնությամբ կարելի է որոշել ձեռնարկության ֆինանսական վիճակը և գնահատել
այն խնդիրները, որոնց կարող հանդիպել բանկը տվյալ ձեռնարկության վարկավորման
դեպքում: Նշված վերլուծությունը ռետրոսպեկտիվ բնույթ ունի, այսինքն` ուսումնասիրվում
է տվյալ ձեռնարկության անցյալը և ներկան: Ընդհանուր առմամբ, վերլուծության նպատակը ձեռնարկության ապագայի, նրա վճարունակության և ֆինանսական կայունության
վերաբերյալ ենթադրությունների հիմնավորումն է:
Ֆինանսական վիճակի գնահատման համար կիրառվում են երեք խումբ գնահատող
ցուցանիշներ1`
1. իրացվելիության գործակիցներ,
2. սեփական միջոցների առկայության գործակից,
3. շրջանառելիության և շահութաբերության ցուցանիշներ:
Բացարձակ իրացվելիության K1 գործակիցը ձեռնարկության իրացվելիության առավել կոշտ չափանիշ է և ցույց է տալիս, թե կարճաժամկետ պարտքային պարտավորությունների որ մասն անհրաժեշտության դեպքում կարող է մարվել կանխիկ դրամական
միջոցների, դեպոզիտային հաշիվների միջոցների և բարձր իրացվելի կարճաժամկետ
արժեթղթերի հաշվին:
Ծածկման միջանկյալ K2 գործակիցը (արագ իրացվելիության գործակիցը) բնութագրում է ձեռնարկության հնարավորությունը` օպերատիվ կերպով տնտեսական շրջանառությունից ազատել դրամական միջոցները և մարել պարտքային պարտավորությունները:
Ընթացիկ իրացվելիության K3 գործակիցը (ծածկման ընդհանուր գործակիցը) տալիս
է ձեռնարկության ընդանուր գնահատականը, որի կազմում ընդգրկվում են բոլոր շրջանառու ակտիվները, այդ թվում` նյութական:
Սեփական միջոցների առկայության K4 գործակիցը ցույց է տալիս ձեռնարկության սեփական միջոցների բաժինը միջոցների ընդհանուր ծավալում և որոշվում է` որպես սեփական միջոցների ու ձեռնարկության միջոցների ամբողջ գումարի հարաբերություն:
Շրջանառու ակտիվների և վարկային պարտավորությունների առանձին տարրերի
շրջանառելիությունը հաշվարկվում է օրերով` ելնելով օրական վաճառքի ծավալից: Օրական վաճառքի ծավալը հաշվարկվում է` իրացումից եկամուտը բաժանելով տվյալ ժամանակաշրջանի օրերի թվին:
Շահութաբերության գործակիցները կարող են հաշվարկվել հետևյալ կերպ,
K5 = վաճառքից շահույթ (վնաս) /իրացումից եկամուտ,
K6 = զուտ շահույթ /իրացումից եկամուտ:
Այս վեց գործակցի հաշվարկի արդյունքների գնահատման միջոցով կարելի է այդ
ցուցանիշներից յուրաքանչյուրը դասել այս կամ այն կատեգորիային` ստացված արժեքնե-
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րը համեմատելով սահմանված արժեքների հետ: Այնուհետև որոշվում է այդ ցուցանիշների միավորների գումարը` դրանց կշիռներին համապատասխան (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 11
Ցուցանիշների տրոհումը կատեգորիաների` կախված դրանց փաստացի արժեքներից
Գործակիցները
K1
K2
K3
K4
K5
K6

1
կատեգորիա
0,1 և բարձր
0,8 և բարձր
1,5 և բարձր
0,25 և բարձր
0,10 և բարձր
0,06 և բարձր

2
կատեգորիա
0,05-0,1
0,5-0,8
1-1,5
0,15-0,25
մինչև 0,10
մինչև 0,06

3
կատեգորիա
մինչև 0,05
մինչև 0,5
մինչև 1,0
մինչև 0,15
Ոչ շահութաբեր
Ոչ շահութաբեր

Ցուցանիշի կիշռը
0,05
0,10
0,40
0,20
0,15
0,10

S միավորների գումարի հաշվարկման բանաձևը հետևյալն է.
6

S = ∑ k i գործակցի կշիռ x ki կատեգորիա,
i =1

որտեղ՝ S -ը վարկունակության դասը որոշող միավորների գումարն է,
ki-ն գնահատող ցուցանիշներ են, i = 1,6 :
S -ի արժեքը, մյուս գործոների հետ միասին, օգտագործվում է վարկառուի վարկունակության դասը որոշելու համար:
Գնահատող ցուցանիշների հաշվարկների արդյունքների հիման վրա սահմանվում է
վարկունակության երեք դաս2.
1. առաջին դաս, որի վարկավորումը կասկած չի առաջացնում,
2. երկրորդ դաս, որի վարկավորումը պահանջում է կշված մոտեցում,
3. երրորդ դաս, որի վարկավորումը կապված է մեծ ռիսկի հետ:
S միավորների գումարը վարկունակության դասի վրա ազդում է հետևյալ կերպ.
1. Վարկունակության առաջին դաս- S =1,25 և ավելի փոքր: Տվյալ դասին պատկանելու անհրաժեշտ պայմանը K5 գործակցի արժեքն է այն մակարդակում, որը սահմանվել է վարկունակության առաջին դասի համար:
2. Վարկունակության երկրորդ դաս- S -ը գտնվում է 1,25-2,35 միջակայքում: Տվյալ
դասին պատկանելու անհրաժեշտ պայմանը K5 գործակցի արժեքն է այն մակարդակում, որը սահմանված է վարկունակության երկրորդ դասից ոչ ցածր:
3. Վարկունակության երրորդ դաս- երբ S -ը 2,35-ից մեծ է:
Այժմ դիտարկենք նեյրոցանցային մոտեցումը լիզինգային պորտֆելի վերլուծությանը:
Այն ենթադրում է նեյրոնային ցանցի ուսացանումը նախօրոք մշակված ընտրանքի օգնությամբ, ուսուցանվող ցանցի թեստավորումը և նոր տեղեկատվության մշակումն ու ներմու1
2

Աղյուսակը կազմել են հեղինակները:
Мэйз Э., Руководство по кредитному скорингу, М.: Банковское дело, 2008.
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ծումը ցանց, որտեղ տեղի է ունենում վերլուծության վերջին փուլը և կատարվում են եզրահանգումներ1:
Գոյություն ունեն մի շարք պահանջներ տվյալների ընտրանքի նկատմամբ, որոնք նախատեսված են նեյրոնային ցանցի ուսուցանման համար: Ուսուցանվող ընտրանքը նախապատրաստելիս շատ կարևոր է վարկառուների դասումը «վատ» և «լավ» խմբերի: Որպես կանոն, վարկառուին «վատ» կատեգորիային դասելու համար բավական է առնվազն
մեկ ժամկետանց պարտավորության առկայությունը 90 օր տևողությամբ:
Մյուս ոչ պակաս կարևոր պահանջը, որ ներկայացվում է ուսուցանվող ընտրանքին,
այն է, որ «վատ» վարկառուները պետք է լինեն ամբողջ ընտրանքի 10%-ից ոչ պակաս:
Ուսուցանվող ընտրանքը բաղկացած է ֆինանսական կայունության վեց հիմնական
ցուցանիշներից, որոնցից յուրաքանչյուրը` 150 վարկառուների համար:
Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ուսուցանվող ընտրանքի մի հատված լիզինգային
պորտֆելի նեյրոցանցային վերլուծության համար:
Աղյուսակ 22
Ուսուցանող ընտրանքի հատված՝ նեյրոցանցային վերլուծության համար
K1

K2

K3

K4

K5

K6

Ընդամենը

1.

N

0,0859

0,866

1,550

0.540

0.0997

0.0621

1

2.

0,0444

0,505

0,806

0.565

0.0286

0.0251

0

3.

1,615

1,592

1.593

0.946

0.0478

0.0462

1

4.

0,0504

0,322

1.0706

0.381

0.0167

0.0057

0

…

…

…

…

…

…

…

…

149

0,00018

0,00018

1.1017

0.326

0.3010

0.3010

1

150

0,176

0,795

0.987

0.484

0.0296

0.0455

1

Նեյրոնային ցանցի ուսուցանումը “SPSS Statistics Base” փաթեթի օգնությամբ “SPSS
Neural Networks” ենթահամակարգում հնարավորություն է տալիս բացահայտելու բարդ,
ոչ գծային փոխադարձ կապերը վերլուծվող տվյալների միջև: Նեյրոցանցի ուսուցանման
արդյունքներով կատարվում է թեստավորում ընտրանքի միջոցով` հայտնի ելքային պարամետրերով3: Եթե թեստավորումը ցույց է տալիս բավարար արդյունք, իսկ դա թեստային ընտրանքի ընդհանուր ծավալի 80% ճիշտ կանխատեսումն է, ապա կարելի է անցնել
նոր լիզինգային պորտֆելի վերլուծության փուլ: Վերլուծության արդյունքում SPSS-ում
ուսուցանված նեյրոցանցը գեներացնում է կանխատեսվող արժեքների աղյուսակը յուրաքանչյուր վարկառուի համար` նշելով նաև կանխատեսման հավանականությունը: Աղյու-

1

Хайкин С., Нейронные сети: полный курс. 2-е. М.: «Вильямс», 2006. 125 с.
Աղյուսակը կազմել են հեղինակները:
3
Круглов В., Борисов В., Искусственные нейронные сети. Теория и практика. 1-е. М., Горячая линия -Телеком,
2001, с. 382:
2
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սակ 3-ում ներկայացված է նեյրոցանցում կանխատեսվող բինար փոփոխականների մատրիցի օրինակը:
Աղյուսակ 3
Ուսուցանվող նեյրոցանցով կանխատեսված արժեքների աղյուսակի օրինակ
Կանխատեսվող
արժեքները

…
N

1
0
…
1

Կանխատեսման
հավանականությունը
“0”
0,255
0,892
…
0,491

Կանխատեսման
հավանականությունը “1”
0,745
0,108
…
0,509

Ֆորմալ նեյրոցանցերի օգնությամբ լիզինգային պորտֆելի մշակման փուլն ավարտելուց հետո ստացվում է տեղեկատվություն այն մասին, թե որքանով է հավանական ամբողջ պորտֆելի ապագա հուսալիությունը:
Նեյրոցանցի ուսուցանումը կատարվել է 107 վարկառուների համար, որոնց հետ
գործնական հարաբերությունների ելքը հայտնի է: Արդյունքում վարկառուները դասվում
են «հուսալի» կատեգորիային (1), եթե պայմանագրով վճարումները կատարվել են ամբողջ ծավալով և ժամանակին, կամ «անհուսալի» (0), եթե առկա են ժամկետանց պարտավորություններ 90 օրից ավելի ժամանակով: Ուսուցանվող ցանցի թեստավորումը կատարվել է մնացած 43 վարկառուների համար:
Ուսուցանվող ցանցի թեստավորումը ցույց է տալիս, որ ֆորմալ նեյրոցանցը կարող է
ճիշտ կանխատեսել լիզինգային գործարքների ելքերի 95%-ը, ինչը բավարար ցուցանիշ է
նրա աշխատանքի համար: Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են ֆորմալ նեյրոնային ցանցի
ուսուցանման և թեստավորման արդյունքները, ըստ որոնց` 107 վարկառուներից 64–ը
«հուսալի» են, իսկ մնացած 43-ը` «ոչ հուսալի»:
Աղյուսակ 41
Ֆորմալ նեյրոնային ցանցի ուսուցանման և թեստավորման արդյունքները
Ընտրանք

Ուսուցանում (107)

Թեստավորում (43)

1

Հետազոտություն
0
1
Ընդամենը, %
0
1
Ընդամենը, %

0
39
4
40,2
16
2
41,9

Աղյուսակը կազմել են հեղինակները:
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Կանխատեսված է
Կանխատեսման
1
արդյունավետությունը, %
7
84.8
57
93,4
59,8
89,7
0
100
25
92,6
58,1
95,3

Այսպիսով՝ կատարվել է վարկառու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և լիզինգային պորտֆելի վերլուծություն նեյրոնային ցանցերի կիրառմամբ, որի արդյունքում
կատարվել է եզրահանգում նրա վարկունակության վերաբերյալ:

АРМЕН КАЗАРЯН
ЛИАНА ФИДАНЯН
РАЗРАБОТКА СКОРИНГ-МОДЕЛИ АНАЛИЗА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ЗАЕМЩИКА, С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ
Ключевые слова: кредитоспособность, лизинговый портфель, нейронная сеть, обучающая выборка
В статье проведен анализ финансового состояния оценки кредитоспособности заемщика
с использованием нейронных сетей: во-первых, для создания скоринг-модели была изучена методика оценки кредитоспособности потенциальных заемщиков. Также были проанализированы
данные о заемщиках, сформирована обучающая выборка для анализа лизингового портфеля, на
основе которой была обучена и протестирована формальная нейронная сеть. В результате,
была доказана эффективность работы нейронной сети для решения задачи оценки лизингового портфеля и ее совместимость с формальной сетью.

ARMEN GHAZARYAN
LIANA FIDANYAN
ELABORATION OF SCORING MODEL OF FINANCIAL CONDITION OF BORROWER`S
SOLVENCY WITH USING NEURAL NETWORKS
Key Words: credit rating, leasing
network, training sample

portfolio,

neuron

The article analyzes financial condition of borrower's creditworthiness assessment through neuron
network application. First to build a scoring model methods for assessment of potential borrowers'
creditworthiness were studied. Data were analyzed about borrowers and training sample was formed
for leasing portfolio analysis, on which basis formal neuron network was tested. As a result, efficiency
of neuron network performance to solve leasing portfolio assessment problem and its compatibility with
formal network was proved.
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ՌՈՒԶԱՆՆԱ ՄԱՆԳԱՍԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ԱրՊՀ

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բանկային համակարգ, վարկային պորտֆել,
ֆինանսական վարձակալություն, ֆակտորինգ, ֆինանսական հոսքեր, շահույթի հաշվեմնացորդ, վնասի հաշվեմնացորդ, բանկային ծառայություններ, առևտրային բանկ,
ավանդներ
ԼՂՀ բանկային հատվածը կարելի է բնութագրել որպես ամենազարգացածը տնտեսության այլ
ճյուղերի համեմատ: Հանրապետությունում տարեցտարի նկատվում է բանկային ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների բարելավում: Հանրապետության բանկային համակարգի ֆինանսական միջնորդության մակարդակը բավական ցածր է զարգացած երկրների համեմատ, որի պատճառներից
են ԼՂՀ-ում քաղաքական ռիսկի բարձր աստիճանը, տարածաշրջանի սիներգետիկ զարգացումը և
միջազգային ծրագրերում մասնակցությունը խոչընդոտող կոնֆլիկտների առկայությունը, դատաիրավական համակարգի անկատարությունը: Վարկավորման ճյուղային կառուցվածքում չափազանց դանդաղ են տեղի ունենում որակական փոփոխություններ, որի պատճառը, թերևս, բանկային համակարգի կապիտալացման ոչ բավարար մակարդակն է: Զարգացած բանկային համակարգի ձևավորման նպատակով կարևորվում են ֆինանսական շուկայի ենթակառուցվածքների ստեղծումը, ֆինանսական շուկայի նոր մասնակիցների և ծառայությունների զարգացման օրենսդրական, կադրերի ուսուցման, բանկերի գործունեության թափանցիկության ապահովումը, արդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականության իրականացումը:

ԼՂՀ բանկային համակարգը գտնվում է զարգացման փուլում: Վերջին տարիներին
այդ համակարգի բարեփոխումները վկայում են մակրոտնտեսական բարենպաստ միջավայրի պայմաններում դրա ընդարձակման մեծ ներուժի մասին:
ԼՂՀ բանկային համակարգը ՀՀ բանկային համակարգի բաղկացուցիչ տարրն է, և
չնայած նրան, որ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը աշխարհում առաջին հարվածը հասցրեց հենց ֆինանսական համակարգին, այնուամենայնիվ, հայաստանյան
բանկերին հաջողվեց խուսափել լուրջ ցնցումներից:
ԼՂՀ տարածքում գործող մեկ ունիվերսալ առևտրային բանկն իր 10 մասնաճյուղով և
ՀՀ բանկերի յոթ մասնաճյուղ գործունեություն են ծավալում` իրականացնելով` վարկային,
ավանդային, վճարահաշվարկային և ոչ ավանդական` արժեթղթային և այլ վճարային,
արտարժութային ու շատ ուրիշ գործառնություններ:
Հարկ է ընդգծել, որ ԼՂՀ բանկային շուկայում առաջարկվող ծառայությունների ցանկը ընդհանուր ուղղություններով համադրելի է զարգացող երկրների հետ: Սակայն հանրապետությունում դրանք բազմազան չեն: Այսպես՝ զարգացող երկրների բանկերն իրենց
418

հաճախորդներին հնարավորություն են ընձեռում օգտվելու մեկ ծառայության բազմաթիվ
ենթատեսակներից, այն դեպքում, երբ ԼՂՀ բանկերը հիմնականում առաջարկում են այդ
ծառայության ընդամենը մեկ տարբերակ: ԼՂՀ բանկային համակարգում ընդհանրապես
բացակայում են որոշակի տեսակի ծառայություններ կամ դրանց ենթատեսակներ: Եթե
զարգացող երկրների բանկերն առաջարկում են մոտ 150 տեսակի բանկային ծառայություններ, ապա ԼՂՀ բանկերը` մոտ 45 տեսակի: Բացի այդ, ծառայությունների տեսականին հարմարեցված չէ հաճախորդների պահանջներին, չկան լրացուցիչ հնարավորություններ ընձեռող ծառայություններ, համագործակցության ծրագրեր, ժամանակակից
տեխնոլոգիաների կիրառմամբ հեռահար սպասարկման համակարգեր:
Հատկանշական է նաև, որ երկրի միակ առևտրային բանկի կողմից (ԿԲ բացակայության պատճառով) իրականացվում են ԿԲ որոշ գործառույթներ, մասնավորապես` ԼՂՀ
պետական պարտքի, պետական բյուջեի, կառավարության և այլ պետական մարմինների
բանկային սպասարկումը:
Ներկայումս ԼՂՀ բանկային հատվածը կարելի է բնութագրել որպես ամենազարգացածը տնտեսության այլ ճյուղերի համեմատ: Կասկած չի հարուցում, որ բանկային համակարգի կիրառական դերը տնտեսության զարգացման գործում որոշվում է ինչպես օրենսդրորեն վերապահված գործառույթների իրականացմամբ, այնպես էլ ֆինանսական միջնորդության մակարդակով: Հանրապետությունում տարեցտարի նկատվում է բանկային
ոլորտը բնութագրող ցուցանիշների բարելավում: Այսպես՝ 2013 թ. բանկերում ներգրավված ավանդները կազմել են 55902,1 մլն դրամ և 2012 թ. համեմատ ավելացել են 13.4%-ով:
Ավանդների ընդհանուր կառուցվածքում 76,5%-ը պատկանում է ռեզիդենտներին, իսկ
23,5%-ը` ոչ ռեզիդենտների1:
Հանրապետության բանկային համակարգի ֆինանսական միջնորդության մակարդակը բավականին ցածր է զարգացած երկրների համեմատ, որի պատճառներից են
ԼՂՀ-ում քաղաքական ռիսկի բարձր աստիճանը, տարածաշրջանի սիներգետիկ զարգացումը և միջազգային ծրագրերում մասնակցությունը խոչընդոտող կոնֆլիկտների առկայությունը, դատաիրավական համակարգի անկատարությունը, տնտեսության ճյուղային
կառուցվածքում առկա խնդիրները, հարկաբյուջետային բնագավառի և սոցիալական
ոլորտի հիմնախնդիրները, ֆինանսական շուկայի դանդաղ ձևավորումը, բանկային համակարգի, ներդրումային, արտարժույթի և փողի շուկանների գործունեությանն օժանդակող ինստիտուտների բացակայությունը, բանկերի կապիտալացման ցածր մակարդակը,
առևտրային բանկերի կառավարման անբավարար մակարդակը, բանկերի կողմից իրականացվող գործառնությունների և ծառայությունների արդիականացման ու ընդլայնման,
նոր տեխնոլոգիաների մշակման և ներդրման ուղղությամբ անբավարար աշխատանքները, ֆինանսական շուկայի և դրա առանձին հատվածների զարգացմանն ուղղված համալիր միջոցառումների բացակայությունը:
1

ԼՂՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, ԼՂՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 76-77:
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Բանկերի ներդրումային գործունեությունը ծանրակշիռ դերակատարում ունի տնտեսության զարգացման գործում, որը ամբողջությամբ պայմանավորված է երկրի տնտեսական իրավիճակով, տնտեսավարման գերիշխող ձևերով ու մեխանիզմներով: Կարծում
ենք` հատուկ ուշադրություն են պահանջում արտադրական հատվածի ու, մասնավորապես, փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունների զարգացմանն ուղղված ներդրումային
նախագծերի ֆինանսավորման բարելավման հարցերը: Թերևս, ներդրումների փոքր ծավալներն ու դրանց վարկային քաղաքականության մի շարք բացթողումներով պայմանավորված որոշ գործոններ խոչընդոտում են հանրապետությունում ներդրումային գործունեության ակտիվացումը, այդ նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսների
կենտրոնացմանը նպաստող գործարար միջավայրի ստեղծումը: Այդ տեսանկյունից, զարգացման արդի փուլում տնտեսական աճի ապահովման համար չափազանց կարևոր է
տնտեսության բոլոր ռեսուրսների և առկա ներուժի արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ համապատասխան քայլերի իրականացումը, որում ակնհայտորեն մեծ է բանկերի
և դրանց կողմից իրականացվող վարկային ու ներդրումային քաղաքականության դերը:
Հարկ է նշել, որ ԱՊՀ, նաև Արևելյան Եվրոպայի որոշ երկրներում, ի տարբերություն
զարգացած երկրների, բանկային վարկերը տնտեսության իրական հատվածում կապիտալ ներդրումների ֆինանսավորման, ինչպես նաև հիմնական և շրջանառու կապիտալի
համալրման գլխավոր աղբյուր են: Արդյունքում նշված երկրներում ֆինանսական շուկաների միջոցով ռեսուրսների ներգրավման կազմակերպությունների ունեցած հնարավորությունները խիստ սահմանափակ են:
Կարծում ենք, որ ԼՂՀ-ում ներդրումային և վարկային ռազմավարության ընտրության
ժամանակ, առաջնորդվելով շուկայական տնտեսավարման սկզբունքով, հանրապետության բանկերը կարող են արդյունավետ կերպով լուծել ճյուղերի ու ձեռնարկությունների
միջև ֆինանսական հոսքերի ճիշտ վերաբաշխման խնդիրը` ներդրումներից առավելագույն արդյունք ստանալու համար: Վերջին ժամանակաշրջանի տնտեսական աճի ապահովման գործում ակնառու է բանկերի դերը: Ընդգծենք, որ վերջին տարիներին ԼՂՀ բանկային համակարգում դրսևորվեցին կայուն զարգացման միտումներ ինչպես քանակական, այնպես էլ որակական ցուցանիշների բարելավման տեսանկյունից: Այսպես՝
2013 թ. նախորդ տարվա համեմատությամբ վարկերի աճը կազմել է 4,3%, որի 0,9%-ը
բանկերի ժամկետանց վարկերն են: 2013 թ. առևտրային բանկերի շահույթի (վնասի) հաշվեմնացորդը կազմել է 4718,0 մլն դրամ: Ընդ որում, աշխատած բանկերի շահույթը
4749,4 մլն դրամ է, իսկ վնասով աշխատած բանկերի վնասը` 31,4 մլն դրամ1:
Բավական հուսադրող կարելի է համարել նաև ԼՂ Հանրապետության բանկային համակարգի վարկային պորտֆելի կառուցվածքի բարելավումն. ինչպես վարկային ներդրումների աճի (2013 թ. 2012 թ. համեմատությամբ 4,1 տոկոսով), այնպես էլ դրանց ճյուղային բաշխման տեսանկյունից: Այսպես՝ 2013 թ. արդյունաբերության տարբեր ճյուղե-

1

Նույն տեղում, էջ 78-79:
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րում իրականացված վարկավորումը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 8,5%-ով1, ինչը,
մեր կարծիքով, կարևոր նշանակություն կարող է ունենալ արտադրական հատվածի զարգացման համար: Այդուհանդերձ, վարկավորման ճյուղային կառուցվածքում, ցավոք, չափազանց դանդաղ են տեղի ունենում որակական փոփոխություններ, որի պատճառը,
թերևս, բանկային համակարգի կապիտալացման ոչ բավարար մակարդակն է:
Ինչ վերաբերում է ԼՂՀ բանկային համակարգի կայունությունը բնութագրող ցուցանիշներին, ապա պետք է նշել, որ զգալի առաջընթաց կա նաև այդ ոլորտում: Հանրապետության տարածքում ներկայումս գործող առևտրային բանկերի մեծ մասի գործունեությունը գնահատվում է կայուն` ռիսկի ցածր կամ թույլատրելի մակարդակով: Վերջին տարիներին դրական միտումներ են նկատվում նաև բանկերի իրացվելիության, դրանց ակտիվների կառուցվածքի բարելավման, ձեռնարկատիրության վարկավորման հնարավորությունների ընդլայնման խնդիրների լուծման գործում:
Ըստ էության, վերջին տարիներին հանրապետությունում վարկավորման աճը հնարավոր դարձավ շնորհիվ`
 բանկային համակարգում ծագող հիմնախնդիրներին արագ արձագանքման և
առողջացման համարժեք միջոցառումների ձեռնարկման,
 ձեռնարկությունների շահույթի մակարդակի բարձրացման և արդյունաբերական
արտադրության վերելքի` հնարավոր վարկունակ փոխառուների թվի աճի,
 արժութային փոխարժեքի կայունացման:
Նման պայմաններում որոշակի առանձնահատկություններ դրսևորվեցին բանկերի և
տնտեսության իրական հատվածի, մասնավորապես` բանկերի և ձեռնարկությունների
փոխհարաբերություններում: Այստեղ տեղի է ունենում ֆինանսական ու արդյունաբերական կապիտալի սերտաճում, որը վարկերի զգալի մասին տալիս է փակ բնույթ և հղի է
բանկերի վարկային պայուսակի կազմում ներխմբային վարկերի բաժնի մեծացմամբ:
Ընդհանրացնելով ընդգծենք, որ երկրում առողջ և կայուն, մասնակիցների աճ և բազմազանություն ապահովող, տնտեսությանը ակտիվորեն սպասարկող բանկային համակարգի ձևավորման նպատակով կարևորվում է ներքոհշյալ միջոցառումների իրականացումը.
− ֆինանսական շուկայի ենթակառուցվածքների` ավանդների ապահովագրման և
կոլեկտիվ ներդրումային հիմնադրամների ստեղծումը,
− վճարային համակարգերի, հատկապես` պլաստիկ քարտերի օգտագործմամբ ոչ
կանխիկ վճարումների զարգացումը,
− ժամանակակից շուկայում պահանջարկ ունեցող նոր ծառայությունների` ֆինանսական վարձակալության, ֆակտորինգի, նպատակային և նոր նախագծերի
ֆինանսավորման, արտահանման խրախուսման վարկավորման, սինդիկացված և
խորհրդատվական, ֆինանսական վերլուծության, ինչպես նաև նոր ֆինանսական
գործիքների մշակումը և ներդրումը,

1

Նույն տեղում, էջ 75-76:
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− ֆինանսական շուկայի նոր մասնակիցների և ծառայությունների զարգացման
օրենսդրական, կադրերի ուսուցման ապահովումը,
− արդյունավետ մարքեթինգային քաղաքականության իրականացումը,
− բանկերի գործունեության թափանցիկության ապահովումը:

РУЗАННА МАНГАСАРЯН
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БАНКОВСКОГО ДЕЛА
Ключевые слова: банковская система, кредитный портфель,
факторинг, финансовые потоки, балансовый остаток прибыли, балансовый остаток убытков, банковские услуги, коммерческий банк, вклады
Банковский сектор НКР характеризуется как наиболее развитый по сравнению с другими
отраслями экономики. В республике с каждым годом наблюдается рост банковских показателей. Уровень финансового посредничества банковской системы республики довольно низкий по
сравнению с развитыми странами, причиной которого является высокая степень политического риска в НКР, наличие конфликтов, препятствующих синергическому развитию региона и
его участию в международных проектах, недостатки судебной системы. Качественные изменения кредитного сектора имеют затяжной характер, что обьясняется недостаточным уровнем капитализации банковской системы. Для формирования развитой банковской системы
важ-но создание подструктур финансового рынка, обеспечение законодательной основы для
новых участников и услуг, обеспечение кадровой подготовки, применение эффективной маркетинговой политики, обеспечение транспарентности банковской активности.

RUZANNA MANGASARYAN
CURRENT ISSUES IN NKR BANKING SECTOR
Key Words: banking system, credit portfolio, factoring,
financial flows, balance debt of benefit,
banalnce debt of losses, commercial bank,
deposits
NKR Banking Sector is described as most developed compared with other branches of economy.
Improvement of banking indices is marked in the Republic every year. The level of financial
intermediation is rather low compared with developed countries, the reasons of which are high level of
political risk in NKR, conflicts hindering synerg development of the region and its participation in
international projects, deficiency of judicial system. Qualitative changes of credit sector are going slow,
which is explained by insufficient level of bank capitalization. To develop advanced banking system
creation of financial market substructures, provision of legal basis for service development and new
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participants, personnel training, efficient marketing policy application and provision of banking
activities transparency become of vital importance.

ԵԼԵՆԱ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԿԱՐԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԱՆՈՒՂՂԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. մարդկային կապիտալ, մարդկային զարգացում, կրթություն, առողջություն, բարենպաստ միջավայր, աշխատուժ, զբաղվածություն
Մարդկային ռեսուրսը և առավել ընդգրկուն իմաստով` մարդկային կապիտալը, հատուկ
կարևորություն ունի Հայաստանի համար: Վերջին 2-3 տասնամյակների ընթացքում ստեղծված
նոր իրականությունը և, մասնավորապես, երկրում սոցիալական, կրթական ենթակառույցների մակարդակը նպաստավոր չեն մարդկային կապիտալի շարունակական զարգացման համար:
Հոդվածի քննարկման առարկան մարդկային կապիտալը բնութագրող տարբեր համաթվերի
վերլուծությունն է, որոնք հավաստում են, որ թեև որոշակիորեն պահպանվում է նախկին ներուժը,
և առկա է իներցիոն ազդեցություն, այնուհանդերձ, մարդկային կապիտալը Հայաստանում արժեզրկվում և նվազում է:

Մարդկային կապիտալը բնութագրվում է որպես հմտությունների, գիտելիքի, սոցիալական և անձնական ունակությունների` ներառյալ ստեղծագործական և ճանաչողական
ունակությունների ամբողջություն, որը թույլ է տալիս մարդուն ներդնել աշխատուժը
տնտեսական արժեքներ ստեղծելու համար: Սա ագրեգացված մոտեցում է մարդու տնտեսական ակտիվության և վարքի վերաբերյալ` փորձելով ընդգրկել մարդու ֆիզիկական,
մտավոր, սոցիալական և մշակութային համալիր առանձնահատկությունները: Նման
առանձնահատկությունների կամ ունակությունների համալիրը դիտվում է որպես մարդկային կապիտալ, որում ներդրումները և զարգացումը բերում են տնտեսական զարգացման, արտադրողականության աճի և ինովացիայի (նորարարության)1:
Այս մոտեցումը պաշտպանող և զարգացնող մի շարք տեսություններ կան: Նյութական կապիտալն անհրաժեշտ է տնտեսական աճը խթանելու համար: Մինչդեռ, մյուս կող1

Tumasyan M., Harutyunyan K. and Manukyan Y., Armenia Economic Report 2013. Human Capital and Growth
Perspectives, EDRC, Yerevan, December 2013. http://edrc.am/images/Useful_Publications/aer_2013_eng.pdf
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մից, ոչ նյութական, մարդկային կապիտալն անհրաժեշտ է համապարփակ զարգացում
ապահովելու համար, քանի որ այն ուղղակիորեն կապվում է մարդկային զարգացման
հետ` հանգեցնելով հասարակության քանակական և որակական առաջընթացի:
Մարդկային կապիտալի գնահատման և միջերկրային համեմատությունների համար
կարող են կիրառվել ՄԱԿ-ի կողմից հաշվարկվող «Մարդկային զարգացման համաթիվը»
(ՄԶՀ) և Համաշխարհային տնտեսական ֆորումի (WEF) կողմից հաշվարկվող` «Մարդկային կապիտալի համաթիվը» (ՄԿՀ): ՄԶՀ-ի հաշվարկման հիմքում 3 համաթվեր են` եկամտի (գնողունակության համարժեքով ճշգրտված մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն), առողջության և
կրթական մակարդակի: ՄԿՀ-ն բաղկացած է 4 հիմնական բաղադրիչներից, որոնք,
իրենց հերթին, որոշվում են մի շարք ցուցանիշների հիման վրա: Այդ բաղադրչներն են
կրթությունը, առողջությունը և բարօրությունը, աշխատուժը և զբաղվածությունը, բարենպաստ միջավայրը:
ՄԱԿ-ի դասակարգման համաձայն՝ Հայաստանը համեմատաբար բարձր մարդկային
զարգացմամբ երկիր է: Աշխարհի միջինի համեմատ Հայաստանի ՄԶ համաթիվը բավական բարձր է. 2012-ին այն կազմել է 0.729, որով Հայաստանն աշխարհի 187 երկրների
շարքում զբաղեցրել է 87-րդ դիրքը:

Աղբյուրը՝ ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման հաշվետվություններ, 2007-2013 թթ. և հեղինակների հաշվարկներ

Գծապատկեր 1. ՄԶ համաթիվը և Հայաստանի միջազգային համեմատական դիրքը

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, չնայած ՄԶՀ աճող վարքագծի, այս ընթացքում
Հայաստանի միջազգային համեմատական դիրքը զգալի անկում է ապրել: Այսինքն՝
ՄԶՀ-ն այլ երկրներում աճել է ավելի արագ, քան Հայաստանում:
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Աղբյուրը՝ ՄԱԿ-ի մարդկային զարգացման հաշվետվություն-2013 և հեղինակների հաշվարկներ

Գծապատկեր 2. Մարդկային զարգացման համաթիվը տարբեր երկրներում 2012 թվականին

Գծապատկեր 2-ում ընտրված երկրների համար ՄԶՀ արժեքներն են: Հայաստանը
զիջում է ոչ միայն արևելաեվրոպական, այլ նաև ԱՊՀ երկրներին, ինչպես նաև` հարևան
Վրաստանին և Ադրբեջանին: Նման պատկերը գերազանցապես պայմանավորված է Հայաստանի եկամտային բաղադրիչի ցածր մակարդակով, որի դեպքում Հայաստանը աշխարհի 187 երկրների շարքում 103-րդն է: Ուշագրավ է, որ Վրաստանում եկամտային բաղադրիչը Հայաստանի համեմատ ավելի ցածր է, սակայն ավելի բարձր կրթամակարդակի
համաթիվն ապահովել է ՄԶՀ ավելի բարձր մակարդակ:
Անդրադառնանք ՀՏՖ-ի կողմից հաշվարկվող Մարդկային կապիտալի համաթվին:
Հայաստանի ՄԿՀ-ը կազմել է -0,2181, ըստ որի՝ աշխարհի 122 երկրների շարքում 73-րդն
է: Գծապատկեր 3-ում ՄԿՀ-ն է` ընտրված երկրների համար:

Աղբյուրը`

Համաշխարհային տնտեսական ֆորում 2013, Մարդկային կապիտալի զեկույց

Գծապատկեր 3. Մարդկային կապիտալի համաթիվը տարբեր երկրներում 2012 թվականին
1

ՄԿՀ-ն ստանդարտացված ցուցանիշ է, որի միջին արժեքը հավասար է 0-ի:

425

Գոյություն ունի ուղիղ կապ մարդկային զարգացման և մարդկային կապիտալի համաթվերի միջև (գծապատկեր 4): Երկու ցուցանիշի գծով էլ Հայաստանն էապես հեռու է
Ռուսաստանից: ՄԶՀ առումով Հայաստանը զիջում է և՛ Վրաստանին, և՛ Ադրբեջանին:
ՄԿՀ առումով Հայաստանը փոքր-ինչ զիջում է Ադրբեջանին և փոքր-ինչ գերազանցում
Վրաստանին:

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ 2013 և Մարդկային զարգացման հաշվետվություն, ՄԱԿ 2013

Գծապատկեր 4. Մարդկային կապիտալի և մարդկային զարգացման համաթվերի կապը

Առավել մանրամասն անդրադառնանք ՄԿՀ 4 բաղադրիչներին: Աղյուսակ 1-ում
ընտրված երկրների համար ՄԿՀ բաղադրիչների համեմատական դիրքերն են հետազոտված 122 երկրի շարքում:
Աղյուսակ 1
ՄԿՀ բաղադրիչները Հայաստանում և հարևան երկրներում
(122 երկրի շարքում համեմատական դիրք)
Հայաստան

Վրաստան

Ադրբեջան

Թուրքիա

Ռուսաստան

ՄԿՀ

73

77

64

60

51

Կրթություն

60

74

71

77

41

Առողջություն

71

66

94

51

62

Աշխատուժ և զբաղվածություն

113

102

55

83

66

Բարենպաստ միջավայր

64

76

55

45

63

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ, 2013

Կրթության բաղադրիչով լավագույն դիրքում է Ռուսաստանը, որին հաջորդում է Հայաստանը: Վատագույն ցուցանիշը Թուրքիայում է: Ի հակադրություն դրա` Թուրքիան լավագույնն է առողջության բաղադրիչով, իսկ Ադրբեջանը` վատագույնը: Աշխատուժի և
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զբաղվածության բաղադրիչը լավագույնն է Ադրբեջանում, իսկ վատագույնը` Հայաստանում: Թուրքիան առաջատարն է նաև բարենպաստ միջավայրի բաղադրիչի առումով, իսկ
վատագույնը Վրաստանն է:
Հայաստանի պարագայում, ինչպես և ՄԶՀ դեպքում էր, կրթական բաղադրիչը մյուս
բաղադրիչների համեմատ լավագույն դիրքում է (60-րդը` 122 երկրի խմբում): Կրթության
հասանելիությունը և կրթությունում գենդերային ճեղքը բնութագրող ցուցանիշները Հայաստանում բավական լավ մակարդակում են. զբաղեցնում են միջին կամ ավելի բարձր
դիրք աշխարհում: Մինչդեռ կրթության որակի և կառավարման ցուցանիշները ցածր են
շատ այլ երկրների համեմատ: Դպրոցներում համացանցի հասանելիության ցուցանիշով
Հայաստանը 68-րդն է: 122 երկրի շարքում Հայաստանը 103-րդ հորիզոնականում է «կառավարում և գործարարություն» ուսուցանող համալսարանների որակի ցուցանիշով:
Աղյուսակ 2
Կրթության մակարդակը բնութագրող՝ ընտրված ցուցանիշներ, Հայաստան
122 երկրի
միջին
93.21

Դիրքը 122-ում

Արժեքը

Առաջնային ներգրավվածության մակարդակ

60

96

Համացանցի հասանելիությունը դպրոցներում

68

4.06

4.32

Կրթական համակարգի որակ

57

3.66

3.80

Մաթեմատիկական և գիտական կրթության որակ
Կառավարման համալսարանների/դպրոցների
որակ

59

4.17

4.04

103

3.43

4.3

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ 2013

Առողջապահության բաղադրիչի առումով Հայաստանը զբաղեցնում է 71-րդ հորիզոնականը: Մասնավորապես՝ առողջապահության որակի և մատչելիության ցուցանիշների
առումով Հայաստանը զիջում է աշխարհի միջին մակարդակը: Սակայն հատկապես ցածր
է կյանքի սպասվող տևողության ցուցանիշը` աշխարհում 82-րդը, ինչպես նաև առողջ
կյանքի և կյանքի տևողության գենդերային անհավասարությունը բնութագրող ցուցանիշը` 113-րդը 122-ից:
Աղյուսակ 3
Առողջության մակարդակը բնութագրող՝ ընտրված ցուցանիշներ, Հայաստան

Կյանքի սպասվող տևողություն
Կյանքի տևողության և առողջ կյանքի գենդերային ճեղք
(survival gender gap)
Անառողջ կյանքի տարիներ

Դիրքը 122-ում

Արժեքը

82

71

122 երկրի
միջին
72.21

113

0.944

0.97

69

14

14.65

Առողջապահության որակ

64

3.71

4.11

Առողջապահության մատչելիություն

78

3.96

4.64

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ 2013
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Աշխատուժը և զբաղվածությունը բնութագրող բաղադրիչով Հայաստանն ունի չափազանց ցածր դիրք աշխարհում` 113-րդը 122-ից: Դրա հիմնական պատճառը գործազրկության ցուցանիշն է, որն ամենաբարձրերից է աշխարհում: Շատ ցածր են տաղանդների պահպանման երկրի կարողությունը, փորձառու աշխատակիցներ գտնելու հնարավորությունը,
նորարարական կարողությունները և այլն: Հատկապես ցածր է վերապատրաստման
ծրագրերի և ծառայությունների հասանելիության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշը:
Աղյուսակ 4
Աշխատուժը և զբաղվածությունը բնութագրող՝ ընտրված ցուցանիշներ, Հայաստան
Դիրքը
122-ում
96

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, 15-64 տարեկաններ

63.7

122 երկրի
միջին
69.19

Արժեքը

Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, 65 տարեկանից բարձր

47

24.3

23.71

Գործազրկության մակարդակ

103

19

8.58

Երիտասարդների գործազրկության մակարդակ

103

45.5

18.61

Տաղանդների պահպանման երկրի կարողություն

103

2.62

3.52

Փորձառու աշխատողներ գտնելու դյուրինություն

88

3.56

3.97

Նորարարության կարողություններ

66

3.44

3.70

Վերապատրաստման ծառայություններ

106

3.47

4.28

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ 2013

Բարենպաստ միջավայրի բաղադրիչով Հայաստանը զբաղեցնում է 64-րդ դիրքը:
Դրան նպաստում է ՀԲ գործարարության դյուրինության համաթիվը, որը ևս այս բաղադրիչի տարր է: Ցածր է համացանցից օգտվողների ցուցանիշը, ինչպես նաև սոցիալական
մոբիլության ցուցանիշը (76-րդ դիրք): Վերջինս ցույց է տալիս անհատի ունակությունը`
բարելավելու սեփական տնտեսական իրավիճակն առանց ընտանիքի միջնորդության:
Այնուհանդերձ, այս բաղադրիչի առումով, հատկապես զսպող գործոն է սոցիալական
ապահովագրության համակարգի ընկալումը բնութագրող ցուցանիշը (89-րդ դիրք), ինչպես նաև հետազոտության և զարգացման ոլորտում (R&D) համալսարանների և բիզնեսի
համագործակցության մակարդակը:
Աղյուսակ 5
Բարենպաստ միջավայրը բնութագրող՝ ընտրված ցուցանիշներ, Հայաստան
122 երկրի
միջին
44.30

Դիրքը 122-ում

Արժեքը

Համացանցից օգտվողներ

76

32

Ներքին տրանսպորտի որակ

59

4.52

4.46

Բիզնեսի և համալսարանների R&D համագործակցություն

93

3.16

3.76

Սոցիալական ապահովագրություն

89

2.99

3.75

Մտավոր սեփականություն և սեփականության իրավունք

52

4.08

4.06

Սոցիալական մոբիլություն

76

3.97

4.39

Աղբյուրը` Մարդկային կապիտալի զեկույց, ՀՏՖ 2013
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Այսպիսով՝ թեև որոշակիորեն պահպանվում է նախկին ներուժը, և առկա է իներցիոն
ազդեցություն, այնուհանդերձ, մարդկային կապիտալը Հայաստանում արժեզրկվում և
նվազում է: Միջերկրային համեմատություններում Հայաստանը, ընդհանուր առմամբ, միջին դիրքերում է, սակայն էապես զիջում է Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ մի շարք երկրների: 2 ցուցանիշի գծով էլ Հայաստանը բավական հեռու է Ռուսաստանից և մոտ` Վրաստանին և Ադրբեջանին:

ЕЛЕНА МАНУКЯН
КАРИНЕ АРУТЮНЯН
КОСВЕННАЯ ОЦЕНКА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА В АРМЕНИИ
Ключевые слова: человеческий капитал, человеческое развитие, образование, здоровье, благоприятная среда, рабочая сила, занятость
Человеческие ресурсы, как и человеческий капитал в широком смысле, имеют особую важность для Армении. Новые реалии последних двух-трех десятилетий, в частности, уровень образования, состояние социальной инфраструктуры не обеспечивают условий, необходимых для
последовательного развития человеческого капитала в РА.
В статье обсуждаются различные показатели человеческого капитала, которые свидетельствуют о том, что, несмотря на частичное сохранение потенциала и наличие инерционных процессов, человеческий капитал в Армении постепенно теряет качество, обесценивается и деградирует.

YELENA MANUKYAN
KARINE HARUTYUNYAN
INDIRECT ASSESSMENT OF HUMAN CAPITAL IN ARMENIA
Key Words: human capital, human development, education, health, favorable environment, workforce, employment
Human resources as well as human capital in a broad sense, are of special importance for
Armenia. New realities of the last two - three decades, in particular, education level, social infrastructure do not provide conditions necessary for consistent human capital development in Armenia.
This article deals with various human capital indicators, evidencing that despite partial
preservation of the potential and inert processes existence, human capital in Armenia gradually loses its
quality, depreciates and degrades.
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ՍԱՄՎԵԼ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կրիտիկական ենթակառուցվածք, հակաճգնաժամային կառավարում, ապահովագրության ոլորտ, վերաապահովագրություն
Հոդվածում քննարկվում են ապահովագրական ոլորտում հակաճգնաժամային կառավարման
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին առնչվող հարցեր: Բացահայտվել են «հակաճգնաժամային կառավարում» և «ճգնաժամային կառավարում» հասկացությունների էությունը և
դրանց տարբերությունները, առաջարկվել «ճգնաժամ» և «ճգնաժամային կառավարում» հասկացությունների հեղինակային սահմանումներ: Ապահովագրական ոլորտի հակաճգնաժամային կառավարման հիմնախնդիրները դիտարկվել են կրիտիկական ենթակառուցվածքի և տնտեսության
մեջ դրա դերի, աղետի և ոչ աղետի ռիսկերի տեսանկյունից: Անդրադարձ է կատարվել ապահովագրական ոլորտի վրա ճգնաժամային իրավիճակների (օրինակ՝ տնտեսական անկումներ) ազդեցության առանձնահատկություններին:

Տարերային, բնական և տեխնածին աղետները, տնտեսության պարբերաշրջանային
երևույթներն ինչպես ազգային, այնպես էլ համաշխարհային մակարդակներում պատմականորեն ցուցադրել են կործանարար միջադեպեր, որոնք կարող են ազդել ինչպես պետության, այնպես մասնավոր հատվածի վրա1: Այսպես, օրինակ, Հայաստանի համար
կործանարար ազդեցություն ունեցավ 1988 թ. Սպիտակի երկրաշարժը: Այդ ժամանակահատվածում գոյություն չուներ կայացած ապահովագրական համակարգ, և չնայած միութենական ռեսուրսներն ուղղվեցին աղետի հետևանքների վերացմանը, այդուհանդերձ,
դրանք առ այսօր զգացնել են տալիս իրենց. բնակչության թվի, տնտեսության կառուցվածքի և այլ դրսևորումներով: 2008 թ. սկսված համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը բացասական հետևանքներ ունեցավ ոչ միայն բազմաթիվ երկրների բնակչության
նշանակալի մասի, այլև տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված ընկերությունների գործունեության վրա: Հայաստանի տնտեսության վրա դա արտացոլվեց 2009 թ., երբ
գրանցեց 14.1% ՀՆԱ անկում2:
Պետությունները և ընկերությունները գործադրում են հսկայական ջանքեր` ուղղված
ոչ միայն ճգնաժամի հետևանքների վերացմանը, այլև իրենց հետագա զարգացմանը, այս1

Organizational Resilience: Security, Preparedness, and Continuity Management Systems-Requirements with
Guidance for Use, ASIS SPC.1-2009, American National Standard, Alexandria, Virginia, ASIS International, 2009.
p. 18.
2
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք -2013, էջ 227:
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ինքն` մշակում և իրականացնում են ճգնաժամային կառավարման ծրագրեր: Ընդ որում,
այդպիսի ծրագրերը պարտադիր չէ, որ մշակվեն ճգնաժամի առաջացման առիթով: Միջազգային փորձում դրանք մշակվում են մշտապես` ճգնաժամերը կանխատեսելու և կանխարգելելու կամ հետագա զարգացման նպատակով այդպիսիք առաջացնելու համար:
Այդ տեսակետից՝ կարևոր է «հակաճգնաժամային կառավարում» և «ճգնաժամային
կառավարում» հասկացությունների էության ճիշտ ընկալումը: Գիտական գրականության
մեջ և այլ աղբյուրներում հանդիպում են մի շարք սահմանումներ, որոնք տարբերվում են
միմյանցից: Ընդ որում, անգլերեն գրականության մեջ ընդունված է կիրառել «ճգնաժամային կառավարում» (crisis management) արտահայտությունը, որը, մեր կարծիքով, ավելի
ընդգրկուն է, մինչդեռ ռուսերեն և հայերեն աղբյուրներում ավելի տարածված է «հակաճգնաժամային կառավարումը», թեպետ ընկալվում է միևնույն իմաստով: Հասկացության
էության բացահայտման համար պետք է դիտարկել «ճգնաժամ» հասկացությունը: Հուներեն «krisis»-ը («ճգնաժամ») նշանակում է տարբերակում կամ լուծում: Անգլերեն բացատրական բառարաններում “crisis”-ը կամ «ճգնաժամը» շրջադարձի կետն է` դեպի լավ կամ
վատ իրավիճակը1: Չինարենում «ճգնաժամ» բառի համարժեքը կազմված է երկու հիերոգլիֆից (危机), որից առաջինը նշանակում է վտանգ, երկրորդը՝ հնարավորություն2: Ընդհանուր առմամբ, նշվածը հստակ արտացոլում է ճգնաժամի բնութագիրը:
Ըստ Դ. Գլեյսերի՝ ճգնաժամն անցանկալի, անսովոր, հաճախ՝ անսպասելի, ժամանակային առումով՝ սահամանափակ և զարգացման հակասական հնարավորություններով գործընթաց է: Այն պահանջում է անմիջական որոշումներ և հակազդող միջոցառումներ կազմակերպության հետագա զարգացման վրա կրկին դրական ազդեցության առաջացման և բացասական հետևանքների հնարավորինս սահմանափակման համար3:
Ըստ Ե. Ժարկովսկայայի և ուրիշների` ճգնաժամը ներարտադրական և սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև արտաքին տնտեսական միջավայրի հետ կազմակերպության հարաբերությունների չափազանց սրվելն է4:
Crisis Management Group-ի գլխավոր պլանավորող Գ. Աֆանասևը կարծում է, որ այն
ամենը, ինչը սահմանվում է որպես «ճգնաժամ», միտված է ճգնաժամ ստեղծելուն` բեկում
առաջացնելու իմաստով5: Այսինքն՝ ճգնաժամն իրավիճակի որակական փոփոխության
պահն է, մասնավորապես՝ տնտեսության պարբերաշրջանային զարգացման առնչությամբ.
այդ են փաստում Յ. Շումպետերի, Ջ. Հիքսի և այլոց աշխատանքները: Այսպես՝ առևտրարդյունաբերական պարբերաշրջանին անդրադառնալիս Ջ. Հիքսը նկատում է. «Իրականում
1

Hornby A., Gatenby E.V., Wakefield H., The advanced learner’s dictionary of current english. Ставрополь,
СПИИП “Сенгилей”, 1992, p. 292.
2
Glaesser D., Crisis Management in the Tourism Industry. Oxford, Elsevier, 2006, p.12.
3
Glaesser D., Crisis Management in the Tourism Industry. Oxford, Elsevier, 2006, p.14.
4
Жарковская Е., Антикризисное управление: учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности “Антикризис. упр.” и другим эконом. специальностям/ Жарковская Е., Бродский Е., Бродский И..-5-е изд., перераб.-М.: “Омега-Л”, 2008, с. 12.
5
Афанасьев Г., Crisis management (краткий курс). M.,CMG, 1998, с 19.
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պատճառ չկա ենթադրելու, որ նորարարությունների տեմպերը կայուն են, իսկ եթե
դրանք կայուն չեն, ապա դա պարբերաշրջանի, նույնիսկ բավականաչափ կանոնավոր
պարբերաշրջանների առաջացման բավարար պատճառ է»1: Հետևաբար՝ նորարարությունների արդյունավետությունից է կախված բեկման, ճգնաժամի կամ որակական փոփոխությունների առաջացումը: Այդ իմաստով, ճգնաժամը գոյություն ունեցող իրավիճակում բեկում առաջացնելն է լավ իրավիճակից ավելի լավ իրավիճակի հասնելու համար:
Ավելի պարզ դա ասված է Դ. Վարների և Դ. Փոլֆրեյմանի «Ճգնաժամի կառավարումը»
գրքում. «Եթե ցանկանում եք կազմակերպությունում հասնել էական և արագ փոփոխությունների, նախ ստեղծեք ճգնաժամ»2:
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերոնշյալը, կարելի է ասել, որ ճգնաժամն իրավիճակի
էական և արագ որակական փոփոխության բեկումնային պահն է կամ շրջադարձի կետը:
Ճգնաժամը կարող է լինել ծրագրավորված կամ չծրագրավորված: Գործարար կամ տնտեսական պարբերաշրջանները մեկը մյուսին հաջորդում են, երբ վերելքն ավարտվում է շրջադարձի կետում, որն էլ ճգնաժամի պահն է: Ընկերություններն իրենք կարող են ծրագրավորել ճգնաժամային իրավիճակ` զարգացման ավելի բարձր մակարդակի անցնելու համար:
Այստեղից` ճգնաժամային ծրագիրը նախատեսված է գոյություն ունեցող իրավիճակում էական և արագ որակական փոփոխություն կատարելու համար: Եթե իրավիճակը
վատ է, իսկ բեկումը միտված է լավին, ապա դա նույնպես ճգնաժամային ծրագիր է: Համապատասխանաբար` այն ամենը, ինչը սահմանվում է որպես «հակաճգնաժամային»,
նախատեսված է ճգնաժամի առաջացման կանխարգելման` բեկման իմաստով: Հակաճգնաժամային ծրագրի նպատակն է կանխել բեկումն իրավիճակում. եթե իրավիճակը
լավ է` դեպի վատը կամ ավելի լավը կտրուկ որակական փոփոխությունները, եթե իրավիճակը վատ է` դեպի ավելի վատը կտրուկ որակական փոփոխությունները3: Այդ առումով,
հակաճգնաժամային ծրագիրն ամենից առաջ միտված է որևէ իրադարձության
հետևանքների վերացմանը:
Համաձայն ճգնաժամային կառավարման բնագավառի տարբեր փորձագետների
կարծիքի՝ «ճգնաժամային կառավարումը» կարող է սահմանվել որպես ճգնաժամի առաջացրած հիմնախնդիրների լուծման համար ձեռնարկված հատուկ միջոցառումներ4:
Փ. Շրիվաստավայի և ուրիշների կարծիքով՝ ճգնաժամային կառավարումը գործընթաց է, որով կազմակերպությունը գործ ունի հիմնական իրադարձության հետ, որը
սպառնում է վնաս հասցնել կազմակերպությանը, նրա շահառուներին և, ընդհանուր առմամբ, հասարակությանը5:

1

Хикс Дж., Стоимость и капитал: Пер. с англ./Общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтова.- М., “Прогресс”, 1993, с. 439.
Warner D., Palfreyman D.,Philadelphia, Open University Press Maidenhead·2003, p.8.
3
Афанасьев Г., Crisis management (краткий курс), M.,CMG, 1998, с. 19.
4
Delvin E.,Crisis management planning and execution. NW, Taylor & Francis Group, LLC, 2007, p.1.
5
Shrivastava, P. Mitroff, I.I., Miller, D. and A. Miglani, Understanding industrial crises. Journal of
Management Studies, 1988, 25, 4, 285-304.
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Դ. Գլեյսերի կարծիքով՝ ճգնաժամային կառավարումը հասկացվում է որպես ռազմավարություններ, գործընթացներ և միջոցառումներ, որոնք պլանավորվում և իրականացվում են ճգնաժամը կանխելու ու հաղթահարելու համար1:
Ըստ Ա. Ստարոստայի՝ հակաճգնաժամային կառավարումը միտված է նախաճգնաժամային, ճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում կիրառվող միջոցառումներին: Դա գործընթաց է, որը ենթադրում է ճգնաժամի սպառնալիքի կանխատեսում, դրա հայտանիշների վերլուծություն, ճգնաժամի բացասական հետևանքների
սահմանափակման միջոցառումների իրականացում և դրա գործոնների օգտագործում՝
զարգացման գործընթացը շարունակելու համար2:
Ըստ Ի. Մարչևայի՝ հակաճգնաժամային կառավարումը, ճգնաժամի կանխատեսմանը, դրա հայտանիշների վերլուծությանը, ճգնաժամի բացասական հետևանքների նվազեցման միջոցառումների իրականացմանը, կազմակերպության հետագա զարգացման
համար ճգնաժամի գործոնների օգտագործմանը միտված կառավարումն է: Այլ խոսքով,
հակաճգնաժամային կառավարումը կազմակերպության տնտեսության բոլոր մակարդակներում ճգնաժամային երևույթների ախտորոշման, ճգնաժամի կանխարգելման, չեզոքացման և դրա պատճառների հաղթահարման միջոցառումների համակարգն է3:
Ըստ Ն. Յուսուպովայի և Գ. Շահմամետովայի՝ հակաճգնաժամային կառավարումը
ճգնաժամի կանխարգելման կամ դրա հաղթահարման գործընթաց է4:
Վերոնշյալ սահմանումները միմյանցից տարբերվում են «հակաճգնաժամային» և
«ճգնաժամային» կառավարման հասկացությունների մեջ տարբեր բաղադրիչների ներառմամբ, որոնք հիմնականում հետևյալն են՝ ճգնաժամի կանխատեսումը և հայտանիշների վերլուծությունը, դրա կանխարգելման կամ հաղթահարման գործընթացը, բացասական հետևանքների նվազեցման միջոցառումների իրականացումը, կազմակերպության
հետագա զարգացման համար ճգնաժամի գործոնների օգտագործմանը միտված կառավարումը, նախաճգնաժամային, ճգնաժամային և հետճգնաժամային ժամանակահատվածներում կիրառվող միջոցառումների իրականացումը, ռազմավարություններ, գործընթացներ և միջոցառումներ, որոնք պլանավորվում և իրականացվում են ճգնաժամը կանխելու ու հաղթահարելու համար:
Վերոնշյալը հիմք է եզրահանգելու, որ գոյություն չունի «հակաճգնաժամային կառավարում» և «ճգնաժամային կառավարում» հասկացությունների միասնական սահմանում:
Սույն հետազոտության շրջանակում ճգնաժամային կառավարումը հասկացվում է իրավի1
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ճակի դեպի լավ կամ վատ, ծրագրավորված կամ չծրագրավորված, որակական փոփոխության շրջադարձային կետին (ճգնաժամին կամ բեկման պահին) նախորդող և դրան
հաջորդող ռազմավարությունների, գործընթացների և միջոցառումների ամբողջությունը,
ինչը հնարավոր է դարձնում սոցիալական, տնտեսական և քաղաքական համակարգերի
գործունեության շարունակումը և հետագա զարգացումը:
Ճգնաժամային կառավարումը տարբերվում է ոլորտից ոլորտ` կախված տնտեսության մեջ տվյալ ոլորտի դերից ու նշանակությունից:
Ապահովագրական ոլորտում կարևորվում է հակաճգնաժամային կառավարման առնվազն երկու կողմ` կապված երկրի կրիտիկական ենթակառուցվածքում դրա նշանակության և տնտեսության մեջ դրա ունեցած դերի հետ:
Բնական և տեխնածին աղետների, մարդկային սխալ հաշվարկների, ահաբեկչության
կամ հանցագործությունների հետևանքով ի հայտ եկող սպառնալիքների պատճառով
առաջանում է այս կամ այն երկրի ենթակառուցվածքի տնտեսական և հասարակական
տարրերի (համակարգերի) տարրական պաշտպանության միջոցառումների իրականացման անհրաժեշտություն: Խոսքը վերաբերում է կրիտիկական ենթակառուցվածքի տարրերին, որոնք հատուկ նշանակություն ունեն պետության և հասարակության համար:
Դրանց աշխատունակության սահմանափակումը կամ անգործության մատնվելը կարող է
հանգեցնել հանրային անվտանգության խիստ խափանումների կամ դրամատիկական
այլ հետևանքների1: Ըստ համընդհանուր ճանաչման՝ կրիտիկական ենթակառուցվածքի
հիմնական տարրերն են՝ Էներգամատակարարումը (էլեկտրականություն, նավթ, բնական
գազ), ջրամատակարարումը, սննդի մատակարարումը, առողջապահությունը և փրկարարական բժշկական ծառայությունները, տեղեկատվական-հեռահաղորդակցային ենթակառուցվածքը, տրանսպորտը, վտանգավոր նյութերը (քիմիական արդյունաբերության և
կենսաբանական նյութեր), բանկային գործը և ֆինանսները, ապահովագրությունը, պետական իշխանության և պետական կառավարման մարմինները և դատական համակարգը, գիտահետազոտական խոշոր հաստատությունները, մշակութային արժեքները, զանգվածային տեղեկատվության միջոցները2:
Ենթակառուցվածքի վերոնշյալ տարրերը կամ համակարգերը բնութագրվում են փոխկապվածության բարձր աստիճանով: Շնորհիվ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արագ տարածման՝ այդ փոխկապվածությունն էլ ավելի է մեծացել վերջին երկու տասնամյակում: Ենթակառուցվածքային ծառայութունների մատուցումը դարձնելով ավելի արդյունավետ՝ այդպիսի փոխկապվածությունը ստեղծում է նաև փոխկախվածություններ,
որոնք շատ դեպքերում կարող են չափվել միայն որակական արտահայտությամբ: Ընդ
որում, բազմաթիվ ֆիզիկական, վիրտուալ և տրամաբանական կախվածություններն ակնհայտ են դառնում ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ խախտվում են կապերը:
1

2

Protecting Critical Infrastructures – Risk and Crisis Management: A guide for companies and government
authorities. Berlin, Berlin, Federal Ministry of the Interior, January 2008, p.9.
Protecting Critical Infrastructures – Risk and Crisis Management: A guide for companies and government
authorities. Berlin, Berlin, Federal Ministry of the Interior, January 2008,p.10, 12.
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Հետևաբար՝ կրիտիկական ենթակառուցվածքի տարրերի առնչությամբ անհրաժեշտ է
նախատեսել և մշակել վնասի նվազեցման և վերացման, և, ամենից առաջ, կանխարգելիչ
միջոցառումներ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի խուսափել լուրջ սպառնալիքներից կամ
առավելագույնս սահմանափակել դրանց հետևանքները:
Հարկ է նկատել, որ կրիտիկական ենթակառուցվածքի տարրերի վրա ազդող գործոնները տարբերվում են, ինչն էլ պայմանավորում է դրանց սպառնալիքների, ինչպես
նաև բացասական ազդեցության չեզոքացման միջոցառումների բազմազանությունը: Կրիտիկական ենթակառուցվածքում, ընդհանուր առմամբ, իր ուրույն տեղն ունի տնտեսության ֆինանսական հատվածը և, մասնավորապես, ապահովագրության ոլորտը, որը,
միաժամանակ, հասարակության սոցիալ-տնտեսական համակարգի անհրաժեշտ տարրն
է: Ապահովագրական ոլորտը վերականգնում է քաղաքացիների, կազմակերպությունների
և պետության ոչ միայն գույքային վնասված շահերը, այլև դրական ազդեցություն է ունենում հանրային ֆինանսների ամրապնդման վրա: Անկանխատեսելի բնական ու տեխնածին
և այլ երևույթների դեպքում, կնքված պայմանագրերի մասով, ապահովագրական ընկերությունները պետական բյուջեն զերծ են պահում վնասների փոխհատուցման ծախսերից:
Տնտեսության մեջ ունեցած դերի առումով, զարգացած ապահովագրությունը, մի կողմից՝ մարդկանց բարեկեցության և ձեռնարկատիրության պաշտպանության միջոց է, իսկ
մյուս կողմից՝ տնտեսության մեջ նշանակալի դեր խաղացող և եկամուտ բերող գործունեության տեսակ: Այսպես, օրինակ, եվրոպական ապահովագրական ընկերությունների
վաստակած ապահովագրավճարները նախաճգնաժամային ժամանակահատվածում
կազմել են 1, 122 տրլն եվրո, իսկ տնտեսությունում ներդրվել է 7.2 տրլն եվրո1:
Հայաստանի Հանրապետությունում այդ ոլորտը զարգացման նախնական փուլում է,
ինչն էլ պայմանավորել է դրա համեստ ցուցանիշները. 2013 թ. ապահովագրական ընկերությունների վաստակած ապահովագրավճարները կազմել են 31.3 մլրդ դրամ, ներդրումները պետական արժեթղթերում` 3.7 մլրդ դրամ, ոչ պետական արժեթղթերում՝ 301.1 մլն
դրամ, իրավաբանական անձանց տրամադրված փոխառություններ` 278.4 մլն դրամ, ֆինանսական կազմակերպություններին տրամադրված փոխառություններ` 1.3 մլրդ դրամ2:
Չնայած դրան, ապահովագրությունը, որպես երկրի ֆինանսական հատվածի կարևոր
բաղադրիչ, ունի զարգացման մեծ ներուժ: Վերջինիս իրացման ճանապարհին հանդիպող
դժվարություններից է նաև արտաքին գործոնների ազդեցությունը, որի մեղմման կամ չեզոքացման տեսանկյունից կարևորվում են ոլորտի արդյունավետ կարգավորումը և ապահովագրական ընկերությունների արդյունավետ կառավարումը:
Ապահովագրական ընկերությունների գործունեությունն անկայուն տնտեսության
պայմաններում մշտապես կապված է ռիսկի և անորոշության հետ: Ապահովագրական
ընկերությունները, սովորաբար, ռիսկի չեն դիմում, քանի որ, օրինակ, ոչ կյանքի ապահովագրության պարագայում վճարումները կապված են ապահովագրական դեպքերի հետ:
1
2

Eight key messages on the financial turmoil, Brussels, CEA, November 2008, p.2.
Հայաստանի ֆինանսական համակարգ-2013. վերահսկողությունը, կարգավորումը: Ե., ՀՀ ԿԲ, 2014, էջ 112:
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Բացի դրանից, ապահովագրողները ֆինանսավորվում են նախապես: Կյանքի ապահովագրության մեջ պայմանագրի խզումն ունի թերություններ, ինչպիսին են ինտերվալային
ծախսերը, այնպես որ, ապահովագրողը սահմանափակ խթան ունի պայմանագիրը խզելու համար: Միաժամանակ, ԱՄՆ-ի և Եվրոպայի ապահովագրողների մեծ մասը նշանակալի ազդեցության չի ենթարկվել հիպոթեքային արժեթղթերի և արժեթղթավորման մյուս
ձևերի միջոցով, այդպիսով վարկային ճգնաժամի անմիջական ազդեցություն չի եղել,
ինչն ընթացիկ ֆինանսական ճգնաժամի հիմքում էր: Այդուհանդերձ, որպես խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, դրանք վնասներ ունեցան ֆինանսական ակտիվների դրամատիկ դուրսգրումների պատճառով1: Ապահովագրական ոլորտի վրա կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ նաև ապահովագրական պրոդուկտի (արդյունքի) վաճառքի
կրճատումը՝ պայմանավորված տնտեսական աճի տեմպերի նվազմամբ, միակողմանի
ապահովագրական պահանջների աճով:
Ապահովագրական ընկերությունները, ինչպես նաև մյուս բիզնեսները գործում են
ավելի արդյունավետ, երբ հայտնի են ծախսերը՝ նախքան գների սահմանելը և վաճառքն
իրականացնելը: Սակայն ապահովագրության առանձնահատկությունն այն է, որ այդ
գները պետք է սահմանել մինչև ապահովագրական ծածկույթը վաճառելը և կորուստների
առաջանալը: Ապահովագրական ապագա վնասները պետք է գնահատվեն: Հետևաբար
ցանկացած կառուցակարգ, որն ավելի ճշգրիտ գնահատումներ է ապահովում, ապահովագրողների համար մեծ հետաքրքրություն է ներկայացնում: Վիճակագրության տեսանկյունից, ցանկալի է երկու պայման. պահանջների կանխատեսելի հաճախականություն ժամանակի ընթացքում և իրադարձությունների կորուստների յուրաքանչյուր ռիսկի անկախություն մյուս ռիսկերից2:
Աղետի ռիսկ չհամարվող ռիսկները հիմնականում անկախ են, իսկ պահանջների ի
հայտ գալը՝ ավելի կանխատեսելի: Հաշվի առնելով վերոնշյալ պայմանները՝ ապահովագրողները կարող են օգտագործել պատմական տվյալներն՝ արժանահավատ և օգտակար
վիճակագրության համար, օրինակ՝ ապագա պատահարներից սպասվելիք միջին կորուստները: Ապահովագրողն ի վիճակի է համեմատելու գները, որոնք նա կարող է գանձել մրցակցային շուկայում՝ ծածկույթի ապահովման ծախսերի ակտուարական գնահատումներով հանդերձ, և օգտագործել այդ գիտելիքը մարքեթինգային և անդերռայթինգի
(ապահովագրական ռիսկի ստանձնման գործընթացի) ռազմավարությունների մշակման
համար: Տեսականորեն՝ նպատակն է ապահովագրել մեծ թվով ռիսկեր՝ գներով, որոնք
բավական են սպասվելիք վնասները և ծախսերը ծածկելու, կապիտալին համարժեք եկամտաբերության մակարդակի համար և համադրելի ռիսկերի պորտֆելին բնորոշ ռիսկին:
Ի տարբերություն ոչ աղետի ռիսկերի, աղետի ռիսկերը չեն բավարարում վերոնշյալ
պայմանները: Աղետի դեպքերի ապահովագրությունը տարբերվում է ապահովագրության
մյուս տեսակներից նրանով, որ դժվար է գնահատել ապահովագրված կորուստների ընդ1
2
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հանուր հնարավոր ծախսերը, և աղետի դեպքերի հետևանքների ներկայացված պահանջները ծայրահեղ մեծաթիվ են: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են աշխարհի ապահովագրված աղետների կորուստները:
Աղյուսակ 1
1

Աշխարհի աղետների ապահովագրված կորուստները 2004-2013 թթ.

մլրդ ԱՄՆ դոլար

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Եղանակի հետ
կապված բնական
աղետներ
51,954
120,755
14,293
25,530
45,196
23,330
30,601
67,281
70,493
37,002

Երկրաշարժեր,
ցունամիներ

Տեխնածին
աղետներ

Ընդամենը

3,278
279
94
548
456
662
14,415
55,562
1,865
45

4,221
6,559
5,897
6,536
9,086
4,575
5,101
6,180
6,049
7,870

59,453
127,594
20,284
32,614
54,739
28,568
50,118
129,024
78,408
44,917

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, 2004-2013 թթ. աշխարհի բոլոր աղետների ապահովագրված ընդհանուր կորուստները կազմել են շուրջ 597 մլրդ դոլար: Հայաստանում այդպիսի վիճակագրությունը բացակայում է:
2014 թ. աշխարհի խոշոր աղետները, ընդհանուր և ապահովագրված կորուստները
ներկայացված են աղյուսակ 2-ում: Ինչպես երևում է աղյուսակ 2-ի տվյալներից, 5 բնական
աղետների ընդհանուր կորուստները կազմել են 17,4 մլրդ դոլար, իսկ ապահովագրված
կորուստները՝ 11,6 մլրդ դոլար, այսինքն՝ 5,8 մլրդ դոլարի կորուստները կամ դրանց
33 5%-ից ավելին չեն փոխհատուցվել, ինչը կարող է պայմանավորված լինել դրանց գնահատման դժվարություններով:
Աղետի ապահովագրությունը տարբերվում է ապահովագրության մյուս տեսակներից
նրանով, որ դժվար է գնահատել ապահովագրված կորստի հնարավոր ծախսերը, իսկ աղետի հետևանքով առաջացած պահանջները ծայրահեղ մեծաթիվ են: Այդ պատճառով աղետի ապահովագրողների համար բավական դժվար է ռիսկն արդյունավետ կառավարելը:
Ռիսկերի կառավարման համար, աղետի ապահովագրության հետ միասին, կիրառվում են վերաապահովագրությունը և ռետրոցեսիան: Վերջինս վերաապահովագրության
ընդունված ռիսկերի փոխանցումն է մի ապահովագրողից մյուսին (մյուսներին), երբեմն
բավական երկար և ճյուղավորված շղթաներով2: Սովորաբար, որքան մեծ է ռիսկը, այն1
2

http://www.iii.org/fact-statistic/catastrophes-global
Ефимов С., Ретроцессия // Экономика и страхование: Энциклопедический словарь. М.: Церих- ПЭЛ, 1996.
с. 321, 528.
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քան ավելի մեծաթիվ վերաապահովագրողներ են մասնակցում ռետրոցեսիայում, ինչը
հանգեցնում է մեծ ռիսկերի գլոբալ վերաբաշխմանը: Ռետրոցեսիան վերաապահովագրող ընկերություններին օգնում է բազմազանեցնելու և հավասարակշռելու ռիսկերի
պորտֆելները, խուսափելու ռիսկերի կուտակումից: Կողմնակի ազդեցություններից խուսափելու համար, վերաապահովագրողները երբեմն վերաապահովագրության պայմանագրերում նշում են՝ «առանց ռետրոցեսիայի իրավունքի»:
Աղյուսակ 2
2014 թ. աշխարհի խոշոր բնական աղետները, ընդհանուր և
ապահովագրված կորուստները1
Ամսաթիվ
7 - 16, 02. 2014
18 – 23.05. 2014
7 – 10,06,2014
5 – 8,01. 2014
3 – 5,06.2014

Երկիր
Ճապոնիա
ԱՄՆ
Ֆրանսիա, Բելգիա,
Գերմանիա
ԱՄՆ, Կանադա
ԱՄՆ

Ձմռան վնասներ
Ուժեղ փոթորիկ

Ամբողջ
կորուստները,
մլրդ ԱՄՆ դոլար
5,9
3,9

Ապահովագրված
կորուստները,
մլրդ ԱՄՆ դոլար
3,1
2,9

Ուժեղ փոթորիկ

3,5

2,8

Ձմռան վնասներ
Ուժեղ փոթորիկ

2,5
1,6

1,7
1,3

Դեպք

Ապահովագրական ոլորտում, որը հատուկ նշանակություն ունի երկրի տնտեսական
անվտանգության ապահովման համար, պետական կարգավորումն իրականացվում է
տնտեսական զարգացման բոլոր փուլերում: Դա ենթադրում է, որ պետությունը, ի դեմս
լիազոր մարմնի՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի, ձեռնարկում է հատուկ միջոցառումներ` ինչպես ըստ ֆինանսական նշանակալի դժվարությունների առաջացման փաստի, այնպես էլ
ըստ ապահովագրական ընկերությունում նման իրավիճակների կանխարգելման, ինչն
արվում է ապահովագրական ընկերությունների համար համապատասխան նորմատիվներ
սահմանելով (կանոնադրական կապիտալի նվազագույն չափ, ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափ (Ն1.1), կապիտալի համարժեքություն (Ն1.2), իրացվելիություն (Ն2),5) ստանձնած ապահովագրական մեկ ռիսկի առավելագույն չափ (Ն3 նորմատիվ), տեխնիկական
պահուստներին համարժեք բոլոր և առանձին ակտիվներ (Ն4),7) մեկ փոխառուի գծով
ռիսկի առավելագույն չափի նորմատիվ (Ն5), արտարժույթի տնօրինում (Ն6.1, Ն6.2)2):
Տնտեսական զարգացման պարբերաշրջանային բնույթը պայմանավորում է ապահովագրական ոլորտի կարգավորման համակարգի ձևավորման անհրաժեշտություն, ինչը
հնարավորություն է ընձեռում նվազեցնելու կամ մեղմելու բացասական միտումներն ապահովագրության ինչպես մակրո-, այնպես էլ միկրոմակարդակներում: Ընդհանուր առ1

2

© 2015 Munich Re, Geo Risks Research, NatCatSERVICE. As of January 2015.http://www.iii.org/factstatistic/catastrophes-global
Ապահովագրական գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվների չափը, ձևավորման և հաշվարկման կարգը վերաապահովագրողներին չարգելված համարելու չափանիշները, կանոնակարգ 3/02, ՀՀ
ԿԲ խորհրդի 2007 թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 311-Նորոշում, էջ 5:
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մամբ, այդ մոտեցումը կիրառվում է հակաճգնաժամային կարգավորման շրջանակներում,
որը մեթոդների, ձևերի և գործիքների համակարգ է` ուղղված ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական սնանկության կանխարգելմանը և սնանկացման ընթացակարգի անցկացմանը:
Մակրոմակարդակում հակաճգնաժամային կարգավորումը ենթադրում է ապահովագրական գործունեության հակաճգնաժամային կարգավորման բնագավառում օրենսդրության ձևավորում, ոլորտում կայունության ապահովման միջոցառումների իրականացում և
ապահովագրական ընկերությունների զանգվածային սնանկացման կանխարգելում:
Միկրոմակարդակում իրականացվում է օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի
կատարման վերահսկողություն, ձեռնարկվում են ֆինանսական առողջացման միջոցներ
և վերացման ընթացակարգեր` ապահովագրական ընկերության սնանկացման դեպքում:
Բացի դրանից, անցկացվում է ֆինանսական փորձաքննություն, ապահովագրական ընկերության անվճարունակության ախտորոշում: Ձևավորված ֆինանսական հաշվետվության վերլուծության վրա հիմնված վերահսկողության համակարգը միտված է ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսական դժվարությունների փաստերն արձանագրելուն:
Այդպիսի մոտեցումը հնարավորություն է ընձեռում բացահայտելու վիճակը միայն կատարվածից հետո, երբ արդեն երևում է ֆինանսական առումով նշանակալի վատացում:
Ապահովագրական ոլորտում հակաճգնաժամային կարգավորումն իրականացվում է
տնտեսական համակարգի տարբեր մակարդակներում և դրա զարգացման բոլոր փուլերում. ստանդարտ պայմաններ, նախաճգնաժամային իրավիճակ, ճգնաժամ (անվճարունակություն, սնանկացում), հետճգնաժամային զարգացում: Ապահովագրական ոլորտում
հակաճգնաժամային միջոցառումները կարող են դասակարգվել ըստ տնտեսական համակարգի զարգացման մակարդակների և փուլերի:

САМВЕЛ МИНАСЯН
ЗНАЧЕНИЕ И ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
СТРАХОВАНИЯ
Ключевые слова: кризис, критическая инфраструктура, антикризисное управление, сфера страхования, перестрахование
В статье обсуждаются вопросы, касающиеся особенностей и проблем антикризисного управления в сфере страхования. Выявлена сущность понятий “антикризисное управление” и
“кризисное управление” и их отличительные черты, предложены авторские определения понятий “кризис” и “кризисное управление”. Проблемы антикризисного управления рассматриваются с точки зрения его роли и значения в критической инфраструктуре, в экономике, взятом
в целом, и с точки зрения катастрофических и некатастрофических рисков. Обсуждаются о-
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собенности влияния таких кризисных явлений на сферу страхования, каким является экономический спад.

SAMVEL MINASYAN
SIGNIFICANCE AND FEATURES OF ANTI-CRISIS MANAGEMENT IN INSURANCE SECTOR
Key Words:

critical infrastructure, anti-crisis management,
insurance sector, reinsurance

The article discusses issues relating to peculiarities and problems of anti-crisis management in
insurance sector.The essence of the concepts “crisis management”, “anti-crisis management” and their
distinctive features are revealed, there is also offered the author’s definition of “crisis management”
and “anti-crisis management”. The problems of anti-crisis management are considered in terms of its
role and importance in the critical infrastructure and economy, from the catastrophic and noncatastrophic risk perspectives.The article also discusses crisis situations, such as economic
downturn,impact features in insurance sector.

ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ. ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային փաստաթուղթ, էլեկտրոնային
ստորագրություն, փաստաթղթերի միօրինականացում, էլեկտրոնային կառավարման
համակարգ, թվային ակտիվների կառավարում, էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառություն
Փաստաթղթերի կառավարման համակարգը օգնում է կազմակերպություններին կառավարել
փաստաթղթերի հոսքերը, հնարավորություն է ընձեռում տնտեսելու թե´ ժամանակը, թե´ ֆինանսական ռեսուրսները: Այս համակարգը դիտարկվում է որպես կազմակերպության գործունեության
կառավարման համակարգի բաղադրիչ և վերաբերում է էլեկտրոնային թվային ակտիվների կառավարմանը, փաստաթղթերի շարժին բոլոր փուլերում, կատարողական վերահսկողության ապահովմանը և փաստաթղթերի հետ աշխատանքի միասնական ձևի սահմանմանը:

Ժամանակակից պայմաններում փաստաթղթերի կառավարման համակարգերը (ՓԿՀ)
նպաստում են փաստաթղթային տեղեկատվության կառավարմանը: Դրանք բաղկացած
են տեխնոլոգիական մի շարք լուծումներից, կատարում են հետևյալ գործառույթները՝
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փաստաթղթերի հավաքագրում, դասակարգում, ինդեքսավորում, տարբերակների կառավարում, սպասարկում, օգտագործում, անվտանգություն և պահպանում:
ՓԿՀ-ը նախագծված է գործարարության էլեկտրոնային ֆայլերի վարումը բարելավելու համար: Խնդիրն այն է, որ հնացած (թղթի վրա եղած) տվյալների և նորացված ֆայլերի միջև անհամապատասխանությունը հաճախ զգալի շփոթ է առաջացնում: Լավ նախագծված փաստաթղթերի կառավարման համակարգն օգնում է տեղեկատվությունը հեշտ
գտնելուն և փոխանակելուն: ՓԿՀ-ը հիմնված է էլեկտրոնային տվյալների, ռեսուրսների
պահպանման և փաստաթղթերի ձևերի արտածման վրա: Ընդհանրապես, ՓԿՀ-ը օգնում
է կազմակերպություններին կառավարելու փաստաթղթերի ստեղծումը և դրանց հոսքը,
հնարավորություն է ընձեռում տնտեսելու թե՛ ժամանակը, թե՛ ֆինանսական ռեսուրսները:
Սա համակարգչային համակարգ է, ծրագրերի խումբ, որն օգտագործվում է էլեկտրոնային փաստաթղթեր ստեղծելու և պահպանելու համար, դիտարկվում է որպես կազմակերպության գործունեության կառավարման համակարգի բաղադրիչ և վերաբերում է թվային
ակտիվների կառավարման, փաստաթղթերի մշակման, գործավարական համակարգերի
կառավարման գործընթացներին:
Ներկայումս առկա են փաստաթղթերի կառավարման, ծրագրային ապահովման
բազմաթիվ տարբերակներ: Դրանք դրսևորվում են հետևյալ հնարավորություններով`
1. կառավարել «Էլեկտրոնային տեղեկատվության» համակարգը,
2. դիտարկել փաստաթղթերի վավերականացման ժամկետները, պահպանումը, արխիվացման գործընթացների կազմակերպումը,
3. ընդգրկել բիզնես գործընթացները փաստաթղթերի կառավարման համակարգում:
ՓԿՀ արդյունավետ կառավարումը ներառում է հետևյալ հարցերի լուծումը`
1. Կազմակերպության շրջանակներում ի՞նչ բովանդակությամբ և նշանակությամբ
փաստաթղթեր կարող են ստեղծվել,
2. Ինչպիսի՞ ձևաթղթեր օգտագործել փաստաթղթերի ամեն մի տեսակի համար:
3. Որտե՞ղ պահպանել փաստաթուղթը:
4. Ինչպե՞ս վերահսկել փաստաթղթերի հասանելիությունը:
5. Ինչպե՞ս կազմակերպել փաստաթղթերի իրավական պահանջների և նորմերի
ապահովման գործընթացները:
Էլեկտրոնային կառավարման գործընթացն անցել է զարգացման ուղի, որը պայմանականորեն բաժանվում է որոշակի փուլերի:
I փուլը կապված է տեղեկատվության մշակման, փոխանցման գործընթացներին, որը
ներկայացվել է առցանց տարբերակով:
II փուլը կապված է բարդ կառուցվածք ունեցող վեբ-կայքերի ձևավորման հետ, որը
հնարավորություն է տալիս քաղաքացիներին հարաբերություններ հաստատել պետական
կառավարման մարմինների հետ:
III-ը ուղղաձիգ ինտեգրման փուլն է, երբ տեղեկատվական հաստատությունները կապ
են հաստատում կենտրոնական համակարգի հետ:
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IV-ը հորիզոնական ինտեգրման փուլն է, երբ բոլոր համակարգերը դառնում են լրիվ
միասնացած և ինտերակտիվ` հաղթահարելով բացթողումները:
Էլեկտրոնային կառավարման համակարգն ունի հետևյալ առավելությունները`
 փաստաթղթերի արագ, ճկուն որոնում, արտածում,
 փաստաթղթերի դասակարգման համար պահանջվում է քիչ ժամանակ և ծախսեր,
 Էլեկտրոնային համակարգից օգտվողները կարող են փաստաթղթերի որոնմանը
զուգահեռ մուտք գործել այլ համակարգեր, որոնք հասանելի են:
Այսպիսով, էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրումը թույլ կտա հասնել`
1. կազմակերպությունների գործունեության թափանցիկության,
2. որոշումների կայացման արագության ու արդյունավետության բարձրացման,
3. համապատասխան տեղեկատվական մարմինների գործունեության արդյունավետ
վերահսկողության,
4. տեղեկատվության որակյալ շտեմարանների ստեղծման լիարժեք նույնականացման` տեղեկատվության հավաքման, մշակման մեխանիզմներով:
Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման և դրա արդյունավետության
ապահովման համար, առաջին հերթին՝ անհրաժեշտ է ձևավորել համակարգի նորմատիվ
իրավական դաշտը: Պետք է օրենսդրորեն սահմանել տեղեկատվության հաշվառման,
մշակման, կիրառման, տրամադրման կանոնները: Էլեկտրոնային փաստաթղթերի տեղեկատվության իրավական կարգավիճակը չպետք է զիջի թղթայինին, պետք է սահմանվեն
նոտարական գործարքներ և դատարաններում գործեն էլեկտրոնային փաստաթղթերի,
տեղեկատվության կիրառման մեխանիզմներ: Սահմանված իրավական դաշտը կարող է
կարգավորել էլեկտրոնային կառավարման գործառույթները, ընթացակարգերը և իրավասությունները (օրինակ` տեղեկատվության իրավական ազատությունը, մատչելիությունը և
այլն):
Այսօր ամբողջ աշխարհում բազմաթիվ կազմակերպություններ կիրառում են էլեկտրոնային ստորագրություններ, ինչն ապահովում է բարձր արդյունավետություն և արտադրողականություն` ծախսերի կրճատման, ներդրումների արագ հետգնման, կեղծիքների և
աղավաղումների կրճատման շնորհիվ:
Էլեկտրոնային փաստաթուղթը ներկայացման ձևով լինում է ներքին և արտաքին:
Ներքին ձևը էլեկտրոնային կրիչի վրա էլեկտրոնային փաստաթուղթ կազմող տեղեկատվության գրանցման արդյունքն է: Էլեկտրոնային փաստաթղթերի ներկայացման արտաքին ձևը դրա վերարտադրման արդյունքն է ցուցասարքի (դիսփլեյի) էկրանին, թղթի կամ
էլեկտրոնային կրիչից տարբերվող որևէ այլ նյութական առարկայի վրա` տեսողական
դիտման համար մատչելի տեսքով և ընկալման համար հասկանալի ձևով:
Էլեկտրոնային փաստաթղթերի պաշտպանվածությունն ապահովելու նպատակով այն
կարող է ներառել մեկ կամ մի քանի էլեկտրոնային թվային ստորագրություններ (միասնական, նույնականացման համակարգ):
Էլեկտրոնային ստորագրությունը էլեկտրոնային թվային ձևով ներկայացված պայմանանշանների եզակի հաջորդականությունն է, որը կցված է էլեկտրոնային փաստաթղթին
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և օգտագործվում է ստորագրող անձին նույնականացնելու, ինչպես նաև էլեկտրոնային
փաստաթուղթը կեղծիքներից և աղավաղումներից պաշտպանելու համար:
Էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ պաշտպանված էլեկտրոնային փաստաթուղթն ունի նույն իրավական նշանակությունը, ինչպես որ անձի ձեռագրով ստորագրված փաստաթուղթը1:
Պետք է նշել նաև, որ պետական կառավարման մարմինները, ֆիզիկական և իրավաբանական անձինք, կազմակերպությունները պարտավոր չեն ընդունել էլեկտրոնային,
թվային ստորագրությամբ պաշտպանված էլեկտրոնային փաստաթղթեր, եթե նրանք չունեն համապատասխան տեխնիկական միջոցներ: Էլեկտրոնային փաստաթղթի բնօրինակը գոյություն ունի միայն էլեկտրոնային կրիչի վրա, որում գրանցված նույնական էլեկտրոնային փաստաթղթերի բոլոր օրինակները համարվում են բնօրինակներ և ունեն հավասար իրավական նշանակություն:
Կառավարման տեղեկատվական համակարգերի մեջ առաջնային է էլեկտրոնային
փաստաթղթաշրջանառությունը, որի հիմնական խնդիրներն են` կառավարման մարմիններում փաստաթղթերի հոսքի արդյունավետ կազմակերպում, փաստաթղթերի և կից
նյութերի էլեկտրոնային տարբերակների կենտրոնացված պահպանում, փաստաթղթաշրջանառության պատմության գրանցում ու վերահսկում, փաստաթղթերի շարժի բոլոր
փուլերում կատարողական վերահսկողության ապահովում, անհրաժեշտ փաստաթղթերի
արագ որոնում, փաստաթղթերի հետ աշխատանքի միասնական ձևի ապահովում ու
փաստաթղթերի կորստի բացառում:
Էլեկտրոնային կառավարումն անհնար է պատկերացնել առանց էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության: Այն դրսևորվում է մի շարք առավելություններով: Էլեկտրոնային փաստաթղթերի կիրառումը հնարավորություն է տալիս կրճատելու փաստաթղթերի
որոնման, հարցման, ստացման ժամանակը, թույլ է տալիս արագ գրանցել փաստաթղթերը, օպտիմալ ձևով պահպանել, որն էլ, իր հերթին՝ ապահովում է օպտիմալ կառավարչական որոշումների ընդունումը: Պետական կառավարման մարմինների աշխատանքի ծավալուն մաս է կազմում աշխատանքը փաստաթղթերի հետ` կարգադրական, կազմակերպական, իրավական, տեղեկատվական և այլն: Դրանց հետ են կապված մի շարք գործառույթներ` մշակում, հաշվառում, առաքում, վերահսկողություն և այլն:
Այսպիսով՝ Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման և դրա արդյունավետության ապահովման համար, առաջին հերթին՝ անհրաժեշտ է ձևավորել համակարգի նորմատիվ իրավական դաշտը: Պետք է օրենսդրորեն սահմանել տեղեկատվության
հաշվառման, մշակման, կիրառման, տրամադրման կանոնները:

1

Հայաստանի Հանրապետության օրենքը էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին, 14.12.2004 թ.:
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ЛУСИНЕ МКРТЧЯН
ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ.
АКТУАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ
Ключевые слова: электронные документы, электронная документация, электронная подпись, унификация документов, система электронного
управления, управление цифровыми активами
Система управления документами позволяет управлять потоками документов, дает возможность сэкономить и время и финансовые ресурсы. Эта система рассматривается как составляющая системы управления деятельностью организации и относится к управлению электронных цифровых активов, движению документов на всех этапах, обеспечению контроля и
определению единой системы работы с документами.

ԼUSINE MKRTCHYAN
MAIN PREFERENCES OF ELECTRONIC MANAGEMENT SYSTEMS. BURNING ISSUES
Key Words: electronic documents, elctronic documentation,
electronic signature, document unification,
electronic management system, digital asset
management system,
Electronic document management system helps organizations manage the flow of documents
enabling them to save time and financial resources. This system is considered a component of
organization's performance management system and refers to digital asset management, documents
flow at all phases, performance control maintenance and determination of single working system.
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ՄԱՆՈՒԿ ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
(ԸՍՏ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ)
Հիմնաբառեր. տնտեսական աճ, կայունության գնահատում, համախառն ներքին արդյունք, տարածաշրջանային համախառն արդյունք, համախառն ավելացված արժեք
Այսօր տնտեսական քաղաքականության արդիական և հրատապ հարցերից մեկը, որի լուծումից է կախված բնակչության բարեկեցությունը, համարվում է կայուն տնտեսական աճի ապահովումը: ՀՀ տնտեսական աճի կայունության գնահատման համար հոդվածում առաջարկվել և օգտագործվել է Սպիրմենի ռանգային կոռելյացիայի գործակիցը:

Ժամանակակից սոցիալական պետության տնտեսական քաղաքականությունն ուղղված է մարդու ազատ զարգացմանը և բարեկեցիկ կյանքի ապահովմանը, հետևաբար`
տնտեսության սոցիալ-տնտեսական զարգացման հիմնական նպատակն է տնտեսական
աճի կայունության հիման վրա բնակչության կյանքի որակի և կենսամակարդակի բարձրացումը: Այս նպատակի իրացումը հնարավոր է միայն համալիր մոտեցմամբ նպատակադրված խնդիրների լուծման ճանապարհով, ինչը պայմանավորում է բնակչության կենսամակարդակի փոփոխության, ներդրումային և նորարարական ակտիվության և տնտեսական իրավիճակի բարելավման հետ փոխկապակցված գործընթացների ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը:
Այսօր տնտեսական քաղաքականության արդիական և հրատապ հարցերից մեկը,
որի լուծումից է կախված բնակչության բարեկեցությունը, համարվում է կայուն տնտեսական աճի ապահովումը, այսինքն` ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին արտադրական,
ինստիտուցիոնալ, սոցիալական գործոնների ազդեցության ներքո տեղի ունեցող տնտեսական աճի անընդհատ գործընթացն ամբողջ երկրի տարածքով:
Ազգային մակարդակով տնտեսական աճը չափվում է իրական ՀՆԱ աճի տեմպով և
մեկ շնչի հաշվով իրական ՀՆԱ աճի տեմպով1: Տարածաշրջանային մակարդակով և ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների ՀՆԱ-ին համանման ցուցանիշ է համարվում
համախառն տարածաշրջանային արդյունքը (ՀՏԱ)2, իսկ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների (ճյուղերի) համախառն ավելացված արժեքը (ՀԱԱ): Բայց մարդկային
1

Մովսիսյան Մ., ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերի վերլուծությունը, Տնտեսական զարգացման քաղաքականության արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 23-րդ գիտաժողովի նյութեր, էջ 652, Ե., 2014:
2
Մովսիսյան Մ., Տարածքային ՀՆԱ հաշվարկման հիմնախնդիրները, Մարզերի զարգացման սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, ՀՊՏՀ 2-րդ հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, էջ 76, Ե., 2014:
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զարգացման տեսանկյունից, կարևոր է ոչ միայն տնտեսական աճի տեմպերի մեծությունը, այլև տնտեսական աճի կայունությունը: Քանի որ մինչ այսօր ՀՀ-ում չի հաշվարկվում
ՀՏԱ-ն, ուստի տնտեսական աճի կայունության գնահատման ցուցանիշ ենք ընտրել իրական ՀԱԱ-ն:
Տնտեսական աճի կայունության աստիճանի գնահատումը դրա քանակական խնդրի
լուծման հարթությունում է: Այս դեպքում կայունություն ասելով հասկանում ենք իրական
ՀՆԱ, ՀՏԱ և իրական համախառն ավելացված արժեքի (ՀԱԱ) աճի միտումների կայունություն: Կայունության այդ սահմանումը, որպես ժամանակային շարքի վիճակագրական
բնութագրիչ, ներկայացնում է անբարենպաստ պայմանների նվազագույն ազդեցությամբ
պայմանավորված` ուսումնասիրվող վիճակագրական ցուցանիշի անհրաժեշտ տենդենցի
(միտման) առկայությունը1: Կայունության գնահատումը ենթադրում է երկու խնդրի լուծում.
ա) իրական ՀԱԱ-ի ժամանակային շարքի մակարդակների կայունության փոփոխություն,
բ) իրական ՀԱԱ-ի տենդենցի (տրենդի) կայունության փոփոխություն: Առաջին խնդրի լուծումը հնարավոր է դինամիկ շարքերի կայունության ինդեքսների
հաշվարկման հիման վրա, որոնք ներկայացվում են որպես հարաբերություն բարենպաստ ժամանակաև անբարենպաստ ժամանակաշրջանների միշրջանների միջին մակարդակների
միջև կամ տրենդից վերև միջին մակարդակի հարաբերու-

ջին մակարդակների

թյունը տրենդից ներքև միջին մակարդակին (աճի տենդենցի դեպքում), այսինքն՝
կամ

:

Հաշվի առնելով այն, որ ՀՀ տնտեսական աճի քանակական բնութագրիչ ընդունված
է իրական ՀՆԱ աճի տեմպը, իսկ ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների` իրական համախառն ավելացված արժեքի (ՀԱԱ) աճի տեմպը, ապա կայունության դիտարկվող ինդիկատորը կընդունի հետևյալ տեսքը.

, որտեղ`

- «բարենպաստ»

տարիների իրական ՀԱԱ-ի աճի միջին տարեկան տեմպն է, որում իրական ՀԱԱ-ի աճի
շղթայական տեմպը գերազանցում է ամբողջ ժամանակաշրջանի աճի միջին տեմպի արժեքը

,

- «անբարենպաստ» տարիների իրական ՀԱԱ-ի աճի միջին տարեկան տեմպն
է, որում ամբողջ ժամանակաշրջանի աճի միջին տեմպի արժեքը
գերազանցում է
իրական ՀԱԱ-ի աճի շղթայական տեմպը:
Որքան կայունության ինդեքսի արժեքը մոտ է 1-ին, այնքան փոքր է տատանողականությունը, և հետևաբար՝ բարձր է կայունությունը: Կայունություն ասելով նկատի չի
առնվում նշանակում առանձին տարիների միևնույն մակարդակի պարտադիր կրկնու-

1

Афанасьев В., Юзбашев М., Анализ временных рядов и прогнозирование, М., "Финансы и статистка", 2010,
с.171.
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թյուն: Դինամիկ շարքի ցանկացած տատանման բացակայության պայմաններում կայունության հասկացությունը բավական նեղ և կոշտ կլինի, քանի որ ցուցանիշի վրա ցանկացած պատահական գործոնների ազդեցության չեզոքացումն ամբողջությամբ անհնարին
է: Դինամիկ շարքի մակարդակի տատանումների կրճատումը կայունության բարձրացման ժամանակ հիմնական խնդիրներից մեկն է, սակայն դրանով այն չի վերանում1:
Աղյուսակ 1-ի տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ դիտարկվող ժամանակաշրջանում
գործունեության առանձին տեսակների գծով (բացառությամբ էլեկտրականության, գազի
և գոլորշու մատակարարում, փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն և շինարարություն գործունեության տեսակների) արձանագրվել են աճի միջին տարեկան տեմպեր:

2009

2010

2011

2012

2013

Աճի միջին
տարեկան
տեմպը
2009-2013

Տնտեսակա
ն աճի կայունության
ինդեքսը

Աղյուսակ 1
Իրական համախառն ավելացված արժեքի (ՀԱԱ) կայունության ինդեքսներն ըստ
տնտեսական գործունեության տեսակների 2

0,869

1,009

1,048

1,068

1,036

1,003

1,197

1,059
1,063
0,950

0,840
1,228
1,126

1,140
1,139
1,124

1,095
1,157
1,041

1,072
1,059
1,071

1,036
1,127
1,060

1,299
1,107
1,114

0,880

0,887

1,195

1,059

0,994

0,996

1,224

0,584

1,033

0,878

1,048

0,892

0,869

1,643

0,947

1,034

1,048

1,047

1,010

1,016

1,066

0,717

1,130

1,044

1,098

0,931

0,971

1,334

1,109

1,027

1,007

1,091

1,132

1,072

1,092

0,984

1,106

1,235

1,199

1,129

1,127

1,138

0,793

1,048

1,024

1,098

1,194

1,022

1,373

0,946

0,996

1,066

1,002

1,057

1,012

1,082

Իրական ՀԱԱ-ի աճի տեմպը նախորդ
տարվա նկատմամբ, տոկոսներով

Իրական համախառն ավելացված
արժեք
Գյուղատնտեսություն
Հանք. արդյունաբերություն
Մշակող արդյունաբերություն
Էլեկտրականության, գազի,
գոլորշու մատակարարում
Շինարարություն
Մեծածախ և մանրածախ
առևտուր
Փոխադրումներ և պահեստային
տնտեսություն
Տեղեկատվություն և կապ
Ֆինանսական և ապահովագր.
գործունեություն
Անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեություն
Առողջապահություն և
բնակչության սոցիալական
սպասարկում

1
2

Նույն տեղում, էջ 172:
Հաշվարկներն ըստ՝ Հայաստանի ազգային հաշիվներ-2013, Վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Ե.,
2013, էջ 38-ի տվյալների:
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Ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում ամենաբարձր աճի միջին տարեկան տեմպեր
արձանագրվել են հանքարդյունաբերության և ֆինանսական և ապահովագրություն գործունեության տեսակներում` տարեկան միջին հաշվով աճելով 12.7 տոկոսային կետերով,
իսկ ամենաբարձր տնտեսական անկում՝ շինարարությունում` տարեկան միջին հաշվով
նվազելով 13.1 տոկոսային կետով: Ամենաբարձր տնտեսական աճ արձանագրած գործունեության տեսակներում տնտեսական աճի կայունության ինդեքսները համապատասխանաբար կազմել են՝ 1.107 և 1.138, իսկ շինարարությունում` 1.643, ինչն էլ վկայում է շինարարության իրական ՀԱԱ-ի մակարդակների անկայունության մասին: Իրական ՀԱԱ-ի
համեմատաբար կայունության բարձր մակարդակներ նկատվել են առևտրի և առողջապահության ու բնակչության սոցիալական սպասարկման գործունեության տեսակներում`
համապատասխանաբար կազմելով` 1.066 և 1.082:
Ժամանակային շարքերի (իրական ՀԱԱ) միտումների կայունության ուսումնասիրության երկրորդ խնդրի լուծման համար կիրառվում են կապերի սերտության գնահատման
ոչ պարամետրիկ մեթոդները, մասնավորապես՝ Կենդելի և Սպիրմանի ռանգային գործակիցները: Ժամանակային շարքերի միտումների կայունության առավել պարզ ցուցանիշ է
համարվում Սպիրմենի գործակիցը

: Սպիրմենի գործակիցը [+1;-1] միջա-

կայքում ընդունում է ցանկացած արժեք: Սպիրմենի ռանգային կոռելյացիայի գործակցի
նշանակելիությունը ստուգվում է Ստուդենտի t-չափանիշի հիման վրա, որի հաշվարկային
նշանակալիությունը որոշվում է հետևյալ կերպ.

: Քանի որ տնտեսական

աճը բնութագրող դինամիկ շարքերը ներկայացված են ոչ թե մակարդակներով, այլ
դրանց հարաբերական մեծություններով, այսինքն՝ շղթայական եղանակով հաշվարկված
ՀԱԱ-ի ֆիզիկական ծավալի աճի տեմպերով, հետևաբար՝ Սպիրմենի գործակցի մեկնաբանությունն այս դեպքում այսպիսին է. եթե յուրաքանչյուր հաջորդական շղթայական
աճի տեմպը բարձր է, քան նախորդը, ապա այդ տեմպերի և տարիների համարները
համընկնում են`
, ինչը նշանակում է ոչ միայն տնտեսական աճը բնութագրող ցուցանիշի մակարդակների ամբողջական կայունություն, այսինքն՝ աճի անընդհատություն,
այլ նաև կայունության արագություն:
Դիտարկվող ժամանակաշրջանի համար հաշվարկված Սպիրմենի գործակիցները
(աղյուսակ 2) վկայում են, որ իրական ՀԱԱ-ի միտումների կայունության բարձր մակարդակներ նկատվել են անշարժ գույքի, Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու մատակարարման, առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման հետ կապված
գործունեության տեսակներում, սակայն աճի միտումները կրում են անկայուն բնույթ:
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Աղյուսակ 2
Ըստ տնտեսական գործունեության իրական համախառն ավելացված արժեքի միտումների
կայունության գնահատականը (Սպիրմենի գործակից)
ՀԱԱ ֆիզիկական ծավալների
ռանգավորումն ըստ տնտեսական
գործունեության տեսակների

Սպիրմենի
գործակից

2009

2010

2011

2012

2013

Իրական համախառն ավելացված արժեք

1

2

4

5

3

0,70

Գյուղատնտեսություն,

2

1

5

4

3

0,50

Հանքարդյունաբերություն

2

5

3

4

1

-0,30

Մշակող արդյունաբերություն

1

5

4

2

3

0,20

Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու
մատակարարում

1

2

5

4

3

0,75

Շինարարություն

1

4

2

5

3

0,50

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր

1

3

5

4

2

0,25

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

1

5

3

4

2

0,10

Տեղեկատվություն և կապ

4

2

1

3

5

0,30

Ֆինանսական և ապահովագրական գործ

1

2

5

4

3

0,60

Անշարժ գույքի հետ կապված գործունեություն

1

3

2

4

5

0,90

Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական
սպասարկում

1

2

5

3

4

0,70

Ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների՝ իրական ՀԱԱ-ի աճի կայունության
համեմատական բնութագրման համար, հաշվի առնելով երկու բաղկացուցիչները (կայունության մակարդակի և տենդենցի), իրականացրել ենք բարդ խմբավորում Սպիրմենի
գործակցի և կայունության ինդեքսի նշանակության հիման վրա, որոնց արդյունքները
ներկայացված են աղյուսակ 3-ում: Որպես կանոն, այդ երկու ցուցանիշները փոփոխվում
են համատեղ. կայունության բարձր մակարդակ նկատվում է տրենդի բարձր կայունության դեպքում:
Աղյուսակ 3-ի տվյալներից երևում է, որ տնտեսության հիմնական գործունեության
տեսակներում (մշակող արդյունաբերություն, գյուղատնտեսություն և շինարարություն)
նկատվել են, համապատասխանաբար՝ միջին և թույլ աճի կայունություններ: Դիտարկվող
ժամանակաշրջանում կայուն աճի բարձր տեմպեր և միտումներ նկատվել են առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման գործունեության տեսակներում:
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Աղյուսակ 3
Ըստ տնտեսական գործունեության՝ իրական համախառն ավելացված արժեքի միտումների
կայունության գնահատականը (Սպիրմենի գործակից)
Տնտեսական աճի կայունության ցուցիչները
Կայունության
Կայունության
միտումները
միջակայքերը
Բարձր
1.Անկայուն միտում
Միջին

2.Թույլ կայուն միտում

Տնտեսական գործունեության տեսակներ
Հանքարդյունաբերություն

Թույլ

Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն

Բարձր

Մեծածախ և մանրածախ առևտուր
Տեղեկատվություն և կապ

Միջին

Մշակող արդյունաբերություն

Թույլ

-

Բարձր
3.Միջին կայունություն

-

Միջին

Ֆին. և ապահովագր. գործունեություն

Թույլ

Գյուղատնտեսություն, շինարարություն
Առողջապահություն և բնակչության
սոցիալական սպասարկում
Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու
մատակարարում, անշարժ գույքի հետ կապված
գործունեություն

Բարձր
4.Բարձր կայունություն

Միջին
Թույլ

МАНУК МОВСИСЯН
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
(ПО ВИДАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Ключевые слова: экономический рост, оценка стабильности,
ВВП, региональный ВВП, валовая добавленнная стоимость
Сегодня одним из животрепещущих ключевых вопросов экономической политики, от решения которого зависит благосостояние населения, является обеспечение устойчивого экономического роста. Для оценки устойчивости экономического роста РА в статье обоснована целесообразность применения коэффициента ранговой корреляции Спирмена.
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MANUK MOVSISYAN
ECONOMIC GROWTH STABILITY ESTIMATION
(BY TYPES OF ECONOMIC ACTIVITIES)
Key Words: economic growth, estimated stability,
regional GDP, gross additional charge

GDP,

Today sustainable economic growth determining population welfare is considered one of urgent
economic policy issues. Expediency for Spearman’s rank correlation ratio application for sustainable
economic growth assessment in RA is given explanation in this article.

ԱՆՆԱ ՅՈԼՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԳՈՎԱԶԴԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. գովազդային գործունեություն, գովազդային
շուկա, գովազդի ծախսեր, գովազդի միջոցներ
Հոդվածում, համաշխարհային միտումների համատեքստում, քննարկվում են գովազդային շուկայի զարգացման ուղղությունները Հայաստանի Հանրապետությունում: Վերլուծվել են գովազդի
կառուցվածքն ըստ տարածման միջոցների, դրա ծախսերը: Բացահայտվել են գովազդի կառուցվածքի փոփոխության գործոնները: Վերջին հինգ տարվա ընթացքում գովազդային գործունեության
ծավալները գրեթե կրկնապատկվել են: Թեպետ հեռուստագովազդը կազմում է ընդհանուրի կեսից
ավելին, այդուհանդերձ, աճի միտումներ են նկատվում առցանց և մամուլով գովազդի բնագավառներում:

Գովազդային գործունեությունը թեպետ սկիզբ է առնում հնագույն ժամանակներից,
այդուհանդերձ ավելի արագ տեմպերով սկսել է զարգանալ արդյունաբերական հեղափոխությունից հետո, իսկ 20-րդ դարում այն բուռն զարգացում է ապրել և ներկայում իր
ուրույն տեղն ունի տնտեսության մեջ: Որքան զարգացած են տնտեսությունները և մրցակցային միջավայրը, այնքան մեծ է գովազդի դերն ու նշանակությունը շուկայում ապրանքների և ծառայությունների առաջանցման գործում: Ի լրումն դրա` զարգացած հասարակություններում ավելի ու ավելի է մեծանում սոցիալական գովազդի նշանակությունը, ինչը
սոցիալական կորպորատիվ պատասխանատվության մեծացման, հասարակության արժեքային համակարգի պահպանման ու զարգացման դրսևորումներից է: Չնայած դրան`
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առևտրային գովազդը մնում է գերիշխող, իսկ գովազդային գործունեության ծավալները
պահպանում են աճի բարձր տեմպեր:
Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 2011 թ. համեմատ աշխարհում կատարված գովազդի ծախսերն աճել են շուրջ 1.3 անգամ: Ուշագրավ է, որ գովազդային գործունեության ծավալների նշանակալի աճի մեջ էական է առցանց գովազդի տեսակարար կշիռը:
Այսպես՝ 2011 թ. առցանց գովազդի ծախսերը աշխարհում կատարված գովազդի ընդհանուր ծախսերի 16.1%-ն են, 2014 թ.՝ 20.7%-ը, իսկ 2015 թ. կանխատեսվում է 21.9%, ինչը
հավանական է առցանց գովազդի ծախսերի տարեկան երկնիշ աճի պարագայում:

Գծապատկեր 1. Աշխարհի գովազդային շուկայի զարգացման միտումներն ըստ ծախսերի1

Ակնհայտորեն, որպես գովազդային համաշխարհային շուկայի մաս, հայկական գովազդային շուկայի զարգացման վրա ազդել են այդ ոլորտում համաշխարհային զարգացման միտումները: Գովազդը Հայաստանում մեծ զարգացում է ապրել վերջին երկու
տասնամյակի ընթացքում, ինչը դրսևորվել է գովազդային գործակալությունների, արտաքին գովազդային միջոցների քանակի նշանակալի աճով, տպագիր նյութերի ավելացմամբ, գովազդային ընդհանուր ծախսերի աճով: Գծապատկեր 2-ից երևում է, որ 2009 թ.
համեմատ 2013 թ. ՀՀ-ում գովազդային գործունեության ծավալն աճել է 1.9 անգամ: Ընդ
որում, ծառայությունների ընդհանուր ծավալում գովազդային գործունեության բաժնեմասը 2013 թ. կազմել է 1.6 %2: Վերջին ցուցանիշը վերջին հինգ տարիներին, մի փոքր տատանումներով, գրեթե մնացել է անփոփոխ: Թեպետ պաշտոնական վիճակագրությունը
լիովին չի առանձնացնում գովազդային գործունեության ծավալը, այն ներկայացնելով
«գովազդային գործունեություն և շուկայի իրավիճակի վերլուծություն», այդուհանդերձ,
ըստ փորձագիտական գնահատումների, շուկայի իրավիճակի վերլուծությանն առնչվող
գործունեությունը մեծ չէ:

1
2

http://www.go-gulf.com/blog/online-ad-spending/
Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2014, էջ 362, 364:
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Գծապատկեր 2. ՀՀ-ում գովազդային գործունեության զարգացման միտումները բնութագրող
հիմնական ցուցանիշները

Հայկական ընկերություններն ավելի հաճախ են դիմում գովազդի իրենց ապրանքներն ու ծառայությունները ներկայացնելու, շուկայում դրանց առաջանցումն ապահովելու
համար: Հայաստանում այսօր ակտիվորեն օգտագործվում են հեռուստագովազդը, ռադիոգովազդը, արտաքին գովազդը, գովազդը մամուլում, առցանց գովազդը:

Գծապատկեր 3. Գովազդի կառուցվածքն ըստ տարածման միջոցների1

Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, գովազդի հայկական շուկայի կեսից ավելին բաժին է հասնում հեռուստագովազդին: Դա պայմանավորված է մի շարք գործոններով. մեծ
լսարան, համեմատաբար մատչելի տեղեկատվության աղբյուր սպառողի համար և այլն:
1

Նույն տեղում, էջ 362, հեղինակի գնահատումներ:
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Ըստ վիճակագրական հարցումների` 100 հարցվածի 20%-ը գովազդին առնչվում է մամուլի միջոցով, 4%-ը՝ ռադիոյի, 5%-ը՝ համացանցի, 7%-ը՝ այլ միջոցների:
Գովազդի միջոցների բազմազանեցումը և ավելացումը հանգեցնում են համապատասխան ոլորտների զարգացմանը, ոլորտում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների քանակի աճին: Դրանց մեջ առանձնահատուկ տեղ են գրավում ԶՏՄ-ները: Արտադրողների
համար լինելով արդյունավետ գովազդի միջոց, դրանք, միաժամանակ, տեղեկատվության և զվարճանքի աղբյուր են սպառողների համար: Ներկայում Հայաստանում գործում
են 18 տեղական հեռուստաալիքներ Երևանում, 4 վերահեռարձակվող ռուսական հեռուստաալիքներ, 31-ը` մարզերում, 17 ռադիոկայան և 30 տպագրամամուլ:
ՀՀ գովազդային շուկայի զարգացումը մեծապես պայմանավորված է եղել ապրանքների և ծառայությունների՝ տարբեր միջոցներով գովազդի ծախսերի մեծացմամբ, դրանց
կառուցվածքի փոփոխությամբ: Այսպես՝ թունդ ալկոհոլային խմիչքների և ծխախոտի հեռուստագովազդի արգելումը հանգեցրեց արտաքին գովազդի աշխուժացմանը: Սակայն
մինչև 2007 թ. սկիզբը, օգտագործելով «հովանոցային ապրանքներ», արտադրողները
շարունակում Էին ալկոհոլային խմիչքների հեռուստագովազդը: «Հովանոցային գովազդի» արգելումից հետո դրանք անբողջությամբ վերացան: Գովազդային ոլորտի համար
մեծ նշանակություն ունեցավ «Վիվասել-ՄՏՍ» և «Օրանժ Արմենիա» ընկերությունների
մուտքը հայաստանյան բջջային կապի շուկա, ինչը «Արմենտելին» ստիպեց կիրառել ոչ
գնային մրցակցության ձևեր: Ներկայում այդ ընկերությունները Հայաստանում առաջին
հինգ գովազդատուներն են: «ՎիվաՍել-ՄՏՍ» ընկերության եռամսյակային գործառնական ծախսերի ընդհանուր կառուցվածքում գովազդային և մարքեթինգային ծախսերի
մասնաբաժինը 5.4% է: «ԱրմենՏել»-ի նույն ցուցանիշը 4,8% է, իսկ «Օրանժ» ընկերությանը՝ մոտ 7,5%1:
Բացի օրենսդրական փոփոխություններից, շուկայի վրա նշանակալի ազդեցություն
սկսեց ունենալ նաև «ELIT life» ամսագրի հրատարակումը, ինչը որակական փոփոխություն առաջացրեց մամուլում տարածվող գովազդում: Դա ազդակ դարձավ նմանատիպ
ամսագրերի (3 million, Luxury, Nightpeopleyrevan, Busines Class, New Mag, Հարս և այլն)
թողարկման համար, ինչի հաշվին մամուլում տարածվող գովազդի վրա կատարվող ծախսերն աճեցին: Հետագայում ԶՏՄ գովազդի շուկան ընդլայնվեց, 3 մլն դոլարից հասնելով
38 մլն դոլարի, ինչը, իր հերթին, գրավեց համաշխարհային ճանաչում ունեցող AGB
Nielsen վարկանիշային ընկերությանը. 2006 թ. Հայաստանում ներդրվեց «People Meter»
(մարդաչափ) տեխնոլոգիան` հեռուստաալիքների վարկանիշները գնահատելու համար:
Հայկական հեռուստատեսային ոլորտի համար մեծ նշանակություն ունեցավ հեռուստալսարանի չափման հայկական առաջին անկախ համակարգի ներդրումը, որը Երևանի
հեռուստաընկերությունների վարկանիշների մասին տեղեկատվություն է տրամադրում:
Միջազգային աուդիտորական ընկերության կողմից տեղեկատվության որակումն ու
կրկնվող ստուգումները բարձրացրին գովազդատուների կողմից այդ տեղեկատվության
1
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նկատմամբ վստահության մակարդակը և նպաստեցին լսարանի վրա հիմնված կառավարման համակարգի ներմուծմանը: Այդ նպատակով Երևանի 120 բնակարանում տեղադրվել են հատուկ տելեմետրիկ (հեռուստաչափիչ) սարքեր, և ընտանիքի յուրաքանչյուր
անդամ ունի իր հեռակառավարման վահանակը: Հեռակառավարման վահանակների
նպատակն է հեռուտալսարանը բաժանել տարբեր հատվածների` ըստ սեռի, տարիքի, սոցիալական կարգավիճակի և այլն: Տելեմետրիկ սարքերը գրանցում են յուրաքանչյուր
վայրկյան դիտվող հեռուստաալիքները, հաղորդումները: Տվյալները մուտքագրվում են
համակարգիչ, և “Arianna” կոչվող համակարգչային հատուկ ծրագիրը վերլուծում Է
դրանք: Այն տարանջատում է հեռուստաեթերը հաղորդումների և գովազդի տեսակների
(հովանավորչություն, գովազդային դադար և այլն), տրամադրում Է յուրաքանչյուր գովազդային հոլովակի հեռարձակման ժամը, տևողությունը, դիտումների քանակը և այլ
կարևոր տեղեկատվություն: Նրանք տրամադրում են յուրաքանչյուր հեռուստաալիքի հաղորդման վարկանիշների մասին տեղեկատվություն: Ընկերության հետ համագործակցող
գովազդային գործակալություններն ու հեռուստաընկերություններն ամեն շաբաթ ստանում են այդ տվյալները: Դրանք հնարավորություն են ընձեռում բացահայտելու, թե արդյոք ճիշտ են ընտրվել տվյալ գովազդային հոլովակի հեռարձակման ժամը, տևողությունը, հաղորդումը և առավել արդյունավետ իրականացնել մեդիապլանավորումը:
АННА ЕЛЯН
ХАРАКТЕРИСТИКА РЕКЛАМНОГО РЫНКА РА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Ключевые слова: рекламная деятельность, рынок рекламы,
рекламные расходы, средства для рекламы
В статье, на фоне мировых тенденций, обсуждаются вопросы развития рекламного рынка Республики Армения. Проанализирована структура рекламы по средствам распространения,
рекламные расходы. Выявлены факторы изменений структуры рекламы. Несмотря на то, что
телереклама составляет больше половины, выявлены тенденции роста онлйн рекламы и рекламы в печатных СМИ.
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In clause, on a background of world tendencies, issues of development of the advertising market of
Republic Armenia are discussed. Author analyzes the structure of advertising on means of distribution,
advertising charges. Factors of changes of structure of advertising are revealed. In spite of the fact that
TV advertisement makes more half, tendencies of growth online advertising and advertising in printed
mass-media are revealed.

455

ԹՈՐԳՈՄ ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ
Տեխնիկական գիտությունների դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՎԱՀՐԱՄ ՆԱԼՉԱՋՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԵՎ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՄԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄՆ ՈՒ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄՇԱԿՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. բյուջե, մուտքեր, հարկեր, հարկման բազա,
Լաֆերի կորեր և մակերևույթներ
Դիտարկվում են պետական բյուջեի հարկային մուտքերի քանակական գնահատման և կանխատեսման մաթեմատիկական մոդելավորման ու ավտոմատացման հարցերը: Առաջարկվում է
ինտեգրալային չափանիշ, գնահատված են բյուջեի մուտքերը, կառուցված են Լաֆերի կորերը և
մակերևույթները:

Հայտնի է, որ ցանկացած երկրում պետական բյուջեի հիմնական մասը գոյանում է
հարկային մուտքերից, որոնց ծավալների գնահատումն ու կանխատեսումը պահանջում
են մեծածավալ հաշվարկների կատարում: Ավելին, այս խնդիրների լուծումն առավել
դժվարանում է, երբ նախատեսվում է հարկային օրենքների տոկոսադրույքերի և հարկման սանդղակի բաժանումների փոփոխությունների կատարում: Այդպիսի խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն համապատասխան մոդելների, ալգորիթմների և ավտոմատացված համակարգի միջոցով: Թեև աշխատավարձը սովորաբար դիտվում է որպես դետերմինացված մեծություն, սակայն առավել իրատեսական է այն մոտեցումը, ըստ որի՝ նպատակահարմար է վճարվող աշխատավարձերի բազմությունը դիտել որպես որևէ օրենքով
բաշխված պատահական մեծություն1, իսկ այդ օրենքն էլ կարող է ծառայել որպես աշխատավարձի կառուցվածքի մաթեմատիկական նկարագրություն (մոդել):
Ունենալով հարկման բազայի` աշխատավարձի կառուցվածքի և հարկային օրենքի
մաթեմատիկական մոդելները, հնարավոր կդառնան պետական բյուջեի հարկային մուտքերի ճշգրիտ գնահատումը և կանխատեսումը հարկային օրենքների կամայական փոփոխությունների դեպքում, ինչպես նաև Ա. Լաֆերի կորերի և մակերևույթների ստացումը:
Հնարավոր կլինի նաև, անհրաժեշտության դեպքում, երկրի առանձին մարզերում հարկային արտոնություններ սահմանելիս դրանց հետևանքների կանխատեսումը:
Հետազոտվել են ՀՀ եկամտային հարկից բյուջե փոխանցվող մուտքերի ծավալները:

1

Налчаджян Т., Акобян А.,Оганесян А., Методы оптимума номонала и оптимальной дисперсии, М.: ООО Буки
Веди, 2012, 216 с.
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ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության հրատարակած տվյալների մշակման
արդյունքում ունենալով աշխատավարձի կառուցվածքի մոդելը և ՀՀ եկամտային հարկի
հետևյալ մաթեմատիկական նկարագրությունը, որտեղ 0,244, 0,26 և 0,36 գործակիցները
եկամտային հարկի տոկոսադրույքներն են, իսկ 120 և 2000 թվերը՝ հարկման սանդղակի
բաժանումները, առաջարկվել են բյուջեի մուտքերի գնահատման և կանխատեսման
հետևյալ ստատիկ և դինամիկ ինտեգրալային չափանիշները.
(1)
c( x) :=

( 0.244x) if 0 ≤ x ≤ 120
( 0.26x − 1.92) if 120 < x ≤ 2000
( 0.36x − 200) if x > 2000

(2)
,

(3)

Ավտոմատացված համակարգի հնարավորությունները ցույց տալու նպատակով ներկայացնենք հետևյալ խնդիրները.
1. Միաժամանակ փոփոխվել է եկամտային հարկի ներկայումս գործող 24,4 տոկոսադրույքը 15-25, իսկ հարկման 26 տոկոսադրույքը` 26-35 սահմաններում: Երկու տոկոսադրույքն էլ փոփոխվել է միևնույն` մեկ տոկոս քայլով (անհրաժեշտության դեպքում կարելի է փոքրացնել քայլի մեծությունը): Հաշվարկերը կատարված են Mathcad – 14 ծրագրային փաթեթի միջավայրում և ներկայացված աղյուսակ 1-ում, որը, փաստորեն, Ա. Լաֆերի մակերևույթի ընդհատ ներկայացումն է: Միաժամանակ, հետազոտված է եկամտային հարկի
տարբերակ:
Աղյուսակ 1-ի սյուները Լաֆերի կորերն են այն դեպքում, երբ փոփոխվում է հարկման
26 տոկոսադրույքը` 24,4 տոկոսադրույքի 11 տարբեր ամրագրված արժեքների դեպքում:
Իսկ աղյուսակի յուրաքանչյուր սյունը Լաֆերի կորերի տարբերակներն են 0,244 տոկոսադրույքը մինչև 0,15 սահմանը մեկ տոկոս քայլով փոփոխելիս:
Աղյուսակում մգեցված թվերով ներկայացված է Լաֆերի մակերևույթի Անտարբերության գլխավոր գիծը, որն այն սահմանն է, որի մի կողմում գտնվում են հարկատեսակի
այն տարբերակները, որոնց դեպքում կավելանան բյուջեի մուտքերը, իսկ մյուս կողմում
գտնվող տարբերակների դեպքում` կպակասեն:
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Աղյուսակ 1
K1
K2

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

0,26

56,00

55,052

54096

53,139

52,183

51,226

50,27

49,313

48,357

47,4

46,444

0,27

57,241

56,284

55,327

54,371

53,414

52,458

51,501

50,545

49,588

48,632

47,675

0,28

58,472

57,516

56,559

55,603

54,646

53,689

52,733

51,776

50,82

49,863

48,907

0,29

59,704

58,747

57,791

56,834

55,878

54,921

53,965 53,008

52,052

51,095

50,138

0,30

60,935 59,979

59,022

58,066

57,109

56,153

55,196

54,25

53,283

52,327

51,37

0,31

62,167

61,21

60,254

59,297

58,341

57,384

56,428

55,471

54,515

53,558

52,602

0,32

63,399

62,442

61,486

60,529

59,572

58,616

57,659

56,703

55,746

54,79

53,833

0,33

64,63

63,674

62,717

61,76

60,804 59,848

58,891

57,935

56,978

56,021

55,065

0,34

65,862 64,905

63,949

62,992

62,036

61,079

60,123

59,166

58,21

57,253

56,297

0,35

67,093

65,18

64,224

63,267

62,311

61,354

60,398

59,441

58,485

57,528

66,137

2. Բյուջեի մուտքերը հետազոտված են նաև այն դեպքում, երբ միաժամանակ 15-25
սահմաններում փոփոխվել է հարկման 24,4 տոկոսադրույքը, իսկ հարկման սանդղակի
120 հազար դրամ սահմանը մեծացվել է 120-300 հազար միջակայքում` 10 հազար դրամ
քայլով:
Հետազոտության արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում:
Աղյուսակ 2
K1
a

0,25

0,24

0,23

0,22

0,21

0,20

0,19

0,18

0,17

0,16

0,15

120 56,009

55,05

54096

53,139

52,183

51,226

50,27

49,313

48,35

47,4

46,44

130

55,962

54,958

53,955

52,951

51,948

50,944

49,941

48,937

47,934

46,93

45,927

140

55,92

54,74

53,828

52,783

51,737

50,691

49,646

48,6

47,555

46,509

45,463

150

55,882

54,799

53,715

52,632

51,549

50,465

49,382

48,299

47,215

46,132

45,049

160

55,848

54,731

53614

52,497

51,38

50,263

49,146

48,029

46,912

45,795

44,678

170

55,818

54,671

53,524

52,377

51,23

50,083

48,936

47,789

46,641

45,494

44,347

180

55,791

54,617

53,443

52,269

51,095

49,921

48,747

47,573

46,399

45,225

44,08

190

55,768

54,556

53,374

52,124

51,405

49,781

48,908

47,382

46,180

44,997

44,262

200

55,745

54,525

53,304

52,084

50,863

49,643

48,423

47,202

45,982

44,762

43,541
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Դժվար չէ նկատելը, որ այս դեպքում Լաֆերի կորերի կառուցված տեղամասերը կոր
գծեր են: Այս խնդրում քննարկված է եկամտային հարկի
տարբերակ: Հարկային օրենքների այսպիսի մեծ քանակի քննարկումն ու համեմատումն անհնար կլինեյին
առանց ինտեգրալային մոդելի ավտոմատացված հետազոտման:
Նկար 1-ում ցույց են տրված Լաֆերի մակերևույթը և դրա հորիզոնականներն այն
դեպքում, երբ անընդհատ կերպով փոփոխվել են հարկման 0,244 տոկոսադրույքը և
հարկման սանդղակի 2 միլիոն սահմանը մեկ միլիոնից մինչև երկուսուկես միլիոն չափը: Անտարբերության կորերից յուրաքանչյուրն ունի բյուջեի մուտքերի համապատասխան նիշ:

I

I

Նկար 1. Լաֆերի մակերևույթն ու դրա հավասար մակարդակի գծերը

Նույն վիճակագրական տվյալները փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով մշակելով՝
ստացվել են մինչև 120 հազար աշխատավարձ ստացողների միջին
աշխատավարձի և M(t) մոդելի գծային կապը ժամանակից, ինչպես նաև 120 հազար դրամը գերազանցող աշխատավարձ ստացողների աշխատավարձերի
միջին աշխատավարձի և
միջին քառակուսային շեղման հետևյալ գծային մոդելները.
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(5)
(6):
Դրանց միջոցով էլ կառուցվել է աշխատավարձի կառուցվածքի հետևյալ դինամիկական մոդելը.

(7)
Տեղադրելով

և

մոդելների (5) և (6) (7) արտահայտությունները բյուջեի

մուտքերի (4) ինտեգրալային մոդելի մեջ՝ ավտոմատացված համակարգի միջավայրում
կատարվել է եկամտային հարկի գծով պետական բյուջեի մուտքերի գնահատում և կանխատեսում առաջիկա տարիների համար: Հետազոտման արդյունքների երկխոսության
պատուհանը և կանխատեսումների գծապատկերը ներկայացված են նկար 2-ում:
Պետական բյուջեի հարկային մուտքերի գնահատման և կանխատեսման ավտոմատացված համակարգը կարող է կիրառվել ցանկացած երկրում գործող բոլոր հարկատեսակների համար:

Նկար 2. Մուտքերի կանխատեսումները մինչև 2017 թ.
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ТОРГОМ НАЛЧАДЖЯН
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ И
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
Ключевые слова: бюджет, поступления, база налогооблажения, кривые и поверхности А. Лаффера
Рассмотрены вопросы количественной оценки и прогнозирования бюджетных поступлений
и их автоматизации. Предложен интегральный критерий, оценены бюджетные поступления,
построены кривые и поверхности А.Лаффера.

TORGOM NALCHAJYAN
VAHRAM NALCHAJYAN
MODELING AND ELABORATION OF AUTOMATED ASSESSMENT SYSTEM AND
FORCASTING OF BUDGET REVENUES
Key Words:

budget, revenues, tax base, Laffer’s curves and
surfaces

The article considers issues of quantitative assessment and budget revenues and their automation
forecasting. Integral criterium is proposed, budget revenues are estimated, Lafer’s curves and surfaces
are built.

ԱՆՈՒՇ ՇԻՐԻՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀՆԱ ՍԵԶՈՆԱՅԻՆ ՏԱՏԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ
Հիմնաբառեր. ՀՆԱ, սեզոնային տատանումներ, սեզոնայնության ինդեքս, տատանման գործակից
ՀՀ տնտեսության ժամանակակից միտումները գնահատելու համար անհրաժեշտ է վերլուծել
ՀՆԱ՝ որպես հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշի զարգացման առանձնահատկությունները:
ՀՆԱ եռամսյակային կամ ամսական տվյալների ուսումնասիրության ժամանակ դիտվում են մշտապես կրկնվող տատանումներ, որոնք տարվա կտրվածքով ունեն որոշակի և կայուն ժամանակաընթացք: Ուստի անհրաժեշտ է կատարել սեզոնայնության վերլուծություն, ինչին էլ նվիրված է սույն
հոդվածը:
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Որպես շուկայական տնտեսության հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշ հանդես
է գալիս համախառն ներքին արդյունքը, որը երկրի տնտեսական տարածքում արտադրված վերջնական սպառման ապրանքների և ծառայությունների գումարային արժեքն է`
արտահայտված շուկայական գներով: ՀՆԱ եռամսյակային կամ ամսական տվյալների
ուսումնասիրության ժամանակ հաճախ վեր են հանվում որոշակի մշտապես կրկնվող
տատանումներ, որոնք էապես չեն փոփոխվում երկարատև ժամանակաընթացքում:
Դրանք հետևանք են բնակլիամայական պայմանների, ընդհանուր տնտեսական, ինչպես
նաև բազմաթիվ այլ գործոնների ազդեցության, որոնք մասամբ են համարվում կարգավորվող: Վիճակագրության մեջ այն պարբերական տատանումները, որոնք տարվա
կտրվածքով ունեն որոշակի և կայուն ժամանակաընթացք, կոչվում են «սեզոնային տատանումներ» կամ «սեզոնային ալիքներ»1:
Սեզոնային տատանումներն ուսումնասիրելու ժամանակ օգտագործվում են հատուկ
ցուցանիշներ, որոնք կոչվում են սեզոնայնության ինդեքսներ (համաթվեր): Այդ ցուցանիշների համակցությունն արտացոլում է սեզոնային ալիքը: Սեզոնայնության ինդեքսների
որոշման եղանակները տարբեր են. դրանք կախված են դինամիկայի շարքի հիմնական
սեզոնայնության բնույթից2 (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Սեզոնայնության ալիքների չափման մեթոդների դասակարգումը
Դասակարգման չափանիշները, որոնք
հիմնված են

Սեզոնային ալիքների չափման մեթոդները
1. բացարձակ տարբերությունների մեթոդ

I Միջին թվաբանականի կիրառման վրա

2. միջին ամսականների հարաբերության մեթոդ (ամբողջ
ժամանակաշրջանի միջինին)
3. ամսական մակարդակների հարաբերության մեթոդ
(տվյալ տարվա միջինին)
1. հարաբերական մեծությունների մեթոդ

II Հարաբերական մեծությունների
կիրառման վրա

2. հարաբերական մեծությունների մեթոդ՝ մեդիանայի
հիման վրա
3. Ու. Պերսոնսի մեթոդ (շղթայական մեթոդ)

III Մեխանիկական հարթեցման կիրառման
վրա
IV Վերլուծական հարթեցման կիրառման
վրա

1

2

1. սահող միջինների մեթոդ
2. սահող գումարների և սահող միջինների մեթոդ
1. ուղիղ գծով հարթեցման մեթոդ
2. պարաբոլով և էքսպոնենտով հարթեցման մեթոդ
3. Ֆուրյեի շարքով հարթեցման մեթոդ

Садовникова Н., Шмойлова Р., Анализ временных рядов и прогнозирование: Вып. 2: Учебное пособие.-М.:
Московский государственный университет экономики, статистики и информатики, 2004, с. 63.
Վարդանյան Գ., Էկոնոմետրիկայի հիմունքները, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., 2003, էջ 161:
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Սեզոնային տատանումների որոշման և սեզոնայնության ինդեքսների կառուցման
առավել պարզ եղանակը հիմնված է թվաբանական միջինի վրա: Սակայն նման եղանակով ստացված սեզոնային ալիքը չեզոքացնում է սեզոնային տատանումների հետ չկապված պատահական տատանումները, բայց ոչ մի դեպքում հաշվի չի առնում երևույթի
զարգացման միտումը: Ուստի այն կիրառվում է միայն գծային կամ ոչ էական միտումներով շարքերի համար:
Այդ առումով, ավելի օբյեկտիվ է Ու. Պերսոնսի մեթոդով հաշվարկված սեզոնային
ալիքը, քանի որ այս դեպքում տեղի է ունենում հիմնական միտման ազդեցության յուրահատուկ մեկուսացում:
Հարկ է նշել, որ սեզոնային տատանումները չափելու ժամանակ առավել կիրառական
են սահող միջինների և վերլուծական հարթեցման մեթոդները, քանզի ելակետային
տվյալների հարթեցման ժամանակ մասնակցում են շարքի բոլոր անդամները, և հաշվի է
առնվում երևույթի զարգացման միտումը:
Ստորև բերված աղյուսակում ներկայացված են ՀՆԱ 2008-2012 թթ. սեզոնայնության
ինդեքսներն ըստ ամիսների՝ հաշվարկված վերը քննարկված մեթոդներով.
Աղյուսակ 2
ՀՆԱ 2008-2012 թթ. սեզոնայնության ինդեքսներն ըստ հաշվարկման
տարբեր մեթոդների1

Ա

Թվաբանական
միջին
1

Հարաբերական
թվերի
2

3

4

5

Առաջին

60.4

59.9

62.8

63.0

94.5

Երկրորդ

86.1

86.0

83.7

86.4

98.1

Եռամսյակ

Պերսոնսի

4-եռամսյա
միջինի

Վերլուծական
հարթեցման

Երրորդ

127.6

127.5

125.0

128.1

104.4

Չորրորդ

126.0

126.6

128.6

123.0

101.5

v ë»½.

28.3

28.6

27.8

26.9

3.7

Դինամիկայի շարքերի սեզոնային տատանումների ուժգնությունը կարելի է չափել մի
քանի ցուցանիշների օգնությամբ, որոնցից լավագույն են համարվում միջին կամ հարթեցված արժեքներից փաստացի մակարդակների միջին քառակուսային շեղումը և սեզոնային տատանումների գործակիցը (v)2: Վերջինս որոշվում է՝ միջին քառակուսային շեղումը
հարաբերելով միջին ամսական մակարդակին:

1

2

Աղյուսակը կազմված է հեղինակի հաշվարկների հիման վրա: Աղբյուրը՝ Հայաստանի ազգային հաշիվներ
2013, վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, Ե., 2013, էջ 97:
Афанасьев В., Юзбашев М., Анализ временных рядов и прогнозирование: Учебник. Изд. 2-е, перераб. и
доп. – М.: Финансы и статистика, 2010. с. 115.
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Ինչպես երևում է թիվ 2 աղյուսակի վերջին տողի արժեքներից, սեզոնայնության ինդեքսների տատանման գործակցի նվազագույն արժեքն արձանագրվել է վերլուծական
հարթեցման մեթոդի կիրառման դեպքում, ուստի ՀՆԱ սեզոնայնության վերլուծությունը
կատարենք՝ ելնելով այս մեթոդով ստացված սեզոնայնության ինդեքսներից: Թիվ 2 աղյուսակի 5-րդ սյունակի տվյալները վկայում են, որ 100%-ից բարձր և ցածր արժեքներ
ունեցող եռամսյակների թիվը հավասար է բաշխված, ընդ որում, դրանք հակադարձ են
ըստ կիսամյակների: ՀՆԱ ամենաբարձր սեզոնայնությունը դիտվում է 3-րդ եռամսյակում:
Դա հիմնականում բացատրվում է նրանով, որ ՀՆԱ ընդհանուր ծավալում մեծ տեսակարար կշիռ զբաղեցնող գյուղատնտեսության և շինարարության ճյուղերի (2012 թ. դրանց
ընդհանուր մասնաբաժինը ՀՆԱ կառուցվածքում կազմել է ավելի քան 33%) արտադրության մեծ ծավալները կապված են նպաստավոր բնակլիմայական պայմանների և գյուղատնտեսական մթերքների ստացման ու իրացման ժամանակի համընկնման հետ:

АНУШ ШИРИНЯН
СТАТИСТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СЕЗОННЫХ КОЛЕБАНИЙ ВВП
Ключевые слова: ВВП, сезонные колебания, индекс сезонности, коэффициент вариаций
Для оценки современных тенденций экономики РА необходимо проанализировать особенности развития ВВП в качестве основного макроэкономического показателя. Во время исследования квартальных или ежемесячных данных ВВП видны постоянно повторяющиеся колебания,
которые имеют определенное и устойчивое время течения в годовом выражении. Следовательно, необходимо сделать анализ сезонности, чему и посвящена данная статья.

ANUSH SHIRINYAN
STATISTICAL MODELLING OF GDP SEASONAL FLUCTUATIONS
Key Words: GDP, seasonal fluctuations, seasonality index,
variation ratio
For assessment of modern economic tendencies in RA, peculiarities of GDP development as major
macroeconomic indicators are necessary to be analyzed. During GDP monthly and quarterly data study
permanently recurring fluctuations can be found with certain stable time period in annual terms..
Therefore, seasonality analysis is needed and has become the subject of this article.
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ԱՆԱՀԻՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Հայցորդ, ԱրՊՀ

ՇԱՀՈՒՅԹԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հաշվապահական շահույթ, կառավարվող
ֆինանսական ռիսկեր, գործոնային վերլուծություն, ձեռնարկատիրական գործունեություն
Շահույթի վերլուծության տեղեկատվական աղբյուրը ավանդաբար ձևավորվում է ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային չափորոշիչներով, համաձայն որոնց կարևորվում են եկամուտների ճանաչման և արժևորման մոտեցումները։ Սակայն այդ չափորոշիչներով չի
նախատեսվում շահույթի տարբերակում` կառավարելի և ռիսկային խմբավորմամբ։ Հոդվածում
առաջարկվում են կազմակերպությունների կողմից կառավարելի և ռիսկային ֆինանսական արդյունքների տեղեկատվական հոսքերի ձևավորման ու վերլուծության նոր մեխանիզմի ներդրման
մոտեցումներ։

Շահույթը համարվում է արտադրության արդյունավետության, արտադրված արտադրանքի ծավալի ու որակի, ինքնարժեքի մակարդակի հետ կապված կարևոր ցուցանիշ։
Այն նաև կազմակերպության տնտեսական գործունեության բացարձակ արդյունավետությունը բնութագրող հիմնական, ամփոփ և սինթետիկ ցուցանիշ է, որը վկայում է շուկայական տնտեսության պայմաններում կառավարիչների` ձեռնարկատիրական գործունեությունը հաջող իրականացնելու կարողությունների բարձր աստիճանի մասին։
Շահույթի բավարար մակարդակի ապահովումը շուկայական տնտեսության պայմաններում տնտեսապես կայուն գործող կազմակերպությունների համար օբյեկտիվ օրինաչափություն է։ Այն կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման ներքին հիմնական աղբյուրն է։ Այդ ռեսուրսների ներքին աղբյուրների ձևավորման համակարգում
շահույթին վերապահված է որոշիչ դեր։ Որքան մեծ է տնտեսական գործունեության ընթացքում կազմակերպության շահույթի գեներացման աստիճանը, այնքան փոքր է նրա
պահանջը արտաքին աղբյուրներից միջոցների ներգրավման նկատմամբ և, այլ հավասար պայմաններում, այնքան մեծ է դրա զարգացման ինքնաֆինանսավորման, այդ զարգացման ռազմավարական նպատակներին հասնելու գործընթացի ապահովման, շուկայում մրցունակության բարձրացման աստիճանը։
Եվ, որ ամենակարևորն է, ի տարբերություն կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման այլ ներքին աղբյուրների, շահույթը անընդհատ վերարտադրվող
աղբյուր է։ Որպես ասվածի հակադրություն՝ պետք է նշել, որ շահույթի գեներացման ցածր
մակարդակը, պարբերական դեֆիցիտը և դրա ոչ բավարար շարժընթացը կազմակերպությանը կախվածության մեջ են գցում ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներից և
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վկայում են գործարարության ոչ արդյունավետ և ռիսկային լինելու մասին, ինչը սնանկացման ներքին գլխավոր գործոններից մեկն է1։
ԼՂՀ-ում ձևավորված օրենսդրությունը համապատասխան պայմաններ է ապահովում
շահույթ ստանալու նպատակով կազմակերպությունների նախաձեռնությունները ինքնուրույն իրականացնելու համար2։ Որպես տնտեսական սուբյեկտ՝ դրանք ազատորեն իրականացնում են իրենց տնտեսական գործունեությունը, լիիրավ տնօրինում են թողարկվող
արտադրանքը և զուտ շահույթը։ Սակայն, դրան զուգահեռ, ուսումնասիրությունները
ցույց են տալիս, որ շահույթի ձևավորման միտումները միանշանակ չեն դրսևորվում տարբեր ճյուղերում գործող ԼՂՀ կազմակերպություններում (գծապատկեր 1)։ Այսպես՝ եթե
վերջին տարիներին առևտրի և կապի բնագավառում դիտվում է շահույթի աճի համեմատաբար սահուն աճ, ապա նույնը չի կարելի արձանագրել արդյունաբերության և շինարարության ոլորտում գործող կազմակերպությունների համար, որտեղ հաշվեկշռային շահույթի կտրուկ տատանումներ են գրանցվել։
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Գծապատկեր 1. ԼՂՀ կազմակերպությունների հաշվեկշռային շահույթի փոփոխման
շարժընթացն ըստ տնտեսության առանձին ճյուղերի (մլն դրամ)3

Միանգամայն պարզ է, որ շահույթը, լինելով ֆինանսական վերջնարդյունք, իր ձևավորմամբ պայմանավորված է տնտեսական գործունեության բազմաթիվ գործոններով։ Մասնավորապես՝ նրա ավելի կամ պակաս ծավալով դրսևորվելը կապված է ներդրված կապիտալի, ընդգրկված աշխատուժի, արտադրանքի թողարկման ու իրացման, կատարված
ծախսումների ծավալների հետ։ Այս առումով էլ, շահույթի տվյալ գումարից ելնելով, հնարավոր չէ միանշանակ պատկերացում կազմել գործունեության արդյունավետության վե1

Ֆինասներ և վարկ, Լ. Բադանյանի խմբ., Ե., 2007, էջ 224:
«Շահութահարկի մասին» ԼՂՀ օրենքը, 2003:
«Հարկերի մասին» ԼՂՀ օրենքը, 1998:
3
ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք, //www.stat-nkr.am
2
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րաբերյալ, քանի որ պարամետրերը տարբեր են։ Հետևաբար՝ շահույթի ձևավորման արդյունավետությունը գնահատելու համար զուգահեռաբար օգտագործվում է շահութաբերությունը։
Կազմակերպությունների գործունեության շահույթի ելակետային ծավալը և փոփոխությունը (աճը, նվազելը) արդյունք են որոշակի պարամետրերի և դրանցում կատարվող
տեղաշարժերի, որպիսիք դրսևորվում են որոշակի գործոնների տեսքով։ Այդ գործոնները
բաժանվում են երկու խմբի՝ կազմակերպության տնտեսական գործունեությամբ պայմանավորված և դրանից անկախ։ Առաջին խմբին վերաբերում են գործառնական գործունեության հիմնական արդյունք հանդիսացող ապրանքային արտադրանքի արտադրության ու իրացման ծավալի, լրիվ ինքնարժեքի, տեսականու կառուցվածքի, որակական
կազմի փոփոխությունները, իսկ երկրորդին՝ իրացման շուկայական գների, ծառայությունների սակագների և ավելացված արժեքի հարկի դրույքի (այն ապրանքների համար,
որոնք իրացվում են կարգավորվող գներով և ԱԱՀ փոփոխությանը ուղղակիորեն չեն
առնչվում) փոփոխությունները1։ Այսպես՝ գծապատկեր 2-ում ներկայացված են վնասով
աշխատող ԼՂՀ կազմակերպությունների ներճյուղային տեսակարար կշիռը։
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Գծապատկեր 2. Վնասով աշխատող ԼՂՀ կազմակերպությունների ներճյուղային
տեսակարար կշիռը, %2

Այսպիսով՝ վերջին տարիներին ԼՂՀ կազմակերպություններում հաշվեկշռային շահույթի ձևավորման և վնասով աշխատող տնտեսավարող սուբյեկտների փոփոխման միտումները առավելապես ցայտուն են դրսևորվում արդյունաբերության և շինարարության
ոլորտներում, որտեղ ֆինանսական արդյունքների կառավարման գործընթացները. ի
տարբերություն ծառայությունների մատուցման ոլորտների (առևտուր, կապ, տրանս1

Առաքելյան Ա., Կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության վերլուծություն, «Զանգակ», Ե., 2006,
էջ 204:
2
ԼՂՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայք, //www.stat-nkr.am
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պորտ), համեմատաբար ռիսկային է՝ կախված արտաքին գործոնների ներազդեցությունից։ Հատկապես շահույթի ձևավորման ռիսկեր են առաջացնում ապրանքահումքային
շուկայական գների տատանումները, կապիտալ ներդրումների ծավալային և որակական
փոփոխությունները, վաճառվող ապրանքների գնանկումները։
Եկամուտներ

ուղղակի կառավարվող

+

Ծախսեր

ռիսկային -

ուղղակի կառավարվող

+ ռիսկային

Հարկվող շահույթ

ուղղակի կառավարվող

+

ռիսկային

Շահութահարկ

ներտնտեսական գործունեության
արդյունքում ձևավորվող

արտաքին գործոնների
ազդեցությամբ ձևավորվող

Զուտ շահույթ

Գծապատկեր 3. Շահույթի ձևավորման տեղեկատվական առաջարկվող մեխանիզմը
ԼՂՀ կազմակերպություններում1

Հետևաբար՝ ԼՂՀ կազմակերպություններում հիմնախնդիր է առաջանում հաշվառելու
շահույթի ձևավորման վերջնարդյունքների վրա ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցության չափը։ Եթե շահույթի հաշվառման հաշվապահական հաշվառման գործող մեխանիզմը տեղեկատվություն է ներկայացնում «համախառն շահույթ - գործառնական շահույթ
- հարկվող շահույթ - զուտ շահույթ» շղթայով, ապա դրան զուգահեռ, առաջարկում ենք
ներդնել հաշվառման մեխանիզմ «ուղղակի կառավարվող շահույթ – ռիսկային շահույթ»
տեղեկատվական շղթայով (գծապատկեր 3)։
Գործող հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներով հիմնականում ներկայացվում են կազմակերպությունների եկամուտների ու ծախսերի ճանաչման
պահի և արժևորումների գծով ներկայացվող մոտեցումներ՝ առանց հաշվի առնելու
1

Կազմել է հեղինակը:
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դրանց ռիսկայնության աստիճանը։ Շահույթի ձևավորման տեղեկատվական՝ մեր կողմից
առաջարկվող մեխանիզմով լրացվում է այդ բացը, որի արդյունքում նպատակահարմար
ենք համարում գործող «Հաշվետու ժամանակաշրջանի զուտ շահույթ» հաշիվը վարել
հետևյալ երկու ենթահաշվի կտրվածքով.
 թիվ 3431` «Ներտնտեսական գործունեության արդյունքում ձևավորվող զուտ
շահույթ»,
 թիվ 3432` «Արտաքին գործոնների ազդեցությամբ ձևավորվող զուտ շահույթ»։
Զուտ շահույթի ձևավորման համար առաջարկվող նոր ենթահաշիվների կիրառմամբ«
հնարավորություն կստեղծվի ԼՂՀ կազմակերպությունների ֆինանսական արդյունքների
կառավարման ոլորտում լուծելու մի շարք խնդիրներ։
Առաջին. շահույթի ձևավորման գործընթացի վրա ներքին և արտաքին գործոնների
ներազդեցության գնահատման համակարգի ներդրումը, որն իր հերթին ենթադրում է
կազմակերպությունների կողմից կառավարելի և ռիսկային ֆինանսական արդյունքների
տեղեկատվական հոսքերի հաշվառում։
Երկրորդ. ԼՂՀ կազմակերպությունների կառավարման օղակներին շահույթի ձևավորման գծով հաշվետվությունների ներկայացում ոչ միայն «համախառն շահույթ – գործառնական շահույթ - հարկվող շահույթ - զուտ շահույթ» գործող տեղեկատվական շղթայով, այլև դրան զուգահեռ` «կառավարվող շահույթ – ռիսկային շահույթ» տեղեկատվական
լրացուցիչ հոսքերով։
Երրորդ. ֆինանսական արդյունքների գործոնային վերլուծության համակարգի կիրառումն այնպես, որ հստակ տարանջատվեն ֆինանսական արդյունքների ձևավորման վրա
ներքին և արտաքին գործոնների ազդեցության չափերը, իր հերթին էապես կբարելավի
ԼՂՀ կազմակերպություններում շահույթի աճի ուղղությամբ կառավարչական որոշումների կայացման արդյունավետությունը։

АНАИТ ПЕТРОСЯН
ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ АНАЛИЗА ПРИБЫЛИ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ НКР
Ключевые слова: бухгалтерская прибыль, управляемые финансовые риски, факторный анализ, бизнес
деятельность
Информационные источники анализа прибыли традиционно формируются по международным стандартам составления финансовой отчетности, и, поэтому, в первую очередь предусматриваются подходы признания и оценки доходов и расходов хозяйственной деятельности.
Однако, по этим стандартам, не предусматривается признание прибыли по контролируемым
и рисковым аспектам. В статье предлагаются новые подходы по внедрению механизма формирования информационных потоков управляемых и рисковых финансовых результатов организации.
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ANAHIT PETROSAYAN
ISSUES OF PROFIT ANALYSIS FROM INFORMATION SOURCES OF
NKR ORGANIZATIONS
Key Words: accounting profit, controllable financial risks,
factor analysis, business activity
Information issues of profit analysis are traditionally built in accordance with international
financial reporting standards formation and primarily stipulate organizations revenues and expenses
assessment in their economic activities. However, these standards do not stipulate profit recognition by
controllable and risk aspects. New approaches are introduced to organizations information flow
formation and risky financial results.

ՍԱՀԱԿ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ
ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային բիզնես, էլեկտրոնային մարքեթինգ, էլեկտրոնային գովազդ, էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային խանութ,
Էլեկտրոնային աճուրդ, Էլեկտրոնային վճարումներ, տեղեկատվության Էլեկտրոնային
փոխանակում
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի (գործարարության) զարգացմանն ու հեռանկարներին։ Նշվում են տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման
ոլորտի ժամանակակից նվաճումները, համացանցի ազդեցությունը գործարար հարաբերությունների և տեղեկատվության տարածման վրա, էլեկտրոնային բիզնեսի արդիականությունը՝ որպես
հրապուրիչ, հեռանկարային և դինամիկ զարգացող շուկայի հատված։ Ներկայացված են ՀՀ-ում
էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման հնարավորությունները և առավել ընդհանուր խոչընդոտող
գործոնները։

Այսօր, արդեն իսկ, համացանցը բազմաթիվ մարդկանց համար կյանքի անբաժան
մաս է, և շատերն իրենց եկամուտները ապահովում են՝ աշխատելով համացանցում։ Ինչպես գիտենք, տեղեկատվությունը համացանցի հիմնական բաղկացուցիչն է, իսկ գործարարության համար` կատարյալ «ապրանք»։
Համացանցի ընդլայնմանը զուգընթաց, բազմաթիվ ընկերություններ և օգտվողներ
եկան այն համոզման, որ գործարար հարաբերությունների և տեղեկատվության տարած470

ման համար այն բավական հարմար և ոչ թանկ միջոց է։ Այնուհետև համացանցը օգտագործվեց որպես առևտրային ցանց, որի արդյունքում ավելի ընդլայնվեց։
Ներկայումս համացանցն ամբողջությամբ փոխել է մարդկանց ու կազմակերպությունների կողմից բիզնեսի վարման ուղիները, արդիական է դարձել էլեկտրոնային բիզնեսը։ Իսկ տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտում ունեցած ժամանակակից նվաճումները հանգեցնում են էլեկտրոնային բիզնեսի
նկատելի առաջընթացին։
Էլեկտրոնային բիզնեսի պատմությունը սկսվել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
զարգացմանը զուգընթաց, երբ ամերիկյան American Airlines և ABM կազմակերպությունները սկսեցին ինքնաթիռային չվերթների տոմսերի տեղերի ամրագրման ավտոմատացված համակարգերի մշակման գործընթացը (SABRE, Semi-Automatic Business Research
Environment)։ Դա էլեկտրոնային բիզնեսի ստեղծման առաջին փորձն էր, և ավտոմատացված այս համակարգի ներդրմամբ իջան մատուցվող ծառայությունների սակագները,
ինչպես նաև քաղաքացիներին հնարավորություն տրվեց կողմնորոշվելու մշտապես աճող
չվերթների և դրանց սակագների հարցում։
Այսպիսով՝ կորպորատիվ ռեսուրսների կառավարման ավտոմատացված համակարգերի ներդրմամբ էլեկտրոնային առևտրի հիմքը դարձան վաճառքի ավտոմատացված
տեխնոլոգիաները։
Էլեկտրոնային առևտրի շուկան առավել դինամիկ սկսեց զարգանալ վերջին քսան
տարիներին, որը պայմանավորված էր համացանցից օգտվողների քանակի անընդհատ
աճով, սոցիալական կայքերի ազդեցությամբ, էլեկտրոնային վճարումներով և այլ ինտերակտիվ միջոցներով։
Էլեկտրոնային բիզնեսը ենթարկվում է նույն տնտեսագիտական օրենքներին, ինչ
ավանդականը։
Նույնիսկ ամենաբարձր նորագույն տեխնոլոգիաներն ի զորու չեն փոփոխելու գործարարության հիմքերը, դրանք ուղղակի առավելություններ են տալիս (տեղեկատվության
ամբողջականություն, հասանելիություն և այլն)։
Քանի որ էլեկտրոնային բիզնեսն ընդգրկում է ապրանքների և ծառայությունների վաճառքը, Էլեկտրոնային առևտուրը, վճարումները, մարքեթինգը, ֆինանսական վերլուծությունը, գործընկերային հարաբերությունները, հետևաբար՝ գոյություն չունի մեկ ամբողջական սահմանում։ Առկա են էլեկտրոնային բիզնեսի մի քանի սահմանումներ տարբեր
տեսանկյուններից։
Ըստ ՄԱԿԱԶ-ի (Միավորված ազգային կազմակերպության արդյունաբերական զարգացում, UNIDO - United Nations Industrial Development Organization) բնորոշման՝ էլեկտրոնային բիզնեսն ընդգրկում է չորս հիմնական փուլեր՝ մարքեթինգ, արտադրություն, վաճառք և վճարում։ Եթե ցանկացած երկու փուլ կատարվում է էլեկտրոնային համակարգերի կիրառմամբ, ապա դա կարելի է համարել էլեկտրոնային բիզնես։
Էլեկտրոնային բիզնեսը ձեռնարկությունների համար տեղեկատվության փոխանցման և փոխանակման նոր միջոց է, որտեղ փաստաթղթերը վերափոխված են թվայինի,
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իսկ ավանդական ստորագրությունները` էլեկտրոնայինի։
Էլեկտրոնային ստորագրությունը համարվում է սեփական ստորագրության էլեկտրոնային տարբերակի համարժեքը։ Այն ծառայում է ուղարկված հաղորդագրության իսկության և ամբողջականության հավաստմանը։
Էլեկտրոնային բիզնեսը բավական հրապուրիչ, հեռանկարային և դինամիկ զարգացող շուկայի հատված է, որն ունի բավական առանձնահատկություններ, և որի հիմքն են
մարքեթինգի ընդհանուր սկզբունքները։
Համացանցում էլեկտրոնային բիզնես իրականացնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ սեփական կայք, որը ստեղծվում է կազմակերպության վարկանշի, մարքեթինգային
հետազոտությունների, արդյունավետ գովազդի, նոր գնորդներ գտնելու, վաճառքի ծավալները մեծացնելու, հաճախորդների տեղեկատվական աջակցության, ինչպես նաև
գործընկերների հետ տեղեկատվության փոխանակման համար։
Արևմտյան շատ տեսաբաններ վստահ են, որ մոտ ապագայում համացանցից ստացված տեղեկատվությունը կդառնա առք ու վաճառքի շարժիչ ուժը և կկազմի ավանդական
առքուվաճառքի շուրջ 40%-ը։ Այդ գործոնը արտադրողների և վաճառողների վերաբերմունքը կփոխի համացանցի նկատմամբ։
Էլեկտրոնային բիզնեսը շահավետ է սպառողների համար` հնարավորություն ընձեռելով արագորեն ստանալու անհրաժեշտ տեղեկատվություն, ցանկացած վայրում գտնվելով, կատարելու գնումներ և այլ գործառույթներ։
Այժմ գնորդները կարող են օգտվել հարյուրավոր կայքերից, որոնք տեղեկատվություն
են տալիս մրցակցային գնագոյացման մասին, և նրանց մեծամասնությունը, օգտվելով
այդ ծառայություններից, ընտրում է ամենաշահավետ գործարքը։
Էլեկտրոնային բիզնեսը գործարարության համեմատաբար նոր տեսակ է, և այսօր
վստահորեն կարելի է պնդել, որ էլեկտրոնային առևտուրը վաճառքի լիակատար ձև է։
Ընդհանուր առմամբ, էլեկտրոնային բիզնեսը ձեռնարկությանն անհրաժեշտ է առավել մրցունակ և շահութաբեր լինելու համար։ Դրա առավելություններից են տարբեր գործառույթների կատարման արագությունը, շուրջօրյա գործունեությամբ հնարավոր գնորդների ավելացումը և այլն։ Բազմաթիվ ընկերություններ արդեն կիրառում են համացանցային տեխնոլոգիաները գործառնական ծախսերի կտրուկ իջեցման համար։ Ինտերնետի
արդյունավետ օգտագործումը թույլ է տալիս արդյունավետ դարձնել տեղեկատվական
հոսքերը, դրանով իսկ ավելի բարձր մակարդակի վրա պահել գործարարությունը. համացանցը կարող է ծառայել ոչ միայն որպես գովազդ, այլ նաև շուկայի հետազոտման միջոց։
Այսպիսով՝ համացանցային տեխնոլոգիաները ապրանքների և ծառայությունների
առք ու վաճառքի ժամանակ կրճատում են տեղեկատվական անհամապատասխանությունը և նպաստում առավել ընդունելի գների և շահավետ պայմանների ձևավորմանը։
Այսօր ցանկացած գործարար, առևտրական գործակալ, արդյունաբերող, առևտրական ընկերություն համացանցը կարող են դիտարկել որպես առևտրական նպատակների
համար օգտագործվող միջոց, իսկ գնորդները կարող են տեղեկություններ ստանալ ապրանքների, ծառայությունների, գների, տեխնիկական բնութագրերի մասին և գնել դրանք
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անմիջականորեն մատակարարներից` շրջանցելով մանրածախ առևտրի միջնորդական
ծառայությունը։
Էլեկտրոնային բիզնեսը կարելի բաժանել բազմաթիվ ուղղությունների, որի «բիզնեսմոդել» գործընթացի մշակումը դրա ռազմավարության մասն է։ Առավել ընդունված էլեկտրոնային բիզնեսի մոդելներ են էլեկտրոնային մարքեթինգը, գովազդը, առևտուրը, խանութները, աճուրդները, վճարումները, Էլեկտրոնային բորսաները, հեռահար ուսուցումը,
պորտալները և այլն։
Էլեկտրոնային մարքեթինգը, որպես էլեկտրոնային բիզնեսին առնչվող գործունեություն, ունի որոշակի յուրահատկություններ: Այսպես, գործելով համացանցում, ձեռնարկությունը հնարավորություն ունի ակտիվորեն համագործակցելու հաճախորդների հետ՝
կիրառելով տեղեկատվության տարածման և փոխանցման ինտերակտիվ միջոցներ, շրջանցելու աշխարհագրական արգելքը, ուսումնասիրելու յուրաքանչյուր գնորդի նախասիրությունը և այլն։
Էլեկտրոնային մարքեթինգը, ավանդական միջոցներից բացի, պահանջում է նաև
այլընտրանքային մոտեցումներ։
Էլեկտրոնային մարքեթինգային հաղորդակցության համակարգը գործիքների մի ամբողջ համախումբ է, որի օգնությամբ ձեռնարկությունը կարող է կապ հաստատել սպառողների հետ՝ նրանց տեղեկացնելով իր ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ,
տեղադրելով արդյունավետ գովազդ:
Մարքեթինգային միջոցառումներից է նաև վիճակագրական տվյալների ստացումը
վերլուծություններ կատարելու համար, որը ավանդական եղանակով դժվար, աշխատատար և թանկ գործընթաց է, իսկ համացանցում՝ դյուրին։
Միաժամանակ, համացանցը, իր բոլոր առավելություններով հանդերձ, ունի նաև
որոշակի դժվարություններ ու թերություններ։ Նշենք դրանցից մի քանիսը՝ շուկայի չափ,
տարողության անորոշություն, գնորդների պասիվություն և նրանց վերաբերյալ տեղեկատվության պակաս, և քանի որ ոչ բոլոր երկրներն ու տնտեսություններն են զարգացած, և ոչ բոլորին է հասանելի համացանցը, հետևաբար` դա զանգվածային վաճառքի
միջոց չէ և ունի սահմանափակ օգտվողներ։
Ինտերակտիվությունը համացանցում գովազդատուներին հնարավորություն է տալիս
ավելի ամբողջական ներկայացնելու գովազդվող ապրանքը կամ ծառայությունը, նույնիսկ
եթե տեսականին ընդգրկված է հազարավոր անվանումներով: Օգտվողը միշտ կարող է
հեշտությամբ գտնել այն ապրանքը, որը հետաքրքրում է իրեն՝ ստանալով անհրաժեշտ
տեղեկատվություն դրա վերաբերյալ։
Համացանցում էլեկտրոնային գովազդի առանձնահատկություններից են նաև, թե
տվյալ երկիրը կամ տարածաշրջանը զարգացման ինչ աստիճան ունի, բնակչությունը ինչ
չափով է օգտվում համացանցից։ Եթե Եվրոպայի կամ ԱՄՆ-ի համար նման դժվարություններ չկան, ապա ՀՀ-ում այդպիսի խնդիրներ կան, և դրանք անհրաժեշտ է հաշվի
առնել էլեկտրոնային գովազդի ժամանակ։
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Շատ հաճախ էլեկտրոնային բիզնեսը և էլեկտրոնային առևտուրը նույնացվում են,
սակայն դա բոլորովին այդպես չէ։ Էլեկտրոնային առևտուրը էլեկտրոնային բիզնեսի մաս
է և անբաժանելի բաղկացուցիչ։ Դա ևս գնորդների ու վաճառողների միջև ապրանքների
և ծառայությունների իրացումն է ցանցային հնարավորությունների կիրառմամբ` էլեկտրոնային եղանակով։
Էլեկտրոնային առևտուրը սկսվում է այնտեղ, որտեղ ստեղծվում է գործարարության
ավտոմատացման հնարավորություն (միջոցներ)1։
Տարբեր աղբյուրներ տարբեր մեկնաբանումներ են տալիս էլեկտրոնային առևտրի
վերաբերյալ: Սակայն բոլորի համար ընդհանուրը հետևյալն է` դա բիզնես գործընթաց է
կամ դրա մաս, որը հնարավոր է դարձնում իրականացնել առք ու վաճառք, ծառայությունների մատուցում՝ համացանցի կամ հեռահաղորդակցական միջոցների կիրառմամբ։
Այսպիսով՝ էլեկտրոնային առևտուրը գործարարության այն տեսակն է, որը հիմնված
է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների վրա, կամ առևտրային ցանկացած գործունեություն՝ համացանցի կամ տեղեկատվական այլ ցանցերի օգնությամբ։
Եթե այսօր գրեթե բոլորին է հասանելի համացանցը, ապա 1970-ական թթ. դա միայն
խոշոր կազմակերպությունների ու բանկերի մենաշնորհն էր՝ պայմանավորված հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքներում զգալի ներդրումներով։ Դեռևս այդ տարիներին
շատ կազմակերպություններ համակարգչային ցանցերով կատարում էին գործարար գործառույթներ, օրինակ՝ տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանակում EDI (Electronic Data
Interchange), որն ապահովում էր փաստաթղթաշրջանառությունը (վճարումներ, փոխադարձ հաշվարկներ, բաժնեմասերի, արժեթղթերի վաճառք ստանդարտ տեսքով)։
Տեղեկատվության էլեկտրոնային փոխանակման խոշոր համակարգերից է SWIFT-ը
(միջազգային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցական ընկերություն), որը
ամենախոշոր և տարածված ֆինանսական ցանցն է աշխարհում։
Ընկերության ստեղծման նպատակն էր կազմավորել միասնական բանկային կապի
համակարգ, որը կապահովեր աշխարհի ցանկացած կետում ֆինանսական տեղեկատվության շուրջօրյա հասանելիություն՝ ընտրված չափորոշիչներով։
Բանկերը մեծ հաջողությամբ սկսեցին կիրառել դրամային միջոցների էլեկտրոնային
փոխանցումներ EFT (Electronic Fund Transfer)՝ ապահովելով դրանց արդյունավետությունը։
Համաշխարհային բանկային պրակտիկայում չափորոշիչների ներդրումը ցանցի
գլխավոր նվաճումներից մեկն է։ Դա ֆինանսական կազմակերպություններին հնարավորություն տվեց փաստաթղթերի փոխանակման ժամանակ խուսափելու տարաձայնություններից ու սխալներից, իսկ արժեթղթերի շուկայում` արժեթղթերի էլեկտրոնային ձևավորմանը և մասնակիցների համար միասնական տեղեկատվական տարածության
ստեղծմանը։
Զարգացած երկրներում արդեն վաղուց համացանցն օգտագործվում է գործարարության նպատակով, իսկ Էլեկտրոնային առևտուրը դիտվում որպես համաշխարհային
1
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տնտեսության զարգացման կարևոր ուղի։ Իսկ ինչու այսօր մենք չհետևենք զարգացած
երկրների դրական փորձին, երբ մեր երկրի քաղաքացիների համար ևս կա հնարավորություն իրականացնելու էլեկտրոնային առևտուր։
Էլեկտրոնային առևտրի օրինակներ են էլեկտրոնային խանութը, էլեկտրոնային
վճարային համակարգերը, էլեկտրոնային աճուրդները և այլն։
Այսօր զարգացած երկրներում մեծ հաջողությամբ գործում են էլեկտրոնային բազմաթիվ խանութներ՝ ապահովելով լուրջ մրցակցային դաշտ՝ բարձր մակարդակով ծառայությունների մատուցմամբ։
Էլեկտրոնային վճարային համակարգերը էլեկտրոնային առևտրի հիմնական գործիքն են համացանցում վճարման գործընթացների համար. առանց դրանց էլեկտրոնային
առևտուրն անհնար կլինի։
Էլեկտրոնային վճարումներ իրականացնելու համար ստեղծվել են տարբեր էլեկտրոնային վճարային համակարգեր, օրինակ` E-Gold, PayPal, WebMoney Transfer և այլն։
Վճարային համակարգը կարող է սպասարկել բանկային տարբեր քարտեր, օրինակ՝
VISA, Eurocard կամ MasterCard, Diners Club, JCB, STB և այլն։
Էլեկտրոնային առաջին աճուրդները տեղի են ունեցել դեռևս 1995 թ. ԱՄՆ-ում։ Այնուհետև, դրանք սկսեցին ավելի զարգանալ ու ընդլայնվել՝ անընդհատ ավելացնելով ներկայացվող տեսականին։
Արևմտյան երկրներում էլեկտրոնային աճուրդները համարվում են խանութների երկընտրանքը, մարդիկ, էլեկտրոնային աճուրդներից ավելի հաճախ օգտվելով, փորձում են
ապրանքներ ձեռք բերել մատչելի գներով։
Էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում առաջատար երկրներն են Մեծ Բրիտանիան, ԱՄՆ-ը,
Գերմանիան, Ֆրանսիան։ Օրինակ՝ Մեծ Բրիտանիայում էլեկտրոնային առևտուրը ՀՆԱ-ում
7,2 % է, որից` շուրջ 60%-ը կազմում է առցանց առևտուրը։
Էլեկտրոնային առևտուրը սպառողների համար բավական շահավետ է, դա նրանց
շուրջօրյա գնումների մեծ ընտրության և այլ գործառույթների հնարավորություն է տալիս
ցանկացած վայրից, խթանում է մրցակցությունը, վաճառողներին ստիպում է զգալի գնային զեղչեր կիրառելու։
Դա շահավետ է նաև կազմակերպությունների համար՝ որպես մուտք միջազգային
շուկա:
Գնորդները կարող են օգտվել հարյուրավոր կայքերից, որոնք տեղեկատվություն են
տալիս մրցակցային գնագոյացման մասին, և նրանց մեծամասնությունը դիմում է համացանցային խանութների ծառայություններին` ընտրելով ամենաշահավետ գործարքը։
Թեև էլեկտրոնային բիզնեսը Հայաստանում դեռևս այնպիսի զարգացում չի ապրել,
ինչպես այլ երկրներում, սակայն մեր երկրի համար ևս դրա զարգացումը ժամանակի թելադրանքով կարևորվող երևույթ է։
Էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը հնարավորություն կտա հայրենական արտադրանք ու ծառայություններ արտահանելու և այլ երկրներից դրանք ներմուծելու։ Այս առումով, առանձնանում են գիտելիքի արտահանումը և ներմուծումը։
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Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրի զարգացումը կնպաստի տրանսպորտի, լոգիստիկայի և այլ ծախսերի նվազեցմանը` խթանելով հեռավոր մարզերի զարգացումը։
Չնայած էլեկտրոնային բիզնեսը կազմակերպություններին առաջարկում է նոր հնարավորությունների հարուստ ընտրություն, սակայն, միաժամանակ, առաջադրում է մի
շարք խնդիրներ։ Էլեկտրոնային առևտրի համակարգերը դեռևս չունեն լիարժեք հուսալիություն։
Հայաստանում էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող առավել ընդհանուր գործոններից են.
 իրացման և շուկայի ուսումնասիրության ոլորտում թույլ պատրաստվածություն,
 անբավարար պետական աջակցություն,
 համացանցից օգտվողների սահմանափակ քանակ (հիմնական մասն օգտվում է
սոցիալական ցանցերից), էլեկտրոնային գրագիտության և համակարգչային տեխնիկայի ու ծրագրային ապահովվածության անբավարար իմացություն,
 էլեկտրոնային բիզնեսի նկատմամբ վստահության բացակայություն,
 էլեկտրոնային կառավարման ոլորտում առկա էլեկտրոնային վճարումների խնդիրներ (այլ պետություներում էլեկտրոնային ստորագրության ճանաչելիության ընդլայնում, բանկային հաշիվների հեռահար կառավարման կատարելագործում, վճարային քարտերի համատարած ներդրման ապահովում, էլեկտրոնային փողերի կիրառում),
 օրենսդրական-իրավական դաշտի կատարելագործում,
ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող այս խնդիրների լուծման
ուղղությամբ քննարկումներ ու խորհրդակցություններ են անցկացվում, ստեղծվել է նաև
հատուկ միջգերատեսչական հանձնաժողով։
Կարծում ենք՝ մոտ ապագայում այս հարցերը կստանան լուծումներ, քանի որ էլեկտրոնային բիզնեսը անխուսափելի երևույթ է։
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РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА В РА
Ключевые слова: электронный бизнес, электронный маркетинг, электронная реклама, электронная
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электронный обмен информацией
Статья посвящается развитию и перспективам электронного бизнеса в РА. Проанализированы современные достижения в области развития информационных и коммуникационных
технологий, влияние интернета как средство распространения деловых отношений и информации, актуальность электронного бизнеса как благоприятный, перспективный и динамично
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развивающийся сектор рынка. В статье представлены возможности и наиболее обобщенные
препятствующие развитию электронного бизнеса факторы в РА.
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E-BUSINESS DEVELOPMENT AND ITS PERSPECTIVES RA
Key Words: e-business, e-marketing, e-advertising, ecommerce, e-shop, e-auction, e-payment,
electronic exchange of information
The article is dedicated to development and perspectives of e-business in Armenia. It analyzes
contemporary advancements in information and communication technologies, Internet impact as a
means for disseminating information and business relationships, great significance of e-business as
favorable, promising and dynamic market sector. The paper presents opportunities and most
generalized factors impeding electronic business development in RA.

ՄԱՐԹԱ ՍԱՆԴՈՅԱՆ
Դասախոս, Հայ-ռուսական (Սլավոնական)
համալսարան

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՈՐՈՇԻՉ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ
ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հիմնաբառեր. հետազոտական նախագիծ, ասպիրանտուրայի ընդունելություն, հետազոտական հմտություններ, ընդունելության քննություններ
Այս հետազոտության նպատակն է, ուսումնասիրելով ՀՀ-ում գործող ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը, մշակել նոր քաղաքականություն, որը թույլ կտա առավել արդյունավետ ստուգել
դիմողների, որպես ապագա գիտնականների, հետազոտական և ստեղծագործական հմտությունները:

Այս հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել Հայաստանում գործող ասպիրանտուրայի
ընդունելության գործընթացը և առաջարկել առավել արդյունավետ ընդունելության պայմաններ, որոնք կնպաստեն հնարավորինս առաջադեմ հետբուհական ընդունելության
համակարգի ստեղծմանը:
Այդ նպատակով վերլուծվել են ասպիրանտուրայի ընդունելության գործընթացը սահմանող իրավական ակտերն ու քաղաքականությունը: Մասնավորապես՝ ուսումնասիրվել
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են հետևյալ իրավական ակտերը՝ «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական
կրթության մասին», «Կրթության մասին», «Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին», «Զինապարտության մասին» ՀՀ օրենքները, ՀՀ կառավարության 8 օգոստոսի 1997 թ. N 327 որոշումը «ՀՀ գիտական աստիճանաշնորհման կանոնակարգ»-ը
հաստատելու մասին», ՀՀ կառավարության 31 մարտի 2011 թ. N 332-Ն որոշումը «Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումների ազգային շրջանակը (Հայաստանի Հանրապետության կրթության որակավորումները և դրանց համապատասխան
ընդհանրական բնութագրերը) հաստատելու մասին», ՀՀ կառավարության 20 հուլիսի
2001 թ. N 662 որոշումը «ՀՀ-ում ասպիրանտուրայում և դոկտորանտուրայում ուսուցման
կարգ»-ը հաստատելու մասին», և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2006 թ. 740-Ն
հրամանը «ՀՀ ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգ»-ը հաստատելու մասին: Անց են
կացվել բաց, ոչ ստրուկտուրացված փորձագիտական (էքսպերտային) հարցազրույցներ
հետբուհական մասնագիտական կրթության ոլորտի մասնագետների հետ՝ բացահայտելու համար ասպիրանտուրայի ընդունելության գործընթացի հիմնական թերությունները,
որոնց վերաբերյալ, մասնավորապես արձանագրվել է հետևյալը. ՀՀ-ում գործող ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգն առավել մեծ կարևորություն է տալիս ընդունելության
քննություններին, քան դիմողի հետազոտական հմտություններին: Այսօրվա գործող կարգի համաձայն1 ապագա ասպիրանտը պետք է հանձի քննություններ օտար լեզվից, ինֆորմատիկայի և համակարգչից օգտվելու հիմունքներից, ինչպես նաև մասնագիտական
քննություն:
Մինչդեռ համաձայն «Զալցբուրգյան սկզբունքների», որոնք վերաբերում են Բոլոնիայի գործընթացի համատեքստում հետբուհական կրթությանը, «Հետբուհական կրթության
նպատակը հետազոտական մտածելակերպի զարգացումն է, մտքի ճկունության դաստիարակումը, ստեղծագործական և մտավոր ինքնավարության ստեղծումը յուրօրինակ, որոշակի հետազոտական նախագծի միջոցով2»: Կարևոր է, որ հետբուհական կրթության
զարգացումը, ընդհուպ մինչև ընդունելության կարգը, ընթանա առանձին ուղով, այստեղ
չեն կարող կիրառվել նույն գործիքները, ինչ կրթական առաջին (բակալավրիատ) և երկրորդ (մագիստրատուրա) մակարդակներում: Դոկտորական կրթությունը անհատական
«ճամփորդություն» է, և կառուցվածքները պետք է աջակցություն ցուցաբերեն անհատական զարգացմանը, չստեղծեն միօրինակություն և կանխատեսելիություն: Սա ներառում է
կրիտիկական զանգվածը, ընդունելության թափանցիկ գործընթացներ և վերահսկողու-

1

2

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2006 թ. 740-Ն հրամանը՝ ՀՀ ասպիրանտուրայի ընդունելության
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2005 in Implementing the Salzburg Principles, Brussels, available at <http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx>; տես նաև European University Association (2010), EUA
Publishes Recommendations for Continued Reform of Doctoral Education, available at <http://www.eua.be/News/10-10 28/EUA_publishes_recommendations_for_continued_reform_of_doctoral_education.aspx>.
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թյան բարձր մակարդակ, ապահովում անհատական և մասնագիտական զարգացում և
ինստիտուցիոնալ աջակցություն կարիերայի զարգացմանը և շարժունությանը1:
Այստեղից բխում է ասպիրանտուրայի ընդունելության հիմքում հավակնողի հետազոտական հատկանիշների, այլ ոչ թե ուսանողական գիտելիքների առկայության գնահատման անհրաժեշտությունը: Հետևապես` ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը պետք
է նույնպես ենթարկվի արմատական փոփոխության:
Ըստ այդմ՝ առաջարկում ենք ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգում իրականացնել համապատասխան փոփոխություններ՝ նպատակ ունենալով դիմորդների գնահատումն ու մրցակցային ընտրությունը կատարել հիմնականում նրանց ներկայացրած հետազոտական նախագծերի պաշտպանության արդյունքներով, պահպանելով նաև օտար
լեզվի գծով ընդունելության քննությունները: Օտար լեզվից, մասնավորապես՝ անգլերենից, ֆրանսերենից, գերմաներենից քննության նշանակությունը կարևորվում է հետևյալ
պատճառով՝ այսօրվա միջազգային գիտական և հետազոտական աշխատանքային լեզուները դրանք են, և ապագա գիտնականը պարտավոր է աշխատունակ լինել այդ երեք լեզվից որևէ մեկով, հատկապես՝ անգլերենով: Համաձայն ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգի «Դիմորդը նաև պետք է ներկայացնի իր գիտական ռեֆերատի (առնվազն
20 տպագրական էջի սահմաններում՝ հրատարակված գիտական աշխատանքների, գյուտերի, հայտնագործությունների և գիտահետազոտական աշխատանքների մասին հաշվետվություն»2: Ընդունելության տեսանկյունից, սխալ պահանջ է, որովհետև դիմողը դեռ
արհեստավարժ հետազոտող չէ, այլ ապագա հետազոտության մասնագետ:
Ասպիրանտուրայի ընդունելության գլխավոր չափանիշը պետք է համարել հայցողի
կողմից ներկայացվող և պաշտպանվող հետազոտական նախագծի գնահատականը՝ ներկայումս կիրառվող մասնագիտական քննության և ռեֆերատի փոխարեն: Հավակնորդի
հետազոտական նախագծի պաշտպանությունը և գնահատումը առաջարկում ենք կատարել բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների, ինչպես նաև հետբուհական կրթական ծրագրեր իրականացնող կազմակերպությունների ընդունող հանձնաժողովի կողմից
մշակված համակարգով՝ հանձնաժողովի կազմում ընդգրկված անդամների առնվազն
2/3-ի ներկայությամբ: Հետազոտական նախագծի պաշտպանության անցկացումը կարելի
է արձանագրել՝ ասպիրանտուրա ընդունվողի քննական թերթում նշելով առաջադրված
հարցերը և ներկայացված հետազոտական նախագծի ու դրա պաշտպանության համար
ստացած գնահատականը: Ընդունվողի գնահատման մասին որոշումն ընդունվում է ըստ
հանձնաժողովի յուրաքանչյուր անդամի կողմից նշանակված գնահատականների միջին
թվաբանականի: Իսկ մասնագիտական քննությունը առաջարկում ենք կիրառել հետևյալ
դեպքերում՝ առաջին (բակալավր) և/կամ (երկրորդ) մակարդակի աստիճանի կրթական
1

European University Association (2010), Salzburg II Recommendations: European Universities’ Achievements Since
2005 in Implementing the Salzburg Principles, Brussels, available at <http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx >.
2
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ծրագրերի գծով ավարտական ամփոփ առաջադիմությունը բնութագրող ՄՈԳ-ի (միջին
որակական գնահատական - GPA) կամ միջին կումուլյատիվ գնահատականի (կախված
տվյալ բուհում գործող գնահատականների համակարգից) նվազագույն շեմից ցածր լինելու դեպքում (4-բալանոց GPA-ի դեպքում նվազագույնը՝ 3 բալ, 5-բալանոց գնահատականների համակարգի դեպքում` 4 բալ), ինչպես նաև եթե հավակնորդի բազային երկրորդ
աստիճանի կրթությունը չի համապատասխանում ընտրված երրորդ աստիճանի կրթության գիտական մասնագիտությանը, ապա անհրաժեշտ է տվյալ մասնագիտության գծով
հանձնել քննություն:
Հետազոտական նախագիծը պետք է պարունակի՝
 ընտրված թեմայի անվանումը,
 հետազոտական հարցը,
 հիփոթեզը,
 արդիականության հիմնավորումը,
 հետազոտության մանրամասն մեթոդաբանությունը,
 գրականության ամփոփագիրը:
Աշխարհի և ԵԲԿՏ-ի լավագույն համալսարանները կիրառում են հենց այսպիսի մոտեցում, որը թույլ է տալիս բացահայտել դիմորդի հետազոտական հմտությունները, մասնագիտական պատրաստվածությունը, նոր գիտելիք ստեղծելու ունակությունն ու ինքնավարության կարողությունը1, մինչդեռ ընդունելության քննություններն առանց հետազոտական նախագծի առկայության կարող են, լավագույն դեպքում, բացահայտել դիմորդի
մասնագիտական գիտելիքներն ու տեղեկացվածությունը, բայց ոչ երբեք հետազոտողի
հմտությունները, ինչն առավել կարևոր է: Ոչ մասնագիտական քննությունը, ոչ էլ ռեֆերատը չեն կարող բացահայտել դիմորդի հետազոտելու նպատակը՝ ինչ նոր գիտելիք է պատրաստվում ստեղծել, ինչ հետազոտական բաց է պատրաստվում լրացնել, ինչ մեթոդաբանությամբ և հետազոտական մեթոդներով է պատրաստվում կատարել իր հետազոտությունն ու թեստավորել իր վարկածը:
ՀՀ-ում գործող ասպիրանտուրայի ընդունելության կարգը խիստ հնացել է և չի համապատասխանում ժամանակակից աշխարհի լավագույն համալսարաններում կիրառվող
հետբուհական ծրագրերի ընդունելության չափանիշներին: Աշխարհում ամենաբարձր
ակադեմիական վարկանիշ ունեցող բուհերը ընդունելության ամենակարևոր նախապայման են համարում դիմորդի հետազոտական նախագիծը, այլ ոչ թե մասնագիտական
քննության արդյունքները: Հենց այդպիսի ընդունելության քաղաքականությունը, մեր
կարծիքով, թույլ կտա ստուգել հավակնորդի հմտությունները՝ որպես հետազոտողի և անկախ գիտնականի:
1

Դուբլինյան դեսկրիպտորներ (2004), The Quality Assurance Agency for Higher Education, Doctoral Degree
Characteristics (2011), September, available at <http://www.qaa.ac.uk/Publications/InformationAndGuidance/‐
Documents/Doctoral_Characteristics.pdf>; European University Association (2010), Salzburg II Recommendations:
European Universities’ Achievements Since 2005 in Implementing the Salzburg Principles, Brussels, available at
<http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/Salzburg_II_Recommendations.sflb.ashx>.
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МАРТА САНДОЯН
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ КАК РЕШАЮЩАЯ ПРЕДПОСЫЛКА В ПРОЦЕССЕ
ПРИЕМА В АСПИРАНТУРУ
Ключевые слова: план исследования, прием в аспирантуру,
исследовательские компетенции, приемные
экзамены
Цель данного исследования - предложить наиболее прогрессивную политику приема в аспирантуру, которая даст возможность более глубинно проверить исследовательские компетенции и креативный подход к науке среди поступающих.

MARTA SANDOYAN
RESEARCH PROJECT AS DETERMINANT DURING ADMITTANCE PROCESS
TO POST-GRADUATE COURSES
Key Words: research plan, postgraduate admission policy,
research competences, admission exams
The purpose of research is to propose more progressive admission policy for postgraduate students
enabling more in-depth testing of applicants research competencies and their academic creativity.

ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՆԹՐՅԱՆ
Ասպիրանտ, ԱրՊՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԼՂՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական միջնորդ, դիվերսիֆիկացիա
(բազմազանեցում), ֆինանսական խորություն, ֆինանսական գրագիտություն
Ֆինանսական միջնորդները հնարավորություն են տալիս առանձին ներդրողներին ժամանակի տնտեսումով իրականացնելու արդյունավետ և ցածր ռիսկայնությամբ ներդրումներ, միաժամանակ, նվազեցնում այդ միջոցների եկամտաբերությունը և ստեղծում լրացուցիչ ռիսկ: Մեր երկրի
ֆինանսական համակարգի առավել զարգացած մասնակիցների` բանկերի ֆինանսական միջնորդության գործառույթը արդյունավետ չի իրականացվում: Սա պայմանավորված է տնտեսության
առանձնահատկություններով և առկա մի շարք խնդիրներով, որոնց լուծումը միանշանակ թույլ
կտա բարձրացնել ֆինանսական միջնորդության արդյունավետությունը:

481

Ֆինանսական միջնորդների հիմնական գործառույթը` ֆինանսական միջնորդությունը, բազմաթիվ փոքր ներդրողների խնայողությունների միավորումը և այդ միավորված
միջոցների հաշվին երկարաժամկետ ներդրումների իրականացումն է:
Ֆինանսական միջնորդների դերը բացահայտենք՝ ուսումնասիրելով վերջիններիս միջոցով ներդրումներ կատարելու առավելություններն ու թերությունները: Նախ՝ անդրադառնանք առավելություններին.
1. Ժամանակի տնտեսում. ֆինանսական միջնորդների առկայությունը թույլ է տալիս
ներդնողին տնտեսել ժամանակը` խուսափելով շուկայում տիրող իրավիճակին ակտիվորեն հետևելու և ինքնուրույն որոշումներ կատարելու անհրաժեշտությունից:
2. Մասնագիտացված կառավարում. ներդրումների իրականացումը ֆինանսական
միջնորդների միջոցով ենթադրում է ներդրված միջոցների մասնագիտացված կառավարում համապատասխան որակավորում ունեցող անձանց կողմից:
3. Պետության կողմից լրացուցիչ վերահսկողություն. ֆինանսական միջնորդները,
որպես կանոն, գտնվում են համապատասխան կարգավորող մարմնի վերահսկողության տակ: Վերահսկող մարմինը ֆինանսական միջնորդ կազմակերպության
նկատմամբ սահմանում է որոշակի պահանջներ կապիտալի և այլ նորմատիվների
տեսքով, որոնք ենթակա են պարտադիր կատարման: Նման վերահսկողության
առկայությունը նպաստում է ֆինանսական միջնորդների նկատմամբ վստահության բարձրացմանը:
4. Ռիսկերի նվազեցում դիվերսիֆիկացիայի միջոցով. դիվերսիֆիկացիայի միջոցով
ռիսկերի նվազեցումը ֆինանսական միջնորդների կարևոր գործառույթներից մեկն
է: Ի տարբերություն անհատ ներդրողի, ֆինանսական միջնորդները իրենց տրամադրության տակ գտնվող միջոցները կարող են տեղաբաշխել մեծ քանակությամբ տնտեսավարող սուբյեկտների շրջանում: Սա թույլ է տալիս բավականաչափ նվազեցնել ոչ ճիշտ ներդրումային օբյեկտ ընտրելու հետևանքով ներդրված
միջոցները կորցնելու հավանականությունը:
Այժմ անդրադառնանք ֆինանսական միջնորդների միջոցով ներդրումներ կատարելու թերություններին.
1. Ներդրողի վերահսկողության բացակայություն. որպես կանոն, ֆինանսական միջնորդի միջոցով ներդրում կատարելիս ներդրումային ռեսուրսների սեփականատերը
հնարավորություն չի ունենում վերահսկելու դրանց օգտագործման ուղղությունները:
2. Շահույթի մի մասը ստանում է ֆինանսական միջնորդը. ֆինանսական միջնորդներն իրենց կատարած աշխատանքի դիմաց որոշակի գումար են ստանում, ինչը,
բնականաբար, նվազեցնում է ներդրումների եկամտաբերությունը դրանց սեփականատիրոջ համար, ի համեմատ այն եկամտի, որ կստանար ներդրողը սեփական միջոցները ինքուրույն տեղաբաշխելու դեպքում:
3. Ներդրված միջոցների բարձր եկամտաբերություն չի երաշխավորվում. ինչպես արդեն նշվեց, ստացվող շահույթի մի մասը անցնում է ֆինանսական միջնորդին,
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բազմազանեցման հետևանքով տեղի է ունենում ոչ միայն ռիսկերի նվազեցում, այլ
նաև եկամտի մակարդակի միջինացում:
4. Առաջ է գալիս ֆինանսական միջնորդի ռիսկը. ֆինանսական միջնորդները դիվերսիֆիկացիայի միջոցով նվազեցնում են ռիսկը, սակայն այս դեպքում ի հայտ է
գալիս մեկ այլ՝ ֆինանսական միջնորդի ռիսկը: Օրինակ՝ բանկը կարող է իրականացնել ակտիվ վարկավորում, սակայն որոշակի խախտումների պատճառով
զրկվել լիցենզիայից:
Այսպիսով՝ ֆինանսական միջնորդները հնարավորություն են տալիս առանձին ներդրողներին ժամանակի տնտեսումով իրականացնել արդյունավետ և ցածր ռիսկայնությամբ ներդրումներ, միաժամանակ, նվազեցնում այդ միջոցների եկամտաբերությունը և
ստեղծում լրացուցիչ ռիսկ:
Եթե դիտարկենք ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը, ապա կտեսնենք, որ և՛
ՀՀ-ում, և՛ ԼՂՀ-ում, ինչպես բնորոշ է գրեթե բոլոր հետխորհրդային զարգացող երկրներին, ֆինանսական համակարգը ոչ հավասարաչափ է զարգանում: Ֆինանսական համակարգի մեջ անհամեմատելիորեն գերակշռող դիրքերում է բանկային համակարգը, որին
2013 թ. տարեվերջի դրությամբ բաժին էր ընկնում ֆինանսական համակարգի ընդհանուր ակտիվների շուրջ 92%-ը: Ֆինանսական համակարգի մյուս մասնակիցների` ապահովագրական ընկերությունների և վարկային կազմակերպությունների ակտիվների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ շարունակում է չնչին մաս կազմել, 2013 թ. տարեվերջի
դրությամբ, համապատասխանաբար՝ 1% և 7%:
Այսպիսով` երկրում գործող միակ ֆինանսական ինստիտուտը, որն ընդունակ է կուտակել ֆինանսական ռեսուրսներ, իրական տնտեսությունում վերաբաշխելու նպատակով, բանկային համակարգն է:
Ֆինանսական միջնորդության քանակական արտահայտությունը` ֆինանսական խորությունը, դրսևորվում է տնտեսությանը տրամադրած վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի միջոցով:
Այս ցուցանիշի շարժընթացը ԼՂՀ տնտեսությունում 2004-2013 թթ. ունի հետևյալ տեսքը
(գծապատկեր 1).

Գծապատկեր 1. Վարկեր/ՀՆԱ շարժընթացը ԼՂՀ տնտեսությունում 2004-2015 թթ. (%)
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2013 թ. բանկերի կողմից տրամադրված վարկերի ընդհանուր բաժինը երկրի ՀՆԱ-ի
մեջ կազմել է 49.2%1: Չնայած վերջին մի քանի տարում տնտեսությանը տրամադրած
վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշի արագ աճին, այնուհանդերձ, ֆինանսական համակարգի միջնորդության մակարդակը դեռևս էականորեն զիջում է Արևելյան Եվրոպայի և ԱՊՀ
երկրների համապատասխան ցուցանիշի մակարդակը:
Ֆինանսական միջնորդության ցուցանիշի որակական կողմը բացահայտելու համար,
փորձենք ուսումնասիրել ընդհանուր վարկային պորտֆելի կառուցվածքը. 2013 թ. դրությամբ վարկային պորտֆելի 8%-ը կազմել է արդյունաբերության, 4%-ը՝ գյուղատնտեսության, 4%-ը՝ շինարարության, 8%-ը՝ առևտրի ոլորտին տրամադրված վարկերը, իսկ 76%-ը՝
այլ վարկեր, որոնց մեջ՝ սպառողականն ու հիփոթեկայինը:
Սա վկայում է այն մասին, որ ֆինանսական, տվյալ դեպքում՝ բանկային համակարգը
չի կատարում ֆինանսական միջնորդի իր հիմնական գործառույթը, այն է՝ իրական
տնտեսությանը համապատասխան ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովելը և տնտեսության իրական ու ֆինանսական հատվածների միջև կապ պահպանելը:
Սպառողական վարկերը` ըստ էության, խթանում են տնտեսության մեջ սպառումը և
ապահովում վարկառուի համար առավել բարեկեցիկ կյանք, սակայն եթե հաշվի առնենք,
որ սպառողական վարկերի միջոցով ձեռք բերվող ապրանքները հիմնականում ներկրվող
են, ապա ենթադրվում է, որ սպառողական վարկավորման ծավալների ընդլայնումը երկրում ներքին արտադրությունը խթանելու փոխարեն խթանում է ներկրումը:
Ինչ վերաբերում է հիփոթեկային վարկերին, ապա հարկ է նշել, որ այս վարկատեսակը հիմնականում սկսել է շուկայում իրացվել 2008 թ.՝ Արցախի ներդրումային հիմնադրամի միջոցով իրականացվող պետական ծրագրի շնորհիվ:
Հաշվի առնելով հիփոթեկային վարկերի սոցիալական դերը, ինչպես նաև իրական
տնտեսության զարգացումը խթանելու համար պետության կողմից ստեղծվել են նպատակային հիմնադրամներ` Արցախի ներդրումային հիմնադրամը և Գյուղի ու գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը, որոնց միջոցով իրագործվում են պետական աջակցության ծրագրեր: Այդ ծրագրերը ենթադրում են հիմնադրամների հետ համագործակցող
բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի պայմանների բարելավում` տոկոսադրույքների
սուբսիդավորում, արժեքի մասնակի սուբսիդավորում, անհատույց աջակցություն, ցեսիայի դիմաց վճարումների իրականացում` նպատակ ունենալով բարձրացնելու այդ վարկերի
մատչելիությունը: 2008-2009 թթ. ԱՆՀ-ի միջոցով ՓՄՁ ոլորտին տրամադրված ընդհանուր աջակցության չափը կազմում է 19 մլրդ դրամ, հիփոթեկային ոլորտում` 12.3 մլրդ
դրամ, իսկ նույն ժամանակահատվածում Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության
հիմնադրամի միջոցով իրականացված աջակցության չափը՝ 18 մլրդ դրամ, որի գերակշիռ
մասը` 74%-ը, հիմնադրամի կողմից տրամադրված փոխառություններն են գյուղատնտեսությամբ զբաղվող 52 իրավաբանական և 36000 ֆիզիկական անձանց2,3:
1

http://www.stat-nkr.am
http://aif.am/
3
http://agrofund.am/index.php/am/
2
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Չնայած պետության կողմից վերանշյալ ծրագրերի իրականացմանը, այնուհանդերձ
այսօր մեր երկրում առկա են վարկային ռեսուրսների հասանելիության և մատչելիության
խնդիրներ, որոնք կարելի է ներկայացնել 3 հիմնական խմբերի տեսքով`
1. Իրավական բնույթի խնդիրներ. պայմանավորվում են երկրում ստվերային տնտեսության առկայությամբ, ինչը, բնականաբար, խոչընդոտներ է ստեղծում վարկային ռեսուրսների մատչելիության առումով: Հաճախ ենք հանդիպում դեպքի, երբ քաղաքացին
ստանում է բավարար եկամուտներ, սակայն չունի դրանք հիմնավորող համապատասխան փաստաթղթեր, նույն խնդիրը առկա է նաև իրավաբանական անձանց մասով:
Իրավական բնույթի հաջորդ խնդիրն այն է, որ տնտեսության տարբեր հատվածներում գործունեություն ծավալող տնտեսավարող սուբյեկտների իրավական կարգավիճակը
թույլ չի տալիս օգտվել բանկերի կողմից առաջարկվող վարկատեսակներից: Այսօր մեր
երկրում գյուղատնտեսությամբ զբաղվողների ճնշող մեծամասնությունը մենատնտեսներ
են, ովքեր չունեն համապատասխան տեխնիկական սարքավորումներ, ինչի հետևանքով
ինտենսիվ աճ ապահովել ու մրցունակ արտադրանք թողարկել չեն կարողանում: Իսկ
ինքնուրույն վարկ ստանալը, նույնիսկ համապատասխան պետական աջակցության ծրագրերի շրջանակում, ֆինանսական բեռ է այս տնտեսավարող սուբյեկտների համար:
Նման իրավիճակում առավել խելամիտ տարբերակ է առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների միավորելը խոշոր ֆերմերային տնտեսությունների տեսքով, ինչի արդյունքում
նաև վարկային ռեսուրսների հասանելիության խնդիրը կլուծվի:
2. Մարումների ոչ ճկուն ժամանակացույց. ինչպես արդեն նշվեց, հաշվի առնելով
երկրում որոշակի ոլորտների ռազմավարական ու սոցիալական դերը, պետությունը ձեռնամուխ է լինում համապատասխան մարմինների միջոցով պետական ծրագրերի իրականացման: Նպատակ ունենալով վարկերի մատչելիությունը բարձրացնել, իրականացվում
է տոկոսների սուբսիդավորում, նպատակային կանխավճարների տրամադրում: Սակայն
նշվածից բացի, անհրաժեշտ է, հաշվի առնելով տնտեսության յուրաքանչյուր ոլորտի
առանձնահատկությունները, սահմանել մարումների առավել ճկուն ժամանակացույց:
Ասենք՝ գյուղատնտեսության ոլորտում, հաշվի առնելով կոնկրետ ճյուղում հասույթի
ստացման սեզոնայնությունը, վարկերի մարման ժամանակացույցը համապատասխանեցնել դրան: Անհարժեշտ է նաև, վարկավորման գործընթացը կազմակերպելիս ցուցաբերել
առավել անհատական մոտեցում, մասնավորապես՝ երիտասարդ ընտանիքներին հիփոթեկային վարկեր տրամադրելիս վարկի մարման առաջին, ասենք, 5 տարվա ընթացքում,
հավասարաչափ մարումների փոխարեն, միայն տոկոսագումարի վճարում նախատեսել:
3. Ֆինանսական գրագիտության պակաս. այսօր շուկայում գործող բանկերի ու այլ
ֆինանսական կազմակերպությունների կողմից առաջարկվում են ամենատարբեր պայմաններով ու նպատակներով վարկատեսակներ, ու քաղաքացիները, ինչպես նաև կազմակերպությունները հաճախ ինքնուրույն վերլուծություն կատարելու և համապատասխան
որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն են ունենում, ինչը պահանջում է ֆինանսական գրագիտության որոշակի մակարդակ: Հավանական վարկառուների ֆինանսական
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գրագիտությունը բարձրացնելու համար կարելի է կազմակերպել անվճար սեմինարներ,
ինչպես նաև տրամադրել համապատասխան ֆինանսական խորհրդատվություն:
Եթե առաջին խմբի մեջ մտնող խնդիրների լուծումը ենթադրում է համակարգային
մոտեցում ու արմատական փոփոխությունների իրականացում, ապա հաջորդ երկու
խումբ խնդիրների լուծումը կարելի է ստանալ առավել հեշտ ու որևէ դժվարություն չպարունակող միջոցառումների արդյունքում: Սրանք առավելապես տեխնիկական բնույթի
խնդիրներ են, որոնց լուծումը հնարավորություն կտա բարձրացնելու վարկերի մատչելիությունը և հասանելիությունը, ինչի արդյունքում ֆինանսական միջնորդությունը առավել
արդյունավետ կերպով կիրականացվի մեր երկրի տնտեսությունում:

ЛУСИНЕ САНТРЯН
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ РАЗВИТИЯ ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА
В ЭКОНОМИКЕ НКР
Ключевые слова: финансовый посредник, диверсификация,
развитость финансового сектора, финансовая грамотность
Финансовые посредники позволяют частным инвесторам делать эффективные инвестиции с низким уровнем риска, одновременно снижают доходы этих ресурсов и создают дополнительные риски. Наиболее развитые участники финансовой системы нашей страны это – банки, которые осуществляют функцию финансового посредника не очень эффективно. Это связано с экономическими характеристиками и с рядом вопросов, решение которых даст возможность повысить эффективность финансового посредничества.

LUSINE SANTRYAN
MAIN ISSUES OF FINANCIAL MEDIATION DEVELOPMENT IN ECONOMY OF NKR
Key Words: financial mediator, diversification, development
of financial sector, financial literacy
Financial intermediaries allow individual investors do effective and low-risk investments parallelly
creating additional risks and reducing resource return. The most advanced participants of our country's
financial system are banks, which implement financial intermediation function with low efficiency. This
is associated with economic characteristics and a number of problems, which solution enables to
increase financial intermediation efficiency.
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ՀՈՎՍԵՓ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԱՅԻՆ
ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական զարգացում, ֆինանսական
հասանելիություն, ֆինանսական ծառայությունների շուկայի կարգավորում, ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածք
Հոդվածում քննարկվում են երկրի սոցիալ-տնտեսական և տարածքային համաչափ տնտեսական զարգացման, աղքատության նվազեցման վրա ֆինանսական հասանելիության ազդեցության
և վերջինիս ընդլայնման քաղաքականության հարցերը: Ֆինանսական հասանելիության ընդլայնման տեսակետից, կարևորվել են ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքի զարգացումը, ֆինանսական ծառայությունների շուկայի կարգավորումը և հանրային ռեսուրսների օգտագործմանն առնչվող քաղաքականությունը:

Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության ապահովումը վերջին տարիներին հայտնվել է համաշխարհային հանրության ուշադրության կենտրոնում, ինչի վկայությունը 2010 թ. նոյեմբերին Սեուլում G 20-ի երկրների կողմից հավանության արժանացած
«Սեուլյան զարգացման համաձայնագիր՝ ընդհանուր աճի համար» փաստաթուղթն է, որը
պարունակում է ֆինանսական նորաստեղծական գործիքների զարգացման դրույթներ:
«G-20-ի ֆինանսական ներառման գործողությունների պլանում», մասնավորապես, ասվում է. «Ավելի քան 2 մլրդ չափահաս մարդիկ չեն առնչվում ֆինանսական ծառայություններին, և միլիոնավոր միկրո-, փոքր և միջին ձեռնարկություններ (ՓՄՁ) հանդիպում են
մեծ դժվարությունների ֆինանսների հասանելիության առումով: Ֆինանսական ներառումը հիմնարար է աղքատների կյանքի բարելավման և ՓՄՁ-ների աջակցության համար և
պետք է գործի որպես տնտեսական աճի և աշխատատեղերի ստեղծման շարժիչ ուժ՝ աճի
և բարգավաճման նպատակով»1:
Ներառող ֆինանսական հատվածի զարգացումն աղքատության դեմ պայքարում ունի
երկու փոխլրացնող ներդրում.
 ֆինանսական հատվածի զարգացումը տնտեսական աճի շարժիչ ուժն է, որն անուղղակիորեն նվազեցնում է աղքատությունն ու անհավասարությունը,

1

G-20 Financial Inclusion Action Plan. Financial Inclusion Experts Group, p.1.,
www.gpfi.org/sites/default/files/documents/G20%20Financial%20Inclusion%20Action%20Plan.docx.pdf
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համապատասխան և հարմարավետ ֆինանսական ծառայությունները կարող են
բարելավել աղքատ մարդկանց կենսամակարդակը1:
Գծապատկեր 1-ում բերված «Ֆինանսներ՝ աճի համար» և «Ֆինանսներ՝ բոլորի համար» բաղադրիչները փոխլրացնող են, որովհետև ֆինանսական ներառումը հնարավորություն է ընձեռում նախկին մեկուսացվածներին ներգրավելու ֆորմալ (ձևական) տնտեսությունում և ներդրում անելու տնտեսական աճի մեջ, իսկ տնտեսական աճը նպաստում
է ավելի շատ մարդկանց ներառմանը տնտեսության մեջ և ֆինանսական համակարգում,
տնտեսական ակտիվության բարձրացմանը երկրի տարածաշրջաններում:

Ֆինանսներ՝ աճի համար
Ֆինանսական հատվածը կուտակում է
խնայողություններ, ստեղծում հաստատություններ և արդյունավետ ներդնում
աճի մեջ

Փոխլրացում

Ֆինանսներ՝ բոլորի համար
Աղքատ մարդկանց ֆինանսական
ծառայությունների հասանելիությունը
նվազեցնում է խոցելիությունը և բարելավում նրանց կենսամակարդակը

Արդյունքներ

Սոցիալ-տնտեսական
զարգացում

Տարածքային տնտեսական
համաչափ զարգացում

Աղքատության նվազեցում

զարգացում

Գծապատկեր 1. Ներառող ֆինանսական հատվածի զարգացման արդյունքները

Այսպիսով՝ ֆինանսական ներառող հատվածի զարգացումը վերոնշյալ երկու ուղղությամբ ազդում է երկրի սոցիալ-տնտեսական և տարածքային համաչափ տնտեսական զարգացման վրա՝ այդ ճանապարհով նպաստելով աղքատության նվազմանը:
Միջազգային փորձը վկայում է, որ ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության ընդլայնումը և ֆինանսական ներառող հատվածի ձևավորումը պահանջում են համապատասխան քաղաքականության մշակում և դրա հետևողական իրականացում: Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության ընդլայնման համար պահանջվում են
տևական և համատեղ գործողություններ՝ ինչպես ֆինանսական բնագավառին առնչվող
քաղաքականություն մշակողների, այնպես էլ ֆինանսական ծառայություններ մատուցողների ներգրավմամբ: Գծապատկեր 1-ում ներկայացված «կամավոր մեկուսացում» և «ոչ
կամավոր մեկուսացում» երևույթներից առաջինի 3 պատճառներից մեկը՝ «մշակութային,
կրոնական», չի կարող որևէ կերպ դառնալ վերոնշյալ քաղաքականության թիրախ: Մյուս
1

Innovative Financial Inclusion. Princilles and Report on Innovative Financial Inclusion from Access throuth
Innovation Sub-Group of the G 20 Financial Inclusion. 25 May, 2010, p. 13. (85 p.)
http://fas.imf.org/misc/Innovative_Financial_Inclusion.pdf
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երկուսը՝ ֆինանսական ծառայությունների բացակայությունը և ոչ անմիջական հասանելիությունը, կարող են մեղմվել կամ վերացվել հետևյալ գործողությունների շնորհիվ.
 հասանելիության աջակցության ենթակառուցվածք,
 ֆինանսական ծառայությունների մատակարարների և ֆինանսական ծառայությունների կարգավորում,
 հանրային ռեսուրսների օգտագործմանն առնչվող քաղաքականություն (գծապատկեր 2):
Հասանելիության աջակցության ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքը ներառում է
առևտրային բանկերի միջև մրցակցության և նրանց կողմից մասնաճյուղերի ստեղծման
խթանումը, իրավական և տեղեկատվական հաստատությունների ենթակառուցվածքի ձևավորումը, իրազեկված պահանջարկի խթանումը: Առևտրային բանկերի միջև մրցակցության
և նրանց կողմից մասնաճյուղերի ստեղծման խթանման քաղաքականությունը ենթադրում
է այնպիսի հաճախորդների ֆինանսական ծառայությունների մատուցման խթանում, ինչպիսիք են ցածր և միջին եկամտով տնային տնտեսությունները և փոքր ընկերությունները:

Հասանելիության աջակցության ինստիտուցիոնալ
ենթակառուցվածք

- Առևտրային բանկերի միջև մրցակցության և նրանց կողմից մասնաճյուղերի ստեղծման խթանում
- Իրավական և տեղեկատվական
հաստատությունների ուժեղ ենթակառուցվածքի ձևավորում
- Իրազեկված պահանջարկի
խթանում

Հանրային ռեսուրսների
օգտագործման քաղաքականություն

Ֆինանսական ծառայությունների
մատակարարների և այդ
ծառայությունների կարգավորում

- ֆինանսական ծառայությունների - Ծառայությունների մատակարարների
շուկայի հետ ԿԲ-ի և կառավաանվտանգության և հուսալիության
րության դերի հաշվեկշռում
ապահովում
- Փոխատվությունների և հարկերի - Ցածր եկամտով և փոքր հաճախորդարդյունավետ կիրառում
ների պաշտպանություն ծառայութ- Տվյալների հավաքման, մշտադիյունների մատակարարների չարաշատարկման և գնահատման ապահումներից
հովում
- Համագործակցություն ԿԲ-ի և մյուս
կարգավորող մարմինների միջև

Քաղաքականության ազդեցությունը ֆինանսական մեկուսացման վրա

Ոչ կամավոր մեկուսացում
- Ֆինանսական ծառայությունների
պահանջարկի բացակայություն
- Ոչ անմիջական հասանելիություն

Կամավոր (ինքնամեկուսացում)
- Անբավարար եկամուտ
- Բարձր ռիսկ
- Խտրականություն

-

Տեղեկատվության բացակայություն
Պայմանագրերի վատ կատարում
Պրոդուկտի հատկանիշներ
Գնային խոչընդոտներ

Գծապատկեր 2. Ֆինանսական ծառայությունների հասանելիության ընդլայնման և կամավոր
ու ոչ կամավոր մեկուսացման հաղթահարման քաղաքականության
հայեցակարգային շրջանակը
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Ֆինանսական հասանելիության համար կարևոր է ծառայությունների մատակարարների լայն շրջանակը, քանի որ յուրաքանչյուր մատակարար կարող է կիրառել որոշակի
հաճախորդի հասանելի լինելու իր սեփական մեթոդները և առաջարկել բազմազան
հմտություններ և պրոդուկտներ (արդյունքներ) հաճախորդների տարատեսակ պահանջմունքները բավարարելու նպատակով: Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերը, ՀՀ պարագայում այն հիմնական հաստատություններից են ֆինանսական ծառայություններ մատուցող այլ մատակարարների շարքում, որոնք լայն տիրույթի ծառայություններ են առաջարկում բոլոր տեսակի հաճախորդների համար: Չնայած դրան` չպետք է որևէ խոչընդոտ լինի այնպիսի կազմակերպությունների համար, որոնք ունեն ձեռնարկատիրական մեծ
ցանցեր և կարող են համապատասխանել ֆինանսական որոշ ծառայություններ մատակարարելուն ներկայացվող չափանիշներին: Այդպիսի օրինակ են ՀՀ-ում գործող կապի և
հեռահաղորդակցության ընկերությունները, որոնք արդեն իսկ սպասարկում են որոշ
վճարումներ, դրամական փոխանցումներ: Կարգավորման ընդհանուր չափանիշներով
պետք է սահմանվեն ֆինանսական ծառայությունների մատակարարին ներկայացվող
պահանջները (և ապաարտոնագրման չափանիշները) արտոնագիր ստանալու համար:
Ֆինանսական ծառայությունների մատակարարների խելամիտ կարգավորումը
կարևոր է ֆինանսական համակարգի անվտանգության, հուսալիության ապահովման
տեսանկյունից: Քաղաքականության այս խմբում առաջարկվող սկզբունքները, կարծում
ենք, չպետք է հակասեն Բազել II-ի շրջանակներում շարադրված «Արդյունավետ բանկային վերահսկողության հիմնական սկզբունքներին»1 և «Միկրոֆինանսավորման բնագավառում կարգավորման և վերահսկողության ղեկավար սկզբունքներին»2:
Ֆինանսական հասանելիության ընդլայնման քաղաքականության նշված երեք բաղադրիչներում պարունակող սկզբունքներից յուրաքանչյուրը կարող է նպաստել կամավոր
կամ ոչ կամավոր ֆինանսական մեկուսացման որևէ կողմի հաղթահարմանը:

ОВСЕП САРКСЯН
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ ПОЛИТИКИ РАЗВИТИЯ ДОСТУПНОСТИ
ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Ключевые слова: экономическое развитие, финансовая доступность, регулирование рынка финансовых услуг, институциональные инфраструктуры
В статье рассмотрены вопросы экономического, социально-экономического и территориального развития, влияния финансовой доступности на сокращение бедности и вопросы распро1
2

Core Principles for Effective Banking Supervision. Basel Committee on Banking Supervision October 2006, p 7.
CGAP Microfinance Consensus Guidlines: Guiding Principles on Regulation and Supervision of Microfinance.
March, 2002, p. 28
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странения политики финансовой доступности страны. С точки зрения развития финансовой
доступности значимым является развитие институциональной инфраструктуры, регулирование рынка финансовых услуг и политики, касающейся использования общественных ресурсов.

HOVSEP SARGSYAN
BASIC APPROACHES OF POLICY OF DEVELOPMENT OF
FINANCIAL SERVICES ACCESS
Key Words: economic development, financial availability,
regulation of the market of financial services,
institutional infrastructures
In article discussing issues of economic, social - economic and territorial development, influence of
financial access on reduction of poverty and questions of distribution of policy of financial availability of
the country. From the point of view of development of financial access development of infrastructures,
regulation of the market of financial services and the policy, concerning uses of public resources.

ԳՈՀԱՐ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀԱԱՀ

ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ՍՊԱՌՄԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ
ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. սնման ֆիզիոլոգիական նորմաներ, կենսապես կարևորագույն սննդամթերք, փաստացի սպառում, նվազագույն պարենային հավաքածու, սնման կալորիականություն
Ելնելով սոցիալ-տնտեսական ներկա իրավիճակից` հոդվածում հեղինակի կողմից մշակվել են
հանրապետության բնակչության սնման ֆիզիոլոգիական նոր նորմաներ: Վերլուծության նպատակն է եղել բացահայտել հանրապետության բնակչության կողմից կենսապես կարևորագույն
սննդամթերքների սպառման մակարդակը և դրա համապատասխանությունը սնման ֆիզիոլոգիական նորմաներին: Ներկայացվել են նաև բնակչության դասակարգումն ըստ սնման ֆիզիոլոգիական
նորմաների ինտենսիվության և ըստ կալորիականության (օրական էներգետիկան 1 շնչի հաշվով):

Ռացիոնալ սնունդը, այլ գործոնների հետ միասին, ազգաբնակչության առողջության
և բարձր կենսամակարդակի կարևոր ցուցանիշներից է: Բնակչության տարբեր խմբերի
փաստացի սնման ուսումնասիրությունների միջոցով ստացված տվյալների գիտական
վերլուծությունները կարևորվում են ոչ միայն երկրում բնակչության սննդի բնույթի և կա491

ռուցվածքի, որևէ տարիքային խմբի կամ ամբողջությամբ վերցրած ողջ ազգաբնակչության սննդի լիարժեքությունը բացահայտելու և համապատասխան հիգիենիկ միջոցառումներ մշակելու առումով, այլև սննդի բնագավառում պետական քաղաքականություն
մշակելու տեսակետից1:
2002 թ. մայիսի 7-ին ընդունվել է «Պարենային անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենքը», որտեղ որպես ոլորտի պետական քաղաքականության հիմնական ուղղություններից մեկն էլ համարվել է սննդամթերքի որակական հատկանիշների ապահովումը՝ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված նորմաներին համապատասխան:
Որպես օրենքում օգտագործվող հիմնական հասկացություններ՝ շեշտադրվում են
նաև «սնվելու ֆիզիոլոգիական նորմաներ»-ը (ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված՝ կենսապահովման նվազագույն զամբյուղի կազմում ընդգրկված սննդամթերքի սպառման միջազգայնորեն ընդունված ֆիզիոլոգիական, առողջապահական և սոցիալական չափանիշներ) և «կենսապես կարևորագույն սննդամթերք»-ը (սնվելու ֆիզիոլոգիական նորմաներին համապատասխան և կենսագործունեության նվազագույն մակարդակի ապահովման
համար պարտադիր սպառվող սննդամթերք)2:
Սննդանյութերի և էներգիայի նկատմամբ ֆիզիոլոգիական պահանջմունքների նորմաները (ՖՊՆ) հաստատուն մեծություններ չեն, դրանք պարբերաբար ճշգրտվում և վերանայվում են՝ կապված տվյալ երկրի բնակչության ժողովրդագրական կառուցվածքում,
մարդկանց կյանքի և աշխատանքի պայմաններում տեղի ունեցող փոփոխությունների,
սնման հիգիենայի ոլորտում գիտության և պրակտիկայի նոր տվյալների ի հայտ գալու
հետ: Սնման ֆիզիոլոգիական նորմաները կազմվում են բնակչության էներգետիկ ծախսերից ելնելով, և ըստ այդ հատկանիշի՝ ողջ աշխատունակ բնակչությունը բաժանվում է աշխատանքի ինտենսիվության 5 խմբի:
I խումբը ներկայացնում են մտավոր աշխատանքով զբաղվածները: Այս խումբը, իր
հերթին, բաժանվում է 3 հասակային կատեգորիաների՝ 18-29, 30-39, 40-59 տարեկան:
Այստեղ հաշվի է առնվում էներգածախսի աստիճանական հասակային իջեցումը, ինչն էլ
անդրադառնում է էներգիայի և սննդանյութերի նկատմամբ ունեցած պահանջների վրա:
Այս խմբի էներգետիկ ծախսը կազմում է 2550-2800 կկալ: II խմբում թեթև ֆիզիկական
աշխատանքով զբաղվածներն են: Այս խումբը, ինչպես և I-ը, բաժանվում է 3 հասակային
կատեգորիաների: II խմբի էներգետիկ ծախսումները կազմում են 2750-3000 կկալ: III
խումբը ներկայացնում են միջին ծանրության ֆիզիկական աշխատանք ունեցողները: Այս
խմբի էներգետիկ ծախսը կազմում է 2950-3200 կկալ: IV խմբում գտնվում են ծանր ֆիզիկական աշխատանք կատարող անձինք: Նրանց համար էներգածախսերը կազմում են
3350-3700 կկալ: V խմբում գտնվում են առանձնապես ծանր ֆիզիկական աշխատանքով
զբաղվածները, որոնց աշխատանքը մեքենայացված չէ: Այս խմբում միայն արական սեռի
1

2

ՀՀ աշխատունակ բնակչության սննդանյութերի և էներգիայի նկատմամբ օրգանիզմի պահանջը բավարարող սննդային օրաբաժինների պարենամթերքային կազմի մշակումը սոցիալ-տնտեսական արդի պայմաններում, մեթոդական հանձնարարական, ՀՀ ԱՆ, Ե., 2004:
«Պարենային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենք, 07.05.2002, ՀՕ-339:
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ներկայացուցիչներ են, քանի որ օրենսդրորեն արգելվում է կանանց նման ինտենսիվությամբ աշխատանքը: Էներգածախսումները այստեղ գտնվում են 3900-4300 կկալ-ի սահմաններում:
Առաջնորդվելով վերոնշյալ տեսական դրույթներով՝ մեր կողմից փորձ է արվել մշակել
հանրապետության բնակչության սնման ֆիզիոլոգիական նորմաները՝ ներկա իրավիճակից ելնելով: Վերլուծության նպատակն է եղել բացահայտել հանրապետության բնակչության ավանդական և կենսապես կարևորագույն սննդամթերքների սպառման մակարդակը և դրա համապատասխանությունը սպառման ֆիզիոլոգիական նորմաներին:
Բնակչության կողմից սննդամթերքի սպառումը տնային տնտեսությունների կենսամակարդակը բնութագրող կարևորագույն ցուցանիշներից մեկն է: Սննդամթերքի սպառումը ՀՀ ԱՎԾ-ի կողմից ներկայացված է հետևյալ սննդախմբերի կտրվածքով` հացամթերք,
կարտոֆիլ, բանջարեղեն և բոստանային մշակաբույսեր, մրգեր և հատապտուղներ, շաքարավազ, միս և մսամթերք, ձկնամթերք, կաթ և կաթնամթերք, ձու, պանիր, կարագ և
յուղ, բուսական և այլ յուղեր1:
Աղյուսակ I-ում ներկայացված են մեր կողմից մշակված՝ սնման ֆիզիոլոգիական նորմաները, նվազագույն պարենային հավաքածուն և փաստացի սպառման ծավալները, ինչպես նաև դրանց օրական էներգետիկան (մեկ շնչի հաշվով, կկալ), տարեկան նորմայի
արժեքը 1 շնչի հաշվով (դրամ) և բնակչության գնողունակության մակարդակը: Աղյուսակի
տվյալների վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ հանրապետության բնակչության սննդի
փաստացի սպառման մեջ առկա են հիմնական սննդամթերքների թե՛ քանակական և թե՛
որակական համամասնության կոպիտ խախտումներ, ինչը նաև հետևանք է բնակչության
թերսնման: Այսպես՝ բնակչության 2012 թ. միջին տարեկան փաստացի սպառումը (1 շնչի
հաշվով), համեմատելով նվազագույն պարենային հավաքածուի մեջ ընդգրկված պարենամթերքների քանակի և մեր կողմից մշակված՝ սնման երաշխավորվող ֆիզիոլոգիական
նորմաների2 հետ, ստացվում է հետևյալ պատկերը.

1
2

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, ՀՀ ԱՎԾ, Ե. 2000-2013 թթ.:
Սնման երաշխավորվող ֆիզիոլոգիական նորմաները մեր կողմից հաշվարկվել են ըստ սնման բժշկական
նորմաների, հաշվի առնելով տվյալ բնագավառի մասնագետների կարծիքները: Դա արտացոլում է նաև ՀՀ
բնակչության սնման առանձնահատկությունները ներկա պայմաններում, և տվյալ ցուցանիշը կարող է ընդունվել որպես միջին հանրապետական:

493

2
129,7
36,5
76,7
9,1
7,3
11,0
11,0
109,5
91,3
73,0
18,3
182,5
-

Սնման երաշխավորվող
ֆիզիոլոգիական
նորմաներ (կգ)
1
110
70
200
10
8,5
12
18
140
92
75
23
210
-

A

Հաց և հացամթերք

Միս և մսաթերք

Կաթ և կաթնամթերք

Պանիր

Կենդանական յուղ

Բուսական յուղ,
մարգարին

Ձուկ և ձկնամթերք

Բանջարեղեն և
բոստանային մշակ.

Կարտոֆիլ

Մրգեր և
հատապտուղներ

Շաքար

Ձու (հատ)

Ընդամենը

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Միջին տարեկան փաստացի սպառումը 1 շնչի
հաշվով 2012 թ. (կգ)
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-

129,8

7,0

50,2

42,8

79,7

1,9

4,3

2,1

10,4

18,3

23,2

Երաշխավորվող
նորմաների
2973,9

36,8

277,3

98,6

219,3

111,2

66,6

295,9

209,6

74,0

372,6

368,2

843,8

Նվազագույն
պարենային
հավաքածուի

146,1

2412,1

40,0

193,5

96,0

167,5

87,0

44,4

248,8

143,4

66,8

129,5

203,0

992,2

Փաստացի
սպառման
12243

10448,9

52890

16882

25578

38457

10108,8

28602,5

17292

85800

185500

57035

2159,6 540837,2

27,2

94,4

47,7

109,2

76,0

2,4

96,5

46,8

72,5

144,3

87,6

1355,0

7

Երաշխավորվող
նորմաների

6

7567,3

3180,1

35401

7853,8

14561,1

4059,3

3622,3

7066,5

17983,7

7850,7

61480

75752,8

9

377138,9 246378,6

10639,7

8313,7

51479,6

16753,5

20005,6

23501,5

9266,4

24564,5

15735,7

32904,3

96725

67249,4

8

Նվազագույն
պարենային
հավաքածուի

5

Փաստացի
սպառման

4

Փաստացի սպառումը, %-ներով

-

55,3

33,0

64,5

41,5

56,0

9,5

31,7

22,4

98,0

9,95

30,3

132,9

10

Երաշխավորվող
նորմաների
նկատմամբ

3

Տարեկան նորմայի և
փաստացի սպառման
արժեքը 1 շնչի հաշվով, դրամ

-

64,3

41,5

66,3

47,4

71,6

15,5

34,6

26,0

107,7

26,0

58,1

112,7

11

Նվազագույն
պարենային
հավաքածուի
նկատմամբ
-

58,3

454,3

705,2

183,5

182,7

2136,5

842,4

3365

1729,2

429

2650

518,5

12

* Աղյուսակը կազմել և հաշվարկել է հեղինակը «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» վիճակագրական տեղեկագրի 2013 թ. հունվար-հունիս,
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ. հունվար-սեպտեմբերին» տվյալների հիման վրա: Սյուն 1-ում ներկայացված սնման
երաշխավորվող ֆիզիոլոգիական նորմաները հաշվարկելիս որպես հիմք է ընդունվել ՀՀ ԱՆ-ի մշակած մեթոդական հանձնարարականի, սնման բուրգի և
սնման ափսեի մեթոդաբանությունը:

Պարենամթերքի
անվանումը

Նվազագույն պարենային
հավաքածուն (կգ)

№

Օրական
էներգետիկան 1 շնչի
հաշվով, կկալ

Աղյուսակ 1. ՀՀ բնակչության կողմից կենսապես կարևորագույն սննդամթերքների սպառման սահմանային ցուցիչ
Միավորի միջին տարեկան
գինը 2012 թ., դրամ

Բնակչության սպառման խիստ անբավարար մակարդակի ֆոնի վրա հացամթերքի
ծավալները գերազանցում են երաշխավորվող նորմաները 24,7%-ով և նվազագույն պարենային հավաքածուում ընդգրկված ծավալները՝ 11,2%-ով, իսկ պանրի փաստացի սպառման ծավալները բացատրվում են մեր ազգաբնակչության սպառման ազգային առանձնահատկություններով և ավանդույթներով: Միևնույն ժամանակ, խիստ մտահոգիչ է սպառման անբավարար մակարդակը այնպիսի կարևորագույն պարենամթերքի գծով, ինչպիսիք են մսամթերքը, կաթնամթերքը, կենդանական և բուսական յուղը, ձկնամթերքը, բանջարեղենը (նաև կարտոֆիլը) և միրգը, շաքարն ու ձուն: Այսպիսով՝ պարենամթերքների
սպառումը հանրապետությունում անհավասարակշռված է, և դա խիստ բացասաբար է
անդրադառնում մարդկանց առողջության և կենսագործունեության վրա:
Հայտնի է, որ, ըստ կալորիականության, տարբերում են սպառման երեք մակարդակ.
2500-3500 կկալ՝ բավարար, 1500-2500 կկալ՝ անբավարար և 1500 կկալ-ից ցածր, որի
դեպքում կյանքի տևողությունը կրճատվում է երկու անգամ: Ըստ FAO-ի դասակարգման՝
օրական 2150 կկալ-ն վերաբերում է սովի սահմանագծին, և դա համարվում է ճգնաժամային նշանակության, քանի որ դրանից ցածրը քաղցի շեմն է, իսկ սովածների կատեգորիայի ցուցանիշ է համարվում օրական 1520 կկալ սահմանը: ՀՀ ԱՆ-ի կողմից էներգետիկ նվազագույն օրաբաժինը ներկայումս սահմանված է 2412,1 կկալ-ի չափով, ինչն էլ,
ըստ էության, նվազագույն (կամ պարենային) զամբյուղն է: 2012 թ. ՀՀ բնակչության կողմից փաստացի սպառված սննդամթերքի օրական էներգետիկան կազմել է 2159,6 կկալ,
ինչը նվազագույն պարենային զամբյուղի միայն 89,5%-ն է, իսկ երաշխավորվող նորմաների՝ 72,6%-ը: Մեր առաջարկած երաշխավորվող նորմաներով սնվելիս տարեկան նորմայի արժեքը 1 շնչի հաշվով կկազմի 540837,2 դրամ՝ ներկայիս պարենային զամբյուղի
377138,9 դրամի և փաստացի սպառման 246378,6 դրամի դիմաց, կամ ամսական հարկ
կլինի միայն սննդի վրա ծախսել 45069,8 դրամ՝ պարենային զամբյուղի 31428,2 դրամի և
փաստացի սպառման 20531,5 դրամի դիմաց:
Հենվելով փաստացի սնման մակարդակի ուսումնասիրության արդյունքների վրա և
հաշվի առնելով հանրապետությունում ստեղծված սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը` երկրի ազգաբնակչության համար մեր մշակած սննդային օրաբաժինների գիտականորեն
հիմնավորված այս տարբերակը կնպաստի մարդկանց առողջության պահպանմանն ու
ազգի նորմալ կենսագործունեությանը, բացի այդ, ներկա տնտեսաքաղաքական բարդ
իրավիճակում իր բարենպաստ ազդեցությունը կունենա ՀՀ հետագա զարգացման բոլոր
ոլորտների վրա: Կարծում ենք՝ այսօրվա պայմաններում դա հնարավոր կլինի իրագործել
միայն պետական շահագրգիռ մոտեցման պայմաններում:
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ГОАР ВАРДАНЯН
СТАТИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОТРЕБЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ РА
Ключевые слова: физиологические нормы питания, жизненно
важные продукты питания, фактическое
потребление, минимальная корзина продуктов питания, калорийность питания
В статье автор разработал новые физиологические нормы питания населения республики, исходя из нынешней социально-экономической ситуации. Анализ направлен на выявление
уровня потребления жизненно важных продуктов и их соответствие физиологическим нормам
питания. Также представлена классификация населения по интенсивности физиологических
норм питания и по калорийности (суточной/на душу населения).

GOHAR VARDANYAN
STATISTICAL STUDY OF POPULATION CONSUMPTION IN RA
Key Words:

nutrition physiological norms, vital foodstuff,
real consumption, minimum food basket,
calorie nutrition

The author has developed new physiological nutrition norms based on current socio-economic
situation. The analysis is aimed at identifying consumption level of population for vital foodstuff and its
correspondence to physiological nutrition norms. Classification of population by intensity of nutrition
physiological norms and by calorie consumption (per capita, daily) is presented.

ԳԱՅԱՆԵ ՏԵՐՏԵՐՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՆՈՐՄԵՐԸ
Հիմնաբառեր. էլեկտրոնային բիզնես, իրավական կարգավորում, միջազգային իրավունք
Համացանցի օգտագործումը գործարարության ոլորտում առաջ է բերում հասարակական հարաբերություններ, որոնց միջազգային բնույթը պարտադրում է միջազգային նորմերի և կարգավորման մեխանիզմների մշակման անհրաժեշտություն: Այս ոլորտում հատկապես շատ կարևոր են
միջազգային այնպիսի կազմակերպությունների նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են ՄԱԿ-ը, Եվրամիությունը: Հոդվածում ներկայացված են ամենակարևոր փաստաթղթերը, որոնք մշակվել են
ՄԱԿ-ի և Եվրամիության կողմից:
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Իրավական կարգավորման անհրաժեշտությունը հասարակությունում առաջանում է
այն ժամանակ, երբ ի հայտ են գալիս սոցիալական նոր, ավելի ծանրակշիռ հարաբերություններ, որոնց իրավական ոչ կարգավորվածությունը հանգեցնում է իրականացման
որոշակի դժվարությունների:
Համացանցը, որպես այդպիսին, հասարակական երևույթ չէ: Այն տեխնիկապես ներկայացնում է ցանցային համակարգիչների ամբողջություն, որոնք օգտագործվում են տեղեկատվության պահպանման և հաղորդման համար: Այլ խնդիր է, որ հասարակական
հարաբերություններ են ի հայտ գալիս դրա օգտագործման ժամանակ, որոնք էլ առաջ է
բերում իրավական հարաբերություններ: Այդպիսի հարաբերությունների առանձնահատկությունն այն է, որ դրանք մեծ մասամբ կրում են վերտարածքային բնույթ: Պետության
կողմից այդ հարաբերությունների կարգավորման իրավական նորմերի միակողմանի կիրառումը, առանց հաշվի առնելու միջազգային փորձառությունը և այլ երկրների օրենսդրությունները, արդյունավետ չի կարող լինել: Դրա մասին են վկայում առանձին երկրների բազմաթիվ անհաջող փորձերը:
Հայտնի է, որ չափազանց կարգավորված իրավական հարաբերությունները խոչընդոտում են հասարակական հարաբերությունների զարգացումը: Ավանդական գործարարության պարագայում չկարգավորված հարաբերությունները զարգանում են ավելի
արագ: Դա հնարավոր է շնորհիվ ավանդական բիզնեսի զարգացման բազմադարյա
պատմության: Առցանց բիզնեսը նոր է սկսել ձևավորվել: Հաշվի առնելով նրա առանձնահատկությունները` խնդրահարույց իրավիճակների կարգավորման ավանդական մեթոդները այստեղ հարմար չեն: Էլեկտրոնային բիզնեսի բնականոն զարգացման համար անհրաժեշտ է համացանցով իրականացվող բիզնես գործարքների մեխանիզմների հստակ
նորմատիվային ձևակերպում: Դրա համար անհրաժեշտ է.
 էլեկտրոնային գործարքների իրավաբանական ուժի ընդունում,
 էլեկտրոնային վճարումների կարգի սահմանում,
 էեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության նորմատիվային պայմանների ստեղծում, էլեկտրոնային փաստաթղթի բնօրինակության և հեղինակայնության հաստատում էլեկտրոնային-թվանշային ստորագրության միջոցով,
 համացանցում տեղադրված տեղեկատվության իրավական ռեժիմի սահմանում:
Տեղեկատվական անվտանգության խնդիրների լուծում, կրիպտոպաշտպանության
միջոցների կիրառման կարգի սահմանում: Վերը նշված խնդիրների իրավական կարգավորումը էապես կխթանի էլեկտրոնային կոմերցիայի արագ զարգացումը:
1997 թ. հունվարի 30-ին ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի ռեզոլյուցիայիով ընդունվեց
ՄԱԿ-ի միջազգային առևտրի իրավունքի հանձնաժողովի մշակած «Էլեկտրոնային
առևտրի մասին» տիպային օրենքը: Սա էլեկտրոնային կոմերցիայի ոլորտի կարգավորման միջազգային իրավունքի զարգացման ուղղությամբ առաջին քայլն էր: Այս փաստաթուղթը կրում է խորհրդատվական բնույթ և, առաջին հերթին՝ նախատեսված է պետությունների ազգային օրենսդրությունների մշակման համար: Այս միջազգային փաստաթուղթը սահմանեց էլեկտրոնային առևտրի իրավական հիմքերը, տվեց այնպիսի հիմնա497

կան հասկացությունների սահմանումներ, ինչպիսիք են էլեկտրոնային փաստաթուղթը,
էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառությունը, էլեկտրոնային ստորագրությունը, էլեկտրոնային փաստաթղթի հեղինակը, տեղեկատվական համակարգը, ճանաչեց էլեկտրոնային փաստաթղթի իրավական և ապացուցողական ուժը, սահմանեց էլեկտրոնային
ստորագրությունը՝ իբրև էլեկտրոնային փաստաթղթի բնօրինակության և ամբողջականության հաստատման միջոց:
Էլեկտրոնային առևտրի կարգավորման միջազգային իրավունքի ձևավորման գործում ակտիվ դերակատարում ունի նաև Եվրոպական միությունը: 1998 թ. ընդունվեց
փաստաթուղթ «Ներքին շուկայում էլեկտրոնային առևտրի մի քանի տեսանկյուններ» վերնագրով: Տվյալ փաստաթղթի հիմնական նպատակը Եվրամիության անդամ երկրների
միջև միջազգային էլեկտրոնային առևտրի իրականացման պայմանների ապահովումն էր:
Այն ընդարձակ փաստաթուղթ է, որը սահմանում է էլեկտրոնային առևտրի ոլորտում հասարակական հարաբերությունների իրավական կարգավորման հիմնախնդիրները: Բացի
ընդհանուր դրույթներից, փաստաթուղթը ներառում է նորմերի համալիր, որոնք հանգամանորեն կարգավորում են էլեկտրոնային առևտրի առանձին կողմերը: Մասնավորապես`
կարգավորվում է պրովայդերների և տեղեկատվական ծառայությունների այլ մատակարարների գործունեությունը, սահմանվում են պրովայդերների և այլ տեղեկատվական միջնորդների պատասխանատվության կանոնները, դատական համակարգի ազգային օրգանների պահանջով՝ անօրինական գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության
տրամադրման պայմանները: Բավական մանրակրկիտ ձևով կարգավորվում են էլեկտրոնային պայմանագրերի կնքման մեխանիզմները, այն պահանջները, որոնց պետք է բավարարեն դրանք, հաստատվում է պայմանագրի ուժի մեջ մտնելու ժամանակի սահմանման կարգը:
Երկրորդ՝ ոչ պակաս կարևոր փաստաթուղթը, որը ձևավորում է էլեկտրոնային
առևտրի եվրոպական իրավունքը, 1999 թ. դեկտեմբերին ընդունված ԵՄ դիրեկտիվն է՝
«Էլեկտրոնային ստորագրությունների օգտագործման Միությունների իրավական հիմքերը»: Այս փաստաթուղթը առավել լիարժեքորեն կարգավորում է էլեկտրոնային ստորագրությունների օգտագործման ոլորտում առաջացող հարաբերությունները: Դիրեկտիվում
սահմանվում են այն պահանջները, որոնց պետք է համապատասխանեն էլեկտրոնային
թվանշային ստորագրության միջոցները, դրանց գործածման սկզբունքները, կարգավորվում է հավաստագրման կենտրոնների գործունեությունը, որոշվում է հավաստագրման
ծառայությունների իրականացման կարգը:
Այսպիսով, էլեկտրոնային բիզնեսի իրավական կարգավորման հիմնարար միջազգային նորմերի առկայությունը լուրջ խթան է էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման համար
տեղական մակարդակով:
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ГАЯНЕ ТЕРТЕРЯН
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НОРМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ЭЛЕКТРОННОГО БИЗНЕСА
Ключевые слова: электронный бизнес, правовое регулирование, международное право
Использование интернета в бизнесе порождает социальные и правовые отношения на
международном уровне. Особенно важно принятие норм и механизмов регулирования со стороны международных организаций, таких, как ООН, ЕС. В статье представлены наиболее важные документы, которые были разработаны Организацией Объединенных Наций и Европейским Союзом.

GAYANE TERTERYAN
INTERNATIONAL STANDARDS OF LEGAL REGULATION OF ELECTRONIC BUSINESS
Key Words:

e-business, legal regulation, international law

Internet aplication in business results in development of socio legal relationships at international
level. Acceptance of regulation norms and mechanisms by such international organizations as the UNO
or EU is of special significance. Most important documents developed by United Nations and European
Union are presented in the article.

АШОТ ТАВАДЯН
Доктор экономических наук, профессор, АГЭУ

ПРИНЦИПЫ ДИНАМИЧЕСКОГО СТОХАСТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ
ЭКОНОМИКИ АРМЕНИИ
Ключевые слова: DSGE, макроэкономика, микроэкономика,
эконометрика, агентное моделирование
Динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE) – современный прикладной инструмент макроэкономического анализа. Данные модели в настоящее время широко используются центральными банками и другими экономическими институтами. В данной работе
рассматривается методология практического применения DSGE моделей.
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В конце двадцатого века сформировалось новое направление в имитационном моделировании - агентное моделирование. Оно предполагает построение, при котором динамика функционирования модели определяется не общими правилами и законами, а является результатом индивидуальной деятельности агентов, поведение которых определяется самой моделью. Особое положение в рамках агентного моделирования занимают динамические стохастические модели общего равновесия (DSGE), разработанные для
макроэкономического анализа.
В настоящее время DSGE модели занимают важное место в макроэкономическом анализе. По сути, произошел качественный сдвиг от использования векторных авторегрессионных моделей (VAR) к массовому использованию DSGE моделей. Большим прорывом
последнего десятилетия стало развитие численных методов решения динамических систем, которые позволили решать сложные теоретические модели численными методами и
тем самым сократили разрыв между теоретическими моделями, которые можно решить, и
моделями, которые можно использовать при оценивании.
Модели DSGE являются современной попыткой использовать разумные структурные
ограничения, накладываемые экономической теорией, при оценивании взаимоотношений
между различными ведущими макроиндикаторами. Модели данного класса предлагают
формальный экономико-математический аппарат как для анализа источников флуктуации
экономики, так и для исследования макроэкономической политики. Теоретической основой анализа на базе DSGE моделей являются микроэкономические обоснования, в рамках которых динамика экономической (-макро и -микро) системы представляет собой результат некоторой оптимизационной деятельности экономических агентов.
Данная теоретическая концепция обеспечивает «структурность» параметров модели, которые определяются предпочтениями экономических агентов и технологиями, что
наряду с рациональными ожиданиями достаточно хорошо выдерживает критику Лукаса1.
В экономической теории, история становления DSGE моделей восходит к теории реального бизнес-цикла (RBC), разработанной Кидландом и Прескоттом2.
Однако современные модели строятся в тесной интеграции с неокейнсианским подходом, при котором в модели вводится широкий набор реальных и номинальных «жесткостей». Таким образом, большинство современных DSGE моделей, с одной стороны, основаны на теории рациональных ожиданий и строятся на основе методологии, предложенной Кидландом и Прескоттом в начале 1980-х гг., а с другой стороны, в них рассматриваются монополистически конкурентные рынки и учитывается номинальная жесткость
цен и заработных плат. Данные свойства позволяют обеспечить хорошую согласован-

1

2

Lucas R., Econometric policy evaluation: a critique // Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy.
1976. Vol. 1. p. 19–46.
Kydland F., Prescott E., Time to build and aggregate fluctuations // Econometrica. 1982. Vol. 50(6). p. 1345–70.
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ность моделей с эмпирическими данными и способность довольно эффективно прогнозировать временные ряды.
Можно однозначно утверждать, что значительные успехи в спецификации, оценке
этих моделей и в исследовании экономической политики, на фоне усиленной поддержки
исследований правительствами и центральными банками, сильно возросло качество прогнозов макроэкономических показателей на основе DSGE моделей. Это привело к широкому спросу на рассматриваемый вид анализа со стороны центральных банков и других
институтов как ведущих, так и развивающихся экономик. Крупнейшие центральные банки для анализа различных аспектов денежной политики создали свои модели, такие как
SIGMA (ФРС США), NAWM (ЕЦБ), BEQM (Банк Англии), ToTEM (Банк Канады), GEM
(МВФ), NEMO (Норвегия), RAMSES (Швеция), MAS (Чили), MEGA - D (Перу). В настоящее время на их базе и с учетом длительной их эксплуатации создаются вторые поколения этих
моделей. Следует также отметить опыт российских ученых в области построения DSGE
моделей. Проводятся исслледования в этой области и в Армении, в частности, в Центральном банке РА. Мировой опыт говорит о больших возможностях DSGE моделей. Наиболее распространенный способ применения DSGE моделей связан с анализом политики
государства и, в частности, выбором оптимальной денежной или фискальной политики.
Стандартная DSGE модель описывает поведение, по крайней мере, домохозяйств и
фирм. В более сложных моделях моделируется поведение экономических властей, реализующих бюджетно-налоговую и монетарную политику. В моделях открытой экономики
дополнительно моделируется внешний спрос. В DSGE моделях принимается предположение о репрезентативности экономических агентов. Таким образом, наиболее продвинутые
модели общего равновесия предполагают что, модель экономики состоит из четырех
групп агентов: домохозяйства, фирмы, внешний рынок и государство.
Общая схема их взаимодействия (рис. 1) иллюстрирует, например, что домохозяйства
взаимодействуют с остальными агентами на рынках акций и облигаций, предъявляют
спрос на товары и услуги, а так же предоставляют свой труд фирмам.
Домохозяйства в DSGE моделях максимизируют ожидаемый дисконтированный поток
полезностей в условиях бюджетного ограничения. Фирмы максимизируют прибыль, либо
ожидаемый дисконтированный поток прибылей с учетом технологических ограничений –
производственной функции. Важной особенностью DSGE моделей является то, что общефакторная производительность предполагается подверженной стохастическим технологическим шокам. Таким образом, модель является динамической и стохастической.
Большие структурные модели становятся все более и более привлекательными для
макроэкономистов. Однако, макроэкономические данные не очень информативны и фактически не позволяют хорошо оценивать сложные модели. Это порождает очень сложные
и интересные эконометрические проблемы, которые на данный момент не решены и открывают большую область для исследования.
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Рис. 1 Общая схема взаимодействия агентов, в рамках DSGE модели

Статистическое оценивание DSGE модели является многоступенчатым процессом.
Стандартными этапами построения DSGE модели являются спецификация модели, процесс моделирования (написание динамической макромодели общего равновесия), нахождение условий оптимальности, лог-линеаризация соотношений модели около устойчивого
состояния, решение лог-линеаризованной системы, нахождение значений параметров модели, т.е. эконометрическое оценивание.
Для разрешения DSGE моделей условия оптимальности и другие уравнения модели
лог-линеаризуются около устойчивого состояния, после чего решается система линейных
уравнений, некоторые из которых могут быть разностными, а также содержать ожидаемые значения переменных. Решение осуществляется с помощью различных методов,
например метода Бланшара-Кана.
DSGE модели являются полностью параметризованными моделями с микроэкономическим фундаментом, то есть основанными на полной спецификации действий и поступков всех агентов в экономике (с описанием их функций полезности) а также условий равновесия на всех рынках. Условия максимизации полезности всеми агентами и условия
равновесия всех рынков накладывают очень сильные ограничения на возможные взаимодействия между макропеременными и устанавливают функциональные зависимости между коэффициентами приведенной формы.
Более жесткая параметризация DSGE моделей имеет свои преимущества. Во-первых,
дополнительные ограничения позволяют надеяться на более эффективные оценки всех
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структурных взаимоотношений. Во-вторых, спецификация функций полезности агентов
позволяет изучать эффекты различных типов макроэкономических вмешательств и макроэкономической политики на благосостояние агентов. И в третьих, дополнительные ограничения на взаимодействия переменных дают надежду на более качественные прогнозы. Основными недостатками DSGE моделей является повышенная вероятность неверной
спецификации и сложности с нелинейным оцениванием. DSGE модели легче фальсифицируемы, так как накладывают больше ограничений на данные.
Параметры DSGE моделей, во-первых, могут определяться с помощью калибровки,
то есть экспертных оценок на основе характеристик статистических данных и результатов
других исследований. Во-вторых, для их оценки могут использоваться эконометрические
методы. На данный момент существует три основных подхода к оцениванию DSGE моделей, два из них классических и один байесовский. В последние годы наибольшее распространение получило использование байесовского оценивания параметров, учитывающее
как априорную экспертную информацию о значениях параметров, так и результаты эконометрической оценки с помощью метода максимального правдоподобия. Классические
подходы используют либо обобщенный метод моментов и метод наименьшего расстояния, включая случаи, когда для вычисления целевой функции приходится использовать
симуляции, либо метод максимального правдоподобия. Байесовское оценивание полагается главным образом на MCMC (Markov chain Monte Carlo) алгоритм, который является
численным методом для получения постериорного распределения.
Тем не менее, в настоящее время нет единого мнения научного сообщества относительно большей эффективности какого-либо из методов определения параметров. Несмотря на то, что эконометрическое оценивание максимально полно учитывает характеристики реальных статистических данных, для его использования необходимо решение
проблемы стохастической сингулярности DSGE моделей, что связано с дополнением модели сомнительными предпосылками.
Для практического использования DSGE моделей можно рекомендовать бесплатную
софтверную программу Dynare, которая является надстройкой в пакете MatLab. Программа Dynare позволяет автоматически линеаризовать и решать стандартные DSGE модели,
а также стандартно реализовать оценивание методом максимального правдоподобия и
Байесовским методом. Dynare поддерживается большим числом академических ученых, а
также исследователями, работающими в центральных банках и резервных системах различных стран. Сообщество Dynare поддерживает активный форум, где можно получить
ответы на практические вопросы, связанные с оцениванием DSGE моделей.
В настоящее время в Армянском государственном экономическом университете ведутся работы по созданию DSGE модели, с учетом разработок их нового поколения, для
армянской экономики. Это позволит на основе откалиброванной модели проанализировать влияние на экономику ряда фундаментальных шоков, исследование которых получило широкое распространение в литературе по построению моделей деловых циклов, в
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том числе детально рассматривается эффект от изменения мировых цен на ресурсы, которые являются основным продуктом в экспорте и сильно влияют бюджетные постуления.
В рамках численного имитационного анализа, при исследовании эффекта от изменения мировых цен на экспортируемые ресурсы, возможно проведение анализа чувствительности результатов по параметрам модели и изучение стабилизирующих свойств альтернативных правил фискальной политики относительно государственных расходов на
конечное потребление товаров и услуг.
Предполагается, кроме изменения мировых цен на ресурсы, проанализировать в работе влияние на экономику республики таких фундаментальных шоков, как шоки совокупной факторной производительности, в том числе будет рассмотрен эффект Балассы–
Самуэльсона, шоки эффективности инвестиций, шоки спроса со стороны внешнего сектора, шоки предпочтений домохозяйств, шоки премии за риск, связанной с вложениями в
отечественные активы и т.д.
Полученные результаты в рамках численных симуляций приводят к разумным и непротиворечивым выводам, которые качественно согласуются с действительностью. Для
получения более точных количественных оценок необходима непосредственная оценка
модели на исторических данных. Актуальным является вопрос о том, насколько хорошо
модель способна описывать кризисные ситуации. Здесь было бы интересно получить
разложение падения выпуска и других макроэкономических переменных по ряду экзогенных шоков.
Перспективным направлением дальнейших исследований является построение модели с детализированным фискальным сектором и с широким набором фискальных инструментов политики, что может позволить лучше приблизить модель к реальности и проводить анализ актуальных аспектов армянской фискальной политики.
Другое перспективное направление исследований в рамках DSGE модели связано с
работами профессора А.А. Тавадяна по оценке чувствительности экономических показателей в условиях интервала неопределенности.
ԱՇՈՏ ԹԱՎԱԴՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԴԻՆԱՄԻԿ ՍՏՈԽԱՍՏԻԿ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՄԱՆ
ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ընդհանուր հավասարակշռության դինամիկ
ստոխաստիկ մոդելներ, մակրոէկոնոմիկա,
միկրոէկոնոմիկա, էկոնոմետրիկա
Ընդհանուր հավասարակշռության դինամիկ ստոխաստիկ մոդելները (DSGE) մակրոտնտեսական վերլուծության արդի կիրառական գործիք են: Դրանք լայնորեն կիրառվում են կենտրոնական
բանկերի և այլ կազմակերպությունների կողմից: Աշխատանքում ներկայացված է DSGE մոդելների
կիրառման գործնական մեթոդաբանությունը:
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Dynamic stochastic general equilibrium models (DSGE) is a modern application tool of
macroeconomic analysis. These models are widely used by central banks and other economic
institutions. This paper describes practical methodology of DSGE models application.
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В статье обсуждается вопрос о том, как находящейся в достаточно сложном социальноэкономическом положении Армении предоставляется реальная возможность получить макроэкономические эффекты от интеграционных процессов, существенно повышающих конкурентоспособность страны и обеспечивающих ее экономическое развитие.

Объявление от 3 сентября 2013 года президентом Армении Сержом Саргсяном о намерении присоединения Республики Армения (РА) к Евразийскому экономическому союзу
(ЕАЭС) внесла существенные корректировки в стратегии дальнейшего экономического
развития и обеспечения экономической безопасности республики.
Положения экономической безопасности Армении в современном мире
Имеется достаточно примеров мировой экономической истории, когда страна, находящаяся в более сложных ситуациях, чем Армения, за счет решительности правительств и
опораясь на собственные силы и поддержку со стороны более развитых стран добилась
значительных успехов на пути повышения благосостояния населения своей страны.
Армения стала участником политического процесса по вступлению в тот или иной союз. Она находится в особенных геополитических условиях, и российский вектор - наиболее активный и встроенный в систему политических и военных интересов Армении,
объективно оказался доминирующим.
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Естественно, следует предположить, что Армения, ориентируясь в выборе соответствующего геополитического центра, должна была обратиться к своему прошлому опыту,
к реальной исторической памяти армян, где остались те достижения, которых достигла
Армения в составе СССР. Армения отличалась наиболее высокими темпами индустриализации, роста городского населения и наличием достаточно влиятельного среднего слоя.
Прошло более 22 лет со дня обретения независимости. Однако “суровый” переходный
период не закончился, и трудно прогнозировать выход из трансформационного кризиса.
Экономическая политика Армении и ограничения послекризисной модели
Практически по всем важнейшим макроэкономическим показателям 2013 год уступал
предыдущему году. В первую очередь это относится к замедлению экономического роста, которая составила 3.5%, при прогнозируемом 7%. Согласно1 ЕБРР, экономический
рост Армении в 2014 году составит 3%, а в 2015 год - 3.5%. В определенной степени такие заниженные прогнозы связаны с региональной и геополитической средой Армении,
которые существенно повысили уровень неопределенности.
За 6 лет (2008-2013 годы) рост экономики Армении составил 10.4%, в среднем за год
1.73%, при среднем индексе-дефляторе 3.8%, при объеме ВВП в 2012 году - 9928.9, а в
2013 году - 10535.3 млн. долл. США. По сути, страна не развивается. Рост реального ВВП
в 2011-2012 гг., который составил соответственно 4.7 и 7.2 процента, был обеспечен исключительно за счет коньюктурно высоких мировых рыночных цен на продукцию горнодобывающего и горнометаллургического производства Армении. Анализ показывает, что
Армения все еще не смогла восстановить докризисный уровень (2008 года) объемов
своей экономики, в отличии от своих соседей, и в условиях нынешнего экономического
роста наша страна сможет сделать это лишь в 2016 году. Армения заняла 85 место в Докладе всемирной конкурентоспособности 2014-2015 гг. (The Global Competitiveness Report
2014-2015), за год опустившись на 6 пунктов. Из закавказских стран упала в рейтинге
только Армения.
Среди основных факторов, которые оказывают воздействие на экономическую политику Армении, остаются ее долговые объязательства, которые составляют 37% ВВП. Хотя
прогнозируемый долг/ВВП не превышает допустимый пороговый уровень, однако ее уровень свидетельствует о низкой сопротивляемости экономики Армении к внешним шокам
на длительный период. Среди рекомендаций по сокращению госдолга (например в 2016
году) предлагаются стандартные шаги, а именно, провести бюджетную консолидацию,
т.е. наполнить бюджет путем политики «жесткой экономии», пагубность которой мы обсудим далее.
Обратимся к структуре экономики Армении. В результате мирового экономического
кризиса 2008-2009 годов зафиксированный экономический спад в Армении выявил важность диверсификации экономики.
1

Доклад Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) «In the Heavy Shadow of the Ukraine/Russia
Crisis» о региональных экономических перспективах стран - заёмщиков банка.

506

Сводные макроэкономические показатели за первые шесть месяцев 2014 года, где
рост, по сравнению с предыдущим периодом, отмечен только в обороте торговли (5.6%),
объеме услуг (без торговли) (4%) и инфляции (4%) пока не внушают оптимизма на будущее развитие.
Британский Legatum Institute опубликовал очередной рейтинг стран мира за 2013 год,
рассчитанный на основании «Индекса процветания» (The Legatum Prosperity Index). Армения занимает в этом рейтинге 95-ое место среди 142 стран. Здесь у Армении чрезвычайно низкий показатель экономического развития (116-ое место), которая отправляет Армению к странам с несостоявшейся рыночной экономикой.
Политика рыночных реформ и потребность выработки новой модели роста
Реформы. У Армении, в отличии от стран, где имеются природные ресурсы, и которые позволяют формировать достаточно обеспеченный на расходы бюджет, ее единственный ресурс – эффективные рыночные институты и управление. То, чего катастрофически не хватает.
Проблема выбора и формирования политики рыночных реформ и модели роста, достаточно сложная задача. С этой точки зрения, главным документом текущего года станет
программа нового правительства Армении, в которой изложены подходы Правительства к
развитию страны на ближайшие три года.
Правительство готово содействовать каждому предпринимателю, однако делать это
открыто, прозрачно и гласно. Крупные предприниматели должны будут работать в налоговом поле, а субъекты малого и среднего бизнеса не будут рассматриваться как налогоплательщики.
В правительственной программе внимание акцентируется на взаимоотношениях общество-власть. Актуальность такой постановки определяется тем, что типичные ошибки продолжают повторяться от реформы к реформе. Речь о том, что недопустимо строить взаимоотношения власти и общества на конфликтогенной основе. Что можно предложить?
В первую очередь, надо отказаться от финансовых и экономических догматических,
методологически некорректных установок "Вашингтонского консенсуса", которые были
приняты в самом начале рыночных реформ со стороны руководства Армении.
Во-вторых, надо профессионально заниматься совершенствованием институтов,
что является основополагающим фактором развития страны.
В третьих, надо полностью пересмотреть догму либерального мейнстрима о количественном ограничении денежной массы. Ее выполнение лишает экономику страны внутренних источников кредита. Нужно законодательно включить в перечень целей денежно-кредитной политики и деятельности ЦБ создание условий для экономического роста, увеличения инвестиций и занятости.
В четвертых, надо полностью пересмотреть догму либерального мейнстрима о политике «жесткой экономии». Эта примитивная процедура и формирует «патримониаль-
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ный» капитализм. В бюджетную политику надо включить инструменты воздействия на
экономику реального сектора.
В пятых, надо реально, а не на словах, заняться формированием деловой среды, которая качественно изменит в ней конкурентную позицию в сторону повышения ее эффективного функционирования.
В шестых, следует восстановить систему государственного экономического планирования и развернуть механизмы стратегического планирования и стимулирования научнотехнического прогресса, которые помогли бы бизнесу правильно выбрать перспективные
направления развития.
Новая модель роста. После признания государственной независимости для Армении
всегда оставалась актуальной проблема выбора модели роста и пути развития.
Осмысливая основной характер той модели экономики, которая сложилась в современной Армении, с сожалением надо отметить, что она основана не столько на росте производства, сколько на стимулировании потребления, что вызвало множество отрицательных последствий (таблица 1):
Таблица 1
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Потребление/
108.9 104.8 99.1 93.5 92.6 86.0 82.3 81.8 81.8
ВВП, %
Частное потреб97.1 93.6 89.1 83.3 82.5 75.5 72.3 71.6 71.6
ление/ВВП, %
Государствен11.8 11.3 10.0 10.2 10.2 10.6 10.1 10.2 10.2
ное потреблеиие/ВВП, %

94

95.0 96.7 101.8 107.6

80

82.0 83.0 88.8 93.3

13

13.0

13.7

13.0

14.4

Развитие экономики Армении стоит перед новыми вызовами. Во всех сферах с высоким потенциалом роста развитие тормозится, поскольку лица принимающие решения, не
могут определиться с вопросом выработки правильных подходов.
Новой парадигмой экономического роста Армении должны стать внутренние механизмы обеспечения экономического роста (эндогенный рост) с опорой на человеческий
потенциал. В основу экономического роста Армении должна быть заложена промышленность и конкурентоспособная на международных рынках сфера услуг, долгосрочная стратегия основанная на экономике знаний.
Конкурентная политика. Главной, и наверно, самой “болезненной задачей” экономического развития Армении является формирование справедливых и равноправных условий конкуренции, поскольку такая среда – двигатель экономического развития. Данная
проблема остается приоритетным направлением для правительства. По большому счету,
работу правительства можно считать состоявшейся, если будет решена проблема формирования справедливой среды экономической конкуренции.
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Именно консервация олигархически-монополистической, ресурсной и коррупционной
модели экономики остается основной причиной, препятствующей экономическому росту
и развитию Армении, экономика которой продолжает оставаться крайне централизованной.
Промышленно-инновационная политика. Промышленность в республике всегда играла важную роль, однако особенно актуальным ее развитие стало в последние годы. Наличие промышленности - это не только структура экономики, но и структура сознания.
Человек, создающий и человек, продающий - это разные ментальности.
В 2013 году наблюдалась положительная динамика развития промышленного производства в Армении. Рост производства составил 6.8% относительно 2012 года. В связи с
малой емкостью внутреннего рынка республики промышленность Армении имеет экспортную направленность. С учетом этого Правительством Республики Армения в декабре
2011 года была одобрена “Стратегия экспортно-ориентированной индустриальной политики”. Стратегическая задача для Армении – резкая активизация индустриальной
политики.
Чтобы простимулировать экономический рост, необходимо реализовывать крупные
инвестиционные проекты и восстановить разрушенные в 90-е годы экспортно-ориентированные отрасли промышленности, в первую очередь машиностроение. Абсурдно говорить о малом и среднем бизнесе, когда рядом нет крупного, в поле действия которого как
раз и возникают и успешно действуют малые и средние предприятия. В плане возрождения промышленной политики, основой должно стать партнерство между государством и
частным сектором.
Уделяя особое внимание роли государства в экономике, мы, однозначно, остаемся
сторонником той позиции, что для поддержания и стимулирования экономического роста
и благосостояния необходима политика, основанная на рыночных принципах, формирующая благоприятные условия для инноваций и обеспечивающая их внедрение в форме
создания новых видов бизнеса. Органам государственного управления Армении следует
расширять взаимодействие с рыночными институтами и развивать способность прогнозирования в отношении их дальнейшего развития. Инновации являются необходимым условием долгосрочного роста экономики.
Последние годы дают немало примеров возобновившегося тренда промышленной
интервенции правительств в развитых странах.
Сдвиг в сторону всеобъемлющей промышленной политики для Армении возможен
только при условии ее вовлечения в международные экономические союзы, речь идет, в
первую очередь о Евразийским союзом.
Экономическая интеграция Республики Армения с ЕАЭС, как экономическая необходимость и реальная основа повышения ее конкурентоспособности и обеспечения экономического развития.
С 1 января 2015 года, товары, услуги, капитал и рабочая сила начнут свободно циркулировать между тремя странами ЕАЭС. Завершается формирование крупнейшего общего
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рынка на пространстве СНГ (170 миллионов человек), который станет новым мощным
центром экономического развития. Дальнейший экономический эффект интеграции будет определяться результатами формирования общей политики развития. Это должна
быть политика опережающего развития, основанная на концентрации ресурсов ЕАЭС на
ключевых направлениях нового технологического уклада.
Внешнеторговый оборот Армении в 2013 году составил 5,957.0 млн. долл. США,
что на 5.6% выше предыдущего базового периода, в том числе экспорт составил 1480,0
млн. долл. США, импорт – 4,479.0 млн. долл. США. Экспорт характеризуется крайне ограниченным списком и в значительной степени основан на ресурсоинтенсивных (естественных ресурсов) продуктах. Три основных продукта (металлы, алмаз и алкогольные напитки, в основном, коньяк) обеспечивают 70% экспорта.
Вступая в ЕАЭС, Армении необходимо настроить свою экономическую политику и соответствующие институты на достижения основ для стабильного роста благосостояния
населения. Это предоставит ей новые возможности по повышению конкурентоспособности на рынках экспорта и увеличению его объемов, еще большему углублению и расширению экономических связей со странами союза, а также стимулированию прямых инвестиций из этих стран в экономику Армении. Благоприятная атмосфера для этого создается
по причине того, что предприятиям Армении близка производственная культура ЕАЭС.
В условиях санкционированной политики по отношению к России и ее намерением в
ближайшие годы осуществить индустриальный рывок, открываются интересные перспективы на всем евразийском экономическом пространстве, которым может и должна
воспользоваться Армения, и в частности, по оборонно-промышленному сотрудничеству,
вступая для этого в технологическую и НИОКР цепочку со странами ЕЭП, в первую очередь, с Россией. Именно, в рамках ЕАЭС Армения сможет сформировать благоприятные
условия для инновационного развития. Это также беспрецендентная перспектива для восстановления инженерной школы Армении.

ԱՇՈՏ ԹԵՎԻԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԻՆՏԵԳՐՈՒՄԸ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԻՄՔ
Հիմնաբառեր. տնտեսական անվտանգություն, բարեփոխումներ, մրցակցություն, աճի մոդել, ինտեգրացում
Հոդվածում քննարկվում է այն հիմնախնդիրը, թե ինչպես գոյություն ունեցող բարդ սոցիալտնտեսական իրավիճակում Հայաստանին տրվում է իրական հնարավորություն՝ ձեռք բերելու
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մակրոտնտեսական արդյունքներ, շնորհիվ ինտեգրման գործընթացների, զգալիորեն բարձրացնելով երկրի մրցունակությունը և ապահովելով դրա տնտեսական զարգացումը:

ASHOT TEVIKYAN
ECONOMIC INTEGRATION OF RA WITH EURASIAN ECONOMIC UNION, AS REAL BASIS
FOR INCREASING COMPETITIVENESS
Key Words: economic security, reforms,
growth model, integration

competition,

The article discusses real opportunities granted to RA to obtain macroeconomic outcomes through
integration processes by essentially increasing country's competetiveness and ensuring its economic
advancement.
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Кандидат экономических наук, доцент, АрГУ

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЫНКА ТРУДА НКР И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Ключевые слова: труд, трудовые ресурсы, рынок труда,
проблемы рынка труда, занятость, безработица, регулирование рынка труда, уровень безработицы, темпы роста трудовых
ресурсов, государственная политика в
сфере занятости
В данной статье рассматриваются основные проблемы становления рынка труда в НКР
и перспективы его развития. Проблемы, рассматриваемые в ней, актуальны ввиду того, что
на современном этапе развития рыночной экономики решение проблем занятости и повышение качества жизни населения является главной задачей государства на всех этапах развития
общества.

Социально – экономические преобразования во всех странах имеют главную цель –
создание стабильного общества. Для формирования новой экономической системы в современных условиях во всех странах мира особое значение имеет становление рынка труда.
Проблемы рынка труда, занятости и безработицы являются одной из важнейших социально-экономических проблем, как в прошлом, так и в наше время. В каждой отдельно
взятой стране рынок труда является одним из наиболее сложных рынков, которые существуют и функционируют, и имеет свои специфические особенности, присущие тому
или иному региону.
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«Трудовые ресурсы» (труд) - это экономически активное, трудоспособное население,
часть населения, обладающая физическими и духовными способностями к участию в трудовой деятельности». [2.C.771]
Известно, что рынок труда отражает основные тенденции в динамике занятости населения, мобильность трудовых ресурсов, показатели состояния и изменения безработицы.
Специфика этого рынка, в отличие от других, заключается в том, что здесь главным
объектом отношений выступает человек, его способность к труду, инициатива и способность к инновационному мышлению, знания и профессионализм. «Важнейшей проблемой
наличных трудовых ресурсов является их полная занятость и эффективное использование, обеспечивающее их экономический рост и на этой основе – повышение уровня и качества жизни населения». [3.C.3]
Изучение проблем формирования рынка труда в НКР в ходе проведения экономических реформ в постсоветский период позволили сделать вывод, что в республике сформировался рынок труда, который находится на стадии своего развития. Особенность современного этапа развития рынка труда в рыночных условиях в НКР заключается в том, что
старый советский механизм разрушен, а новый механизм формирования и развития рынка труда находится на стадии становления.
Формирование и функционирование рынка труда в НКР происходит в сложных условиях послевоенных лет, сопровождающийся нарастанием напряженности на рынке труда
и ростом безработицы. Это усугубляется также непризнанностью НКР мировым сообществом и сложностями политической обстановки.
Процесс реформирования экономики НКР показал, что, наряду со свойственными
мировой цивилизации противоречиями существования чисто местных проблем, связанных с высоким уровнем трудовой активности населения при низком уровне жизни и эффективности труда, неразвитостью инфраструктуры рынка труда, нестабильностью политической обстановки, несоответствием структуры профессиональной подготовки нуждам
современной экономики, а также высокой миграцией в годы войны и продолжающейся
до сих пор, до политической не признанности НКР.
Все это позволяет сделать вывод о том, что методологические подходы в решении
проблем занятости и рынка труда в НКР должны учитывать национальные и территориальные особенности и быть рассчитаны стратегически на длительный период. Выработка
конкретных подходов в государственной политике НКР в области труда и занятости предполагает предварительное проведение исследования основных тенденций изменения рынка труда, выявления наиболее острых проблем, требующих участия как государственных
структур, так и представителей всех сфер бизнеса, как внутри, так и извне республики.
Государственная политика, проводимая в сфере занятости во многих странах постсоветского пространства, сводится к мерам временного сдерживания безработицы, тогда
как ее активная роль, предполагает приоритеты профилактических мер в условиях нарастающей высокого уровня безработицы, особенно скрытой.
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В силу этого проблемы формирования современного рынка труда в НКР требуют
внимания со стороны государства, нуждаются в серьезном научном исследовании, всестороннем теоретическом анализе и выработке рекомендаций и практических мер, направленных на реализацию эффективной и действенной экономической и социальной политики государства. Это поможет решить главную задачу экономического роста и сдерживания потока миграции и обеспечение благосостояния населения НКР после долгих и
трудных военных лет, преодолеть определенные трудности при формировании и практической реализации основных принципов государственного регулирования рынка труда
НКР, повысит экономическую мощь страны, и наконец, позволит мировому сообществу
признать нашу страну.
«Помимо политических ресурсов и социального фактора, важным аспектом жизнеспособности НКР являются экономические ресурсы. Несмотря на все экономические трудности, связанные с непризнанным статусом НКР, экономика республики развивается
очень динамично, улучшаются социальные показатели. Успехи социально-экономического
развития обусловлены внутренней политической стабильностью, успешными структурными и институциональными реформами, проводившимися в последние годы выхода»1. За
два десятилетия НКР преодолела разрушительные последствия войны практически во
всех сферах социально-экономической жизни. Были восстановлены как традиционные
для нагорного Карабаха отрасли – сельскохозяйственный сектор, так и новые – горнодобывающая отрасль, энергетика, туризм и т. д. Сегодня наблюдаются быстрые темпы роста экономики НКР. Свидетельством тому – статистические показатели экономического
роста НКР, в том числе, и показатели занятости и развития рынка труда.
Все изложенное определяет актуальность темы, объективную необходимость проведения комплексного исследования проблем формирования современного рынка труда в НКР.
Многие проблемы занятости приняли глубинный характер. Это – закрытие прежних
предприятий и банкротство других, рост скрытой безработицы, отсутствие рабочих мест
и рост доли лиц, испытывающих трудности с поиском работы, невозможность обеспечения работой людей старше 40 лет, особенно по специальности, повышение доли выпускников учебных заведений среди всей безработной молодежи.
Положение молодежи на рынке труда НКР вызывает отдельный интерес. Его необходимость обуславливается двумя важнейшими обстоятельствами: во-первых, молодые люди составляют большую часть трудоспособного населения, во-вторых, они - будущее
страны. Вместе с тем, как и во всем мире, они являются одной из наиболее уязвимых
групп на рынке труда. Отсутствие механизма, регулирующего трудоустройство выпускников учебных заведений в НКР, приводит к возникновению серьезных проблем. Особен-

1

Арутюнян В., Экономические ресурсы Нагорно-Карабахской Республики как важный фактор жизнеспособности дефакто государства, www.yandex.ru
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ную тревогу вызывает утрата молодежью ценности профессионализма, протекция в их
трудоустройстве, потеря веры в необходимости профессиональных знаний.
Повсеместно стали характерны сужение масштабов производства, резкое сокращение
инвестиций, несмотря на принятые государством меры активизации инвестиционной политики, постоянно углубляющийся разрыв между заработной платой и ценами на товары,
значительная поляризация населения, и т.д. Среди факторов, влияющих на масштабы
рынка труда в НКР, можно выделить такие, как появление различных форм собственности, структурные изменения производства, развитие рыночных отношений и конкуренции,
различных предприятий, большей частью предприятий розничной торговли и ресторанного бизнеса, предприятий индустрии гостеприимства и туризма, сельско - хозяйственного производства, предприятий сферы услуг и сервиса, что позволяет в какой-то мере решать проблему занятости населения. По статистическим данным, численность населения
по отношению к 1989 году снизилась на 41, 0 тыс. человек в связи с военными действиями на территории НКР, отток городского населения составил – 30,3 тыс. человек, сельского населения – 36,2 тыс. человек, по отношению к 1995 году население НКР увеличилось на 25,5 тыс. человек.
Таблица 1
Численность населения НКР в 1989-2013 годах
Тыс. человек
Года

1989

1995

1998

2001

2004

2007

2010

2011

2012

2013

Население

189,1

122,6

130,6

135,7

137,2

138,8

143,6

144,7

146,6

148,1

Городское

97,8

67,5

67,8

68,7

69,8

71,6

75,5

76,5

78,8

79,1

Сельское

91,3

55,1

62,8

67,0

67,4

67,2

68,1

68,2

68,8

68,9

Таблица 2
Численность трудовых ресурсов НКР в 1995-2013 годах
Года
трудовые
ресурсы
года
трудовые
ресурсы

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

человек
2005

76884

78089

81298

71132

73789

76811

77235

79622

73793

74597

76393

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

81298

82046

84268

84352

83400

86880

87252

85123

Динамика изменения численности трудовых ресурсов наглядно видна в диаграмме 1,
где из года в год отмечался рост, резкое изменение отмечено в 2011 году, однако эти показатели пока неутешительны.
В 2013 году этот показатель понизился на 2129 человек.
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Диаграмма 1. Численность трудовых ресурсов в 1995-2013 годах

Уровень безработицы является важнейшим показателем состояния рынка труда НКР.
Безработица мешает обществу постоянно двигаться вверх по кривой потенциальных возможностей. «Экономисты определяют эту потерянную продукцию как отставание объема
ВНП»1. Оценить действительные масштабы безработицы довольно трудно. В ходе радикальных экономических преобразований в НКР выяснилось, что сильных социальных
потрясений в сфере занятости пока не наблюдается.
В январе – декабре 1995 года экономически активное население составляло 39448
человек, численность занятых – 36345 человек.
В январе – декабре 2013 года экономически активное население в республике составило 64987 человек, численность занятых – 62420 человек, их них 79,7 процентов или
49774 человек – наемные работники, включая частных предпринимателей, 20,3 процентов – самозанятые, в частности, в аграрном секторе. По отношению к 1995 году количество экономически активного населения увеличилось на 25539 человек или на 60,7%.
Численность официально зарегистрированных безработных в 1995 году составляла 3103
человек, в 2013 году - 2567 человек. Несмотря на фактический показатель снижения числа зарегистрированных безработных, фактически количество безработных не уменьшилось. В этом плане статистические показатели расходятся с действительным положением.
Официальная безработица, согласно статистическим данным, идет к снижению, от
7.9% до 4.0%, что не соответствует реальной действительности, статистические данные
показывают лишь количество зарегистрированных безработных, безработица существует
в скрытой форме. Численность занятых в различных отраслях экономики НКР. выросла,
в 1995 году составляла - 36345 человек или 51,2 %, в 2013 г. - 62420 человек, рост численности занятых составил - 26075 человек или 58,2%. Резкое снижение численности за1

Экономика: учебное пособие. В 2-х частях. Часть 2. Макроэкономика /под. ред. С.К.Ашваняна и
Т.А.Сапожниковой, Кемерово, 2009, с. 16.
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нятых в 1999 году объясняется увеличением числа самозанятых в сельском хозяйстве в
результате приватизации земли.
Таблица 3
Численность экономически активного населения в 1995 – 2013 гг.
В том числе
Численность официально
зарегистрированных
безработных, чел.

Экономически
активное
население, чел.

Численность
занятых, чел.

1995 г.

39448

36345

3103

1996 г.

41020

36965

4055

9.9

1997 г.

41744

36637

5107

12.2

1998 г.

37605

33975

3630

9.7

1999 г.

50204

47015

3189

6.4

2000 г.

51335

47794

3541

6.9

2001 г.

52323

47794

3461

6.6

Годы

Уровень
безработицы, %
7.9

2002 г.

53171

47794

3403

6.4

2003 г.

53437

48862

3314

6.2

2004 г.

54682

49768

3278

6.0

2005 г.

56375

49768

3515

6.2

2006 г.

58159

54599

3560

6.1

2007 г.

59116

56112

3004

5.1

2008 г.

61967

58503

3464

5.6

2009 г.

62323

58792

3531

5.7

2010 г.

61473

58028

3445

5.6

2011 г.

63377

60064

3313

5.2

2012 г.

63780

60865

2915

4.6

2013 г.

64987

62420

2567

4.0

Основная часть населения НКР занята в промышленности, если в 1995 году их численность была равна 2773 человек, самозанятых – 334, то в 2013 году – 6321 человек,
прирост составил – 109%, в сельском хозяйстве – 8649 человек, в 2013 году – 4037 человек, в 1995 году в строительстве – 2985 чел., в 2013 году – 3583 чел, по отношению к
1995 году наблюдается рост, однако по отношению к 2012 году – снижение. Это объясняется нежеланием населения вовлечься тяжелую работу. Такое положение в сфере транспорта и связи. Рост занятости зафиксирован в сфере торговли – 109,7%, жилищно-коммунального хозяйства -110, 4%, социальное обеспечение и страхование – 102,7%, культура и
искусство - 105%, наука и научное обслуживание - 122%, финансы и кредит – 109,9% и
т.д. Это объясняется открытием предприятий сфер обслуживания и индустрии туризма и
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гостеприимства, филиалов различных банков и других финансовых учреждений, страховых компаний, торговых учреждений и шоу-бизнеса.
Большая часть занятых из числа экономически активного населения, в сфере науки,
образования и культуры, обслуживания и розничной торговли – женщины, в строительстве, связи и транспорте – мужчины. Из числа безработных – большая часть падает на
возраст- 30 – 50 лет – в 2013 году -1713 всего, мужчин-18, 1695- женщин, 22 – 30 лет,
всего - 604, 598 - женщин, 11- мужчин, 50 и старше – 204 – женщины, 10 –мужчины. По
состоянию на 1 января 2014 года из числа безработных с основным общим и средне специальным образованием.
Денежные доходы населения в 2013 году составили 136500,4 млн.драмов, что по
сравнению с 2012 годом увеличилось на 9,0%, - 1995 году – это составляло всего 6646.7
млн.драмов, 52, 1 тыс. драмов на душу населения.
Для более полного представления состояния рынка труда НКР необходим анализ его
структуры занятости по сферам экономики, сфера нематериального производства всегда
превосходит сферу материального производства. «В сфере материального производства
по средним показателям, в основном, заняты в промышленности, строительстве и торговле. Что касается нематериального производства – то здесь главное место занимает управление, оборона и сфера образования»1.
Цена рабочей силы в НКР достаточно низка, заработная плата не обеспечивает даже
возможности среднего обеспечения семьи. Минимальная заработная плата в НКР в настоящее время составляет 45 тыс. драм, которая далека от обеспечения физиологического
минимума жизненных средств. Между тем величина последнего должна непреложно обозначать ту грань зарплаты, которая обеспечивает воспроизводство рабочей силы и ниже
которой опускаться недопустимо. Аналогичными недостатками страдает и показатель
средней заработной платы. Среднемесячная номинальная зарплата занятых в сфере экономики НКР в 2006 году составляла 64 тыс. 663 драмов, в 2012 году – 102 тыс. 777 драмов, в 2013 году 111 тыс. 580 драмов – рост составил 53тыс. 083 драмов по отношению
к 2006 году. Рост внушительный, однако, при учете инфляции сумма неощутимая.
Проблема регулирования рынка труда и безработицы во всех странах является государственной задачей. Государственное регулирование рынка труда НКР - многоуровневый процесс.
Государственное регулирование во всех странах, в том числе и в НКР, включает четыре основных направления: программы по стимулированию роста занятости и увеличению числа рабочих мест; программы, направленные на подготовку и переподготовку рабочей силы; программы содействия найму рабочей силы; программы помощи безработным. Немаловажную роль в регулировании рынка труда НКР должны иметь профсоюзы,
в НКР они пока пассивны в вопросах оказания помощи в трудоустройстве.
1

ԼՂՀ կառավարության 2014-2018 թթ. տնտեսական քաղաքականության ծրագիր, էջ 52:

517

Одним из важнейших направлений организационной деятельности НКР является создание служб трудоустройства. Главные, социально - значимые цели регулирования рынка
труда НКР - это снижение уровня безработицы, поддержание оптимального соотношения
между спросом и предложением рабочей силы, повышение уровня жизни населения республики. Для достижения всех этих целей требуется создание эффективно работающей
инфраструктуры рынка труда НКР. На сегодняшний день НКР уделяет внимание созданию новых рабочих мест и, тем самым, сокращению уровня безработицы, однако этого
не достаточно. Национальным собранием НКР принят, а президентом утвержден, ряд решений о стимулировании малого и среднего бизнеса, нацеленных на создание рабочих
мест. Для сдерживания миграции сельского населения выдаются льготные кредиты переселенцам для ведения собственного хозяйства. Привлечение инвестиций будет способствовать открытию новых видов деятельности. В свою очередь, повышение доходов населения будет способствовать вложению новых инвестиций в расширении предпринимательства. Однако, непризнанность НКР, последствия войны, морально-психологическое
состояние людей и прочие факторы препятствуют полноценному развитию нашего общества. Государственное воздействие на занятость и уровень безработицы трудоспособного населения должно стать неотъемлемой частью общей системы регулирования экономики и социальной политики НКР.
Для достижения в стране наиболее полной и эффективной занятости, подавления
безработицы, повышения уровня жизни населения государством используются различные методы развития и регулирования занятости, также разрабатываются перспективные
программы для дальнейшего совершенствования рынка труда в НКР. Необходимо создать максимально благоприятные условия со стороны государства для развития коллективной и индивидуальной предпринимательской деятельности, облегчить бюрократические ограничения в организации предпринимательства и выдаче кредитов. Это могло бы
в значительной степени расширить число рабочих мест и снизить напряжённость на рынке труда НКР.
Изучение ситуаций на рынке труда в НКР показало, что в рамках государственных
программ решены следующие задачи:
1. Разработана политика и программа реструктуризации экономики НКР на 2014 2018 гг., в том числе и стратегическая программа по трудовым ресурсам с целью достижения существенного роста численности населения. Здесь огромную роль сыграла большая армянская свадьба, организованная благотворителями, в частности Л. Айрапетяном,
и те стимулирующие выплаты, которые выплачиваются ее участникам. Ее результаты сегодня налицо – рост рождаемости, а в будущем – рост численности трудовых ресурсов. В
предложенной программе ставится задача – довести численность населения в 2018 году
до 160-162 тыс. человек, с годовым ростом на 2,6 – 2,8 тыс. человек.
С этой целью необходимо:
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всячески стимулировать рождаемость населения с выплатой единовременного пособия с рождением 1 - 2 ребенка - 0,75 млн.драмов, а 3-его ребенка – 1, 5 млн.
драмов, 5–го – 2,5 млн. драмов. В настоящее время эта сумма в 2 -3 раза меньше.
 длительность платных отпусков по уходу за детьми увеличить на 30 – 40%.
 с целью стимулирования обеспечения роста населения в сельской местности, роста иммиграции и снижения эммиграции населения программой предусмотрено
строительство новых, реконструкция старых, приобретение государством и использование свободных домов и квартир, особенно в сельской местности, причем,
в первую очередь, в малонаселенных селах Мардакертского, Гадрутского, Шаумянского и Кашатагского районов, наделив их земельным участком с правом собственности, а также обеспечив их основными и оборотными средствами, вся программа рассчитана на 15 лет.
2. Учитывая низкие темпы роста трудовых ресурсов, высокий процент безработных
среди молодежи и женщин, о также тех, кто имеет среднее и средне - специальное образование уделить особое внимание подготовке высококачественных специалистов и обеспечения развития производственных структур приоритетных направлений экономики
НКР.
3. Учитывая неудовлетворенный спрос, представляемый частным сектором экономики в отношении трудовых ресурсов, роль правительства важна в вопросе стимулирования
занятости и самозанятости населения в негосударственном секторе.
4. Определены приоритетные инвестиционные направления её развития. Приоритетными направлениями развития предприятий н/х - ва НКР, признаны: сельское хозяйство,
добывающая промышленность, перерабатывающая промышленность, энергетическая
промышленность, строительство, сфера услуг и, в частности туризм, каждая из которых
может быть представлена отдельной статьей. Развитие инвестиционной деятельности
позволит открыть дополнительные рабочие места и решить в какой-то мере проблемы
трудоустройства населения.
Для осуществления этой политики необходима разработка на этой основе концепции
профессиональной занятости и профессиональной подготовки кадров на длительную
перспективу, что сделает возможным повышение действенности государственной программы формирования и становления рынка труда в НКР.
Серьезная проблема – трудоустройство молодежи. Необходим поиск решений процесса «выхода» молодёжи на рынок труда НКР, развитие у неё «предпринимательского
чувства». Необходимо приступить к разработке серьёзных перспективных программ по
обеспечению занятости населения НКР. В разработке таких программ должны участвовать самые квалифицированные специалисты, хорошо знающие проблему, располагающие достоверной информацией о перспективах развития предприятий и отраслей республики, о развитии предпринимательского сектора. Приоритетной задачей для республики,
наряду с контролем трудовых отношений в частном секторе, является разработка полити519

ки занятости, регулирующей деятельность как государственных, так и негосударственных
структур. Следовательно, формирование в НКР рынка труда диктует необходимость разработки политики занятости, учитывающей специфику переходной экономики, национальные особенности, менталитет населения.
Наконец, рост иностранных инвестиций является непременным спутником встраивания НКР в мировую систему предпринимательства, нахождения оптимальной ниши во
всемирном разделении труда. Оживление экономической ситуации и инвестиционной активности в стране, создание условий для динамического движения капитала, разработка
мер по развитию системы рабочих мест и увеличению потребности предприятий и организаций в рабочей силе. Согласно отчета 2013 года, процент субсидирования предоставленных банковских кредитов на развитие предпринимательства составлял 8-14%, только в
2013 году в рамках программ поддержки МСП были утверждены заявки в следующих
сферах: промышленность на 1138.1 млн. драм, строительство - на 5.0 млн. драм, торговля
– 529.0 млн. драм, сфера услуг – 1020.9 млн. драм, в целом 123 объекта на общую сумму
2693 млн. драм, с 2012 г. в динамике по отдельным отраслям наблюдаются следующие
изменения: в промышленности и строительстве – сокращения, в торговле и сфере услуг
рост – рост составил соответственно 77.4 млн. драм и 147.6 млн. драм.
Привлечение иностранного капитала в деле развития предпринимательства требует
значительных усилий по разработке и осуществлению специальной экономической политики. Важно подчеркнуть, что сегодня руководство НКР предприняло ряд мер, направленных на привлечение иностранного капитала. Среди них особого внимания заслуживают налоговые стимулы, в частности, установление налоговых льгот за инвестирование капитала. В настоящее время в НКР возможности осуществления частных инвестиций за
счет внутренних ресурсов очень малы, в основном, они поступают от диаспоры, за счет
благотворительности. Иностранные инвестиции в национальной экономике служат стимулом, катализатором развития и роста внутренних инвестиций и предпринимательства.
Темпы интеграции любой страны с рыночной экономикой обусловлены, прежде всего,
объемами частных инвестиций и уровнем развития предпринимательства. Естественно,
углублению интеграции и развитию предпринимательского бизнеса, в частности с РА могут способствовать все виды инвестиций, однако, темпы экономической интеграции обусловлены, прежде всего, частными инвестициями, так как они, как правило, направлены
на сферу производства товаров и услуг.
Существенное влияние на ситуацию на рынке труда оказывает современное решение
проблем подготовки и переподготовки кадров в НКР. На данном этапе перехода к рыночной экономике следует акцентировать внимание на двух взаимосвязанных вопросах: подготовка специалистов, нужных экономике страны и качество образования. Учебные заведения готовят кадры, практически не интересуясь ситуацией на рынке труда, касающейся тех или иных профессий и специальностей. Немаловажную роль в условиях НКР игра-
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ет протекционизм. Разрешение указанного противоречия во многом будет способствовать
стабилизации ситуации на рынке труда.
Таким образом, воздействие государственного регулирования и политика НКР в ближайший период на рынке труда и в сфере занятости НКР схожа с политикой всех постсоветских стран она должна быть направлена на:
1. разработку действенной программы по стимулированию роста занятости и увеличению рабочих мест в государственном секторе и негосударственном секторе;
2. усиление контроля за выполнением принятых программ и ответственности соответствующих государственных структур и частного сектора;
3. контроль выполнения программ содействия найму рабочей силы, оказание социальной помощи безработным через выплату пособий по безработице;
4. оказание материальной помощи членам семьи безработного;
5. разработки программ по стимулированию роста занятости и увеличению программ
по подготовке и переподготовке рабочей силы, соответствующим требованиям
рынка, подготовка специалистов технических профилей и сельского хозяйства,
специалистов высокотехнологического образования, развитие системы профессионально-технического образования;
6. развитие кадрового потенциала путём совершенствования системы обучения, переобучения, переподготовки и повышения квалификации кадров не только в РА,
но и переподготовка за рубежом для изучения мирового опыта, например развития сельского и экотуризма и т. д.;
7. обеспечение прогрессивных сдвигов в отраслевой структуре занятости населения,
для чего необходимо развивать приоритетные отрасли экономики НКР, что решит
не только проблемы экономического развития, но и проблемы занятости и улучшение благосостояния населения;
8. проведение мероприятий по привлечению внутренних и внешних инвестиций, что
приведет к достижению сбалансированности предложения рабочей силы и числа
рабочих мест, создание благоприятного инвестиционного климата, равных условий
для развития бизнеса внутренних и внешних инвесторов, усиление действенности
трудового кодекса, отношений между работодателями и наемными работниками.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рынок труда в НКР еще не до конца сформирован. Не закончен процесс реформирования, идет еще переход к рыночным
отношениям. При этом существуют различные экономические факторы, которые сопровождают республику в процессе перехода к рынку, такие как инфляция, безработица,
падение производства, общий экономический спад, которые обуславливают нарушение
стабильности развития рынка труда НКР. Перед рынком труда НКР стоят важные задачи,
которые он должен достичь в перспективе, перед государством стоит проблема разработки и выработки действенных программ по регулированию рынка труда НКР, Прежде все-
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го, необходимо снизить рост безработицы и инфляции, обеспечить оптимальные условия
занятости населения НКР, достичь высокого уровня жизни и многое другое.

ԻՐԻՆԱ ԻՇԽԱՆՅԱՆ
ԼՂՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. աշխատուժ, աշխատանքային ռեսուրսներ,
աշխատանքի շուկա, աշխատանքի շուկայի
հիմնախնդիրներ, զբաղվածություն, գործազրկություն, աշխատանքի շուկայի կարգավորում, գործազրկության մակարդակ, աշխատանքային ռեսուրսների աճի տեմպեր,
պետական կարգավորումը զբաղվածության
ոլորտում
Հոդվածում դիտարկվում են ԼՂՀ աշխատանքի շուկայի կայացման հիմնախնդիրները և զարգացման հեռանկարները: Դիտարկվող հիմնախնդիրները արդիական են, քանի որ շուկայական
տնտեսության զարգացման արդի փուլում զբաղվածության հիմնախնդիրների լուծումը և բնակչության կյանքի որակի բարձրացումը պետության հիմնական գործառույթներն են հասարակության
զարգացման տարբեր փուլերում:
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ISSUES OF FORMATION AND PERSPECTIVES OF DEVELOPMENT
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The article examines key issues of Labour Market establishment in NKR, and perspectives of its
development. The problems considered in the article are urgent as at the current stage of market
economy, employment issues and population life quality improvement are main objectives for all stages
of social development.
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The traditional statistics is based on the information of a macroeconomic level and is used with a
view of the macroeconomic analysis. Use of administrative statistics which functions on a
microeconomic level now is obviously important and business of activity is represented the effective tool
during management. In clause problems of development of statistical thinking among managers
business of activity that is the important precondition for effective application of administrative statistics
in business to environment are discussed.

Statistics are observations recorded in numerical form. For their successful handling it is
essential to accept that statistics are not facts and, therefore, incontrovertible but observations
about facts and, therefore, fallible. The reliability of information that they provide depends not
only upon their successful interpretation but also upon the accuracy with which the facts are
observed and the extent to which they truly represent the subject matter of that information.
An appreciation of the means by which statistics are collected is thus an essential part of
understanding of statistics and is at least as important as familiarity with the tools that are
used in its interpretation.
The basic laws of chance from which much of statistics theory has been derived are little
more than formalization of intuitive concepts. Combined with the use of advanced
mathematics, they have been used to create a toolbox of concepts and theories available for
the use of statistics in solution of problems arising in other disciplines. From this viewpoint,
statistics is the most widely used quantitative method in business. It is concerned with
extracting the best possible information from data in order to aid decision making. It is often
applied to sales forecasting, quality control and market research. Data used in business
include population censuses, opinion polls, consumer data bases, and sales and demand data.
The role of Statistician is to determine, for a given question, the type of data that needed, the
way it should be collected and how it should be analyzed in order to best answer that
question.
Hence, in business framework statistics has been described as "the science of learning
from data". This includes everything from planning for collection of data and subsequent data
management to end-of-the-line activities such as drawing inferences from data and
presentation of results.
Business statistics is the science of good decision making in the face of uncertainty and is
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used in many disciplines such as financial analysis, econometrics, auditing, production and
operations including services improvement, and marketing research. Statisticians working in
business should have the following skills:
 to be able to express a generally posed question as a statistical question;
 to be familiar with a variety of commonly used techniques and the models underlying
them;
 to be able to use statistical packages to perform relevant calculations;
 to be equipped with a variety of graphical techniques for displaying data;
 to be able to decide how to obtain a suitable sample of data;
 to be able to think clearly and coherently;
 to be able to work productively as an individual or in cooperation with others;
 to be able to complete assigned tasks on schedule;
 to be able to produce clear and accurate written work.
It is also a branch of applied statistics working mostly on data collected as a by-product of
doing business or by government agencies. It provides knowledge and skills to interpret and
use statistical techniques in a variety of business applications. A typical business statistics is
intended for business majors, and covers statistical study, descriptive statistics (collection,
description, analysis, and summary of data), probability, and the binomial and normal
distributions, test of hypotheses and confidence intervals, linear regression, and correlation.
In competitive environment, business managers must design quality into products, and
into processes of making the products. They must facilitate a process of never-ending
improvement at all stages of manufacturing and service. This is a strategy that employs
statistical methods, particularly statistically designed experiments, and produces processes that
provide high yield and products that seldom fail. Moreover, it facilitates development of robust
products that are insensitive to changes in the environment and internal component variation.
Carefully planned statistical studies remove hindrances to high quality and productivity at
every stage of production. This saves time and money. It is well recognized that quality must
be engineered into products as early as possible in design process. One must know how to use
carefully planned, cost-effective statistical experiments to improve, optimize and make robust
products and processes.
Inadequate statistical teaching during university education even after graduation leads, to
one or a combination of the following scenarios:
 In general, people do not like statistics and therefore they try to avoid it.
 There is a pressure to produce scientific papers, however often confronted with "I
need something quick".
 At many institutes in the world, there are only a few (mostly 1) statisticians, if any at all.
This means that these people are extremely busy. As a result, they tend to advise
simple and easy to apply techniques, or they will have to do it themselves.
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Communication between a statistician and decision-maker can be difficult. One speaks
in statistical jargon; the other understands the monetary or utilitarian benefit of using
the statistician's recommendations.
In business statistics you must be able to read logical secret in any formulas not memorize
them. For example, in computing the variance, consider its formula. Instead of memorizing,
you should start with some:
1. Why do we square deviations from the mean. "Because, if we add up all deviations, we
get always zero value. So, to deal with this problem, we square deviations. Why not raise to
the power of four (three will not work)? Squaring does the trick; why should we make life
more complicated than it is? Notice also that squaring also magnifies deviations; therefore it
works to our advantage to measure quality of data.
2. Why is there a summation notation in the formula. "To add up squared deviation of
each data point to compute the total sum of squared deviations.
3. Why do we divide the sum of squares by n-1. "The amount of deviation should reflect
also how large the sample is; so we must bring in the sample size. That is, in general, larger
sample sizes have larger sum of square deviation from the mean. Why n-1 not n? The reason
for n-1 is that when you divide by n-1, the sample's variance provides an estimated variance
much closer to population variance, than when you divide by n. You note that for large sample
size n (say over 30), it really does not matter whether it is divided by n or n-1. The results are
almost the same, and they are acceptable. The factor n-1 is what we consider as the" degrees
of freedom".
This example shows how to question statistical formulas, rather than memorizing them. In
fact, when you try to understand formulas, you do not need to remember them, they are part
of your brain connectivity. Clear thinking is always more important than the ability to do
arithmetic. Hence, in business management, when you look at a statistical formula, the
formula should talk to you, as when a musician looks at a piece of musical-notes, he/she hears
music.
The computer-assisted learning provides you a "hands-on" experience which will enhance
your understanding of concepts and techniques covered in this site. The appearance of
computer software, JavaScript, Statistical Demonstration Applets, and Online Computation are
most important events in the process of teaching and learning concepts in model-based,
statistical decision making courses. These e-lab Technologies allow you to construct numerical
examples to understand concepts, and to find their significance for yourself.
A course in appreciation of statistical thinking gives business professionals an edge.
Professionals with strong quantitative skills are in demand. This phenomenon will grow as the
impetus for data-based decisions strengthens and the amount and availability of data
increases. The statistical toolkit can be developed and enhanced at all stages of a career.
Decision making process under uncertainty is largely based on application of statistics for
probability assessment of uncontrollable events (or factors), as well as risk assessment of your
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decision. The main objective for to learn statistical thinking; to emphasize more on concepts,
and less theory and fewer recipes, and finally to foster active learning using the useful and
interesting Web-sites. It is already a known fact that "Statistical thinking will one day be as
necessary for efficient citizenship as the ability to read and write."
Over the years there has been strong subjective evidence that students at university
develop antipathy towards statistics and, typically, students at all levels lack interest in learning
when taking introductory statistics courses. During the last decade there has been significant
concern expressed about the future of statistics. Cox (1997), Moore (1997), Smith and
Staetsky (2007)1 raise many different issues about statistics as a discipline including the need
for changes in statistics pedagogy, statistical course content and format. des Nicholls (2001)
points out that while at the tertiary level the last five decades have seen significant advances in
theoretical aspects of statistics, unfortunately, to some degree this has been at the expense of
appropriate training of occasional users of statistics2.This is closely related to the problematic
area of service teaching statistics to non-specialists which is addressed by many statistics
education researchers (see e.g. Allen, Folkhard, Lancaster, Sherlock, and Abram, 2012)3.
Advances in computing during the past 40 years have brought statistical applications to
the business desktop. Statistical functionality is so commonplace today that many simple
statistical tasks once done exclusively with pencil and paper or hand calculators are now done
electronically, with the assistance of statistical applications. Excel and Minitab are examples of
desktop applications that people use for statistics.
Excel is the Microsoft Office data analysis application that evolved from earlier electronic
spreadsheets used in accounting and financial applications. Minitab, a dedicated statistical
application, or statistical package, was developed from the ground up to perform statistical
analysis as accurately as possible. Versions of Minitab run on larger computer systems and can
perform heavy-duty corporate analyses involving very large data sets. Excel and Minitab are
two very different programs, and their differences have led to an ongoing debate as to which
program is more appropriate for use in an introductory business statistics course. Proponents
of each program point to their program’s strengths: Minitab as a complete statistical solution;
Excel as a common desktop tool found in many business functional areas (and in many
different business school courses).
Today's good business decisions are driven by data. In all aspects of our lives, and
importantly in business context, an amazing diversity of data is available for inspection and
1

Cox D .R. (1997). The Current Position of Statistics: a Personal View, International Statistical Review, 65(3), 262-276.
Moore D.S., Cobb G.W., Garfield J. and Meeker W.Q. (1995). Statistics Education Fin De Siècle, The American
Statistician, 49(3), 250-260.
2
Svetlana Tishkovskaya, Statistical Education in the 21st Century: a Review of Challenges, Teaching Innovations and
Strategies for Reform, Journal of Statistics Education, Volume 20, Number 2 (2012).
3
Allen, R.A., Folkhard, A., Lancaster, G.A., Sherlock, C., and Abram, B. (2012). Statistics for the Biological and
Environmental Sciences: Improving Service Teaching for Postgraduates, Statistics Education Research Journal,
submitted.
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analytical insight. Business managers and professionals are increasingly required to justify
decisions on the basis of data and they need statistical model-based decision support systems.
It hopes to make sound statistical thinking understandable in business terms. An
introductory step in statistics, is designed to provide you with basic concepts and methods of
statistical analysis for processes and products. Furthermore, a cardinal objective for applied
statistics is to embed statistical thinking into managers, who must often decide with little
information. Therefore, in business world, statistics has these important specific uses: to
summarize business data, to draw conclusions from those data, to make reliable forecasts
about business activities, to improve business processes based on statistical diction making.

ԱՐՄԵՆ ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. կիրառական վիճակագրություն, վիճակագրական մտածելակերպ, գործարարություն
վիճակագրական տեղեկատվությամբ
Ավանդական վիճակագրությունը, հիմնվելով մակրոտնտեսական տեղեկատվության վրա, կիրառվում է առավելապես մակրոտնտեսական վերլուծություն նպատակով: Ներկայումս արդիական
է համարվում նաև միկրոտնտեսական միջավայրում կառավարչական վիճակագրության կիրառումը, որը հանդես է գալիս որպես գործարարության արդյունավետ կառավարման միջոց: Հոդվածում
քննարկվում են կառավարիչների վիճակագրական մտածելակերպի զարգացման հիմնախնդիրները և գործելաոճը գործարարության ոլորտում՝ որպես կիրառական վիճակագրության արդյունավետ ներդրման գրավական:

АРМЕН ДЖУГУРЯН
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ СТАТИСТИКИ
Ключевые слова: прикладная статистика, статистическое
мышление, управленческие решения, бизнес
деятельность,
выводы
на
основе
статистической информации
Традиционная статистика базируется на информации макроэкономического уровня и используется в целях макроэкономического анализа. В настоящее время представляется важным
использование управленческой статистики, функционирующей на микроэкономическом уровне,
что является эффективным инструментом в процессе управления бизнес деятельностью. В
статье обсуждаются проблемы развития статистического мышления среди управленцев бизнес деятельности, что является важной предпосылкой для эффективного применения управленческой статистики в бизнес среде.
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