ԱՐՇԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽՄԲԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կազմակերպությունների
խումբ,
համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններ,
աուդիտի ռազմավարություն, ներքին աուդիտոր
Հոդվածում քննարկվել են ՀՀ կազմակերպությունների խմբերում ներքին աուդիտի ռազմավարության ձևավորման հիմնախնդիրները: Հեղինակի կարծիքով՝ խմբի կազմակերպությունների համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը և թափանցիկությունը
պայմանավորված են ներքին աուդիտի արդյունավետության մակարդակով: Դրա վրա էական ազդեցություն կարող է ունենալ ներքին աուդիտի ռազմավարության ձևավորման հետ կապված հիմնախնդիրների լուծումը:

ՀՀ կազմակերպությունների խմբերում համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատությունը և թափանցիկությունը պայմանավորված են ներքին
աուդիտի արդյունավետության մակարդակով: Դրա վրա էական ազդեցություն կարող է
ունենալ ներքին աուդիտի ռազմավարության ձևավորումը:
Ներքին աուդիտի ռազմավարությունը նախատեսում է ուսումնասիրել խմբի մեջ
մտնող տարբեր կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեությունը բնութագրող տեղեկատվական տվյալները, ներքին վերահսկողության համակարգերը և
տնտեսական գործառնությունների ստուգումների առանձնահատկությունները:
ՀՀ կազմակերպությունների խմբերում ներքին աուդիտի ռազմավարությունը նպատակահարմար է ձևավորել աուդիտորական գործընթացի նպատակների իրագործման
առավել արդյունավետ ուղիների ընտրության հիման վրա: Այն կախված է առաջադրված
խնդիրների բնույթից, աուդիտորի որակավորման և փորձառության աստիճանից, առանձին կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունների գնահատումից
և այլ գործոններից:
Ներքին աուդիտի ռազմավարությունը կարելի է ներկայացնել ըստ հետևյալ փուլերի`
1. նախապատրաստական փուլ. խմբի կազմակերպությունների գործունեության առանձնահատկությունների և հաշվապահական հաշվառման ու ներքին վերահսկողության համակարգերի ուսումնասիրում,
2. ներքին աուդիտի ծրագրի ձևավորման փուլ. նախնական վերլուծական ընթացակարգերի իրականացում և ներքին աուդիտի ծրագրի կազմում,
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3. աուդիտորական աշխատանքների իրականացման փուլ. աուդիտորական ընթացակարգերի անցկացում և համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ցուցանիշների վերլուծություն,
4. ներքին աուդիտի արդյունքների ամփոփման փուլ. ներքին աուդիտորական հաշվետվության կազմում և ներկայացում ներքին աուդիտի կոմիտեին ու գործադիր
ղեկավարությանը:
ՀՀ կազմակերպությունների խմբերում ներքին աուդիտի ռազմավարության նախապատրաստական փուլում առաջարկվում է ուսումնասիրել հետևյալ գործոնները`
1. Գործիմացություն.
1.1. կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության առանձնահատկությունները,
1.2. կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վրա ազդող
գործոնները:
2. Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգեր.
2.1. մայր կազմակերպության և դուստր ընկերությունների հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություններն ու դրանցում կատարված փոփոխությունները,
2.2. հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության վերաբերյալ օրենսդրության մեջ կատարված փոփոխությունների ու լրացումների ազդեցությունը:
3. Ներքին աուդիտորական ընթացակարգերի բնույթ, ժամկետներ և ծավալ.
3.1. տեղեկատվական համակարգի ազդեցությունն աուդիտի անցկացման վրա,
3.2. ներքին աուդիտորի աշխատանքների ակնկալվող ազդեցությունն արտաքին
աուդիտորական ընթացակարգերի վրա:
Աուդիտորական գործընթացում աուդիտորն ուսումնասիրում ու գնահատում է խմբի
կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի արդյունավետությունը: Աուդիտորը պետք է համոզված լինի այն բանում, որ
հաշվապահական հաշվառման համակարգը հավաստիորեն է արտացոլում կազմակերպությունների տնտեսական գործունեությունը: Դրան կարող է նպաստել նաև ներքին վերահսկողության համակարգի արդյունավետ գործունեությունը:
Հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի առանձնահատկությունները աուդիտորը ենթարկում է փաստաթղթավորման` թեստային ընթացակարգեր, ստուգման թերթիկներ, հարցումներ, արձանագրություններ և այլն:
Ներքին աուդիտորը մշակում է հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի ուսումնասիրման ու գնահատման մեթոդներ և դրանց հիման
վրա պլանավորում համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր:
Ներքին աուդիտի ծրագրի կազմումը ցանկալի է իրականացնել նախապատրաստական փուլում խմբի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության վե498

րաբերյալ ստացված տվյալների և կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքների
հիման վրա: Դա հնարավորություն կտա բացահայտելու այն հավանական գոտիները,
որոնց վրա պետք է կենտրոնացվեն ներքին աուդիտորների հիմնական ուշադրությունը և
անցկացվեն համապատասխան աուդիտորական ընթացակարգեր:
Ներքին աուդիտի ծրագրի հիմնական տարրերն են`
1. աուդիտի շրջանակները, նպատակը և խնդիրները,
2. աուդիտի անցկացման ժամկետների սահմանումը,
3. աուդիտորական ընթացակարգերի նկարագրությունը,
4. աուդիտորական աշխատանքների վերահսկողությունը,
5. ներքին աուդիտի հաշվետվության կազմման և ներկայացման ժամանակացույցը:
Կազմակերպությունների խմբերում ներքին աուդիտի ծրագիրը այն ընթացակարգերի
մանրամասն ցանկն է, որն օգտագործվում է աուդիտորական աշխատանքների իրականացման ժամանակ:
Աուդիտի ծրագիրը ներառում է վերահսկողության թեստերի ծրագիրը և աուդիտորական էական ընթացակարգերը:
Վերահսկողության թեստերի ծրագիրը խմբի կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի գործունեության արդյունավետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման ընթացակարգերն են:
Աուդիտորական էական ընթացակարգեր են համարվում հաշվապահական հաշիվների մնացորդների և շրջանառությունների հավաստիության ստուգման ընթացակարգերը:
Ներքին աուդիտի ծրագրի ձևավորման փուլի ավարտին այն անհրաժեշտ է փաստաթղթավորել և հաստատել՝ ըստ նախապես սահմանված կարգի:
Ներքին աուդիտի ծառայության ծրագրի մեջ պետք է ներառել ինչպես համախմբված,
այնպես էլ անհատական ֆինանսական հաշվետվությունների ներքին աուդիտի ընթացակարգերի իրականացումը:
Աուդիտորական աշխատանքների իրականացման փուլում, առաջին հերթին՝ պետք է
անցկացնել համապատասխան ընթացակարգեր: Ներքին աուդիտի ծրագրում առաջարկվում է իրականացնել հետևյալ աուդիտորական ընթացակարգերը`
1. տնտեսական գործառնությունների թեստավորում, որ անհրաժեշտ է համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների առանձին հոդվածների արժանահավատության գնահատման համար,
2. համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների հոդվածների թեստավորում,
որի նպատակը տեղեկատվական տվյալների արժանահավատության ստուգումն է,
3. վերլուծական ընթացակարգեր, որոնք կիրառվում են խմբի կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության ուսումնասիրության և ֆինանսական
արդյունքների գնահատման համար:
Աուդիտորական գործընթացում ներքին աուդիտորը պարտավոր է բացահայտել անհատական և համախմբված ֆինանսական հաշվետվություններում կատարված խեղաթյուրումները հետևյալ ուղղություններով`
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հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի թերություններ,
 ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման գործընթացում սահմանված կարգից շեղումներ:
Ֆինանսական հաշվետվություններում խեղաթյուրումները բացահայտելու համար
ներքին աուդիտորին անհրաժեշտ է գտնել դրանց հնարավոր պատճառները:
Ներքին աուդիտի արդյունավետության մակարդակի բարձրացմանը կարող է նպաստել կազմակերպությունների խմբերում ժամանակակից ծրագրային համակարգերի կիրառումը: Այն կապահովի խմբի բոլոր կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական
գործունեության մասին տեղեկատվության հավաքագրում, մշակում և ներկայացում
ՖՀՄՍ ստանդարտներով: Դրա հետ միասին, ծրագրային համակարգերի օգնությամբ
կարելի է անցկացնել նաև համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների ցուցանիշների վերլուծության հետազոտություններ:
Աուդիտի իրականացման արդյունքներով բացահայտված խեղաթյուրումները ներքին
աուդիտորն արտացոլում է աուդիտորական հաշվետվության մեջ, որի նպատակն է կազմակերպությունների խմբի ներքին աուդիտի կոմիտեին և գործադիր ղեկավարությանը
տեղեկացնել հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերում առկա այն թերությունների մասին, որոնց պատճառով ֆինանսական հաշվետվություններում կարող են կատարվել էական սխալներ, ինչպես նաև ներկայացնել համապատասխան առաջարկություններ այդ համակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ:

АРШАК АРАКЕЛЯН
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ СТРАТЕГИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
В ГРУППАХ ПРЕДПРИЯТИЙ РА
Ключевые слова: группа предприятий, консолидированная
финансовая отчетность, стратегия аудита, внутренний аудитор
В статье рассмотрены проблемы формирования стратегии внутреннего аудита в группах
предприятий РА. По мнению автора, достоверность и прозрачность консолидированной финансовой отчетности групп предприятий обусловлена уровнем эффективности внутреннего
аудита. На это может существенно влиять решение проблем, связанных с формированием
стратегии внутреннего аудита.
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ARSHAK ARAKELYAN
ISSUES OF INTERNAL AUDIT STRATEGY FORMATION IN
GROUPS OF ORGANIZATIONS IN RA
Key Words: groups of organizations, consolidated financial
reporting, audit strategy, internal auditor
Problems of internal audit strategy in groups of organizations are considered in the article. The
author believes that reliability and transparency of companies' consolidated financial statements is
determined by efficiency level of internal audit. Solution of problems connected with internal audit
strategy formation can considerably affect efficiency level.

ԱՐՏԱԿ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

SWIFT ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻ ԴԱՇՆՈՒԹՅԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐ
ԱՆՋԱՏՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. SWIFT, Ռուսաստանի Դաշնություն, համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցության համակարգ, անկանխիկ հաշվարկավճարային գործարքներ,
տնտեսական պատժամիջոցներ, միջբանկային փոխանցումներ
SWIFT համակարգն ապահովում է մի ցանց, որը հնարավորություն է տալիս ամբողջ աշխարհի ֆինանսական հաստատություններին անվտանգ, ստանդարտացված և կայուն միջավայրում
ուղարկելու և ստանալու տեղեկություններ ֆինանսական գործառնությունների վերաբերյալ։
Ռուսաստանի անջատումը SWIFT համակարգից կհանգեցնի պատժամիջոցների էական
խստացման։ Մասնավորապես՝ անջատման հետևանքով էականորեն կթանկանա արտաքին
տնտեսական գործարքների արժեքը։ Բացի այդ, կարող են առաջանալ տեխնիկական բնույթի
խնդիրներ, որոնք կզսպեն ոչ միայն երկրի բոլոր արտաքին տնտեսական կապերի, այլ նաև ամբողջ ազգային տնտեսության զարգացումը։

Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների (ՄՏՀ) կարևորագույն բաղկացուցիչներից մեկը միջբանկային գործարքներն են, որոնք ապահովում են ինչպես ՄՏՀ
առանձին տեսակների, այնպես էլ ամբողջ ՄՏՀ բնականոն իրականացումը։ Այդ գործարքների անվտանգ, արագ և հուսալի իրականացման գործում իր ուրույն տեղն ու դերն
ունի SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) համակարգը։
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Այժմ տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում SWIFT-ը։ Դա համաշխարհային միջբանկային ֆինանսական հեռահաղորդակցության համակարգ է, որը ստեղծվել է 1973
թվականին՝ 15 երկրներ ներկայացնող 239 բանկերի կողմից։ Հիմնադրվելով ըստ բելգիական օրենսդրության՝ ներկայումս այդ համակարգի անդամ է ավելի քան 10500 բանկ
աշխարհի 215 երկրից1։ Այս համակարգով տարեկան իրականացվում է 2,5 մլրդ վճարային հանձնարարական2։
Համակարգի ակտիվ անդամներից է Ռուսաստանի Դաշնությունը (ՌԴ)։ ՌԴ-ն
SWIFT-ին անդամագրվել է 1989 թվականին, այն ժամանակ, երբ դեռևս չէր փլուզվել
Խորհրդային Միությունը։ Ներկայումս ռուսական շուրջ 600 բանկ և կազմակերպություն
են անդամակցում այս համակարգին։ Մասնակիցների քանակով ՌԴ-ն գրավում է երկրորդ տեղը՝ զիջելով միայն ԱՄՆ-ին, իսկ հոսքերի ծավալով՝ 22-րդն է3։
Ինչպես գիտենք, պայմանավորված Ուկրաինայում սկիզբ առած ճգնաժամով, խիստ
վատացել են Արևմուտք – ՌԴ և՛ քաղաքական, և՛ տնտեսական հարաբերությունները։
Սրա վառ դրսևորումն են այն տնտեսական պատժամիջոցները, որոնք ԱՄՆ-ը և Եվրոմիությունը սահմանել են ՌԴ նկատմամբ։ Այս ամենն իր բացասական ազդեցությունն արդեն իսկ ունեցել է ռուսական տնտեսության վրա։ Սակայն Արևմուտքը չի ցանկանում
կանգ առնել և քննարկում է, ի թիվս այլ պատժամիջոցների, ՌԴ-ին հեռացնել նաև SWIFT
վճարային համակարգից։ Ուստի նպատակահարմար է տեսնել, թե այդ քայլն ինչ
հետևանքներ կունենա ինչպես ՌԴ-ի, այնպես էլ նրա հիմնական գործընկերների համար։
Ներկայումս ՌԴ անկանխիկ վճարային հաշվարկներում էական է այս համակարգի
դերը, և եթե Արևմուտքի սպառնալիքը դառնա իրականություն, ապա այս պետությունը,
ինչպես նաև նրա հիմնական գործընկերները կկանգնեն լուրջ խնդիրների առջև։ Պետք է
նշել, որ այս համակարգից անջատման նախադեպ արդեն իսկ կա։ Խոսքն Իրանի Իսլամական Հանրապետության մասին է, որը, միջուկային ծրագրի դեմ Արևմուտքի պատժամիջոցների շրջանակներում, 2012 թվականին անջատվել է այս համակարգից՝ բավական
մեծ վնաս կրելով ազգային տնտեսությունում։ Մասնավորապես՝ իրանական բանկերը
զրկվել են արտերկրում գտնվող թղթակցային հաշիվների վարումից: Սա էլ, իր հերթին,
գրեթե անհնար է դարձրել վերազգային առևտրային և այլ գործարքների սպասարկումը։
Այժմ տեսնենք, թե այս պահի դրությամբ ինչպիսի ակնհայտ հետևանքներ կարող է
ունենալ այս պատժամիջոցի հնարավոր կիրառումը։
Ինչպես վերը նշվեց, SWIFT համակարգը ներկայումս համաշխարհային միջբանկային
անկանխիկ հաշվարկավճարային գործարքների հիմքն է, ուստի ՌԴ անջատման դեպքում
կառաջանան ինչպես լուրջ տնտեսական, այնպես էլ տեխնիկական բնույթի խնդիրներ։
Նախ՝ հնարավոր չի լինի իրականացնել հաշվարկավճարային գործարքներ ոչ երկրի
ներսում, ոչ էլ, առավել ևս, արտաքին գործընկերների հետ։ Այս պայմաններում կտրուկ

1

Российская национальная ассоциация SWIFT, http://www.rosswift.ru
SWIFT- https://ru.wikipedia.org/wiki/SWIFT
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Российская национальная ассоциация SWIFT- http://www.rosswift.ru
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կաճեն յուրաքանչյուր գործարքի սպասարկման գործարքային ծախսերը, քանի որ կաճեն
ինչպես գործարքի կատարման ժամանակը, այնպես էլ՝ դրա միջնորդավճարները։ Առավել լուրջ հարված կհասցվի արտարժութային գործարքներին, որոնք միջազգային տնտեսական հարաբերությունների հիմքն են։
ՌԴ ԿԲ-ն բավական լուրջ է ընդունում այս պատժամիջոցի հավանականությունը, ուստի փորձում է ձեռնարկել համապատասխան միջոցառումներ, որոնք նվազագույնի
կհասցնեն բացասական հետևանքները։
Մասնավորապես՝ վերջերս այս կառույցը ստուգել է միջազգային փոխանցումներում
Telex համակարգի վերստին կիրառման հնարավորությունը, որ ստեղծվել է նախորդ դարի
20-ական թվականներին և ակտիվ շահագործվել մինչև նոր, ավելի արագ ու կատարյալ
համակարգի՝ SWIFT-ի ստեղծումը։ Ստուգման արդյունքները ցույց են տալիս, որ համակարգը գործուն է և կարող է սպասարկել իրականացվող գործարքները։ Սակայն չմոռանանք, որ, այս ամենով հանդերձ, այս հնարավոր քայլը զերծ չէ բացասական հետևանքներից։ Նախ՝ յուրաքանչյուր բանկից կպահանջվի միջինը 30-50 հազ. դոլար և մեկ ամիս՝
հին համակարգին գործող համակարգը վերստին համապատասխանեցնելու համար1։
Բացի այդ, այս համակարգը մի քանի անգամ ավելի աշխատատար է և պահանջում է
լրացուցիչ աշխատուժի ներգրավում, որն էլ էականորեն կբարձրացնի անկանխիկ հաշվարկավճարային գործարքների գները։ Սա էլ, իր հերթին, լուրջ խոչընդոտներ է ստեղծում տարաբնույթ տնտեսական գործարքների իրականացման համար։
SWIFT համակարգից անջատմամբ և հնարավոր մեկ այլ համակարգի անցմամբ միջինը մեկ գործարքի կատարման համար պահանջվող ժամանակը կավելանա 3-4 օրով,
իսկ սա հղի է այնպիսի լուրջ տնտեսական խնդրով, ինչպիսին է առկա իրացվելիության
համար լրացուցիչ միլիարդավոր դոլարների պահանջը։ Բացի այդ, բանկային բոլոր տեսակի փոխանցումների միջնորդավճարները միջինը կաճեն 2-3 անգամ։
Այսպիսով՝ ելնելով վերը նշվածից, կարելի է եզրակացնել, որ SWIFT համակարգից
ՌԴ բանկերի հնարավոր անջատման դեպքում գոնե նախնական փուլում էական հարված
կհասցվի ամբողջ տնտեսությանը, քանի որ, պայմանավորված հաշվարկավճարային գործարքների խնդիրներով, կարող է կտրուկ նվազել առանց այն էլ վերջերս շեշտակի անկում գրանցած ներդրումների ներհոսքը, սակայն ամենաէական հարվածը կհասցվի ՌԴ
միջազգային առևտրին, քանի որ շատ գործընկերների համար այլևս շահավետ չի լինի
գործարքներ կնքել այդ երկրի ռեզիդենտների հետ։ Պետք է նշել, որ այս պատժամիջոցի
հնարավոր կիրառման դեպքում կտուժեն նաև Արևմուտքի այնպիսի ներկայացուցիչներ,
ինչպիսիք են Նիդեռլանդները, Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան և այլն, սակայն վերջերս Եվրոպական խորհրդարանի կոչը՝ դադարեցնել ՌԴ մասնակցությունը այս կարևորագույն համակարգին, ցույց տվեց, որ նշված երկրները պատրաստ են գրեթե ամեն ինչի,
որպեսզի ծնկի բերեն ՌԴ-ին։
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Այդ պատժամիջոցի կիրառումից լուրջ կորուստներ կկրի նաև մեր պետությունը, քանի որ նրա ինտեգրվածության աստիճանը ռուսական տնտեսությանը խիստ բարձր մակարդակի վրա է և ապագայում գնալով էլ ավելի կաճի՝ պայմանավորված Եվրասիական
տնտեսական միության լիիրավ անդամ դառնալով։ Մասնավորապես՝ ՌԴ-ն Հայաստանի
Հանրապետության (ՀՀ) հիմնական առևտրային գործընկերն է, և, որ ամենակարևորն է,
հիմնական գործարքները կատարվում են դոլարով, ընդ որում, SWIFT համակարգով։
Պետք է նշել, որ տարեկան ՌԴ-ից ՀՀ է փոխանցվում մոտ 2 մլրդ դոլար, որի էական մասը բաժին է ընկնում ֆիզիկական անձանց կողմից կատարվող տրանսֆերտային փոխանցումներին։ Այստեղ տեղին է ևս մեկ անգամ հիշատակել այն, որ ՌԴ-ից ՀՀ փոխանցվող
տրանսֆերտները ՀՀ փոխանցվող ամբողջ տրանսֆերտների շուրջ 80 տոկոսն են, որոնք
ծածկում են ՀՀ առևտրային հաշվեկշռի պակասուրդի շուրջ 70 տոկոսը1։ Այս պայմաններում կարելի է ասել, որ ՌԴ նկատմամբ նշված պատժամիջոցի կիրառումը կարող է շատ
լուրջ հետևանքներ ունենալ նաև նրա ապագա գործընկերների՝ Եվրասիական տնտեսական միության անդամների, առավել ևս՝ Հայաստանի համար։
Այժմ տեսնենք, թե վերազգային մակարդակով ինչպես կարելի է մեղմել այս պատժամիջոցի հնարավոր կիրառումը։ Իհարկե, միանգամից գլոբալ բնույթի քայլեր կատարել
հնարավոր չէ։ Այլ կերպ ասած՝ ՌԴ-ն չի կարող ինչպես կարճաժամկետ, այնպես էլ միջնաժամկետ հեռանկարում ստեղծել միջբանկային հաշվարկավճարային գործարքների մի
այնպիսի համակարգ, որը կկարողանա իր հնարավորություններով մրցակից լինել
SWIFT-ին։ Այստեղ ավելի նպատակահարմար է նախաձեռնել տարածաշրջանային մակարդակի համակարգերի ստեղծում, որի մասին չնայած խոսվում է, սակայն որոշակի
քայլեր դեռևս չեն ձեռնարկվում։ Այդպիսի տարածաշրջանային համակարգ կարող է
ստեղծվել, օրինակ՝ ՌԴ-ի, Ղազախստանի, Բելառուսի և Հայաստանի միջև՝ տեղային մակարդակով մեղմելով այդ պետությունների վրա պատժամիջոցի ազդեցությունը։ Այդպիսի
համակարգ կարող է ստեղծվել Շանհայի կազմակերպության և այլ նմանատիպ ձևաչափերով։
Պետք է հիշատակել այն, որ ինչպես հին միջբանկային փոխանցումների համակարգերի վերստին գործարկումը, այնպես էլ, առավել ևս, նորերի ստեղծումը մասնակիցներից
կպահանջեն հսկայածավալ աշխատանք, ինչպես նաև խոշոր ֆինանսական ռեսուրսներ։
Այս պայմաններում օբյեկտիվորեն այդ ծախսերի էական մասն իր վրա պետք է վերցնի
ռուսական կողմը, քանի որ գործընկերներից ոչ բոլորը կունենան մեծ շահագրգռվածություն՝ կատարելու այդ ծախսերը։
Ամփոփելով վերը նշվածը՝ կարելի է եզրակացնել, որ SWIFT համակարգից ՌԴ հնարավոր անջատումը կարող է բավական լուրջ հետևանքներ ունենալ ինչպես ռուսական,
այնպես էլ նրա հիմնական գործընկերների տնտեսությունների վրա։

1

Армения и Таможенный союз: оценка экономического эффекта интеграции: ЕБР, Центр интеграционных исследований, Санкт-Петербург, 2013, с. 13.

504

АРТАК АРАКЕЛЯН
ВОЗМОЖНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ УСЛОВИИ ОТКЛЮЧЕНИЯ
РФ ОТ СИСТЕМЫ SWIFT
Ключевые слова: SWIFT, Российская Федерация, Система
всемирных межбанковских финансовых
телекоммуникаций, безналичные операции, экономические санкции. межбанковские переводы
SWIFT обеспечивает сеть, которая позволяет финансовым учреждениям во всем мире посылать и получать информацию о финансовых операциях в безопасной, стандартизированной
и надежной окружающей среде.
Блокирование России от системы SWIFT было бы очень серьезной эскалацией санкций.
В частности, в результате отключения, могут резко подорожать трансакции между
внешнеторговыми партнерами.
Кроме этого, в результате отключения, могут возникнуть технические проблемы, которые будут тормозить развитию не только практически всех внешнеэкономических связей
страны, а также дальнейшему развитию всей национальной экономики.

ARTAK ARAKELYAN
POSSIBLE ECONOMIC CONSEQUENCES PROVIDED RUSSIAN FEDERATION
DISCONNECTION FROM SWIFT SYSTEM
Key Words: SWIFT, Russian Federation, Worldwide Interbank
Financial Telecommunication System, non-cash
transactions, economic sanctions, interbank
transfers
The System of Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) provides network
enabling worldwide financial institutions to send and receive financial transactions information in a
secure, standardized and reliable environment.
Blockading Russia from SWIFT system would be serious escalation of sanctions against Russia.
In particular, as a result of blockade, foreign trade transactions can abruptly rise in price..
In addition, as a result of disconnection, problems of technical character may occur hindering not
only all foreign trade relationships but national economy's further development as well.
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ԿԱՐԵՆ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆԵՐՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ներտնտեսական աուդիտ, ներքին վերահսկողություն, հաշվապահական հաշվառում,
ներքին աուդիտի ծառայություն, ֆինանսական հաշվետվություններ, աուդիտորական
ընթացակարգեր
Հոդվածում դիտարկվել են արտադրական կազմակերպություններում ներտնտեսական աուդիտի կազմակերպման հիմնահարցերը: Ներտնտեսական աուդիտի կազմակերպումը հնարավորություն կտա վերահսկողություն ապահովելու ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորման
գործընթացի վրա, հաստատելու տեղեկատվության հավաստիությունը, մատուցելու խորհրդատվական ծառայություններ, կատարելու տնտեսական գործունեության համալիր վերլուծություն և
բարձրացնելու կառավարման համակարգի արդյունավետության մակարդակը:

Շուկայական տնտեսության պայմաններում արժանահավատ տեղեկատվության ձևավորման գործում բացառիկ նշանակություն ունի ներտնտեսական աուդիտը, որը համարվում է արտադրական կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման կարևոր նախադրյալներից մեկը:
Ներքին աուդիտի կազմակերպումը պայմանավորված է արտադրական կազմակերպությունների գործունեության կառավարման անհրաժեշտությամբ: Կառավարման համակարգի կարևոր խնդիրներից մեկը ֆինանսական հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության բացահայտումը և տնտեսական գործունեության թափանցիկության ապահովումն է: Արտադրական կազմակերպությունների համար այն ունի ռազմավարական նշանակություն, քանի որ արժանահավատ տեղեկատվության ստացմամբ շահագրգռված են շուկայի բոլոր մասնակիցները:
Ներտնտեսական աուդիտը կարող է պայմաններ ստեղծել երկրում ներդրումային
մթնոլորտի բարելավման և օտարերկրյա կապիտալի ներգրավման համար: Դրա հետ
միասին, ներտնտեսական աուդիտի առկայությունը միջազգային պրակտիկայում համարվում է ֆոնդային բորսաներում կազմակերպությունների արժեթղթերի գնանշման անհրաժեշտ պայմաններից մեկը:
Արտադրական կազմակերպությունների համար ներքին աուդիտի օրենսդրական
կարգավորումը ներկայումս հրատապ և անհրաժեշտ է դարձել, քանի որ պետք է հստակեցնել դրա նպատակի, շրջանակների և կազմակերպման, ինչպես նաև համապատասխան ստանդարտների ընդունման հետ կապված հարցերը:
Աուդիտորական գործընթացը պատշաճ իրականացնելու համար կարևորվում է դրա
հստակ կազմակերպումը, որը պայմանավորված է ներտնտեսական աուդիտի նպատակ506

ներով և խնդիրներով: Ներտնտեսական բնույթի աուդիտորական աշխատանքների իրականացումը, մի կողմից՝ կարող է ապահովել անհրաժեշտ տեղեկություններ կազմակերպության տնտեսական գործունեության վերաբերյալ, իսկ մյուս կողմից՝ դառնալ կարևոր
գործիք արտադրական կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության արդյունավետ վերահսկողության իրականացման և ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորման գործընթացում դրանց մեջ ներկայացված ցուցանիշների հավաստիության ապահովման գործում:
Աուդիտորական աշխատանքները նպատակահարմար է կազմակերպել ներքին աուդիտի ծառայության միջոցով, որը հնարավորություն կտա գնահատելու հաշվապահական
հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի արդյունավետությունը, ստուգելու նորմատիվ իրավական ակտերի ու հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության պահանջների պահպանումը, հաստատելու հաշվապահական հաշվառման համակարգի կողմից ձևավորված տեղեկատվության հավաստիությունը, ինչպես նաև մշակելու
միջոցառումների ծրագիր կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությամբ:
Աուդիտի կազմակերպումն առաջին հերթին անհրաժեշտ է այն կազմակերպություններին, որոնք ունեն բարդ կազմակերպական կառուցվածք կամ իրենց տնտեսական գործունեությունն իրականացնում են այլ տնտեսավարող սուբյեկտների հետ փոխկապվածության պայմաններում:
Արտադրական կազմակերպություններում նպատակահարմար է ձևավորել միջազգային չափանիշներին համապատասխանող վերահսկողության համակարգի այնպիսի մոդել, որի միջոցով հնարավոր է իրականացնել ներքին վերահսկողության, ներտնտեսական աուդիտի և ռիսկերի կառավարման համակարգերի արդյունավետության մշտադիտարկում:
Ներտնտեսական աուդիտը կազմակերպությունների տնտեսական գործունեության
վերահսկողության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչն է: Արտասահմանյան երկրներում ընդունված ներքին աուդիտի ստանդարտների համաձայն` առանցքային խնդիրներից է կազմակերպության կառավարիչներին երաշխիքների տրամադրումը (ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության գնահատում) ու խորհրդատվական
ծառայությունների մատուցումը (տնտեսական գործունեության արդյունավետության
բարձրացում):
Աուդիտի արդյունավետությունը նախ և առաջ պայմանավորված է ծրագրի մշակմամբ, որը պետք է ձևավորել աուդիտորական գործընթացի նպատակների իրագործման
առավել արդյունավետ ուղիների ընտրության հիման վրա: Աուդիտորական ծրագրի տարրերն են`
1. հաշվապահական հաշվառման ու ներքին վերահսկողության համակարգերի գնահատում,
2. աուդիտորական ընթացակարգերի անցկացում,
3. տեղեկատվության հավաստիության հաստատում,
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4. խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում,
5. կազմակերպության գործունեությունը բնութագրող ցուցանիշների համալիր վերլուծություն,
6. աուդիտորական հաշվետվության կազմում և կառավարիչներին ներկայացում:
Աուդիտի ծրագիրը նպատակահարմար է կազմել կազմակերպության տնտեսական
գործունեությունը բնութագրող տեղեկատվական տվյալների հիման վրա, որն աուդիտորին հետագայում թույլ կտա բացահայտել համապատասխան թերությունները կամ սխալները: Աուդիտորական ընթացակարգերի անցկացումը, նախ՝ պետք է սկսել տնտեսական
գործառնությունների թեստավորման միջոցով, որի հիման վրա հնարավոր է գնահատել
ֆինանսական հաշվետվությունների մեջ ներկայացված տեղեկատվական տվյալների հավաստիությունը: Աուդիտորական գործընթացում այնուհետև անհրաժեշտ է իրականացնել վերլուծական ընթացակարգեր, որոնց միջոցով համալիր կերպով կարելի է գնահատել
կազմակերպության տնտեսական գործունեության արդյունավետության մակարդակը:
Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման համակարգերի ուսումնասիրության ժամանակ ներքին աուդիտի ծառայությունը կարող է գնահատել`
 հաշվապահական հաշվառման վարման հիմնական սկզբունքները և քաղաքականությունը,
 տնտեսական գործառնություններն արտացոլող սկզբնական փաստաթղթերի
շրջանառության կազմակերպումը,
 հաշվային գրանցամատյանների մեջ տնտեսական գործառնությունների արտացոլման կարգը և դրանց ամփոփման մեթոդները,
 ֆինանսական հաշվետվությունների նախապատրաստման և կազմման կարգը:
Ներտնտեսական աուդիտորը ստուգում է ընդունված նորմատիվ իրավական ակտերի
պահանջներին կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման համակարգի համապատասխանության աստիճանը և հայտնաբերված խախտումներն արտացոլում իր
աշխատանքային փաստաթղթերում:
Ներքին աուդիտի ծառայությունը գնահատում է նաև կազմակերպությունների ներքին
վերահսկողության համակարգի արդյունավետության մակարդակը: Այն համարվում է արդյունավետ միայն այն դեպքում, երբ ժամանակին նախազգուշացնում և բացահայտում է
սխալ տեղեկատվությունը: Համակարգը պետք է ապահովի հաշվապահական հաշիվներում բոլոր գործառնությունների ճիշտ, ժամանակին ու սահմանված կարգով գրանցումներ:
Աուդիտորական գործընթացում ներտնտեսական աուդիտորը պետք է հայտնաբերի
ֆինանսական հաշվետվությունների այն սխալները, որոնք պայմանավորված են հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի թերություններով,
ինչպես նաև բացահայտի դրանց հնարավոր պատճառները:
Ներտնտեսական աուդիտորն աուդիտի գործընթացում բացահայտված թերացումները և սխալները ներկայացնում է աուդիտորական հաշվետվության մեջ, որի նպատակն է
կազմակերպության կառավարիչներին տեղեկացնել հաշվապահական հաշվառման և
ներքին վերահսկողության համակարգերում առկա այն թերությունների մասին, որոնց
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պատճառով ֆինանսական հաշվետվություններում կարող են կատարվել էական սխալներ: Եզրահանգումների հիման վրա ներքին աուդիտորն իր հաշվետվության մեջ ներկայացնում է նաև համապատասխան առաջարկություններ նշված համակարգերի կատարելագործման ուղղությամբ:
Արտադրական կազմակերպություններում ներտնտեսական աուդիտի կազմակերպման պայմաններում հնարավորություն կընձեռվի վերահսկողություն ապահովելու ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորման գործընթացի վրա, հաստատելու տեղեկատվության հավաստիությունը, մատուցելու խորհրդատվական ծառայություններ, կատարելու
տնտեսական գործունեության համալիր վերլուծություն և բարձրացնելու կառավարման
համակարգի արդյունավետության մակարդակը:

КАРЕН АРАКЕЛЯН
ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННОГО АУДИТА
Ключевые слова: внутрихозяйственный аудит, внутренний
контроль, бухгалтерский учет, служба
внутреннего контроля, финансовая отчетность, аудиторские процедуры
В статье рассмотрены проблемы организации внутрихозяйственного аудита в производственных организациях.Организация внутрихозяйственного аудита даст возможность обеспечить контроль над процессом формирования финансовой отчетности, утвердить достоверность информации, предоставить консультационные услуги, осуществить комплексный анализ хозяйственной деятельности и повысить уровень эффективности системы управления.

KAREN ARAKELYAN
ISSUES OF INTERNAL ECONOMIC AUDIT ORGANIZATION
Key Words: internal audit, internal control, accounting,
internal control service, financial reporting,
auditing procedures
The article considers issues of internal audit organization in industrial enterprises. Internal audit
organization will enable to excercise control over financial reporting processess, information validity
approval, consultation services, fulfillment of comprehensive analysis for economic activity and
enhancement of efficiency level control.
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ԱՆՆԱ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՆՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական միջնորդություն, ֆինանսավորում, փոխառու միջոցներ, կրթական վարկավորում, վարկունակության գնահատում,
վարկառուների բալային գնահատում
Ներկայումս գործում է ֆինանսավորման աղբյուրների բազմաբնույթ և դիվերսիֆիկացված
(բազմազանեցված) համակարգ: Հիմնավորվել են փոխառու միջոցների կիրառման անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը: Կրթական վարկավորման ժամանակ, ելնելով դրա անձնահատկություններից, առաջնային է դառնում վարկառուի վարկունակության գնահատումը, ինչի
նկատմամբ գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ: Դիտարկվել են վարկառուների բալային գնահատման մեթոդները:

Ֆինանսական միջնորդությունը ծառայությունների ամբողջություն է, ուղղված բիզնեսի ապահովմանը ֆինանսավորման միջոցներով, ընդ որում, բանկային վարկավորումը
կարելի է համարել դրա առավել կիրառվող ձևը:
Գործունեության ցանկացած ոլորտի կարևորագույն խնդիրը ֆինանսավորումն է:
Կախված դրա առանձնահատկություններից՝ դա լուծվում է յուրովի: Բարձրագույն կրթության կազմակերպման և իրականացման առանցքային հարցերից է ֆինանսավորման
հիմնախնդիրը: Գոյություն ունեն բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման տարբեր համակարգեր, սակայն այդ հիմնախնդիրը ոչ մի երկրում չի գտել արդյունավետ ու վերջնական լուծում և մշտապես վերանայվում է:
Ներկայումս աշխարհում գործում է ֆինանսավորման աղբյուրների բազմաբնույթ համակարգ: Ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրները կարելի է դասակարգել ըստ
հետևյալ խմբերի՝ պետական, մասնավոր, կորպորատիվ: Այստեղ ներառվում են տարբեր
մակարդակների բյուջեների միջոցները, կրթական հիմնարկության գործունեությունից
ստացվող միջոցները (ըստ կանոնադրության), իրավաբանական անձանց նպատակային
մուծումները, իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց կամավոր վճարումները, հիմնադիրների մուտքերը, այլ աղբյուրներ, որոնք չեն հակասում երկրի օրենսդրությանը: Այսպիսով՝ գոյություն ունի մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման աղբյուրների բազմազանեցում: Այսինքն` բոլոր շահագրգիռ օղակների կողմից ձևավորվում է մասնագիտական կրթության մեջ համատեղ իրականացվող ներդրումների գործընթաց:
Մեր երկրում բարձրագույն կրթության ծախսերի ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված մոդելի կազմում նպատակահարմար է ընդգրկել հետևյալ աղբյուրները` տնային
տնտեսությունների միջոցները, բյուջետային հատկացումները, ընկերությունների միջոց510

ները, հասարակական կազմակերպություններից, հիմնադրամներից ստացված միջոցները: Այստեղ կարևոր է այն, որ միջոցների ներգրավումը հաճախ իրականացվում է նաև
անուղղակի ձևով, տարբեր կարգի արտոնությունների տեսքով: Կարող են նաև ներգրավվել փոխառու միջոցներ, որոնք կտրամադրվեն տարբեր պայմաններով՝ կախված փոխառուի ֆինանսական և սոցիալական վիճակից: Նշված աղբյուրներից մեզանում գործում են
թվարկվածներից միայն առաջին երկուսը, ընդ որում, երկրորդը` սահմանափակ չափով,
հետևաբար՝ չափազանց կարևորվում է մնացած աղբյուրների ներգրավման ուղղությամբ
անհրաժեշտ պայմանների ստեղծումը:
Շուկայական հարաբերությունների զարգացումը, բյուջետային միջոցների շարունակական անբավարարությունը, բնակչության ցածր վճարունակությունը, մասնագիտական
կրթություն ստանալու՝ մշտապես աճող օբյեկտիվ պահանջարկը, ինչպես նաև որակյալ
կրթության ստացման հետ կապված ծախսերի աճը ենթադրում են միջոցների ներգրավման լրացուցիչ աղբյուրների բացահայտում և գոյություն ունեցողների օգտագործման արդյունավետության բարձրացում: Միաժամանակ, ներկայումս կրթությունը բնակչության
կողմից դիտարկվում է որպես նյութական բարեկեցությունը, սոցիալական կարգավիճակը,
շարժունակությունը ապահովող հիմնական միջոց:
Բարձրագույն կրթության ոլորտի գործունեության արդյունավետության, լրացուցիչ
միջոցների ներգրավման, բնակչության վճարունակության բարձրացման կարևոր աղբյուր են փոխառու միջոցները, որոնք թույլ կտան հնարավորինս մատչելի դարձնել բարձրագույն կրթությունը հասարակության լայն շերտերի համար:
Փոխառու միջոցների օգտագործումը կրթական ոլորտում լայն կիրառություն ունի աշխարհի շատ երկրներում: Կրթական վարկը դրամավարկային յուրահատուկ միջոց է, որի
օգնությամբ ստեղծվում է մարդու մտավոր ներուժի մեջ ներդրումների կատարման համակարգ:
Ներկայումս մասնագիտական կրթության վարկավորման համակարգերը հիմնականում կիրառվում են տնտեսապես զարգացած երկրներում, որտեղ գործում են կրթական
վարկավորման ազգային ծրագրեր: Այստեղ բնակչության վարկավորումն ընդհանրապես
ունի շատ լայն տարածում, ուստի և ուսանողների զգալի մասը կրթական կարիքների
նպատակով վերցնում է երկարաժամկետ վարկ՝ սովորաբար մինչև տասը, քսան տարի
ժամկետով, իսկ այնուհետև աշխատելով մարում է դա և կատարում տոկոսների վճարում:
Ընդհանուր առմամբ, վարկավորման պայմանները և չափանիշները տարբեր երկրներում
տարբեր են, սակայն բոլոր համակարգերին բնորոշ են խիստ արտոնյալ բնույթը, պետական աջակցությունը և շերտավորվածությունը: Մասնավորապես՝ տարբեր են վարկի դիմաց գանձվող տոկոսադրույքները, վարկի մարման արտոնյալ ժամանակահատվածը, ընտանիքի և ֆինանսավորման այլ աղբյուրներից ստացվող աջակցության հնարավորությունները:
Կարելի է առանձնացնել կրթական վարկավորման երկու հիմնական մոտեցում՝
1. Վարկերի մարումը և տոկոսների վճարումը կախվածության մեջ են վարկառուի
հավանական եկամուտներից:
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2. Վարկերի մարումը և տոկոսների վճարումը կախված չեն վարկառուի հավանական
եկամուտներից, այսինքն՝ կատարվում են պայմանագրային հիմունքներով, սովորաբար՝ վարկի մարման և տոկոսների վճարման ժամկետներով ու չափով, որոնք
կարող են որոշվել տարբեր կարգով:
Մեր երկրում ավելի նախընտրելի կլիներ երկրորդ տարբերակի կիրառումը: Դա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ եկամուտներից կախված մարման տարբերակը նպատակահարմար է կիրառել այնտեղ, որտեղ գործում է հարկային վարչարարության
ուժեղ համակարգ, բարձր է քաղաքացիների հարկային օրինապահության և կարգապահության մակարդակը:
Հիմնական խնդիրը, որին ուղղված է կրթական վարկավորումը, այն փակուղու վերացումն է, որ գոյություն ունի կրթության բնագավառում, այսինքն՝ անհրաժեշտ կրթության
բացակայություն, ցածր վարձատրվող աշխատանք, կրթության ստացման միջոցների
պակաս, անհրաժեշտ կրթության բացակայություն:
Բարձրագույն կրթության ոլորտում վարկային հարաբերությունների բնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ, որպես վարկառու, այստեղ հանդես են գալիս հիմնականում
ֆիզիկական անձինք: Ժամանակակից պայմաններում ֆիզիկական անձանց վարկավորումը միջազգային բանկային պրակտիկայում վարկային գործունեության ամենատարածված տեսակներից է, ինչի հաշվին ապահովվում է վարկային կազմակերպության եկամուտների զգալի մասը:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ վարկի այս ձևը հիմնականում բնութագրվում
է որպես սպառողական, սակայն, մեր կարծիքով, կրթական նպատակներով տրվողը
վարկի առանձնահատուկ տեսակ է, այսինքն` ոչ թե զուտ սպառման, կարիքների բավարարման համար օգտագործվող կամ սպառողական բնույթի, այլ ավելի ստույգ՝ ներդրումային բնույթի:
Ֆիզիկական անձանց վարկավորման գործընթացում առանձնացվում են երկու հիմնական փուլեր՝ վարկառուի վճարունակության և վարկունակության վերլուծություն և գրավի գնահատում, որոնք համապատասխանում են պարտքի մարման երկու եղանակներին՝
վարկառուի դրամական եկամուտների և գրավի առարկայի վաճառքից ստացված միջոցների հաշվին: Կրթական վարկավորման ժամանակ, ելնելով դրա առանձնահատկություններից, կարող է կիրառվել միայն առաջին եղանակը, հետևաբար՝ այստեղ առաջնային
նշանակություն է ստանում վարկավորման գործընթացի առաջին փուլը:
Ցանկացած ֆինանսական բնույթի գործունեության իրականացման ընթացքում անխուսափելի է ռիսկերի առաջացումը: Առավել բարձր է ռիսկայնությունը կրթական վարկավորման ժամանակ` պայմանավորված դրա առանձնահատկություններով: Դա վարկի
յուրահատուկ տեսակ է, և շատ երկրներում, նաև մեզանում դեռևս բացակայում են դրա
տրման հստակ մեխանիզմները, պետության երաշխիքները, վարկառուի հստակ գնահատման մեթոդաբանությունը, ինչպես նաև առաջացող ռիսկերի հաշվարկման և կանխատեսման հուսալի եղանակները, ուստի և յուրաքանչյուր վարկատու այս հարցին յուրովի է մոտենում:
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Վարկային ռիսկերի նվազեցման առաջնային խնդիր է վարկառուի վարկունակության
գնահատումը: Նման մոտեցումը ենթադրում է վարկառուի գնահատումը ֆորմալացված,
այսինքն` հիմնավորված և հստակեցված չափանիշների և դատողությունների հիման
վրա, որոնք հնարավոր է արտահայտել որոշակի հաշվարկներով: Դրանով են մեծապես
պայմանավորված վարկի վերադարձելիությունը և վարկավորման ամբողջ գործընթացի
կազմակերպման հաջողությունը:
Սովորաբար, առանձնացվում են ֆիզիկական անձանց վարկունակության գնահատման երկու հիմնական մեթոդներ՝ վարկային վերլուծաբանների կողմից արված եզրակացություններ (մասնագիտացված վարկային տեղեկատվական կազմակերպությունների
կողմից վարկային պատմությունների հիման վրա), որոնք հիմնված են փորձագիտական
գնահատումների և սուբյեկտիվ կանխատեսումների վրա, և բալային համակարգեր,
որոնք հնարավորություն են տալիս որոշումներ կայացնելու ֆորմալացված գնահատումների հիման վրա: Վերջինս գնահատման և կանխատեսման համակարգ է, որի միջոցով
հնարավոր է որոշել տվյալ վարկառուի կողմից վարկը վերադարձնելու հավանականությունը: Այն, միաժամանակ, թույլ է տալիս դասակարգել վարկառուներին որոշակի հատկանիշի հիման վրա, տվյալ դեպքում՝ վարկը վերադարձնելու հավանականության: Վարկառուների գնահատման բալային համակարգերի կիրառման ժամանակ հնարավոր է առանձնացնել այն բնութագրերը, որոնցով պայմանավորված է հաճախորդի կողմից պարտավորությունների կատարման հավանականությունը կամ հուսալիությունը: Յուրաքանչյուր բնութագրին տրվում է իր ռիսկայնության մակարդակին համապատասխան թվային
արտահայտություն՝ կշիռների տեսքով: Արդյունքում՝ ստացվում է որոշակի բնութագրերի
կշիռների հանրագումար, և որքան դա բարձր է, այնքան ավելի հուսալի ու վարկունակ է
հաճախորդը:
Վարկառուների բալային գնահատման մեթոդները նպատակահարմար է կիրառել
կրթական վարկավորման ժամանակ, այսինքն` բնութագրերի և դրանց տրվող կշռային
արժեքների միջոցով կարելի է առավել լիարժեքորեն հաշվառել այդ վարկավորման
առանձնահատկությունները: Այստեղ խնդիրն օգտագործվող բնութագրերի և դրանց համապատասխանող կշիռների ճիշտ որոշումն է:
Այս մեթոդի կիրառման ժամանակ ամենաբարդ և առայժմ լուծում չստացած հարցը
հենց այն օպտիմալ միավորների թվի որոշումն է, որից բարձր միավորներ հավաքած
վարկառուն համարվում է հուսալի, և նրան կարող է տրվել վարկ՝ նվազագույն ռիսկերով,
իսկ ցածրը՝ ոչ հուսալի, և նրան վարկ չի կարող տրվել:
Գործնականում յուրաքանչյուր վարկատու այս հարցին յուրովի է մոտենում` լուծելով
այն հաճախ կամայական կամ զուտ էմպիրիկ, փորձնական ձևով: Այսինքն՝ բացակայում
են օբյեկտիվ, ֆորմալացված չափանիշները այդ մեծության որոշման համար: Այսպիսով՝
խնդիրը վարկունակության որոշման ընթացքում այն չափանիշի կամ օպտիմալ թվի հաշվարկն է, ըստ որի որոշում է ընդունվում վարկի տրման մասին: Այդ չափանիշը պետք է
արտահայտի պարտաճանաչ վարկառուների և նրանց հավաքած միավորների այն թիվը,
որն անհրաժեշտ է պարտավորությունները չկատարող կամ անպարտաճանաչ վարկառուների հնարավոր կորուստները փոխհատուցելու համար:
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Ելնելով այդ դատողությունից՝ հնարավոր է կառուցել մոդել և կիրառել հաշվարկման
որոշակի մեթոդ: Այսինքն` դիտարկել խնդրին բավարարող բոլոր հնարավոր լուծումները
և ընտրել լավագույնը` ելնելով պահանջներից: Այս նպատակով հարմար է մշակել մոդել,
ինչի հիման վրա կարելի է հաշվարկել միավորների օպտիմալ թիվը` ծրագրավորման մեթոդների կիրառմամբ: Այն թույլ է տալիս, կախված յուրաքանչյուր նախորդ վարկառուի
կողմից իր վարկային պարտավորությունների կատարումից, այսինքն՝ վարկը չվերադարձրած կամ վերադարձրած վարկառուների թվի փոփոխումից և նրանց հավաքած
միավորների վերլուծությունից, մշտապես փոփոխել և ճշգրտել օպտիմալ թվի մեծությունը, այսինքն` կատարել վերահաշվարկ: Բացի այդ, այս դեպքում հնարավոր է բացահայտել վարկառուի առանձնահատկությունների և վարկունակության միջև օրինաչափությունները, ինչը զգալի տեսական և գործնական հետաքրքրություն է ներկայացնում: Այսպիսով՝ այդ մեծությունը ճկուն է և անընդհատ փոփոխվող՝ պայմանավորված նախորդ
վարկառուների կողմից իրենց պարտավորությունների կատարմամբ: Այս մեթոդներն ու
մոտեցումները կարող են կիրառվել նաև տնտեսության այլ ոլորտների համար:

АННА АСЛАНЯН
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ И ФИНАНСОВОЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВО
Ключевые слова: финансовое посредничество, финансирование, заемные средства, оценка кредитоспособности, бальные методы оценки заемщика
В настоящее время действует диверсифицированная и разнообразная система источников финансирования. Обоснована необходимость и целесообразность применения ссудных
средств. При образовательном кредитовании, исходя из его особенностей, первоочередное значение приобретает оценка кредитоспособности заемщика, по отношению к которому существуют различные подходы. Рассмотрены бальные методы оценки заемщика.

ANNA ASLANYAN
ISSUES OF ECONOMY DEVELOPMENT AND FINANCIAL INTERMEDIATION
Key Words:

financial intermediation, financing, borrowings, credit rating estimation, borrower's
assessment by marking method

Currently diversified system of financial sources is in operation. Need and expediency of loan
capital usage is grounded. Borrower's credit rating assessment in educational lending becomes of
primary importance. Marking methodology is considered for this purpose.
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ԱՐՄԻՆԵ ԲԱԲՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԿԱՐԵՆ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

«ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ»
ԹՈՂԱՐԿՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԽՆԴՐԱՀԱՐՈՒՅՑ ՎԱՐԿԵՐԻ
ՎԵՐԱԿԱԶՄԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾԻՔ
Հիմնաբառեր. կառուցվածքայնացված արտադրանք, արժեթղթավորում, սինթետիկ արժեթղթավորում,
արժեթղթերի թողարկում, ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ, վարկային պաշտպանություն, տրանշ, վարկային պորտֆել, վարկային ռիսկ, դիվերսիֆիկացիա (բազմազանեցում), ռիսկերի նվազեցում, ռիսկերի կառավարում, հատուկ նշանակության ընկերություն
Հոդվածում առաջարկվում է արժեթղթավորման ճանապարհով խնդրահարույց վարկերի ու
այլ ակտիվների զուգորդմամբ «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկման
մեխանիզմ: Այս առումով, ակտիվների ռազմավարական հակաբևեռ կառավարումն օգտավետ
կարևորություն ունի այն իմաստով, որ բանկի վարկային պորտֆելի արդյունավետության արժեքի
կառավարումը կարող է իրականացվել միավորված ֆինանսական իրացվելի գործիքների միջոցով:

«Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքներ» (Structured Credit Products,
Structured Financial Products, Structured Products) հասկացությունը տարբեր աշխատություններում բավական լայն իմաստով է ներկայացվում1: Մի կողմից՝ «կառուցվածքայնացված վարկային (ֆինանսական) արտադրանքների» մեջ հիշատակվում են ներդրումային
բարդ գործիքներ` կազմված առավել պարզ ածանցյալներից, կամ որ դրանք ածանցյալների համակցություններ են2, մյուս կողմից` նրանց բաղադրիչներին են վերաբերում նաև
այն ֆինանսական գործիքները, որոնք երկարաժամկետ գործիքների հատկանիշներին
նմանություն ունեն` կապված բազային ակտիվի վճարումների առանձնահատկությունների հետ:
Որոշ հեղինակներ սահմանում են դրանք որպես բարդ (համալիր) ֆինանսական գործիքներ, որոնց եկամտաբերությունը կապված է իրենց կազմի մեջ մտնող առավել պարզ
գործիքների հետ, այն է` վարկն իր տարբեր դրսևորումներով և մեկ կամ մի քանի ածանց-

1

Буренин А., Лобанов А., Галанов В., Фельдман А., Миркин Я., Шляпочники Я., Сорокопуд Г., Hull J.,
Chisholm A., Fabozzi F., Banks E. և այլ հեղինակներ:
2
Рубцов Б., Современные фондовые рынки, М., 2007, с. 72.
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յալ գործիքներ1: Մեկ այլ դեպքում` արժեթղթավորման ճանապարհով թողարկված հիփոթեքային պարտատոմսերն ու այլ արժեթղթերն են` հիմքում ունենալով ակտիվների «փուլի» (պարտքամբարի) դրամական հոսքերը2:
Այս ֆինանսական գործիքները հիմնականում (կարելի է ասել՝ մշտապես) թողարկվում են բանկերի և ներդրումային ընկերությունների կողմից. թողարկման առաջնային
խնդիրը թողարկողի գործունեության ֆինանսավորումն է, իսկ շուկայում շրջանառության
նպատակը` ռիսկերի և եկամուտների վերահսկումը: Հիմնական բաղադրիչներն են`
1. ամրագրված եկամտաբերությամբ գործիքներ` պարտատոմս (արժեկտրոնային և
զրոյական արժեկտրոնային), դեպոզիտ, մուրհակ (երբ նախօրոք հայտնի են ժամկետները և վճարումները),
2. սեփական կապիտալին կապված գործիքներ` բաժնետոմս, բաժնետոմսի ինդեքս,
ածանցյալ գործիքներ, օպցիոններ, ֆյուչերսներ, սվոփներ, վարկային որակ,
սպրեդ, ապրանքային պայմանագրեր, տոկոսադրույքներ, արտարժույթի կուրսից
կախված գործիքներ, գնաճից կախված գործիքներ, սինթետիկ և ածանցյալ արտադրանքներ (կոռելյացիա, տատանում, սինթետիկ ինդեքսներ, զամբյուղներ,
գնանշումների հարաբերական շարժ, ոչ ֆինանսական բաղադրիչներ (նույնիսկ ոչ
տնտեսական հիմքով` եղանակային պայմաններ, քաղաքական իրադարձություններ) և այլն:
Ընդհանուր առմամբ, «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքը» մեր կողմից
բնորոշվել է հետևյալ կերպ. դա համալիր ֆինանսական գործիք է` նախօրոք սահմանված
ռիսկի «պարամետրերով», սկզբնական ներդրումային կապիտալի վճարման և վերադարձի պայմաններով: Վճարումը կախված է բազային ակտիվի արժեքի փոփոխությունից
(աճից կամ նվազումից), որի հետ այն կապակցված է, իսկ հատկանիշները և վճարումների
պարբերականությունները որոշված են տվյալ ֆինանսական գործիքի բաղադրիչներով:
Ռիսկերի տեսակետից հիմնականում առանձնացվում են` թողարկողի «դեֆոլտ»,
ածանցված գործոններ, գործողության ժամկետ, եկամտաբերության կորուստ, իրացվելիություն: Գործում են երկու հիմնական պարամետրեր.
1. կապիտալի պաշտպանության մակարդակ, որը ցույց է տալիս, թե ներդրողն իր
սկզբնական ներդրումային գումարի քանի տոկոսը հետ կստանա ներդրումային
գործընթացի վերջում` կախված ընտրված ռիսկի մակարդակից (օրինակ՝ 90%, երբ
իրադարձությունների բարեհաջող զարգացման դեպքում ռիսկային 10%-ը կարող է
բերել նշանակալի եկամուտ),
2. ներդրողի մասնակցության գործակից, որը ցույց է տալիս, թե բազային ակտիվի
հնարավոր եկամտաբերության որ մասը ներդրողը կարող է ստանալ ներդրումա-

1

Roberto K., Structured Products, A Complete Toolkit to Face Changing Financial Markets. - John Wiley & Sons
Ltd., 2002, p. 2.
2
Fabozzi F., Handbook of Structured Financial Products. – New Hope, Pennsylvania: Frank J. Fabozzi Associates,
1998, p. 2.
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յին գործընթացի վերջում (օրինակ՝ ըստ ընտրված ակտիվի կապիտալի պաշտպանության մակարդակի և ներդրումային ժամկետի` մասնակցության գործակիցը
կարող է առաջարկվել ինքնաշխատ կերպով, այն բարձր է լինում կապիտալի
պաշտպանության ցածր մակարդակի և երկար ներդրումային ժամկետի դեպքում)1: Թողարկման ձևերն են` «նոտա» (տարբեր ֆինանսական ակտիվների ամբողջություն` համակցված որոշակի ձևով), պարտատոմս, լիազորագրային կառավարման համաձայնագիր, պարտաթուղթ, դեպոզիտ, ներդրումային փայ, բրոքերային համաձայնագրի շրջանակներում:
Օրինակ՝ ՌԴ-ում «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» շուկան նույնպես գտնվում է ստեղծման փուլում, չնայած առաջընթացի լուրջ քայլեր տեսանելի են: Սակայն որպես հիմնական արգելքներ են մնում թողարկողների և ներդրողների ըմբռնելիության ապարատի բացակայությունը, ածանցյալ ֆինանսական գործիքների շուկայի ցածր
զարգացվածության մակարդակը, ինչպես նաև օրենսդրական դաշտի սահմանափակումները:
«Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքները», որպես սինթետիկ ֆինանսական գործիքներ, ներառում են ներդրողի ռիսկերի ապահովվածության միջոցների համակցություն (վարկ, արժեթուղթ, երաշխավորություն, անշարժ գույքի և ակտիվների
«զամբյուղի» ապահովություն և այլն): Վարկային ռիսկի փոխառու (և ոչ գնորդ, այսինքն՝
«վարկային պաշտպանություն» վաճառող) կարող է լինել այդ նպատակով ստեղծված
«Հատուկ նշանակության ընկերությունը (ՀՆԸ)»2 (SPV/SPE (Special Purpose Vehicle/Entity),
որն ընդունում է վարկային պարտավորությունների ու այլ ֆինանսական գործիքների
ապագա դրամական հոսքերով ապահովվածության պորտֆելը, սակայն համաշխարհային ֆինանսական շուկայի փորձը մատնանշում է սինթետիկ արժեթղթավորման գլխավոր
առավելություններից մեկը, այն է` ֆինանսական միջնորդությունը հետ մղելը (հրաժարումը). այս իմաստով, «օրիգինատորը» (վարկատուն, թողարկողը) հնարավորություն է ունենում միաժամանակ հեջավորելու իր վարկային ռիսկերը և շարունակելու հարաբերություններն իր հաճախորդների հետ` հրաժարվելով էժան ֆինանսավորումից:
Սինթետիկ արժեթղթավորումը մի կառուցվածք է, որ միավորում է սովորական արժեթղթավորման հատկությունները և վարկային ածանցյալները, կամ սինթետիկ արժեթղթավորումը «կառուցվածքայնացված գործարքներ» են, որոնցում բանկերն օգտագործում են վարկային ածանցյալներ՝ որոշակիացված ակտիվների «փուլի» վարկային ռիսկը
երրորդ անձանց3 փոխանցելու համար:

1

Օրինակ` մասնակցության 0.74 (կամ 74%) գործակցի դեպքում բազային ակտիվի 30% գնի աճի ժամանակ
ներդրումային գործընթացի վերջում ներդրողը կարող է ստանալ 30% х 0.74 = 22.2% եկամուտ
(աղբյուրը` http://www.alpari.ru/ru/investor/structured_products/):
2
Սինթետիկ արժեթղթավորումը չի թույլատրում «օրիգինատորին» հանել (վաճառքի միջոցով) ակտիվները
հաշվեկշռից, այս դեպքում փոխանցվում է միայն վարկային ռիսկը, իսկ կապիտալը մնում է ռիսկային ծածկույթում: Սինթետիկ արժեթղթավորման ժամանակ` գնորդ ՀՆԸ-ի ստեղծումը պարտադիր չէ:
3
Роббе В., Жоб Ж., Секьюритизация и право, пер. с англ., М., Волтерс Клувер, 2008, 600[2 ] с. 2.
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Այդ նպատակով կարևորվում են.
 ակտիվների առանձնացումը և մեկուսացումը այլ տեսակի ռիսկերից,
 ռիսկերի լրացուցիչ ապահովության բոլոր տեսակները,
 թողարկվող արժեթղթերի վարկանիշների ձևավորումը,
 պորտֆելի գնահատումը «Mark-to-Model» հիմքով,
 պատասխանատվության տեղաբաշխման տրանշային համակարգը (Tranching),
որի նպատակն է տեղաբաշխել ակտիվներն ըստ դրանց պաշտպանվածության
աստիճանի: Առանձնացվում է ակտիվների խումբ, ըստ որի՝ «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» գնորդները ստանում են ավելի ցածր եկամուտ,
սակայն ներդրումների բարձր պաշտպանվածություն, իսկ մյուս տեսակները դասակարգվում են ըստ նշանակված եկամուտների մակարդակի: Այս պարագայում
ներդրողը ձեռք է բերում արժեթղթեր` կապված բոլոր ակտիվների խմբերի (ռիսկերի խմբերի) հետ:
«Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկման նպատակները
կարող են պայմանավորվել որակի վատթարացման պատճառով խնդրահարույց վարկերի վերակազմավորմամբ` այլ պարտավորությունների պորտֆելի ապահովածության վերավաճառքի զուգորդմամբ: Դա նշանակում է, որ բանկին հնարավորություն է ընձեռվում
գոյություն ունեցող ռիսկերը նվազեցնելու` դրանց որոշակի կշռի փոխանցման ճանապարհով: Հատկանշական է, որ այս ֆինանսական գործիքները կարող են ստեղծվել վարկերի
և այլ ակտիվների համախմբի արժեթղթավորման գործընթացում և, «օրիգինատորի», այլ
պարագայում նաև ՀՆԸ ջանքերի շնորհիվ, ներդրողների համար դառնալ ավելի գրավիչ:
Առաջարկում ենք ՀՀ բանկերի վարկային քաղաքականության բարելավման, վարկային ռիսկերի կառավարման (հեջավորման կամ դիվերսիֆիկացման) տեսանկյունից օգտագործել սինթետիկ արժեթղթավորման ճանապարհով խնդրահարույց վարկերի ու այլ
ակտիվների համակցությամբ «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկման և ռիսկերի գնահատման որոշակիացված պլան (մեխանիզմ).
1. Նախ՝ այս գործընթացի խութերից խուսափելու համար անհրաժեշտ է հիմնադրույթներից մեկն ընդունել այն, որ որոշակի բանկի կողմից առաջարկվող ակտիվների պորտֆելը պետք է պարունակի և՛ խնդրահարույց վարկեր, և՛ որպես այդ
ծավալով հակակշիռ` որակյալ այլ ակտիվներ (ոչ ռիսկային հիփոթեքային ու այլ
վարկեր, պարտատոմսեր, պարտաթղթեր, այլ արժեթղթեր, նաև դեպոզիտներ,
ապահովություններ ու այլ տարբեր ակտիվներ):
2. Այս պարագայում կարելի է զերծ մնալ «Հատուկ նշանակության ընկերության»
ստեղծումից և իրականացնել ակտիվների սինթետիկ արժեթղթավորում սեփական
նախաձեռնությամբ` ակտիվների «փուլի» դրամական հոսքերի ապահովությամբ:
Այսինքն՝ արժեթղթավորումը համարվում է ֆինանսական գործիքի ստեղծման միջոց, ավելի ճիշտ՝ գործիքի ստեղծման ուղղություններից մեկը, ըստ որի՝ ֆինանսական գործիքի դրամական հոսքերը պետք է ապահովված լինեն իրենց հիմքում
ունեցող և գրավի (ապահովության) դեր կատարող ակտիվների դրամական հոս518

քերով: Մեկ այլ դեպքում՝ որպես փոխառու կարող է հանդես գալ «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն» ՎՎԿ ՓԲԸ-ն:
3. Թողարկման փաստաթղթերի պահանջի հետ կապված, կարծում ենք, որ այս պարագայում անհրաժեշտ է օրենսդրական պարտադիր տարբերակված մոտեցում`
հաշվի առնելով թողարկվող արժեթղթերի կարճաժամկետ լինելը, և, փաստորեն,
կապիտալի արագ շրջապտույտն ապահովելու նպատակայնությունը:
4. «Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկման նպատակով
ակտիվների արժեթղթավորման գործընթացի կարևոր առավելություններից մեկն
այն է, որ ներդրողը որոշակի առումով կարող է ընտրություն կատարել ամբարվող
կամ հավաքագրվող ակտիվների տեսակի և որակի հետ կապված (պատվիրման
սկզբունքով), սակայն դա պետք է կախված լինի նաև արժեթղթերի թողարկման,
տեղաբաշխման առանձնահատկություններից և ծավալներից:
«Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկման պլան. այս
սինթետիկ ֆինանսական գործիքների թողարկումը կարող է իրականացվել հետևյալ փուլերով.
I փուլ. ֆինանսական գործիքի նախագծում-կառուցում,
II փուլ. հեջավորման ռազմավարության ընտրություն,
III փուլ. ֆինանսական գործիքի արտաքին ձևի ընտրություն,
IV փուլ. հաճախորդների կամ գործընկերների փնտրում,
V փուլ. գործարքների կնքում,
VI փուլ. վաճառքին հաջորդող գործառույթներ:
«Կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» թողարկումն իրականացնելիս առավել կարևոր է համարվում «նախագծում-կառուցում» փուլը, որը կարելի է իրագործել հետևյալ հաջորդական քայլերով.
1. Հաճախորդի պահանջարկի ուսումնասիրում. այստեղ կարևորվում են ֆինանսական գործիքի ժամկետը, արժեկտրոնային և ոչ արժեկտրոնային լինելը, ռիսկայնության աստիճանը, բազային փոփոխականությունը, շուկայի ուղղվածությունը
(աճ, անկում, բարձր և ցածր տատանումներ):
2. Բազային ակտիվների ընտրություն (ըստ եկամտաբերության և ժամկետայնության):
3. Դրամական հոսքերի ընտրանքի նախագծում, որն իրականացվում է հետևյալ քայլերով.
ա) փոփոխականության որոշում (ակտիվների ոչ ժամանակացուցային դրամական
հոսքերից կամ շուկայական գների ոչ բարենպաստ տատանումից ապահովագրման դեպքում),
բ) հիմնական ժամանակահատվածների որոշում,
գ) բազային փոփոխականության և դրամական հոսքերի կապի հաստատում:
4. Լրացուցիչ պայմանների համաձայնեցում և ավելացում:
5. Ֆինանսական գործիքի արժեքային պարամետրերի կամ ցուցանիշների գնահատում:
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6. Ֆինանսական գործիքի վերջնական կարգաբերում և հաստատում:
Ներկայումս «կառուցվածքայնացված վարկային արտադրանքների» ներմուծման
գործընթացը ՀՀ կապիտալի շուկա դեռևս սաղմնային վիճակում է, իսկ թողարկողների և
ներդրողների փոխհարաբերությունների առումով՝ նորմատիվային բազայի համապատասխան մշակումները, ինչպես և ֆինանսական գործիքների թողարկման գործընթացը,
ներդրողների շահերի պաշտպանության առումով՝ տեղեկատվության թափանցիկ լինելը
և շուկայական սահմանաչափերի ճիշտ ամրագրումը պետք է դառնան առաջնային, պահանջեն հետևողական և հաշվենկատ մոտեցում:
АРМИНЕ БАБОЯН
КАРЕН МАМИКОНЯН
ВЫПУСК СТРУКТУРИРОВАННЫХ КРЕДИТНЫХ ПРОДУКТОВ КАК ИНСТРУМЕНТ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ПРОБЛЕМАТИЧНЫХ КРЕДИТОВ
Ключевые слова: структурированные продукты, производные финансовые инструменты (деривативы), кредитная защита, транш, секъюритизация, синтетическая секъюритизация,
выпуск ценных бумаг, кредитный портфель, кредитный риск, диверсификация,
снижение риска, управление рисками, компания специального назначения
В статье, способом секьюритизации, предлагается механизм выпуска структурированных кредитных продуктов, сочетанных проблематичных кредитов и других активов. В связи с
этим, стратегическое антиполярное управление активами имеет выгодную значимость в том
смысле, что управление стоимостью продуктивности кредитного портфеля банка можно осуществлять с помощью объединенных ликвидных инструментов.

ARMINE BABOYAN
KAREN MAMIKONYAN
STRUCTURIZED CREDIT PRODUCTS OUTPUT AS PROBLEMATIC CREDITS
RESTRUCTURIZATION TOOL
Key Words:

structurized
Credit
Products,
derivative
Financial Products, Structurized Products,
derivatives, credit protection, tranche, securitization, synthetic securitization, securities
issue, credit portfolio, credit risk, diversifi-
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cation, risk reduction, risks management,
Special Purpose Vehicle/Entity-SPV/SPE
Structurized credit products output mechanism is proposed through securitization for combined
problematic credits and other assets. In this regard, strategic antipolar assets management is of
beneficial significance in a sense that cost productivity management of a bank credit potfolio can be
exercised through incorporated liquid tools.

ԱՐՓԻ ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑ
Հիմնաբառեր. ՀՀ առևտրային բանկերի կապիտալ, ROA և
ROE, կապիտալի համարժեքություն, կապիտալացում
Կապիտալը շատ կարևոր դեր ունի բանկային գործունեության մեջ և հանդես է գալիս որպես
բանկերի կայունության ու զարգացման ապահովման միջոց: Ըստ ՀՀ ԿԲ կանոնակարգման` բանկերի վարկային ներդրումների ծավալը սահմանափակվում է բանկի կապիտալով:
Ուսումնասիրության արդյունքների հիման վրա կարելի է նշել, որ ՀՀ առևտրային բանկերն
ունեն բարձր կապիտալի համարժեքության մակարդակ, և այս տեսանկյունից, ՀՀ բանկային համակարգն աչքի է ընկնում իր կայունությամբ:

Առևտրային բանկերը, ինչպես նաև մյուս տնտեսավարող սուբյեկտներն իրենց գործունեության ապահովման և հետագա ծրագրերի կազմման և իրագործման համար պետք
է տնօրինեն դրամական որոշակի ռեսուրսներ:
Բանկի փաստացի համալրված կանոնադրական կապիտալը ստեղծվում է գործունեության առաջին իսկ պահից և պարտադիր պայման է բանկի՝ որպես իրավաբանական
անձի կազմավորման համար: Գլխավոր պահուստը ստեղծվում է բանկի տրամադրության
տակ մնացած զուտ շահույթից՝ բանկի գործունեության ընթացքում առաջացող չկանխատեսված կորուստները հատուցելու նպատակով:
Որքան մեծ է բանկի կապիտալը, այնքան ավելին է ներդրողների, վարկատուների և
հաճախորդների վսատահությունը նրա նկատմամբ, քանի որ կապիտալի մեծությունը
բանկի հուսալիության գրավականն է: Բանկերի գործունեությունը կարգավորող մարմինները և ֆինանսական շուկաները պահանջում են, որ բանկի վարկային ներդրումները և
մյուս ռիսկային ակտիվներն աճեն մոտավորապես նույն տեմպերով, ինչ տեմպով աճում է
նրա կապիտալը: Ըստ ՀՀ ԿԲ կանոնակարգման` բանկերի վարկային ներդրումների ծա521

վալը սահմանափակվում է բանկի կապիտալով, ինչպես նաև մեկ փոխառուի գծով ռիսկի
առավելագույն չափը ևս սահմանափակվում է ԿԲ կողմից սահմանված նորմատիվային
դաշտով1:
Բանկի կապիտալի ցուցանիշի օգնությամբ պետական մարմիններն իրականացնում
են բանկերի գործունեության գնահատում, վարկանշավորում և վերահսկողություն:
ՀՀ բանկային համակարգում, 2013 թ. ընթացքում վարկային պորտֆելի աճի տեմպերի դանդաղմանը զուգընթաց, արձանագրվել է կապիտալի համարժեքության նվազման
տեմպի դանդաղում: Վարկավորման համեմատ ավանդների ավելի արագ աճի հետևանքով բարձրացել է բանկային համակարգի իրացվելիությունը:
Իրականացված սթրես-թեստերի արդյունքներով պարզվել է, որ Հայաստանի բանկային համակարգը բավարար իրացվելի է և կապիտալացված շոկային իրավիճակներում
ռիսկերի ազդեցությունը կլանելու համար2:
ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալն 2013 թվականին ավելացել է
13.8%-ով (55.3 մլրդ դրամով), իսկ ընդհանուր ակտիվները` 18.8%-ով (465.9 մլրդ դրամով): Արդյունքում՝ ընդհանուր կապիտալի և ակտիվների հարաբերակցության ցուցանիշը
(լևերիջ) նվազել է 0.7 տոկոսային կետով և կազմել 15.5%:
Ընդհանուր կապիտալի աճը տեղի է ունեցել ՀՀ առևտրային բանկերի՝ 38.2 մլրդ
դրամ զուտ շահույթի և 11.4 մլրդ դրամ կանոնադրական կապիտալի համալրման հաշվին:
Արտաքին աղբյուրների հաշվին կանոնադրական կապիտալը համալրել է 4 բանկ:
Աղյուսակ 1
Հայաստանի 10 առաջատար բանկերն ըստ կապիտալի մեծության
(հազ. ՀՀ դրամ)

1

2

52 852 501
40 392 025
35 510 930
38 978 427
35 613 730
22 464 710
21 772 509
21 402 289

Զուտ աճ՝
տարեկան
կտրվածքով
11%
23.3%
16.2%
5.2%
23.8%
8.6%
30.1%
9%

Զուտ աճ՝
եռամսյակային
կտրվածքով
2.6%
9.4%
0.0%
-0.1%
5.3%
10.1%
7.7%
3.0%

16 832 662

21 350 520

27.2%

0.2%

18 395 429

19 419 727

15.9%

9.8%

Բանկի անվանում

31.12.2013

31.12.2012

30.09.2013

Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ
Արդշինինվեստբանկ
HSB Բանկ Հայաստան
Ամերիաբանկ
Բանկ ՎՏԲ Հայաստան
Հայբիզնեսբանկ
Ինեկոբանկ
Պրոմեթեյ Բանկ
ԱռէքսիմբանկԳազպրոմբանկի խումբ
Յունիբանկ

54 271 970
44 200 032
41 281 085
38 705 733
37 518 547
24 751 807
23 469 023
22 064 208

48 861 555
35 833 531
35 510 930
36 772 710
30 305 361
22 786 393
18 029 510
20 230 500

21 412 639
21 332 876

Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, կանոնակարգ 2:
ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2013:
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Վերլուծության արդյունքները ցույց են տվել, որ կանոնադրական կապիտալի մակարդակով 2011 թվականից ՀՀ բանկային համակարգի առաջատարն է «ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ
ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ-ն (54 մլրդ ՀՀ դրամ)՝ 2011 թվականի երկրորդ եռամսյակում կապիտալացմանն ուղղելով շահույթի և էմիսիոն կապիտալի հիմնական մասը: Ընդհանուր
կապիտալի չափերով հնգյակի երկրորդ տեղում է Արդշինինվեստբանկը` 44.2 մլրդ դրամ`
23,4% աճ, որն ապահովվել է կապիտալացման շնորհիվ, երրորդ տեղում է HSBC Բանկ
Հայաստանը` 41.3 մլրդ դրամ` 16,3% աճ, որը վճարել է շահաբաժիններ, իսկ մնացած
չբաշխված շահույթն ուղղել կապիտալի համալրմանը, չորրորդ տեղում է Ամերիաբանկը`
38.8 մլրդ դրամ` 5.5% աճ և հինգերորդ տեղում` ՎՏԲ-Հայաստան Բանկը` 37.5 մլրդ
դրամ, 23.8% աճ (վերջիններս աճ են ապահովել կապիտալացման շնորհիվ):
ՀՀ առևտրային բանկերի ընդհանուր կապիտալի համարժեքության նորմատիվային
ցուցանիշը 2012 թվականի համեմատ աճել է 0.1 տոկոսային կետով և 2013 թ. վերջի դրությամբ կազմել 16.7%` պայմանավորված ռիսկով կշռված ակտիվների նկատմամբ ընդհանուր նորմատիվային կապիտալի առաջանցիկ աճով:
2013 թ. ընթացքում բանկային համակարգում նկատվել են կապիտալի համարժեքության ցուցանիշի տատանում և նվազման միտում՝ հիմնականում պայմանավորված տարվա կտրվածքով տարբեր ժամանակաշրջաններում վարկային պորտֆելի որակի վատթարացման հետևանքով ընդհանուր նորմատիվային կապիտալի նկատմամբ ռիսկով կշռված
ակտիվների առաջանցիկ աճով: Այդուհանդերձ, բանկային համակարգի կապիտալի համարժեքությունը շարունակում է պահպանվել նվազագույն սահմանաչափից բավական
բարձր, ինչը բանկային համակարգին հնարավորություն է ընձեռում ռիսկերը չեզոքացնելու սեփական միջոցների հաշվին:
Որոշ բանկեր ևս բավարար կապիտալացված են, և 2013 թ. վերջի դրությամբ որևէ բանկում չի արձանագրվել կապիտալի համարժեքության նորմատիվային պահանջի խախտում1:
Կապիտալի կառավարում իրականացնելիս կարևորվում է նաև կապիտալի շահութաբերության հիմնախնդիրը` ROE-ի գործակիցը, ինչը հնարավորություն է տալիս բանկի ղեկավարներին, բաժնետերերին, մասնակիցներին պատկերացում կազմելու՝ որքան շահույթ են ապահովում իրենց ներդրած միջոցները, որքանով են դրանք աշխատում, և
արդյո՞ք արդարացված է կատարված ներդրումը:
Վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ Անելիք Բանկ ՓԲԸ և Բիբլոս Բանկ
Արմենիա ՓԲԸ բանկերի ROE ցուցանիշն ունի բացասական միտում, համապատասխանաբար՝ -10.6% և -3.9%: Անելիք Բանկ ՓԲԸ ROE նման ցուցանիշը պայմանավորված է
տոկոսային եկամուտների 11.1% և կապիտալի 8.6% նվազմամբ, իսկ Բիբլոս Բանկ Արմենիա ՓԲԸ-ինը՝ տոկոսային եկամուտ ապահովող ակտիվների 15% նվազմամբ, զուտ պահուստային ծախսերի 792.1% աճով, ինչպես նաև կապիտալի 1.7%-ով նվազմամբ: Հարկ է
նշել նաև ամենաբարձր ԿՀ ցուցանիշ ունեցող բանկերը` Մելլաթ Բանկ ՓԲԸ և ԲՏԱ Բանկ
ՓԲԸ, համապատասխանաբար` 94.4% և 58.4%, իսկ RՕE ցուցանիշը՝ 2.3% և 1.4% (վեր1

ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2013:
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ջինս ոչ արդյունավետ ֆինանսական ծրագրավորման հետևանք է և ծախսերի գերազանցում եկամտի նկատմամբ1):
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Գծապատկեր 12. Ըստ կապիտալի մեծության՝ 10 առաջատար բանկերի կապիտալի
համարժեքության և ROE ցուցանիշները

Ամփոփելով կարելի է նշել, որ ՀՀ առևտրային բանկերի RՕE ցուցանիշը նվազել է 2.2
տոկոսային կետով և կազմել 10.0%3:
Բանկային արդյունավետ գործունեության առումով, առավել նպատակահարմար է
իրականացնել ֆինանսական ծրագրավորումն այնպես, որ դա ներառի ճգնաժամային ծրագիր՝ նման իրավիճակում նվազագույն վնասներ կրելու կամ ընդհանրապես չհայտնվելու
նկատառումով:
ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր կապիտալը 2013 թվականին աճել է 16.7%-ով,
չորրորդ եռամսյակում աճն արագացնելով 4,2%-ից մինչև 5,9%` առ 31.12.13 թ. կազմելով
471,2 մլրդ դրամ: Այս ցուցանիշի տարեկան աճն ապահովվել է կանոնադրական կապիտալի 4,7% աճի հաշվին, որը տեղի է ունեցել 4 բանկերում կատարված կապիտալացման
ինչպես նաև վերագնահատման պահուստի շնորհիվ: Մասնավորապես՝ կանոնադրական
կապիտալը բաժնետոմսերի թողարկման հաշվին համալրել է ՊրոԿրեդիտ բանկը՝
33.4%-ով, Գազպրոմբանկի ներդրումների հաշվին՝ Առէկսիմբանկ-Գազպրոմբանկի խումբը՝ 33.2%-ով, մաժորիտար բաժնետիրոջ բաժնեմասի ավելացման հաշվին (Ripatonso
Holdings Ltd` բաժնեմասը 75.44%-ից մինչև 100%) Յունիբանկը կանոնադրական կապիտալը համալրել է 14.9%-ով, նոր բաժնետիրոջ` Belegingsmachepij Jongo LLC ընկերության
20% բաժնեմասով Արմսվիսբանկը համալրում է իրականացրել 44.3%-ով:
1
2
3

Հայաստանի բանկային ոլորտի ընդհանուր նկարագրություն, 2013 թ. արդյունքներ, KPMG, 2014, փետրվար:
Առևտրային բանկերի հրապարակած հաշվետվությունների տվյալներ:
ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2013:
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Brandirectory գործակալության կողմից հրապարակվել են 2013 թվականի տվյալներով համաշխարհային բանկային համակարգի շուկայական կապիտալացման ցուցանիշները: Այս ցուցակում առաջինը չինական ICBC-ն է` 242.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար, երկրորդը`
China Construction Bank-ը` 208.8 մլրդ ԱՄՆ դոլար, երրորդը` Wells Fargo-ն` 183 մլրդ ԱՄՆ
դոլար, չորրորդը՝ HSBC-ն` 180.3 մլրդ ԱՄՆ դոլար, հինգերորդ տեղում է JPMorganChase-ը`
172.3 մլրդ ԱՄՆ դոլար, 6-րդ տեղում՝ Agricultural Bank of China-ն` 152 մլրդ ԱՄՆ դոլար,
Bank of China-ն յոթերորդն է` 131.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ութերորդ տեղում է Citi բանկը` 112.4
մլրդ ԱՄՆ դոլար, Bank of America-ն իններորդն է` 105.2 մլրդ ԱՄՆ դոլար և Chase բանկը
եզրափակում է տասնյակը` 94 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
Brandirectory գործակալությունը հրապարակել է նաև 2013 թ. աշխարհի ամենաթանկ
բանկային ապրանքային նշանների ցանկը: Այն գլխավորում է ամերիկյան Wells Fargo-ն,
որի բրենդի արժեքը գնահատվել է 26 մլրդ ԱՄՆ դոլար, երկրորդ հորիզոնականում ամերիկյան Chase բանկն է` 23.4 մլրդ ԱՄՆ դոլար, եռյակը եզրափակում է բրիտանական
HSBC բանկը` 22.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար: Չորրորդ հորիզոնականում Bank of America-ն է` 22.4
մլրդ ԱՄՆ դոլար, Citi բանկը զբաղեցրել է 5-րդ հորիզոնականը` 21.7 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
Իսպանական խոշորագույն Santander բանկը 6-րդն է, բրենդը գնահատվել է 20.1 մլրդ
ԱՄՆ դոլար, 7-րդ տեղում է չինական ICBC-ն` 19.8 մլրդ ԱՄՆ դոլար, ֆրանսիական BNPParibas-ը ութերորդն է` 18.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար, չինական China Construction Bank-ը զբաղեցնում է իններորդ հորիզոնականը` 16.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ մեկ այլ չինական բանկ`
Agricultural Bank of China-ը եզրափակում է առաջին տասնյակը` 16.9 մլրդ ԱՄՆ դոլար:
Հայաստանում գործող VTB բանկի բրենդը գնահատվել է 2.3 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ
BTA բանկինը` 125 մլն ԱՄՆ դոլար:
Բանկի կապիտալացման մակարդակի բարձրացումը հանգեցնում է ակտիվների
ավելացմանը, որը նաև եկամտաբերության ավելացման աղբյուր է: Եկամուտների աճը,
իր հերթին, հանգեցնում է կապիտալի աճին, և այդ ազատ միջոցների արդյունավետ տեղաբաշխումը ևս եկամտաբերության աճի միջոց է: Այս շղթան ապահովում է բանկային
գործունեության անընդհատությունը, և յուրաքանչյուր օղակի արդյունավետ աշխատանքը
տվյալ բանկի ողջ գործունեության արդյունավետության գրավականն է:

АРПИ ГАБРИЕЛЯН
КАПИТАЛ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ КАК СРЕДСТВО СТАБИЛЬНОСТИ
Ключевые слова: капитал коммерческих банков РА, достаточность капитала, капитализация
Капитал играет очень важную роль в банковской деятельности и обеспечивает стабильность и перспективы развития банков. По регулированию ЦБ РА, кредитные инвестиции банков ограничиваются капиталом банка.
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По итогам исследования можно отметить, что коммерческие банки РА имеют высокий
уровень достаточности капитала и, в этой перспективе, банковская система РА имеет высокий уровень стабильности.

ARPI GABRIELYAN
RA COMMERTIAL BANKS CAPITAL AS MEANS OF STABILITY
Key Words:

commertial banks capital of RA, ROE, capital
sufficiency, capitalization

Capital plays very important role in banking activities and provides stability and development
perspectives of banks. By CB regulation of RA banks' credit investments are limited by a bank capital.
Research results help us notify that RA commertial banks have high rate of capital sufficiency,
and, in that sense, RA banking system has high stability level.

ԱՐԹՈՒՐ ԳԱԼՈՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՍՏՈԽԱՍՏԻԿ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴԻ
Հիմնաբառեր. մեթոդ, գնահատում, ներուժ, ստոխաստիկ
սահման, ցուցանիշ, հավաքագրում, հարկ,
կազմակերպություն, մարզ, թվային արժեք
Հոդվածի շրջանակներում խնդիր է դրվել ներկայացնելու ներկայումս լայն կիրառում ստացած
հարկային ներուժի գնահատման Frontier՝ ըստ ստոխաստիկ սահմանների գնահատման մեթոդը:
Frontier մեթոդի մեջ առանձնանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են արտադրական
կարողությունների վերջնական սահմանը և արտադրական կարողությունների ստոխաստիկ սահմանները: Հենց շնորհիվ առանձին չհետազոտվող փոփոխականների ոչ համամասնորեն բաշխվածությանը, որոնք ասոցացվում են օրինակ՝ անարդյունավետությամբ կամ կոռուպցիայով,
Frontier մեթոդը թույլ է տալիս գնահատել հարկային հավաքագրումների առավելագույն մեծությունը՝ առաջարկելով այդ չհետազոտվող փոփոխականների զրոյական ազդեցությունը: Եթե չհետազոտվող փոփոխականների բաշխման մեջ չկա հակահամամասնություն, ապա Frontier մեթոդով և
ՓՔՄ գնահատականների թվային արդյունքները կլինեն իրար շատ մոտ:
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Փորձենք ներկայացնել ներկայումս լայն կիրառում ստացած հարկային ներուժի գնահատման Frontier՝ ստոխաստիկ սահմանների գնահատման մեթոդը: Ի սկզբանե ստոխաստիկ սահմանների գնահատման մեթոդը ներդրվել է Aigner, Lovell, Schmidt (1977)
աշխատանքում և կիրառվել է արտադրական հնարավորությունների գործառույթի գնահատման համար այն դեպքում, երբ ընկերությունների մի մասն անարդյունավետ է օգտագործում իր հնարավորությունները: Այն կարող է կախված լինել ոչ չափելի գործոնների առկայությունից, որոնք արտադրության գործոնների միանման ծախսերի պարագայում թույլ չեն տալիս հասնել տեխնոլոգիական թողարկման առավելագույն հնարավորության (օրինակ` արտադրական գործոնների ոչ արդյունավետ համակցություն, վատ
կառավարում, անձնակազմի ոչ բավարար որակավորում և այլն):
Frontier մեթոդը կարելի է ներկայացնել հետևյալ հավասարմամբ.
Yi= b0 + ∑kj=1 bj xj + vi-ui ,
(1)
որտեղ հանկարծակի սխալը՝ e=vi-ui , բաղկացած է երկու մասից՝ vi և ui , որտեղ vi ունի
համամասնական բաշխում, իսկ ui խիստ դրական բաշխում (տվյալ հավասարության մեջ
է մտնում բացասական նշանով): Հանկարծակի սխալի ոչ համամասնական բաշխումով ui
բաղադրիչը նկարագրում է արտադրության անարդյունավետությունը: Այնուհետև տալով
vi բաշխումը (սովորաբար ընտրում են բնականոնը) և ui (առավել հաճախ են կիրառում
էքսպոնենտալ (աննախադեպ), կիսաբնականոն, հատած բնականոն) հավանականության ֆունկցիան, որի առավելագույնացումը տալիս է մոդելի ցուցանիշների գնահատականը:
Անհրաժեշտ է նշել, որ որպես ui բաշխում, որի տարրը գտնվում է խիստ դրական տիրույթում, իմաստ ունի նայել միայն ոչ համամասնական բաշխումները (բաշխման խտությունը համամասնական չէ մաթեմատիկական սպասման նկատմամբ), քանի որ ui համամասնական բաշխումները չեն համապատասխանում Frontier մեթոդի տրամաբանությանը (այս դեպքում բաշխումը կարելի է ներկայացնել որպես վերջնական անդամի, մաթեմատիկական սպասման և համամասնական բաղադրիչների գումար, որը չի կարող մեկնաբանվել որպես անարդյունավետության սխալ): Frontier մեթոդը թույլ է տալիս ոչ միայն
գնահատել արտադրական սահմանային կարողությունները, հաշվի առնելով անարդյունավետության չչափվող գործոնները, այլև, ինչպես ցույց է տրված Jondrow-ի (1982) աշխատանքում, գնահատել հենց անարդյունավետության արժեքը յուրաքանչյուր ընկերության համար: Ինչպես ցույց է տրված Waldman-ի (1982) աշխատանքում Frontier մոդելի
կիրառման համար գնահատականների կառուցման առավելագույն հավանականության
մեթոդի հիման վրա անհրաժեշտ է, որ նվազագույն քառակուսային մնացորդների երրորդ
մասը լինի բացասական: Հակառակ դեպքում առավելագույն հավանականության մեթոդը
Frontier և ՓՔՄ մոդելների համար կհամընկնի:
Frontier մեթոդի մեջ առանձնանում են այնպիսի հասկացություններ, ինչպիսիք են
արտադրական կարողությունների վերջնական սահմանը և արտադրական կարողությունների սխոլաստիկ սահմանները: Արտադրական կարողությունների վերջնական սահմանը, այսինքն՝ ուղիղ ռեգրեսիան ստացվում է, եթե (1) հավասարումից հեռացվեն երկու
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պատահական բաղադրիչները: Արտադրական կարողությունների ստոխաստիկ սահմանը ստանալու համար անհրաժեշտ է (1) հավասարումից հեռացնել միայն ui պատահական
բաղադրիչը, որը պատասխանատու է անարդյունավետության համար: Այսպիսով՝ ստոխաստիկ սահմանը տարբերվում է պատահական մեծությանը համամասնորեն դասակարգված սահմանից պատահական vi սխալով: Այսինքն՝ ստոխաստիկ սահմանը «ցրման
ամպ» է, որից հեռացված է չբացահայտված փոփոխականի բացասական ազդեցությունը:
Անարդյունավետության սխալի առկայության թեստավորումը այն հիպոթեզի ստուգման մեջ է, որտեղ ui դիսպերսիան հավասար է զրոյի: Ինչպես նշված է վերևում, Frontier
մեթոդի տրամաբանությունը համապատասխանում է միայն ui ոչ համամասնական բաշխմանը: Այսպիսով՝ անարդյունավետության սխալի առկայության թեստը, ui ոչ համամասնական բաշխման ֆունկցիայի կիրառմամբ, ոչ համամասնական սխալի անարդյունավետության թեստ է:
Մի շարք աշխատանքներում1 Frontier մեթոդը կիրառվում է տարածաշրջաններում
հարկային ներուժի գնահատման համար: Հարկային ներուժի գնահատումը Frontier մեթոդի կիրառմամբ էականորեն տարբերվում է մյուս գնահատականներից, մասնավորապես՝
ՓՔՄ-ռեգրեսիայի օգնությամբ կառուցված: Frontier մեթոդի հիմնական առավելությունն
է, որ այն թույլ է տալիս գնահատել ոչ թե հարկային հավաքագրումների միջին մեծությունը, այլ դրանց առավելագույն հնարավոր մեծությունը: Ինչպես նշված է Alfirman (2003)
աշխատանքում, հարկերի հավաքագրումը կարելի է դիտարկել նաև որպես որոշակի
արտադրական գործընթաց, այդ իսկ պատճառով այդ սահմանմամբ հարկային ներուժը
նման է արտադրական կարողությունների սահմանին: Այսինքն՝ հարկային ներուժը հարկային հավաքագրումների սահմանային մեծությունն է, որը կարող է ստացվել հարկերի
հավաքագրման գործընթացի անարդյունավետության բացակայության դեպքում:
Ի տարբերություն կիրառվող այլ մեթոդների, որտեղ հարկային ներուժը գնահատվում
է որպես հարկերի հավաքագրման միջին մեծություն (մաթեմատիկական սպասում),
Frontier մեթոդի կիրառումը թույլ է տալիս գնահատել հարկային ներուժը որպես հարկային հավաքագրման առավելագույն մեծություն, որը ավելի շատ է համապատասխանում
հենց հարկային ներուժի հասկացությանը: Այսինքն՝ հարկային ներուժի գնահատման համար, Frontier ռեգրեսիայի կիրառման դեպքում, ըստ էության, լուծվում է ուրիշ խնդիր,
քան երբ կիրառվում է ստանդարտ ՓՔՄ-ով գնահատումը: Frontier մեթոդի դեպքում
գտնվում է պայմանական մաթեմատիկական սպասումը ֆիքսված հետազոտվող փոփոխականների պայմանի և «զրոյական ներդրման» հետազոտվող փոփոխականների դեպքում, ի տարբերություն ՓՔՄ-ի, որով որոշվում է ուղղակի մաթեմատիկական սպասումը
հետազոտվող փոփոխականների ֆիքսման դեպքում: Այսպիսով՝ Frontier մեթոդը կիրառվում է միայն այն դեպքում, եթե չհետազոտվող փոփոխականները բաշխված են ոչ համամասնորեն: Վերջին հանգամանքը թույլ է տալիս վիճակագրորեն առանձնացնել այդ չհետազոտվող ոչ համամասնորեն բաշխված փոփոխականների ազդեցությունն այլ համա1

Alfirman (2003), Serra (2003), Esteller-More (2003):
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մասնորեն բաշխված՝ բաց թողնված փոփոխականների ազդեցությունից և հանկարծակի
սխալից, որոնց ազդեցությունը արտացոլվում է ազատ անդամի մեծության մեջ:
Հենց շնորհիվ առանձին չհետազոտվող փոփոխականների ոչ համամասնորեն բաշխվածության, որոնք ասոցացվում են, օրինակ՝ անարդյունավետությամբ կամ կոռուպցիայով, Frontier մեթոդը թույլ է տալիս գնահատել հարկային հավաքագրումների առավելագույն մեծությունը՝ առաջարկելով այդ չհետազոտվող փոփոխականների զրոյական ազդեցությունը: Եթե չհետազոտվող փոփոխականների բաշխման մեջ չկա հակահամամասնություն, ապա Frontier մեթոդով և ՓՔՄ գնահատականների թվային արդյունքները կլինեն
իրար շատ մոտ:
Ինչպես նկատում ենք, կազմակերպություններից գանձվող շահութահարկի մոդելավորման և հարկային ներուժի գնահատման՝ քննարկված մեթոդն ունի առավելություններ
և թերություններ: Այս առումով, ավելի կարևոր է, որ մեր երկրի հարկաբյուջետային քաղաքականության մշակման գործընթացում համապատասխան վերլուծությունների նպատակով կիրառվեն գիտականորեն հիմնավորված նման մոտեցումներ ու մեթոդներ, և
դրանք չկրեն զուտ տեսական բնույթ, պայմանավորված այն թվացյալ անհրաժեշտությամբ, որ, ըստ տարածքային տեղաբաշխվածության (հատկապես մարզերում) ՀՀ-ում
ձեռնարկատիրությունն այնքան էլ զարգացած չէ, բացի այդ բոլոր խոշոր հարկ վճարողները (ներառյալ՝ շահութահարկ), անկախ աշխարհագրական տեղաբաշխվածությունից,
հաշվառված են ՀՀ ֆինանսների նախարարության խոշոր հարկ վճարողների հարկային
տեսչությունում, որը տեղակայված է Երևանում, իսկ փոքր ու միջին բիզնեսի ներկայացուցիչները (մարզերին առավել բնորոշ) հիմնականում համարվում են ոչ թե շահութահարկ,
այլ շրջանառության հարկ վճարողներ:

АРТУР ГАЛОЯН
НАРИНЕ МАРТИРОСЯН
ОЦЕНКА НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИИ МЕТОДОМ ОЦЕНКИ
СТОХАСТИЧЕСКОЙ ГРАНИЦЫ
Ключевые слова: метод, оценка, потенциал, стохастическая
граница, коэффициент, налог, организация,
числовое значение
В рамках данной статьи была поставлена задача представить широко применяемый метод оценки налогового потенциала Frontier согласно методу стохастической оценки границ. В
методе Frontier выделяют такие понятия, как окончательная граница и схоластические границы производственных возможностей. Благодаря непропорциональному распределению отдельных неисследованных переменных, которые ассоциируются с такой непродуктивностью и коррупцией, метод Frontier позволяет оценить максимальный размер налоговых сборов, предлагая
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нулевое воздействие этих неисследованных переменных. Если не существует неравенства в
распределении этих неисследованных переменных, то данные цифровых значений метода
Frontier и метода наименьших квадратов будут очень близки друг к другу.

ARTHUR GALOYAN
NARINE MARTIROSYAN
ORGANIZATION’S TAX POTENTIAL ASSESSMENT BY METHOD OF
STOCHASTIC BORDER ASSESSMENT
Key words: method, assessment, potential, stochastic
border, ratio, recruitment, tax, company,
numerical value
The article aims at presenting “Frontier” as a widely applicable method for tax potential
assessment. The method distinguishes such concepts as final border and production capacity scholastic
borders. Due to unproportional distribution of unstudied separate variables associated with inefficiency
and corruption, “Frontier” enables to assess the maximum-size tax collection offering zero effect on
those unstudied variables. In case of equality in distributing these unstudied variables, numerical values
of “Frontier” method and smallest square methods come close to each other.

ԼԻԱՆԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԹԵԹԵՎ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. թեթև արդյունաբերության ոլորտ, ներդրումային ռիսկ, ռեսուրս, օտարերկրյա ներդրում, սիներգիա, դիվերսիֆիկացիա, քլաստեր, ռազմավարություն, արտադրության
ծավալ
Թեթև արդյունաբերությունն ունի կարևոր սոցիալական դերակատարում. լինելով առավելաբար աշխատատար ոլորտ` զարգացման դեպքում այն կարող է էապես նպաստել աշխատատեղերի ստեղծմանը: Ոլորտի արտահանող ընկերությունների մի մասը մասնագիտացած է օտարերկրյա գործընկերներին կարի և այլ ծառայություններ մատուցելու գործում, մյուս մասն իրականացնում է սեփական արտադրանքի վաճառք արտաքին շուկաներում:
Ոլորտի գերակա խնդիրներից են մաքսային և հարկային վարչարարության որոշակի բացերը,
արտաքին շուկաների մասին գիտելիքների և մարքեթինգային գործիքների տիրապետման պակասը, միջին մասնագիտական կրթության ցածր մակարդակը:
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Պետության կողմից թեթև արդյունաբերության ոլորտին աջակցություն ցուցաբերելու
հնարավոր գործիքների շրջանակը ներառում է շուկաների մատչելիության ապահովման
աջակցությունը, արտահանման կարողությունների զարգացումը, ֆինանսական մատչելիության ապահովումը:
Կառավարության կողմից արդեն իսկ գերակա հայտարարված ուղղությունների հետ
միջոլորտային փոխազդեցությունները (սիներգիա) նպաստելու են նախաձեռնությունների
ազդեցության մեծացմանը: Այդ առումով, արդյունաբերական ռազմավարության մեկնարկային փուլի ոլորտային կիզակետերի ընտրության ժամանակ դա դիտվում է որպես
կարևոր գործոններից մեկը: Սույն ռազմավարության ոլորտային հերթականությունների
սահմանման համար առանցքային նշանակություն ունեն ՀՀ Կառավարության կողմից
գերակա սահմանված ոլորտները, որոնցում հաստատվել են ոլորտային զարգացման
ռազմավարությունները կամ իրականացվում են առանցքային նախագծեր:
Մեկնարկային փուլի ոլորտային առաջնայնությունների ընտրության հիմքում 3 հիմնարար սկզբունքներ են`
 Արտահանման կառուցվածքի դիվերսիֆիկացիային (բազմազանեցմանը) նպաստելը, քանի որ Հայաստանի համար առաջնային խնդիրներ են մետաղական հանքարդյունաբերության զարգացումը և արտահանող այլ ճյուղերի պահպանումը:
 Քլաստերային զարգացման հնարավորությունը, քանի որ տնտեսության ճյուղի միջազգային մրցունակությունը պայմանավորված է քլաստերների առկայությամբ և
դրա հասունության աստիճանով:
 Միջամտությունների կենտրոնացումը արդյունավետության նպատակով. սահմանափակ ռեսուրսների պարագայում միջամտությունների կենտրոնացումը և առավելագույն փոխազդեցության (սիներգիաների) ձեռքբերումը ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման էական նախապայման են:
Ի հավելումն հիմնարար սկզբունքների` ոլորտային առաջնահերթությունների սահմանման ժամանակ հաշվի են առնվել նաև հետևյալ գործոնները.
 արտահանման ներկայիս կարողությունները,
 միջնաժամկետում հումքային ապահովման «նեղ տեղերի» բացակայությունը,
 սփյուռքի ներգրավվածությունը կամ ներուժը,
 հեռանկարում առավել բարձր արժեքի ստեղծման հնարավորությունները,
 ճյուղում ընկերությունների քանակը,
 օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները,
 զբաղվածության և տարածաշրջանային զարգացման վրա ազդեցությունը,
 տարբերակված արժեքային առաջարկի ձևավորման հնարավորությունը:
Այս մոտեցման արդյունքում վերամշակող արդյունաբերարության ոլորտները և այլ
փոխկապակցված տնտեսության ճյուղերը դիտարկվել են միասնական զարգացման համատեքստում՝ որպես համապատասխան համալիրներ (քլաստերներ): Այսօր տնտեսության և արտահանման կառուցվածքում գերակշռող են ռեսուրսների վրա հիմնված քլաստերները:
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Ռիսկի մակարդակի վերահսկողության գործառույթի իրականացման համար անհրաժեշտ է ներքին և արտաքին միջավայրերի անընդհատ մշտադիտարկում` նախկինում
չհայտնաբերված ներդրումային ռիսկի գործոնների, ինչպես նաև արդեն հայտնաբերվածների մակարդակներում փոփոխությունների բացահայտման նպատակով: Մշտադիտարկման արդյունքները պետք է ամրագրվեն և կուտակվեն տվյալների բազայում` ներդրումային ռիսկի մակարդակի հետագա գնահատման մեջ կիրառելու նպատակով (որպես կանոն, գնահատման ընթացքում օգտագործվում է ռիսկի գործոնների փոփոխությունների
մասին եղած վիճակագրական տեղեկատվությունը, որը պետք է լրացվի փորձագիտական գնահատականներով):
Որոշումները նախապատրաստելիս ներդրումային ռիսկի մակարդակի կառավարման
գործառույթը վերաբերում է հետևյալ հիմնական ուղղություններին.
1. Նորարարական նախագծերի փաթեթի կամ դրանց չափանիշների ենթադրվող
ձևավորման ընթացքում ներդրումային ռիսկի վերլուծություն` ներառելով նման ենթադրվող փոփոխությունների դեպքում ներդրումային ռիսկի էական գործոնների
նույնականացումը, դրա մակարդակի գնահատականը:
2. Եթե ռիսկի գնահատված մակարդակը բարձր է ընդունելի մեծությունից, ապա
անհրաժեշտ է կազմել (ճշգրտել) ներդրումային ռիսկի կառավարման ծրագիր կամ
(իջեցման անհնարինության դեպքում) նախապատրաստել և հիմնավորել նորարարական նախագծի փաթեթի այլ կառուցվածքի ձևավորման առաջարկություններ:
Ներդրումային ռիսկի մակարդակի կարգավորման գործառույթը ներդրումային ռիսկի
կառավարման արդյունավետ ծրագիր կազմելը կամ ճշգրտելն է, որը կնախատեսի ռիսկի
բացասական գործոնների ազդեցության թուլացումը և բարենպաստ հնարավորությունների ուժգնացումը` ներդրողների համար կորուստների և ձեռքբերումների ընդունելի հարաբերակցության հասնելու նպատակով: Դրա համար կիրառվում են ներդրումային ռիսկի
կառավարման մեթոդներ, մոդելներ և գործիքներ: Եթե դա իրականացնել չի հաջողվում,
ապա կառավարման համակարգը պետք է ազդանշան հաղորդի կազմակերպության
մյուս ենթահամակարգերին և ղեկավարությանը: Այդ ազդանշանի հիման վրա կարող է
այլ որոշում ձևավորվել (օրինակ՝ կարող է ընտրվել նախագծերի փաթեթի այլ կառուցվածք), կարող են փոփոխվել կազմակերպության ռազմավարական նպատակները և
բարձրացվել ընդունելի ռիսկի մակարդակը:
Դիտարկենք ներդրումային ռիսկի կառավարման համակարգի գործառնությունների
առանձնահատկությունները: Ներդրումային ռիսկի մակարդակի վերահսկողության գործառույթի իրականացման ժամանակ կազմակերպության ընթացիկ վիճակի, նրա արտաքին
միջավայրի մասին տեղեկատվությունը հավաքագրվում և կազմավորվում է «մշտադիտարկում» մոդուլով: Մշտադիտարկման նպատակը անհրաժեշտ տեղեկատվության ժամանակին հավաքագրումն է (առաջին հերթին՝ ներդրումային ռիսկի արտաքին և ներքին
գործոնների մասին տեղեկատվություն)` հաջորդիվ «ներդրումային ռիսկի վերլուծու-թյուն»
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մոդուլի աշխատանքի ինիցիալացման համար: Ռիսկի վերլուծության ընթացքում իրականացվում են հետևյալ հիմնական գործողությունները.
 մշտադիտարկման նախորդող և ընթացիկ սեանսների մասին տեղեկատվության
հիման վրա ներդրումային ռիսկի գործոնների վերլուծություն և ռիսկի գնահատում
(այստեղ հնարավոր է նոր գործոնների բացահայտում, որոնք նախկինում ռիսկի
վերլուծության ընթացքում չեն բացահայտվել, դրանց դասակարգում ներդրումային
ռիսկի վրա ազդեցության նշանակությամբ և էական գործոնների բացահայտում),
 ներդրումային ռիսկի գործոնների ազդեցությունից տնտեսական արդյունքների
աղբյուրների վերլուծություն և ներդրումային ռիսկի մակարդակի քանակական
գնահատում,
 ներդրումային ռիսկի ենթարկվածության մակարդակների վերլուծություն (նեղ
հատվածների, օրինակ՝ նորարարական նախագծերի, նախագծերի փուլերի կամ
կառուցվածքային ստորաբաժանումների, որոնք ներդրումային ռիսկի բարձր մակարդակի գոտիներ են):
Ռիսկի վերլուծության արդյունքում ստացված մակարդակի գնահատականները կարող են անընդունելի լինել ներդրողների համար: Այս դեպքում պահանջվում է ներդրումային ռիսկի արձագանքման միջոցառումների կազմում, հիմնավորում և համապատասխան ծրագրի ճշգրտում:
Գինեգործության ոլորտի արտադրանքի ծավալների ընդլայնման և որակի բարձրացման կրիտիկական պահանջներից են հումքի բազայի ընդլայնումը և գինեգործական արտադրությունների վերազինումը:
Միջազգային շուկաներում գինիները մրցակցում են երկրների մակարդակով: Հայաստանը, որպես այդպիսին, չի վայելում գինեգործական երկրի համբավ, և առանձին արտադրողներ ունեն իրենց արտադրանքի առաջմղման խնդիրներ: Անհրաժեշտ է միջազգային շուկաներում ստեղծել և առաջ մղել Հայաստանի` որպես գինեգործական երկրի
համբավը, ինչը պահանջում է համակարգված ջանքեր ոլորտի և պետության կողմից:
Կարևորագույն խնդիրներից մեկն է ապահովել արտահանվող գինու բարձր որակը, քանի
որ ոչ որակյալ արտադրանքը կարող է բացասաբար անդրադառնալ ամբողջ երկրի համբավի վրա:
2012 թվականի դրությամբ գինեգործության ոլորտում արտադրվել է մոտ 5.07 մլրդ
ՀՀ դրամի (համադրելի գներով) արտադրանք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ արձանագրելով 114.8%-ի չափով աճի տեմպ, իրացվել է 5.42 մլրդ ՀՀ
դրամի արտադրանք, որից արտահանվել է 1.55 մլրդ ՀՀ դրամի արտադրանք` նախորդ
տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ արձանագրելով 60% աճ: Ոլորտում գործունեություն է իրականացրել մոտ 20 ընկերություն, որտեղ ներգրավված է մոտ 950 աշխատող1:
Ըստ ԱՎԾ տվյալների` 2012 թվականին կոնյակագործության ոլորտի կազմակերպությունների կողմից թողարկվել է շուրջ 63.1 (համադրելի գներով) մլրդ ՀՀ դրամի արտա1
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դրանք` 2011 թ. նկատմամբ աճը կազմել է 114.5%, արտահանվել է մոտ 60.6 մլրդ դրամի
արտադրանք` նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ արձանագրելով
33% աճ: Իսկ ՀՀ մաքսային ծառայության հրապարակման համաձայն` ՀՀ արտաքին
առևտուրն ԱՏԳ ԱԱ-ի ապրանքախմբերով, 2208 ապրանքային խմբին դասվող կոնյակի և
կոնյակի սպիրտի արտահանումը 2012 թվականին կազմել է 165 մլն ԱՄՆ դոլար` 2011
թվականի նկատմամբ արձանագրելով 49.5% աճ: Ոլորտում գործունեություն է ծավալում
25 կազմակերպություն, որտեղ ներգրավված է մոտ 1800 աշխատող:
Ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանում տեքստիլ և տրիկոտաժի ոլորտում ազատ տնտեսական գոտու (ԱՏԳ) ստեղծման հնարավորությունը դեռևս բավարար
չափով հիմնավորված չէ` հաշվի առնելով համաշխարհային փորձը և տեղական արտադրողներին խոչընդոտող գործոնները:
Տեքստիլ և տրիկոտաժի համաշխարհային ոլորտում ազատ տնտեսական գոտիներ
առկա են մի շարք երկրներում, որոնք որոշակիորեն նպաստել են ոլորտի զարգացմանը և
արտահանման աճին: Հայաստանում ոլորտի զարգացման ռազմավարության շրջանակում անհրաժեշտ է նաև հասկանալ ազատ տնտեսական գոտի հիմնելու նպատակահարմարությունը:
Ներդրումային ռիսկի նվազեցման ուղիներն են`
1. Ոլորտի միջազգային ընկերությունների ներգրավում Հայաստան՝ պայմանավորված ԱՏԳ հետևյալ գործոնների առկայությամբ.
 հարկային և մաքսային բարենպաստ դաշտ,
 արտադրական ժամանակակից ենթակառուցվածքներ,
 ոլորտի արժեշղթայի տարբեր օղակներ` տեղում հումքի մատակարարում, արտադրական օժանդակ գործընթացներ, վարչատնտեսական ծառայությունների մատուցում (օրինակ` հաշվապահության վարում), աշխատուժի հավաքագրում և վերապատրաստում, վերջնական արտադրանքի բեռնափոխադրում և այլն:
2. Տեղական արտադրողների արտադրությունների տեղափոխում ԱՏԳ և տեղական
նոր արտադրությունների հիմնում՝ պայմանավորված վերջինիս ընձեռած առավելություններով:
Ներդրումային ռիսկի վրա ազդող գործոններն են`
Օտարերկրյա ընկերությունների ներգրավում.
 օտարերկրյա ընկերություններն ավելի հակված են արտապատվիրելու ԱՏԳ ոլորտում արդեն իսկ գործող տեղական արտադրողներին, քան հիմնելու սեփական
արտադրություններ:
 Հայաստանից արտերկիր (մասնավորապես` Եվրոպա) և հակառակ ուղղությամբ
բեռնափոխադրման պարագայում արդյունավետ ուղիների խնդիրներ` համադրելի
այլ երկրների համեմատությամբ (Արևելյան Եվրոպա, Հյուսիսային Աֆրիկա):
Տեղական արտադրողների ներգրավում.
 ՀՀ արտադրողներն արդեն իսկ ունեն սեփական արտադրամասեր, որտեղ զգալի
ներդրումներ են կատարում՝ հիմնականում նպատակահարմար չհամարելով տե534

ղափոխել արտադրությունը հնարավոր ԱՏԳ:
Ընդհանուր գործոններ.
 Տեղական արտադրության զգալի մասը կենտրոնացած է Երևանից դուրս, մասնավորապես՝ Վանաձոր, Գյումրի և Չարենցավան քաղաքներում, ուստի արտադրությունների տեղափոխումը ԱՏԳ հնարավոր որևէ վայր կհանգեցնի աշխատուժի
հայթայթման խնդրին, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ, ըստ գրեթե բոլոր
արտադրողների (անկախ տեղակայման վայրից), ոլորտում առկա է որակյալ աշխատուժի պահանջարկի խնդիր:

ЛИАНА ГРИГОРЯН
ОСОБЕННОСТИ ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОГО РИСКА В
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Ключевые слова: сфера легкой промышленности, инвестиционныей риск, ресурс, иностранные инвестиции, диверсификация, кластер, стратегия, обьем производства
Легкая промышленность имеет важное социальное значение: являясь преимущественно
трудоемкой отраслью-при развитии, она может существенно содействовать построению новых пабочных мест. Часть экспортных компаний специализированы в области предоставления шитьевых и других услуг иностранным партнерам, другая часть продает собственные
продукты на внешних рынках.
Одним из приоритетных проблем области являются некоторые пробелы налогового и таможенного администрирования, отсутствие знаний о зарубежных рынках и находящихся в распоряжении маркетинговых инструментах, низкий уровень профессионального образования.

LIANA GRIGORYAN
INVESTMENT RISK ASSESSMENT IN LIGHT INDUSTRY AND ITS PECULIARITIES
Key Words:

sphere of light industry, investment risk,
resource, foreign investments, diversification,
claster, strategy, production volume

Light idustry plays an important social role: being mainly labor-intensive sector, providing its
developmet can greatly contribute to job creation. Some exporting companies specialize in providing
sewing and other services to foreign partners, others sell their own products in foreign markets.
One of the field priorities is tax and customs administration gaps, lack of foreign markets
knowledge and marketing tools, low-level professional education.

535

ՍԱՐԳԻՍ ԳՅՈՒՐՋՅԱՆ
Հայցորդ, Երևանի «Գլաձոր» համալսարան

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՎԱՐԿՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հիմնաբառեր. ավանդների ապահովագրություն, բանկային
համակարգ, խնայողություններ, ավանդների
երաշխավորում
Վարկային քաղաքականության իրագործման մեթոդական ապահովման կարևոր բաղադրամաս է վարկերի տրամադրման կարգը, որով սահմանվում են բանկի կողմից իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների և քաղաքացիների վարկավորման ընթացակարգերը: Տարբեր բանկերում կիրառվում են վարկերի տրամադրման տարբեր ընթացակարգեր, որոնք կախված են մի
շարք հանգամանքներից, այդ թվում` հավանական վարկառուի ձեռնարկատիրական գործունեության առանձնահատկություններից, վերլուծության և գնահատման մեթոդիկայից, վարկերի տեսակներից, ապահովվածությունից, վարկի գումարից և այլն:

Վարկային քաղաքականության իրագործման մեթոդական ապահովման կարևոր բաղադրամաս է վարկերի տրամադրման կարգը, որով սահմանվում են բանկի կողմից իրավաբանական անձանց, անհատ ձեռներեցների և քաղաքացիների վարկավորման ընթացակարգերը: Տարբեր բանկերում կիրառվում են վարկերի տրամադրման տարբեր ընթացակարգեր, որոնք կախված են մի շարք հանգամանքներից, այդ թվում` հավանական
վարկառուի ձեռնարկատիրական գործունեության առանձնահատկություններից, վերլուծության և գնահատման մեթոդիկայից, վարկերի տեսակներից, ապահովվածությունից,
վարկի գումարից և այլն: Այսպես, օրինակ, սպառողական վարկերի տրամադրման և
սպասարկման գործընթացը արմատապես տարբերվում է գյուղատնտեսական գործունեության համար պահանջվող վարկերի համանման գործընթացներից: Մասնավորապես՝ ոսկու գրավադրմամբ վարկավորման դեպքում սովորաբար չկա վարկառուի վարկունակության, գործարար շրջանակներում նրա ունեցած համբավի, նրա հետ փոխկապակցված անձանց և այլ հարցերի վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքագրման անհրաժեշտություն: Եվ, ընդհակառակը, գյուղատնտեսական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտներին վարկ տրամադրելու դեպքում նմանատիպ գործոնների դերի թերագնահատումը կարող է ծանր հետևանքներ ունենալ վարկատուի համար:
Կորպորատիվ հաճախորդներին վարկերի տրամադրման կարգը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից`
 հավանական վարկառուի և վարկավորման նպատակների ուսումնասիրություն,
 վարկավորման ընթացակարգի կառավարում,
 վարկառուի ֆինանսական վիճակի գնահատում` բանկ ներկայացվող փաստաթղթերի հիման վրա,
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 վարկային ռիսկի գնահատում,
 վարկերի տրամադրման և մարման կարգ,
 վարկերի օգտագործման և մարման նկատմամբ հսկողություն,
 վարկերի վերադարձման ապահովվածություն:
Վարկավորման գործընթացը նախատեսում է որոշակի հաջորդական փուլեր, որոնք,
կախված վարկերի տեսակներից, պայմանականորեն կարելի է խմբավորել հետևյալ
կերպ.
 նախապատրաստական փուլ. դիմում-հայտի ընդունում, ընդհանուր տեղեկատվական բնույթի հարցաթերթիկների լրացում և այլն,
 միջանկյալ փուլ, որը վարկի տրամադրման գործընթացի ամենաառանցքային
փուլն է այն իմաստով, որը ներառում է վարկի տրամադրման նպատակահարմարության քննարկման և որոշման կայացման գործընթացները,
 եզրափակիչ փուլ, որը կապված է վարկային պայմանագրով ամրագրված վարկի
մարման ժամկետի հետ, բնութագրվում է վարկառուի կողմից վարկային պարտավորությունների կատարման ավարտով կամ դրանց չկատարման (ոչ պատշաճ կատարման) համար բանկի կողմից ձեռնարկվող միջոցառումների իրականացմամբ:
Հաճախորդի (վարկառուի) վարկունակությունը հաճախորդի` վարկ ստանալու, այն
մարելու և դրա դիմաց հաշվարկվող տոկոսները վճարելու իրավական և ֆինանսական
հնարավորությունների ամբողջությունն է: Վարկունակությունը վարկային գործարքի ռիսկայնության գնահատականն է, որը տրվում է բանկի կողմից մինչև վարկի տրամադրման
վերաբերյալ որոշում կայացնելը և հնարավորություն է տալիս կանխատեսելու վարկի ժամանակին վերադարձը և արդյունավետ օգտագործումը:
Հաճախորդի վարկունակության գնահատման եղանակներն են.
 գործարար ռիսկի գնահատում,
 մենեջմենթի (կառավարման) գնահատում,
 ֆինանսական գործակիցների հիման վրա հաճախորդի ֆինանսական կայունության գնահատում,
 դրամական հոսքերի վերլուծություն,
 հաճախորդի մասին տեղեկությունների հավաքագրում,
 հաճախորդի աշխատանքին հետևելը` նրա աշխատավայր այցելելով:
Միջազգային պրակտիկայում առանձնացվում են մի քանի առանցքային գործոններ,
որոնց միջոցով գնահատվում է հավանական վարկառուի հուսալիությունը, հետևաբար`
վարկային գործարքի հետ կապված ռիսկի աստիճանը: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում, սովորաբար,
կիրառվում է 6 «C»-երի կանոնը` հաճախորդի վարկունակության վեց հիմնական չափանիշները.
1. Character – վարկառուի վարկարժանությունը, բնավորությունը` վարկառուի անձը,
նրա հեղինակությունը գործարար աշխարհում,
2. Capacity – վարկառուի կարողությունը, վարկի մարման իրավական և ֆինանսական հնարավորությունները,
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3. Cash – վարկառուի կանխիկ դրամական միջոցների վիճակը,
4. Collateral - ապահովվածությունը` գրավի տեսակը և արժեքը, երաշխիք կամ երաշխավորություն տրամադրող անձը և երաշխիքի գումարը,
5. Conditions – ընդհանուր պայմանները` ընդհանուր տնտեսական իրավիճակը և այլ
գործոններ, որոնք կարող են ազդել վարկառուի վրա,
6. Control – վերահսկողությունը` վարկի վերահսկողության համար անհրաժեշտ պայմանների առկայությունը:
Անգլիայում կիրառվում է PARSER մեթոդը.
1. Person – հավանական վարկառուի, նրա հեղինակության մասին տեղեկություններ,
2. Amount – վարկի գումարի հիմնավորում,
3. Repayment – մարման հնարավորությունն ու պայմանները,
4. Sequrity - ապահովվածության գնահատում,
5. Expediency– վարկի նպատակահարմարությունը,
6. Remuneration – վարկի տրամադրման ռիսկի դիմաց պարգևատրում բանկին (տոկոսադրույք):
Համաշխարհային բանկը կիրառում է CAMELS մեթոդը.
1. Capital adequacy - սեփական կապիտալի բավարար քանակություն,
2. Asset quality – ընկերության ակտիվների որակը,
3. Management competence – ղեկավարների պրոֆեսիոնալիզմը, կառավարման որակը,
4. Earnings – ընկերության շահութաբերությունը,
5. Liquidity - իրացվելիությունը,
6. Sensitivity to market risk - զգայունությունը շուկայական ռիսկի նկատմամբ:
Վարկային մասնագետը պետք է համոզված լինի, որ հաճախորդը հստակ է ներկայացնում վարկի ստացման նպատակը, պատասխանատու կերպով է վերաբերվում փոխառու միջոցների վերադարձմանը, բանկի հարցերին տալիս է ճշմարիտ պատասխաններ,
ներդնում է ամբողջ ուժերը սեփական պարտավորությունների մարման համար և ունակ է
մարելու վարկը: Վարկի նպատակը պետք է համահունչ լինի բանկի ընթացիկ վարկային
քաղաքականությանը: Պատասխանատվությունը, ճշմարտացիությունը և պարտավորության մարմանը լրջորեն տրամադրվածությունը կազմում են վարկառուի վարկարժանությունը:
Ցանկացած վարկային հայտի առանցքային կետը վարկառուի կանխիկի հոսքի ստուգումն է, որը բավարար կլինի վարկը մարելու և տոկոսները վճարելու համար (թեև գյուղատնտեսական ոլորտի վարկերն այս առումով ունեն մի շարք բնորոշ առանձնահատկություններ): Վարկառուն, որի մոտ մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում կրեդիտորական
պարտավորությունները, ունի ապրանքահումքային պաշարների կամ չվաճառված ապրանքների մեծ կուտակում, դեբիտորական պարտքերի ստացման դժվարություններ,
ամենայն հավանականությամբ, բանկի համար կդառնա խնդրահարույց հաճախորդ:
Վարկային մասնագետի կողմից վարկառուի դրամական միջոցները գնահատելիս ենթա538

դրվում է ստանալ այնպիսի հարցերի պատասխաններ, ինչպիսիք են` դիտվել է նախկինում շահույթի հաստատուն աճ կամ վաճառքի ծավալների մեծացում, գոյություն ունի բավարար հավանականություն նման աճի շարունակման համար նաև վարկային պայմանագրի գործողության ընթացքում, վարկառուն տիրապետում է բավարար կապիտալի կամ
որակյալ ակտիվների` վարկի ապահովման համար: Վարկային մասնագետը ուշադրություն պետք է դարձնի այնպիսի բնութագրիչների վրա, ինչպիսիք են վարկառուի ակտիվների ծառայության ժամկետը, վիճակը և կառուցվածքը:
Այժմ դիտարկենք կորպորատիվ հաճախորդների վարկունակության գնահատման մի
քանի մոդելներ:
Վարկունակության գնահատման ժամանակ ամերիկյան բանկերը օգտագործում են
ցուցանիշների 4 խումբ.
1. ընկերության իրացվելիության ցուցանիշներ,
2. կապիտալի շրջանառելիությունը բնութագրող ցուցանիշներ,
3. միջոցների ներգրավման ցուցանիշներ,
4. շահութաբերության ցուցանիշներ:
Առաջին խմբին են վերաբերում իրացվելի ակտիվներ/երկարաժամկետ պարտավորություններ և ծածկման շրջանառու կապիտալ/կարճաժամկետ պարտավորություններ
գործակիցները: Ինչքան բարձր է իրացվելիությունը, այնքան բարձր է վարկունակությունը: Ծածկման գործակիցը ցույց է տալիս վարկավորման սահմանը, հաճախորդի բոլոր միջոցների բավարարությունը պարտքը մարելու համար: Եթե այս գործակիցը փոքր է 1-ից,
ապա հաճախորդին չի կարելի վարկ տալ:
Երկրորդ խմբի ցուցանիշները արտացոլում են շրջանառու ակտիվների որակը և կարող են օգտագործվել ծածկման գործակցի աճի գնահատման համար: Օրինակ՝ եթե
ծածկման գործակցի նշանակությունը մեծանում է պաշարների աճի և միաժամանակ
դրանց շրջանառության դանդաղեցման հաշվին, ապա դրա հիման վրա չի կարելի հաճախորդի վարկունակության աճի վերաբերյալ եզրակացություն անել:
Երրորդ խմբի ցուցանիշները հաշվարկվում են որպես բոլոր պարտավորությունների
հարաբերություն ակտիվների ծավալին կամ հիմնական կապիտալին, և ցույց են տալիս
ընկերության կախվածությունը փոխառու միջոցներից: Ինչքան բարձր է այս ցուցանիշը,
այնքան հաճախորդի վարկունակությունը ցածր է:
Երրորդ խմբի հետ կապված են չորրորդ խմբի ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են
ընկերության շահութաբերությունը: Դրանց են վերաբերում շահույթի մասնաբաժինը
եկամուտներում, շահույթի նորման ըստ ակտիվների, ըստ բաժնետոմսերի: Այս ցուցանիշների հաշվարկի համար անհրաժեշտ է ունենալ ընկերության ֆինանսական դրությունը
բնութագրող տեղեկատվություն:
Ֆրանսիական բանկերը վարկունակությունը գնահատում են 3 մասով.
1. Ընկերության ընդհանուր ֆինանսատնտեսական գնահատում, որի ժամանակ
բանկին հետաքրքրում են հետևյալ հարցերը` ընկերության գործունեության բնույթը, գործունեության երկարատևությունը, արտադրության գործոնները, ֆինանսական ռեսուրս539

ները և այլն:
2. Առանձին առևտրային բանկերի կողմից ընդունված մեթոդների հիման վրա հաճախորդների վարկունակության գնահատում` հիմնվելով նրանց հաշվապահական հաշվեկշռի և եկամուտների ու ծախսերի հաշվետվությունների վրա:
3. Ֆրանսիայի բանկի քարտարանի օգտագործում հաճախորդների վարկունակության գնահատման համար: Քարտարանն ունի 4 բաժին: Առաջինում ընկերությունները
բաժանվում են 10 խմբի` կախված ակտիվների չափից: Յուրաքանչյուր խմբում ընկերությունները գնահատվում են A-ից K: Երկրորդը վարկային գնահատումների «կատիրովկա»
բաժինն է, որը հիմնվում է ֆինանսական դրության և շահութաբերության վերլուծության,
ինչպես նաև ղեկավարների, կապիտալի սեփականատերերի և գործընկեր կազմակերպությունների վերլուծության վրա: Ըստ վարկային գնահատման՝ ընկերությունները բաժանվում են 7 խմբի, որոնց տրվում են 0-6 ծածկագրերը: Երրորդ բաժինը դասակարգում
է ընկերություններն ըստ վճարունակության: Ֆրանսիայի բանկը ամրագրում է չվճարումների բոլոր դեպքերը և դրանց հիման վրա ընկերությունները բաժանում 3 խմբի, որոնց
տրվում են 7, 8 կամ 9 ծածկագրերը: 7-ը նշանակում է վճարումների կարգապահություն,
տարվա ընթացքում դրամական միջոցներում իրական դժվարությունների բացակայություն: 8-ը տրվում է ժամանակավոր բարդությունների ժամանակ` կապված դրամական
միջոցների առկայության հետ, որոնք, սակայն, ընկերության վճարունակությանը չեն
սպառնում: 9 նշանակում է, որ ընկերության վճարունակությունը խիստ վարկաբեկված է:
Չորրորդ բաժինը բոլոր հաճախորդներին բաժանում է 2 խմբի` ընկերություններ, որոնց
մուրհակները և արժեթղթերը կարող են վերահաշվառվել կամ չկան Ֆրանսիայի բանկում:
Վարկունակության գնահատման վարկանշային համակարգը վարկունակության վերլուծությունն ընդհանրացնող եզրակացություն է: Ռեյտինգային գնահատականը որոշելու
համար օգտվում են հետևյալ գործակիցներից.
1. Բացարձակ իրացվելիության գործակից`
Գբ.ի. = առավել իրացվելի ակտիվներ/կարճաժամկետ պարտավորություններ:
2. Արագ իրացվելիության գործակից`
Գա.ի. = (ընթացիկ ակտիվներ-պաշարներ)/կարճաժամկետ արտավորություններ:
3. Ընթացիկ իրացվելիության գործակից`
Գը.ի. = ընթացիկ ակտիվներ /կարճաժամկետ պարտավորություններ:
4. Անկախության գործակից`
Գա. = սեփական կապիտալ/ակտիվներ:
Կախված այս գործակիցների մեծությունից` որոշվում են վարկունակության 3 դասեր
(աղյուսակ 1):
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Աղյուսակ 1
Փոխառուների դասակարգումն ըստ վարկունակության մակարդակի
Գործակիցներ

Առաջին դաս

Գբ.ի.
Գա.ի.

0.2 և բարձր
1 և բարձր

0.15-0.20
0.5-1.0

0.15-ից ցածր
0.5-ից ցածր

Մասնաբաժինը
տոկոսներով
30
20

Գը.ի.
Գա.

2 և բարձր
0.7 և բարձր

1.0-2.0
0.5-0.7

1-ից ցածր
0.5-ից ցածր

30
20

Երկրորդ դաս

Երրորդ դաս

Վարկանիշը որոշվում է բալերով: Բալերի գումարը որոշվում է՝ յուրաքանչյուր գործակցի դասը բազմապատկելով յուրաքանչյուրի տեսակարար կշռին ամբողջի մեջ.
Գբ.ի.*30+ Գա.ի.*20+Գը.ի.*30+Գա.*20:
Առաջին դասին են վերաբերում 100-150 բալ ունեցող փոխառուները, երկրորդին` 151250 և երրորդին` 251-300 բալ ունեցողները: Առաջնակարգ վարկունակություն ունեցող
հաճախորդներին կարելի է տրամադրել վարկային գծեր, բլանկային վարկեր ավելի ցածր
տոկոսադրույքներով, քան մյուս հաճախորդներին: Վարկունակության երկրորդային կարգ
ունեցող հաճախորդներին բանկերը վարկավորում են գրավի առկայության դեպքում, իսկ
տոկոսադրույքը կախված է գրավի տեսակից: Երրորդ կարգի վարկունակություն ունեցողներին վարկավորելը բարձր ռիսկային է: Նման հաճախորդներին, սովորաբար, վարկեր
չեն տրամադրվում կամ եթե տրամադրվում են, ապա դրանց գումարը չպետք է գերազանցի կանոնադրական կապիտալի չափը, իսկ տոկոսադրույքը պետք է սահմանվի
բարձր:
Վարկունակության գնահատման ժամանակ անհրաժեշտ է նաև կանխատեսել հաճախորդի հնարավոր սնանկության հավանականությունը Ալթմանի «Z-վերլուծության» միջոցով, որի արդյունքում ընկերությունը դասվում է կամ սնանկ, կամ հաջող գործող ընկերությունների շարքը:
«Z - վերլուծության» հավասարումն ունի հետևյալ տեսքը`
Z = 1.2* K1+1.4* K2+3.3* K3+0.6* K4+ K5
K1 = շրջանառու կապիտալ/ընդհանուր ակտիվներ
K2 = ¥պահուստներ + հատուկ նշանակության ֆոնդեր + չբաշխված շահույթ¤/ընդհանուր ակտիվներ
K3 = զուտ շահույթ մինչև հարկումը/ընդհանուր ակտիվներ
K4 = կանոնոդրական կապիտալ /ընդհանուր ակտիվներ
K5 = իրացումից հասույթ/ընդհանուր ակտիվներ:
Եթե Z-ը ցածր է 1.8-ից, ապա սնանկության հավանականությունը մեծ է, եթե 1.81-2.7
է, ապա հավանականությունը բարձր է, եթե 2.8-2.9 է, ապա հնարավոր է սնանկանալ,
իսկ եթե բարձր է 3.0-ից, ապա սնանկացման հավանականությունը շատ քիչ է: Z հաշիվը
կարելի է օգտագործել ոչ միայն սնանկացման կանխատեսման համար, այլև պարզելու,
թե պետք է արդյոք ընկերությունը կրճատի իր ծախսերը:
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САРГИС ГЮРДЖЯН
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ МОДЕЛЕЙ ОЦЕНКИ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
Ключевые слова: страхование депозитов, банковская система, сбережения, гарантирование депозитов
Важной составляющей методического обеспечения реализации кредитной политики является порядок предоставления кредитов, которым определяется процедура кредитирования
юридических лиц со стороны банка, предпринимателей и граждан. В различных банках применяют разные процедуры предоставления кредитов, которые зависят от ряда обстоятельств, в
том числе, от особенностей предпринимательской деятельности потенциальных заемщиков,
от методики анализа и оценки, видов кредитов, обеспеченности, суммы кредита и т.д.

SARGIS GYURDJYAN
COMPARATIVE ANALYSIS OF INTERNATIONAL ASSESSMENT MODELS FOR
CORPORATE CLIENTS CREDITWORTHNESS
Key Words:

deposits insurance, banking system, savings,
deposits assurance

Important component for methodical maintenance of credit policy fulfillmet is made up of granting
loans, which determine lending procedures of legal units, enterpreneurs and citizens by banks.
Different procedures for extending loans are applied in different banks depending on a series of
circumstances, including, inter alia, potential borrowers enterpreneurial performance, method of
analysis and assessment, credit types, sufficiency, credit sums etc.
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ՎԱՉԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՍՄԻԿ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
ՀԿԴ մասնագետ

ԴԵՊՈԶԻՏԱՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
ՀՀ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅՈՒՄ
Հիմնաբառեր. դեպոզիտարիա, հաշվի օպերատոր, վերջնահաշվարկ, ռեեստրի վարում, պահառություն, քլիրինգ, արժեթղթերի հաշվարկային
համակարգ
Դեպոզիտարիան ֆինանսական շուկայի առանցքային ենթակառուցվածքներից է, որը մասնակիցներին մատուցում է արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային մի շարք ծառայություններ:
Հոդվածում ներկայացվում են ՀԿԴ ներկայիս գործունեության մոդելը, դրա կողմից իրականացվող գործառույթները, ինչպես նաև վերլուծվում են դրա փաստացի ցուցանիշները: Միաժամանակ, համեմատվում են ՀՀ և ԷՀ դեպոզիտարային համակարգերը և նշվում այն հիմնական ուղղությունները, որոնք կարող են զարգացնել ՀԿԴ գործունեությունը ՀՀ ֆինանսական շուկայում:

Դեպոզիտարիան ֆինանսական շուկայի առանցքային ենթակառուցվածքներից է,
որի գործառույթների իրականացումից է կախված շուկայի արդյունավետ գործողությունը:
Ներկայումս աշխարհի խոշորագույն կենտրոնական դեպոզիտարիաները մատուցում են
բազմաթիվ ծառայություններ, որոնց թվում են պահառության, հաշվարկաքլիրինգային
ծառայությունները, կորպորատիվ-կազմակերպական գործառնությունները, տեղեկատվության պահպանումը և տրամադրումը, ինչպես նաև գլոբալ պահառուներին բնորոշ այլ
գործառույթներ:
Ժամանակակից ֆինանսական շուկաներում դեպոզիտարիաները պահանջված են
հետևյալ հանգամանքներով. ա/ նվազեցնում են գործարքային ծախսերը և մեծացնում
արժեթղթերի շուկայի գործողության արդյունավետությունը, բ/ նվազեցնում են արժեթղթերի սեփականության իրավունքի և արժեթղթերով գործարքների հետ կապված ռիսկերը (հաշվարկաքլիրինգային ռիսկեր), գ/ ապահովում են արժեթղթերի շուկայում տեղեկատվության թափանցիկություն և այլն:
Ներկայումս ՀՀ-ում գործող միակ դեպոզիտարիան «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» (ՀԿԴ) ԲԲԸ-ն է: Հիմնադրման պահից՝ 1996 թ., ՀԿԴ-ն ընկերություններին
տրամադրել է ռեեստրի վարման, իսկ իրավաբանական այլ անձանց և անհատներին` արժեթղթերով հաշիվների բացման և վարման ծառայություններ, սակայն ՀԿԴ-ն ծառայությունների շրջանակի ընդլայնման ուղղությամբ զգալի փոփոխություններ է իրականացրել
2009 թ., երբ «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ն դարձավ ՀԿԴ բաժնետոմսերի 100%-ի
սեփականատերը:
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ՀՀ արժեթղթերի շուկայում ՀԿԴ-ն իրականացնում է կենտրոնացված ռեեստրավարի,
կենտրոնացված պահառուի և արժեթղթերի հաշվարկային համակարգի (ԱՀՀ) օպերատորի գործառույթները: Կարևոր է նաև ՀԿԴ դերը կուտակային կենսաթոշակային համակարգում, որտեղ այն իրականացնում է կուտակային կենսաթոշակային համակարգի
մասնակիցների ռեեստրավարի և կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների պահառուի
գործառույթներ (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
Դեպոզիտարիայի գործառույթները կուտակային կենսաթոշակային համակարգում







Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների
պահառություն
Տեղական ակտիվների պահառություն
Օտարերկրյա ակտիվների պահառություն գլոբալ
պահառուի միջոցով
Կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվներով իրականացվող գործառնությունների սպասարկում և
դրանց հիման վրա ակտիվների փոխանցում
Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվներով
կատարվող գործառնությունների նկատմամբ
վերահսկողություն







Կուտակային կենսաթոշակային համակարգի
մասնակիցների ռեեստրի վարում
Մասնակիցների կենսաթոշակային հաշիվների
բացում
Կենսաթոշակային փայերի թողարկում և
մարում
Կենսաթոշակային փայերի փոխանակում
Կենսաթոշակային վճարների կատարում
Մասնակիցներին համապատասխան
տեղեկատվության տրամադրում:

ՀԿԴ-ի միջոցով է իրականացվում կենսաթոշակային ֆոնդի համար ձեռք բերված,
ինչպես նաև վաճառված արժեթղթերի վերջնահաշվարկը: Այն ներկայումս օտարերկրյա
պահառուի միջոցով ապահովում է ֆոնդի կառավարիչների հասանելիությունն աշխարհի
հիսունից ավելի երկրներում:
Աղյուսակ 2
ՀԿԴ-ում ռեեստրավարման հանձնված արժեթղթերի դասերի քանակը 2001-2013 թթ.1

Արժեթղթերի դասերի քանակը
Արժեթղթերի դասերի քանակի
փոփոխությունը (%)

2001

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

454

697

710

734

1202

1527

1573

1616

1683

2046

9.6

7.6

1.9

3.4

63.8

27.0

3.0

2.7

4.1

21.6

Ինչպես վկայում է աղյուսակ 2-ը, 2001-2013 թթ. ՀԿԴ-ում ռեեստր վարող թողարկողների թիվը 454-ից դարձել է 2046՝ աճելով շուրջ 4,5 անգամ: Ընդ որում, ամենամեծ աճը
գրանցվել է 2008 թ.՝ 63,8%, ինչը պայմանավորված էր բաժնետիրական ընկերությունների (ԲԸ) մասին օրենսդրության փոփոխություններով. բոլոր ԲԸ-ները պարտավոր էին
իրենց անվանական արժեթղթերի սեփականատերերի ռեեստրի վարումը հանձնել մաս1

Աղյուսակը կազմվել է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում
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նագիտացված ռեեստրավարներին: 2013 թ. գրանցված նշանակալի աճն արդեն պայմանավորված էր «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ ԿԲ «Արժեթղթերի կենտրոնացված ռեեստրավարման և պահառության» կանոնակարգի փոփոխություններով` ըստ
որոնց ՀՀ-ում կենտրոնացված կարգով ռեեստրի վարման գործունեություն կարող է
իրականացնել միայն ՀԿԴ-ն:
2009-2013 թթ. ՀԿԴ-ում գրանցված տեղաբաշխումների և ՀՆԱ ծավալի փոփոխության համադրումից երևում է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում արժեթղթերի տեղաբաշխումների ծավալները միատեսակ վարքագիծ չեն դրսևորել (գծապատկեր 1): Տեղաբաշխումների ամենամեծ ծավալը գրանցվել է 2010 թ.՝ 122,955 մլրդ ՀՀ դրամ, իսկ
ամենացածրը` 2011 թ.՝ 55,21 մլրդ ՀՀ դրամ:
Ընդհանուր առմամբ, 2013 թ. տեղաբաշխումների ծավալը 87,3 մլրդ ՀՀ դրամ էր՝ գերազանցելով 2009 թ. ցուցանիշն ընդամենը 4,01%-ով: Բացի այդ, որևէ օրինաչափություն
չկա ՀՆԱ և տեղաբաշխումների ծավալների միջև, ինչը վկայում է այդ երկու ցուցանիշների թույլ կապի մասին:

Գծապատկեր 1. 2009-2013 թթ. ՀԿԴ-ում գրանցված արժեթղթերի տեղաբաշխումների և
ՀՆԱ ծավալի փոփոխության շարժընթացը (մլն ՀՀ դրամ)1

Ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվում է նաև, որ կորպորատիվ արժեթղթերով արտաբորսայում իրականացված գործարքների դինամիկան ևս դրսևորել է
ստոխաստիկ վարքագիծ (աղյուսակ 3):

1

Աղյուսակը կազմվել է «Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում
(www.nasdaqomx.am) հրապարակված տարեկան տեղեկագրերի տվյալների հիման վրա:

545

Աղյուսակ 3
Արտաբորսայական շուկայում 2009-2013 թթ. ՀԿԴ-ի կողմից իրականացված կորպորատիվ
արժեթղթերի փոխանցումների շարժընթացը (մլն ՀՀ դրամ) 1
Գործարքի տեսակը

2009

2010

2011

2012

2013

Բաժնետոմսերի փոխանցում,

115408

23196

85459

31107

54468

որից՝ առուվաճառքի գործարքներ

45327

19683

29989

25656

17325

Կորպորատիվ պարտատոմսերի փոխանցում,

3354

727

485

454

811

որից՝ առուվաճառքի գործարքներ

398

113

191

454

806

Աղյուսակ 3-ից երևում է, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում բաժնետոմսերի
փոխանցումների ծավալը նվազել է. 2013 թ. բաժնետոմսերի փոխանցումների ընդհանուր
և բաժնետոմսերով առուվաճառքի գործարքների ծավալները կազմել են, համապատասխանաբար՝ 54,468 և 17,325 մլրդ ՀՀ դրամ՝ նվազելով 2009 թ. նույն ցուցանիշներից, համապատասխանաբար՝ 52,9 և 61,8%-ով:
Նույն պատկերն է նկատվում նաև կորպորատիվ պարտատոմսերի փոխանցումների
դեպքում. 2013 թ. փոխանցումների ծավալը կազմել է մոտ 811 մլն ՀՀ դրամ՝ զիջելով 2009
թ. ցուցանիշին ավելի քան 4 անգամ: Սակայն փոխանցումների կազմում առուվաճառքի
գործարքների շարժընթացն ունեցել է հակառակ պատկերը. այն կազմել է մոտ 806 մլն
ՀՀ դրամ՝ 2,03 անգամ գերազանցելով 2009 թ. ցուցանիշը:
Դեպոզիտար ծառայությունների մատուցման նոր մոդելի շրջանակում ՀԿԴ-ն 2013 թ.
մարտից ռեեստրի վարման և պահառության ծառայություններ մատուցում է միջնորդ
կազմակերպությունների՝ հաշվի օպերատորների (բանկերի և ներդրումային ընկերությունների) միջոցով: ՀԿԴ-ում նոր մոդելի ներդրումը թույլ տվեց ՀՀ արժեթղթերի շուկայի
հաշվառման համակարգը համապատասխանեցնել ոլորտին վերաբերող միջազգային
չափորոշիչներին և սկզբունքներին: Սակայն ՀՆԱ ծավալի համեմատությամբ կորպորատիվ արժեթղթերի տեղաբաշխումների, ինչպես նաև այդ արժեթղթերով գործարքների
փոքր ծավալը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ արժեթղթերի տեղաբաշխումների և դրանց
փոխանցումների ցուցանիշի դրական տեղաշարժերը վիճակագրորեն նշանակալից կապեր չեն դրսևորում տնտեսության իրական հատվածում արձանագրվող փոփոխությունների հետ:
ՀՀ և Էստոնիայի Հանրապետության (ԷՀ) դեպոզիտար համակարգերի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ՀՀ-ում դեպոզիտար նոր համակարգին անցումը հաշվի օպերատորներին և դեպոզիտարիային կապակցող նոր առցանց ծրագրային համակարգի ներդրմամբ, արդարացված է, նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ ԷՀ և ՀՀ արժեթղթե1

Աղյուսակը կազմվել է «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ պաշտոնական կայքում (www.nasdaqomx.am)
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րի շուկաներն իրենց ձևավորման պատմությամբ, զարգացման բնույթով և կառուցվածքով անցել են գրեթե նույն ուղին1:
ԷՀ և ՀՀ ռեեստրավարման և պահառության համակարգերի էական տարբերություններից մեկն այն է, որ ՀՀ-ում ռեեստրավարման ծառայությունները մատուցվում են միջնորդավորված կերպով, իսկ ԷՀ-ում` անմիջականորեն դեպոզիտարիայի կողմից: Կորպորատիվ գործառնությունների գրանցումները նույնպես ԷՀ-ում կատարվում են ԿԴ-ի, իսկ
ՀՀ-ում` ՀԿԴ հաշվի օպերատորների կողմից:
Համեմատական վերլուծությունը հիմք է տալիս նշելու, որ ՀՀ-ում գործող ռեեստրավարման մոդելն առավել արդյունավետ է այն առումով, որ դեպոզիտար համակարգին
անդամակցում են մի շարք ընկերություններ, որոնք հաճախորդներին սպասարկում են
նաև Երևանից դուրս, ինչի արդյունքում ծառայությունները հասանելի են դառնում նաև
ՀՀ հեռավոր մարզերում: Բացի այդ, հաշվի օպերատորների միջև ստեղծված մրցակցության շնորհիվ բարելավվում են մատուցվող ծառայությունների որակական և գնային ցուցանիշները: Սակայն հաշվի օպերատորների սպասարկման կետերը մարզերում դեռևս
շատ չեն, ինչի պատճառով դեպոզիտար նոր մոդելի ներդրումն ամբողջությամբ կայացած
չի կարելի համարել:
ՀԿԴ կարևոր գործառույթներից մեկն էլ ԱՀՀ օպերատորինն է: Որպես այդպիսին
ՀԿԴ-ն՝ ա/ որոշում և հաշվանցում է արժեթղթերով կնքված գործարքների արդյունքում
ծագած փոխադարձ պարտավորությունները և պահանջները (քլիրինգ), բ/ արժեթղթերով
կնքված գործարքների արդյունքում փոխանցում է արժեթղթերը համապատասխան հաշիվներ և կատարում վերջնահաշվարկ, գ/ կազմակերպում է արժեթղթերի վերջնահաշվարկի արդյունքում ծագած դրամական պարտավորությունների կատարումը հաշվարկային համակարգի անդամների միջև:
Ներկայումս ՀԿԴ ԱՀՀ անդամները բորսայական կամ արտաբորսայական գործառնությունների ընթացքում, դրամական միջոցները դեպոնացնելու նպատակով, դրանք փոխանցում են ՀԿԴ ՀՀ ԿԲ-ում վարվող առևտրային զրոյացվող հաշվին, որոնք այնուհետև
ենթակա են վերադարձման համակարգի անդամների հաշվարկային հաշիվներին: Դա
գործնականում խիստ անհարմարություններ է ստեղծում շուկայի մասնակիցների համար,
մասնավորապես՝ ա/ համակարգի անդամները ստիպված են ամեն գործառնական օր
համապատասխան ծավալով միջոցներ ուղարկել ՀԿԴ առևտրային հաշվին, բ/ ՀՀ ԿԲ-ում
առևտրային հաշվի զրոյացվելու պատճառով ՀԿԴ-ն հարկադրված է վերջնահաշվարկի
գործողությունների վերջնաժամկետն ավարտել մինչև գործառնական օրվա ավարտը,
ինչը սահմանափակում է համակարգի անդամների կողմից գործառնությունների ճկունությունը: Հետևաբար՝ ՀԿԴ-ի կողմից դրամական հաշիվների վարումը թույլ կտա ներդնել
մի շարք նոր ծառայություններ.

1

2013 թ. ՀՀ-ում դեպոզիտարիայի նոր համակարգի ներդրման համար որպես տիպային երկիր է ընդունվել
Էստոնիայի Հանրապետությունը:
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1. Առաքում վճարման դիմաց (DVP-delivery versus payment) գործառնությունների
դեպքում օտարերկրյա մասնակիցները կկարողանան դրամական միջոցներ
ուղարկել մինչև վերջնահաշվարկի օրը, ինչը ներկայումս անհնար է և խոչընդոտում է միջերկրային վերջնահաշվարկի արդյունավետ իրականացմանը:
2. ՀԿԴ-ում արժեթղթերի հաշիվ ունեցող անձինք հնարավորություն կունենան արժեթղթերի գծով եկամուտները ստանալ անմիջականորեն ՀԿԴ վարվող դրամական
հաշիվներին:
3. Օտարերկրյա պահառուների մոտ պահվող՝ հաճախորդներին պատկանող դրամական միջոցները կհաշվառվեն և կարտացոլվեն ՀԿԴ հաճախորդների դրամական հաշիվներում:
ԱՀՀ վերջնահաշվարկի չզրոյացվող հաշիվների վարումը թույլ կտա համակարգի անդամներին առևտրի համար նախատեսված դրամական միջոցները պահել դեպոզիտար
համակարգում՝ հաշվարկային համակարգի անդամների, օտարերկրյա ենթապահառուների համար բացված համապատասխան դրամական հաշիվներում, հնարավորու-թյուն
կընձեռի վերացնելու բացահայտված խնդիրները, կնպաստի վերջնահաշվարկի համակարգի զարգացմանը:
Բացի այդ, դրամական հաշիվների վարումը էապես կամրապնդի ՀԿԴ դիրքերը` որպես մեկ պատուհանից պահառության ծառայություններ մատուցողի և կխթանի նաև շուկայի մասնակիցների գործառնությունների կատարման արդյունավետությունը:

ВАЧИК ГЕВОРГЯН
АСМИК САЛНАЗАРЯН
ПУТИ РАЗВИТИЯ ДЕПОЗИТАРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ РА
Ключевые слова: депозитарий, оператор счета, ведение
реестра, хранение ценных бумаг, клиринг,
зачет взаимных обязательств, расчетная
система ценных бумаг
Депозитарий – один из ключевых инфраструктур финансового рынка, который предоставляет разные услуги, связанные с регистрацией и расчетами ценных бумаг.
В статье представлена текущая модель деятельности Центрального депозитария Армении (ЦДА), функции депозитария, а также анализируются его фактические показатели. Одновременно, в статье сопоставляются депозитарные системы РА и РЭ и отмечаются те пути,
которые могут развивать деятельность ЦДА на финансовом рынке РА.
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Depository is one of key financial market infrastructures providing various security registration
and settlement services to its members.
This article describes current operational model for Central Depository of Armenia (CDA) and its
functions, as well as analysis of actual CDA indices (indicators). The article presents comparison
between RA and RE depository systems as well as development ways for CDA performance in RA.

ՇՈՒՇԱՆ ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ
ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ապահովագրական շուկա, ապահովագրավճար, կամավոր ապահովագրություն, պարտադիր ապահովագրություն, վերաապահովագրություն, ներդրումային միջավայր, շահութաբերություն, ակտուար
Ժամանակակից պայմաններում ապահովագրությունը հասարակության տնտեսական և սոցիալական կայուն զարգացման գլխավոր գործոններից մեկն է: Այն դասվում է տնտեսական գործունեության առավել հին և կայուն ձևերի շարքը, որոնք ծագել են արտադրական հարաբերությունների ձևավորման հնագույն ժամանակներում: Ներկայումս ՀՀ ապահովագրական շուկան իր
զարգացվածությամբ դեռևս հետ է մնում զարգացած երկրների ապահովագրական շուկաներից:
Այստեղ առկա են լուծում պահանջող խնդիրներ, որոնց հաղթահարումը թույլ կտա միասնանալ
համաշխարհային ապահովագրական շուկային:

Ժամանակակից պայմաններում ապահովագրությունը հասարակության տնտեսական և սոցիալական կայուն զարգացման գլխավոր գործոններից մեկն է: Շուկայական
հարաբերությունները պահանջում են ապահովագրության դերի և նշանակության վերաիմաստավորում, վերաըմբռնում: Ապահովագրության ինստիտուտն իրեն բնորոշ ֆինանսական հարաբերություններով և գործունեության մեխանիզմներով տնտեսության իրա549

կան հատվածի, սոցիալական ոլորտի, տնտեսության առանձին ոլորտների կայունացումն
ու գործունեության անընդհատությունն ապահովող համակարգ է: Ապահովագրությունը
դասվում է տնտեսական գործունեության առավել հին և կայուն ձևերի շարքը, որոնք
ծագել են արտադրական հարաբերությունների ձևավորման հնագույն ժամանակներում:
ՀՀ ապահովագրական շուկան զարգացած երկրների շուկաների համեմատ դեռևս
սաղմնային փուլում է: Հետևաբար՝ ՀՀ ապահովագրական շուկայում առկա են լուրջ
խնդիրներ, որոնք ունեն լուծման անհրաժեշտություն: Դրանցից առաջինն այն է, որ ֆինանսական շուկայի այս հատվածն իրականացնում է իրեն վերապահված գործառույթներից (կապիտալի կուտակման, բյուջետային փոխհատուցման, տեղեկատվական-ազդանշանային) միայն մեկը՝ բյուջետային փոխհատուցման գործառույթը: Այստեղ մատուցվում են
միայն ոչ կյանքի ապահովագրության ծառայություններ (ՀՀ-ում ոչ մի ապահովագրական
ընկերություն չունի կյանքի ապահովագրություն իրականացնելու լիցենզիա), մինչդեռ համաշխարհային շուկայում շատ են երկրները, որոնց մասնաբաժինը կյանքի ապահովագրության գծով գերազանցում է ոչ կյանքի ապահովագրության մասնաբաժինը (աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1
2012 թ. համաշխարհային ապահովագրական շուկայում ապահովագրավճարների բարձր
տեսակարար կշիռ ունեցող երկրները1
Երկիր
ԱՄՆ
Ճապոնիա
Մեծ Բրիտանիա
Չինաստան
Ֆրանսիա
Գերմանիա
Իտալիա
Հարավային Կորեա
Կանադա
Նիդեռլանդներ

Ապահովագրավճարներ
(մլրդ դոլար)
1270
654
311
245
242
231
144
139
122
100

Կյանքի ապահովագրության ապահովագրավճարներ (մլրդ դոլար)
567
524
205
141
149
106
93
78
51
29

Ոչ կյանքի ապահովագրության ապահովագրավճարներ (մլրդ դոլար)
703
129
105
104
93
125
50
60
70
71

Երկրորդ կարևոր խնդիրն այն է, որ ապահովագրական ընկերությունները գրեթե չեն
զբաղվում ներդրումային գործունեությամբ, որը, ապահովագրական գործարքներից բացի, ևս մեկ ուղղություն է եկամտի ստացման համար: Ի տարբերություն ՀՀ-ի, ամբողջ աշխարհում ապահովագրական ընկերություններն ակտիվ մասնակցություն են ունենում
առևտրային բնույթի գործառնություններում՝ իրականացնելով ներդրումային գործունեություն, օգտագործելով սեփական պահուստային ֆոնդերը, որոնք բացի եկամուտ ապահովելուց, նպաստում են տնտեսության զարգացմանը: Օրինակ՝ 2012 թ. ոչ կյանքի ապահո1

Աղյուսակը կազմվել է՝ օգտագործելով “Swiss Re, Sigma, No 3/2013, World insurance in 2012: Progressing on
the Long and winding Road to Recovery” ամսագրի տվյալները:
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վագրողների ներդրումային պորտֆելի մեծությունը Ֆրանսիայում՝ 202 մլրդ, Գերմանիայում՝ 682 մլրդ, Շվեյցարիայում՝ 110 մլրդ, Իտալիայում՝ 75 մլրդ ֆունտ ստերլինգ էր, իսկ
կյանքի ապահովագրողների պորտֆելի մեծությունը, համապատասխանաբար՝ 1657 մլրդ,
871 մլրդ, 246 մլրդ, 451 մլրդ ֆունտ ստերլինգ1:
Զարգացած երկրներում ապահովագրական ընկերություններին բնորոշ է ներդրված
կապիտալից շահութաբերության մեծ մասնաբաժինը (այն կարող է հասնել մինչև մի քանի մլրդ ԱՄՆ դոլարի):
ՀՀ ապահովագրական շուկայի կարևոր խնդիրներից մեկն էլ այն է, որ բնակչությունը
չի օգտվում կամավոր ապահովագրության տեսակներից՝ համարելով դա ավելորդ շքեղություն: Կամավոր ապահովագրության հիմնականում դիմում են բնակչության միջին և հարուստ խավերը: Ապահովագրական շուկայի ապահովագրավճարների գերակշիռ մասն
ապահովվում է պարտադիր ապահովագրությամբ իրականացվող ԱՊՊԱ-ի միջոցով, իսկ
կամավոր ապահովագրության տեսակներից, մասնավորապես՝ առողջության ապահովագրությունից օգտվում են արտասահման մեկնողները, որը պայմանավորված է ընդունող
երկրի պահանջով (գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Ապահովագրական ընկերությունների ապահովագրավճարներն ըստ
ապահովագրության տեսակների (30.06.2013 թվականի դրությամբ) 2

1
2

European Insurance in Figures, Statistics N 48, February 2014.
ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների ռեյտինգ, 30.06.2013 (Արմինֆո):
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ՀՀ ապահովագրական շուկայում ապահովագրական ծառայությունների պահանջարկի վրա ազդող լուրջ հիմնախնդիր է նաև ապահովագրական ծառայությունների անհավասարաչափ բաշխումը և Երևան քաղաքում կենտրոնացումը: Ավտոտրանսպորտային
միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության օրենքի ընդունմանը զուգընթաց, Երևանի՝ որպես թիրախային կենտրոնի դերը ժամանակի ընթացքում գնալով նվազում է1: Ընկերությունների մի մասը մարզերում ստեղծում է մասնաճյուղեր, ընդլայնում գործակալական ցանցը՝ առաջարկվող ծառայություններն առավել հասանելի դարձնելու նպատակով: ՀՀ ապահովագրական շուկայում ապահովագրական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի վրա իր ազդեցությունն է
ունենում նաև մատուցվող ծառայությունների տեսականու սահմանափակությունը: ՀՀ ապահովագրական շուկայում մատուցվում են ոչ կյանքի ապահովագրության դասին պատկանող միայն 18 տեսակի ապահովագրական ծառայություններ, որոնցից միայն 10 ունի
պահանջարկ, ինչը վկայում է ՀՀ ապահովագրական շուկայի նեղ ուղղվածության մասին:
ՀՀ ապահովագրական շուկայի լուրջ հիմնախնդիրներից է նաև արհեստավարժ մասնագետների պակասը: Չնայած այն հանգամանքին, որ նախորդ տարիների համեմատ
ապահովագրական շուկայում ավելանում են որակյալ մասնագետները և ընկերությունների կադրային քաղաքականությունը բարելավվում է, մասնագետների նկատմամբ պահանջարկը շարունակում է մնալ բարձր: Կադրերի խնդիրն ապահովագրական ընկերությունները հիմնականում լուծում են՝ երիտասարդ մասնագետների ներգրավելով և նրանց
համար ներքին վերապատրաստումներ կազմակերպելով: Այս ամենից կարելի է եզրակացնել, որ ապահովագրական ընկերությունների նպատակն այս ուղղությամբ պետք է լինի կադրերի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումն ի հաշիվ աշխատանքի
արդյունավետության գնահատման, խրախուսման և տույժերի մեխանիզմների մշակման
և կիրառման, նաև կադրերի վերապատրաստման և որակավորման ստուգման մեխանիզմների գործադրման: Ապահովագրական բիզնեսի արդյունավետությունը պայմանավորող կարևոր գործոններից մեկը ռիսկերի կառավարումն է, ինչը պահանջում է ակտուարի մասնագիտությամբ բարձրորակ արհեստավարժ կադրեր, որոնց նկատմամբ
պահանջարկը ՀՀ աշխատաշուկան մինչ օրս չի բավարարում: Ապահովագրական ընկերությունները ապահովված չեն մասնագետ կադրերով, և նրանցից քչերը պատկերացում
ունեն ռիսկերի կառավարման գործընթացի մասին: Դրանով է պայմանավորված այն
հանգամանքը, որ ամեն տարի հսկայական գումարներ են փոխանցվում այլ երկրների
խոշոր վերաապահովագրական ընկերություններին՝ սեփական ռիսկերը վերաապահովագրելու համար, սակայն նախորդ տարիների համեմատ ավելացել է այն ընկերությունների
թիվը, որոնք ներդրել և կիրառել են ռիսկերի գնահատման և սթրես-թեստավորման մեթոդներ:

1

«ՀՀ ապահովագրական համակարգի հնարավոր զարգացումները 2012-2014 թթ.»` ըստ ապահովագրական
ընկերությունների 2012-2014 թթ. գործարար ծրագրերի, ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2007 թ. հոկտեմբերի 30-ի թիվ
344Ն որոշում:
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ՀՀ ապահովագրական շուկայի համար լուրջ խնդիր է վերաապահովագրությանը փոխանցվող ապահովագրավճարների հսկայական ծավալը: ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների կողմից ապահովագրության ռիսկերի համատարած վերաապահովագրությունը, իր դրական կոմերով հանդերձ, ունի նաև մի շարք բացասական դրսևորումներ,
մասնավորապես՝ վերաապահովագրության վճարների տեսքով մեծ ծավալի ֆինանսական ռեսուրսների արտահոսքը երկրից, վերաապահովագրության հնարավոր այլընտրանքի՝ համաապահովագրության զարգացման համար լրացուցիչ խոչընդոտների ստեղծումը, երկրի ֆինանսական անվտանգության խաթարումը, ապահովագրական համակարգի համակողմանի շարժառիթների թուլացումը: Չնայած այն հանգամանքին, որ ՀՀ
ապահովագրական ընկերությունների կողմից վերաապահովագրությանը փոխանցված
վճարների ծավալը 2008 թվականից սկսած նվազման միտում է ունեցել, այնուամենայնիվ, ՀՀ փոքր ապահովագրական շուկայի համար այն շարունակում է մեծ մնալ (գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների կողմից վերաապահովագրությանը
փոխանցված վճարները 2007-2012 թթ. (մլն ԱՄՆ դոլար) 1

Ապահովագրական շուկայի հիմնական խնդիրներից են նաև ապահովագրական
մշակույթի պակասը, ինչը կարելի է համարել ազգային առանձնահատկություն, ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ անվստահությունը (թերահավատությունը այն
բանի նկատմամբ, որ ընկերությունը հարկ եղած դեպքում կվճարի), ապահովագրության
մասին թերտեղեկացվածությունը և իրենց իրավունքների չիմացությունը2:
1

2

О развитии рынка страховых услуг в государствах-участниках СНГ(информационно-аналитический обзор),
М., 2012, с. 19.
Ապահովագրության արդի խնդիրները Հայաստանում և աշխարհում, www.insurance.am
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Այսպիսով, ելնելով ՀՀ ապահովագրական շուկայի վերոնշյալ խնդիրներից, կարելի է
առաջարկել դրանց հաղթահարման հետևյալ ուղիները.
Առաջին, կարևորելով շուկայական տնտեսությանը համահունչ ապահովագրական
շուկա ստեղծելու անհրաժեշտությունը, զգացվում է պետական միջամտության կարիք՝
հիմնախնդիրների հաղթահարման, ճյուղի զարգացման նպատակով: Պետության դերի
մասին է վկայում այն փաստը, որ մինչև այժմ ապահովագրական շուկայի զարգացումները պետության քայլերի արդյունք են (ԱՊՊԱ համակարգի ներդրում, պետական հատվածում աշխատողների առողջության ապահովագրություն): Պետության միջամտությունը
կարող է լինել ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական աջակցության տեսքով,
սակայն այս պարագայում առաջարկվում է ոչ թե իրական ֆինանսական աջակցություն,
այլ իրավական կարգավորող գործիքների, վարչական մեթոդների կիրառություն, տեղեկատվական և զանգվածային լրատվության միջոցների օգտագործում, որի արդյունավետությունը կախված կլինի ապահովագրական շուկայի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնախնդիրների բովանդակությունից:
Երկրորդ ուղին վերաապահովագրության ծախսերի կրճատումն է: Դրա համար նպատակահարմար կլինի վերաապահովագրել միայն առավել խոշոր և ռիսկային ապահովագրատեսակները, օրինակ՝ ավիացիոն ռիսկերը, որը ՀՀ-ում ամենամեծ վերաապահովագրական ծավալ ունեցող ապահովագրության տեսակն է:
Երրորդ, ՀՀ ապահովագրական շուկայի հիմնախնդիրների լուծման համար արդյունավետ կլինի ներդրումային միջավայրի բարելավումը՝ այն գրավիչ դարձնելով ինչպես
ներքին շուկայի, այնպես էլ օտարերկրյա ներդրողների համար՝ արտոնյալ պայմաններ
տրամադրելու միջոցով, որը կապահովի դրամական միջոցների ներհոսք, ինչն էլ, իր հերթին, կնպաստի բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը, հետևաբար՝ ապահովագրական շուկայի զարգացմանը:
Չորրորդ ուղին արդյունավետ կադրային քաղաքականության իրականացումն է: Դրա
համար անհրաժեշտ է ներգրավել արհեստավարժ մասնագետների, միջոցառումներ իրականացնել նրանց որակավորման բարձրացման ուղղությամբ: Այս առումով, թերի է այն,
որ շատ կազմակերպություններ պատրաստ չեն մեծ գումարներ ծախսել իրենց աշխատակիցների՝ արտասահմանում վերապատրաստվելու և փորձի փոխանակում կատարելու
վրա, սակայն ձգտում են այդ բացը լրացնել արտասահմանից արհեստավարժ մասնագետների հրավիրելով և կազմակերպության ներսում դասընթացներ կազմակերպելով:
Հինգերորդ, ապահովագրության կամավոր տեսակների զարգացման համար կարելի
է բնակչության շրջանում հաճախակի հարցումներ իրականացնել՝ իմանալու համար, թե
հնարավորության դեպքում ապահովագրության որ տեսակներին նախապատվություն
կտան: Հարցումների արդյունքներն էլ հնարավորություն կտան կատարելու գրավիչ և
մատչելի առաջարկներ բնակչության բոլոր խավերի համար:
Ամփոփելով կարելի է ասել, որ վերոնշյալ քայլերը ժամանակի ընթացքում կնպաստեն
ապահովագրական մշակույթի զարգացմանը և բնակչության շրջանում դրա արմատավորմանը, ինչն էլ ապահովագրական շուկայի զարգացման հիմքն է:
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ШУШАН ЕГИАЗАРЯН
ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СТРАХОВОГО РЫНКА РЕСПУБЛИКИ
АРМЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Ключевые слова: страховой рынок, страховая премия, добровольное
страхование,
обязательное
страхование, перестрахование, инвестиционная среда, рентабельность, актуарий
В современных условиях страхование является одним из главных факторов экономического
и социального развития общества. Страхование относится к одним из древнейших и устойчивых видов экономической деятельности, которое возникло еще во времена зарождения производственных отношений. В настоящее время страховой рынок Армении в своем развитии попрежнему отстает от страховых рынков развитых стран. В страховом рынке Армении есть
проблемы, требующие решения, преодоление которых позволит интегрироваться в мировой
страховой рынок.

SHUSHAN EGHIAZARYAN
MAJOR ISSUES OF INSURANCE MARKET IN RA AND WAYS OF THEIR SOLUTION
Key Words: insurance market, insurance premium, volunteer insurance, mandatory insurance, reinsurance, investment environment, profitability,
actuary
In modern circumstances insurance is one of society's major economic and social development
factors. Insurance refers to humanity's oldest and sustainable economic activity, primarily originating
with formation of production relations. Currently, RA insurance market lags behind advanced
insurance markets. Problems requiring solutions are still available in RA insurance market and their
overcoming will enable its integration to global insurance market.
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ՎԱՆԻՆԵ ԵՐԱՆՈՍՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ
ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
Հիմնաբառեր` բնակչության խնայողություններ, ավանդներ, ֆինանսական շուկա, մրցակցություն,
առևտրային բանկեր, վարկային ինստիտուտներ
Խնայողությունները ներդրումների փոխակերպման ձևերի և մեթոդների բազմազանեցման
հիմքում ֆինանսական ծառայությունների շուկայի եղած հատվածների փոխներթափանցման օբյեկտիվ գործընթացներն են: Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի ժամանակակից զարգացման համար բնութագրական են երեք հիմնական միտումներ` ինստիտուցիոնալացում, արժեթղթավորում և գլոբալացում:
Բնակչության ազատ դրամական միջոցների տեղաբաշխման այլընտրանքային հնարավորություններն ի հայտ են գալիս՝ հաշվի առնելով «ռիսկ-եկամտաբերություն» հարաբերակցության
տարբեր համակցությունները: Մրցակցության ճնշման ներքո բանկերը ավելի են բազմազանեցնում բնակչության խնայողությունների ներհոսքի խթանման ծառայությունների փաթեթը:

ՀՀ ֆինանսական կայունության գնահատման գործընթացում առավել կարևոր են
բանկային համակարգի գործունեության ռիսկայնության բացահայտումն ու գնահատումը, քանի որ վերջինիս բաժին է ընկնում ֆինանսական համակարգի ակտիվների 89,5%-ը:
Ակնհայտ է, որ ֆինանսական համակարգի մյուս բաղկացուցիչների մասնաբաժինը բանկային համակարգի համեմատ դեռևս մնում է փոքր1:
Հետևաբար՝ մոտ հեռանկարում բնակչության ավանդները առևտրային բանկերում
գերակշիռ տեղ կպահպանեն մասնավոր խնայողությունները ներդրումների ձևափոխելու
ձևերի և մեթոդների կառուցվածքում:
Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, ֆոնդային շուկաների և ֆինանսական միջնորդության զարգացմանը զուգընթաց, տնտեսությունում ավելի նշանակալի դեր
են սկսում խաղալ ֆինանսական հատվածի ոչ բանկային ինստիտուտները: Բնակչության
մոտ ի հայտ են գալիս ժամանակավորապես ազատ դրամական միջոցները տեղաբաշխելու այլընտրանքային հնարավորություններ` ռիսկ-եկամտաբերություն հարաբերակցության տարբեր համակցությունները հաշվի առնելով: Մասնավորապես՝ բանկերի ավանդական ռեսուրսների մի մասը սկսում են գրավել ինստիտուցիոնալ և կորպորատիվ ներդրողները` ամենից առաջ ապահովագրական ընկերությունները, կենսաթոշակային և
1

ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2013, Ե., 2014, էջ 30:
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բաժնետիրական ներդրումային հիմնադրամները: Այս գործընթացը լայն թափ է առել
զարգացած երկրներում: Խնայողությունները ներդրումների վերածելու ձևերի և մեթոդների բազմազանեցման հիմքում ֆինանսական ծառայությունների (բանկային, ապահովագրական, վարկային, արժեթղթերի և այլն) շուկայի տարբեր հատվածների փոխներգործության օբյեկտիվ գործընթացներն են1:
Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտի զարգացման համար ներկայումս բնութագրական են երեք հիմնական միտումներ` ինստիտուցիոնալացման, արժեթղթավորման2 և
գլոբալացման (համաշխարհայնացման): Ֆինանսական կազմակերպությունների համար
ինստիտուցիոնալացումը նշանակում է խնայողությունների ներգրավման մեթոդների
արագ աճ և զարգացում, մասնավորապես, հետևյալ ոլորտներում` կենսաթոշակային ապահովման (ոչ պետական կենսաթոշակային հիմնադրամների և անհատական կենսաթոշակային հաշիվների ձևավորումը և զարգացումը, որը կապահովի հաճախորդների
համար հարկագանձման արտոնյալ ռեժիմ) և կուտակային ապահովագրության ակտիվացումը: Սա նպաստում է մրցակցության աճին ավանդական դեպոզիտային ինստիտուտների գործունեության ոլորտում (առևտրային և խնայողական բանկեր, վարկային ընկերություններ և միություններ)3:
Արժեթղթավորումը որպես արժեթղթեր ձևակերպված և որպես այդպիսիք ներդրողներին վաճառված փոխառությունների վաճառքն է (продажа ссуд): Արժեթղթավորման
առանցքային կատեգորիաներ են ռիսկը (վարկային, տոկոսադրույքի, ընդհանուր), իրացվելիությունը և կապիտալի գծով սահմանափակվածությունը:
Գլոբալացումը կապված է ինտերնացիոնալացման և ֆինանսական կազմակերպությունների ու շուկաների միաձուլման հետ` միջտարածաշրջանային, միջպետական և միջազգային մասշտաբով: Ֆինանսական շուկայի զարգացման կարևոր հեռանկարներից է
այն, որ ավանդական վարկային կազմակերպությունները (բանկերը, խնայողական կազմակերպությունները, վարկային միությունները), ձգտում են վարկերի կազմակերպման
դերակատարմանը, այն դեպքում, երբ իրական ֆինանսական հզորությունը կանցնի ակտիվները արժեթղթավորողներին: Այս իրադրությունը թույլ է տալիս բացատրել առևտրային բանկերի համար ներդրումային գործունեության աճող գրավչությունը:
Այսպիսով՝ ֆինանսական հատվածում մրցակցությունը առևտրային բանկերի, վարկային ինստիտուտների և այլ ֆինանսական կազմակերպությունների մրցակցային դինամիկ գործընթաց է, որում նրանք ձգտում են իրենց համար ապահովել ամուր դիրք ավանդականորեն ձևավորված ֆինանսական շուկայում, ինչպես նաև այլընտրանքային, նոր-

1

Колесников А., Трансформация сбережений населения России в инвестиции, «Финансы и кредит», № 14
(254), 2007.
2
«Ակտիվների արժեթղթավորման եվ ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված 26.05.2008 թ., http://parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=3294
3
Подобедов В., Категориальная природа личных финансов /Подобедов В., Раздобарин В., Кирсанов К./,
Банковское дело, 2008, № 10, с. 53-54.
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փոխարինող ծառայությունների շուկայում: Ընդ որում, մրցակցության բնութագրական
հատկանիշներից են.
 սպառողների (վաճառողների) համար այլընտրանքային հնարավորություններով
շուկաների առկայություն,
 սպառողների (վաճառողների) շատ կամ քիչ քանակ, որ մրցում են միմյանց հետ և
օգտագործում տարբեր ֆինանսական գործիքներ,
 մրցակիցների կողմից այդ գործիքների հաջորդաբար կիրառում և պատասխան
միջոցառումների իրականացում:
Այս հատկանիշները դիտարկելով՝ կարելի է ենթադրել, որ մոտ ժամանակներում
առևտրային բանկերը ավանդական ծառայությունների ֆինանսական շուկայում կհանդիպեն ոչ բանկային ֆինանսական կազմակերպությունների «հարձակմանը»: 2013 թ. ՀՀ
ֆինանսական համակարգի երկրորդ խոշոր հատվածի` վարկային կազմակերպությունների ակտիվները ֆինանսական համակարգի ակտիվների 6,4%-ն են1:
Պահպանվել են վարկերի տոկոսադրույքների նվազման և ավանդների տոկոսադրույքների աճի միտումները: Ընդ որում, առավել ցայտուն էին դրամային ավանդների
տոկոսադրույքների աճը և վարկերի տոկոսադրույքների նվազումը, ինչի արդյունքում
զգալիորեն նվազել է դրամային վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքի սպրեդը: Այստեղ դիտարկվում է բանկային համակարգում մրցակցության խորացումը: Միևնույն ժամանակ, բնակչության ավանդների ներգրավման ուղղությամբ խոշոր բանկերի մրցակցային առավելությունները դառնում են ավելի ակնհայտ: Բանկերի պասիվների դիտարկումը
ցույց է տալիս, որ Երևանում գրանցված (տեղակայված) բանկերին բաժին է ընկնում ֆիզիկական անձանցից ներգրավված միջոցների գերակշիռ մասը: Հետաքրքիր է, որ քաղաքացիների ավանդների հիմնական մասը երևանյան բանկերը ներգրավում են ՀՀ տարածքներից: Առևտրային բանկերի ավանդները ընդգրկում են ռեզիդենտներից ներգրավված` դրամով և արտարժույթով ցպահանջ (ներառյալ հաշիվները) և ժամկետային ավանդները, հետագա աճին որոշակիորեն կարող են նպաստել նաև ֆինանսական համակարգի
նկատմամբ վստահության բարձրացումը ու բնակչության եկամուտների աճը2: Այսպես՝
2013 թ. տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների և դրամական փոխանցումների ներհոսքի աճին զուգընթաց, բանկային ավանդները աճել են 23,8%-ով: Արդյունքում ֆիզիկական անձանց ավանդների մասնաբաժինը ռեզիդենտ անձանց ընդհանուր ավանդներում ավելացել է 1,6 տոկոսային կետով և կազմել 68,8%3:
Բնակչության ավանդների շուկայում, խոշոր ֆինանսական սուպերմարկետների և
բանկային նոր արտադրատեսակների ի հայտ գալով, միջին և փոքր բանկերի գործունեության շրջանակը առավել նվազում է: Դրանց համար շուկայական խորշի պահպանումը ամենից առաջ կապված է նպատակային սպառողական խմբերի ընտրության ճիշտ

1

ՀՀ ԿԲ, Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն 2013, Ե., 2014, էջ 40:
Նույն տեղում:
3
Նույն տեղում, էջ 21:
2
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դիրքավորման և պահանջվող ֆինանսական ծառայությունների մատուցման հետ:
Մրցակցության պայմաններում բանկերն ավելի ու ավելի են բազմազանեցնում բնակչության խնայողությունների ներհոսքը խթանող ծառայությունների հավաքածուն: Ավանդային գործառնությունների նոր ձևերին ու տեսակներին զուգահեռ, այդ գործընթացում
կարևոր դեր են խաղում հաճախորդներին ինտերնետ բանկինգի տրամադրումը, տեղեկատվական աջակցության, ֆինանսական գրագիտության բարձրացման աշխատանքների, «ֆինանսական սուպերմարկետի» մոդելի ներմուծումը1:
Ինչպես վկայում է համաշխարհային փորձը, ֆոնդային շուկաների և ֆինանսական
միջնորդության զարգացմանը համընթաց, ավելի նշանակալի դերակատարում են
ստանձնում ֆինանսական հատվածի ոչ բանկային ինստիտուտները:

ВАНИНЕ ЕРАНОСЯН
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ СРЕДИ ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТОВ В ПРОЦЕССЕ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ СБЕРЕЖЕНИЙ НАСЕЛЕНИЯ
Ключевые слова: сбережения населения, депозиты, финансовый рынок, конкуренция, коммерческие банки, кредитные учреждения
Сбережения – это объективные процессы взаимопроникновения существующих сегментов
рынка финансовых услуг на базе диверсификации видов и методов преображения инвестиций.
Для развития современной индустрии финансовых услуг характерны три основные тенденции
– институционализация, секьюритизация и глобализация.
Появляются альтернативные возможности размещения свободных денежных средств населения, принимая во внимание различныe комбинации соотношений риска и рентабельности.

VANINE ERANOSYAN
COMPETITIVENESS AMONG FINANCIAL INSTITUTIONS IN ATTRACTION OF
POPULATION SAVINGS
Key Words:

population savings, deposits, financial market,
competition, commercial banks, credit institutions

Savings are mutual objective penetration processes for existing market segments of financial
services based on diversification types and methods of investments transformation. Industry of modern
1

Рыжановская Л., Население и рынок финансовых услуг: линии защиты сбережений. Финансы и кредит,
2009, № 10, с. 64-72.
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financial services and its development is characterized by 3 major trends: institutionalization, securitization and globalization.
Taking into consideration various risk and profitability ratio combinations alternative opportunities
arise for investing population untied cash resources.

ԱՂԱՍԻ ԹԱՎԱԴՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԳՆԱՃԻ ՆՊԱՏԱԿԱԴՐՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆԱՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հիմնաբառեր. գնաճի նպատակադրման քաղաքականություն, փողի զանգված, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք, դոլարացման մակարդակ
Գնաճի նպատակադրման քաղաքականության արդյունավետ կառավարման խնդիրները
հետևյալն են` գնաճի կառավարման մակարդակների պատճառահետևանքային կապերի վերլուծություն, գնաճի և այլ մակրոտնտեսական ցուցանիշների կապերի բացահայտում և վերլուծություն,
երկարաժամկետ և կարճաժամկետ գնաճային տատանումների կրճատում: Հոդվածում ուսումնասիրվում են գնաճի նպատակադրման քաղաքականության ռիսկերը և հնարավորությունները
ՀՀ-ում, փողի զանգվածի ներկա կառուցվածքի պայմաններում:

Գնաճի կառավարումը կատարվում է ըստ այն սկզբնադրույթի, որ գնաճը ուղղակի,
անմիջական կախվածության մեջ է դրամական զանգվածից: Սակայն անկատար շուկայի
և այլ մակրոտնտեսական գործոնների համակարգային կապի դեպքում այս կապի լիարժեքության պնդումը թերի է: Այն դրույթը, որ փողի զանգվածի մեծացումը հստակորեն
կբերի գնաճի, առավել ևս՝ անկառավարելի, Հայաստանի տնտեսության պայմաններում
անկատար է1: Այնուամենայնիվ, գնաճի կառավարումն ու մեղմումը կատարվում են հիմնականում փողի զանգվածի զսպմամբ, և մյուս մակրոտնտեսական գործիքներն ուղղված
են այդ նպատակի իրականացմանը:
Զարգացած շուկայական տնտեսության պայմաններում, որտեղ առկա են «առողջ»
փողի շուկա, ապրանքների և արտադրողների ուժեղ մրցակցություն, ներմուծվում են
բազմատեսակ ապրանքներ և գործում են հզոր հակամենաշնորհային օրենսդրություն և
համապատասխան մարմիններ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը
օգնում է միանգամից մեղմել գնաճը: Կրճատվում է տնտեսավարող սուբյեկտների ազդե-

1

Попов В., Стратегии экономического развития, М., 2011, с. 95-99.
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ցությունը շուկայի վրա: Եվ եթե տեղի է ունենում գների բարձրացում, ապա դրա հիմքում
զուտ մոնետար գործոններն են: Այս պարագայում կա մոնետար գործոնների կառավարման արդյունավետության բարձր աստիճան:
Այլ կերպ ասած, եթե փողի զանգվածը մեծանում է ավելի, քան անհրաժեշտ է, բարձրացվում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը, և բանկային վարկի տոկոսադրույքների բարձրացումով իջնում է տնտեսավարող սուբյեկտների՝ այդ տոկոսից ստացված եկամուտը: Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը այլ հավասար պայմաններում նաև անմիջականորեն իջեցնում է ընդհանուր փողի պահանջարկը, հետևապես՝ վերջինիս ազդեցությունը գների վրա:
Սակայն նույնիսկ կատարյալ շուկայական պայմաններում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ազդեցությունը արդեն իսկ միանշանակ չէ գնաճի վրա: Այս պարագայում,
ճիշտ է, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի աճը կարճ ժամանակահատվածում մեղմում է պահանջարկը և հետևաբար՝ գնաճը, և որպես այդպիսին արդյունավետ միջոց է
չնախատեսված, ճգնաժամային ռիսկերը հաղթահարելու համար: Սակայն այն նաև փոքրացնում է շուկայի ծավալը, որը երկարաժամկետ կտրվածքով կարող է հանգեցնել ծախսերի գնաճի, եթե հետագա հստակ կառավարում չիրականացվի:
Ցանկացած դրամավարկային քաղաքականության` լինի դա փոխարժեքի, փողի ագրեգատների, թե գնաճի նպատակադրումը, գլխավոր և վերջնական տրամաբանական
նպատակը իրական ՀՆԱ աճի ապահովումն է: Սակայն համեմատած այլ դրամավարկային ցուցանիշների հետ, իրական ՀՆԱ աճի վրա կենտրոնական բանկի ազդեցության մակարդակը ցածր է: Այս պայմաններում գնաճի նպատակադրումը չպետք է լինի ինքնանպատակ: Դրամավարկային քաղաքականության գործառնական, միջանկյալ և հիմնական փոխկապակցված նպատակները պետք է իրականացվեն համախմբված կերպով:
Չպետք է մոռանալ, որ գործառնական` վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և հիմնական` գնաճի մակարդակի նպատակների միջև կապը ուղիղ չէ: Դրանք կապակցվում են
միջանկյալ փողի զանգվածի և փոխարժեքի փոփոխության պատճառահետևանքային
կապով, որոնց անտեսումը կամ որոշակի անարդյունավետությունը կարող է զգալիորեն
թուլացնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և գնաճի կապը: Այս խնդիրը հատկապես շոշափելի է Հայաստանում: Առկա է ՀՀ դրամավարկային քաղաքականության միջանկյալ կառավարման նպատակային մակարդակի` փողի զանգվածի և ագրեգատների
հստակ կառուցվածքի խնդիր, որը պայմանավորված է դոլարացման բարձր մակարդակով: Սա արտաքին գործոն է և խեղաթյուրում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք գնաճ կապը, զգալիորեն փոքրացնում այս կապի արդյունավետության մակարդակը:
Նկատվում է նաև դոլարային ավանդների զգալի աճ ՀՀ-ում, որին անհրաժեշտ է օրենսդրական կարգավորում տալ:
ՀՀ-ում, որտեղ կա փողի մեծ պահանջարկ, ինչպես նաև մեծ քանակությամբ արտարժույթ և դրամի ցածր առաջարկ, վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացումը,
ավելի իջեցնելով փողի առաջարկը, կարող է, առաջին հերթին, մեծացնել պահանջարկը
արտարժույթի հանդեպ՝ հանգեցնելով դոլարացման մակարդակի էլ ավելի բարձրացման:
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Սա նույնպես էական խնդիր է գնաճի կառավարման արդյունավետության բարելավման
գործում:
ՀՀ-ում տնտեսության բանկային ոլորտի ֆինանսավորումը համեմատաբար ցածր
մակարդակում է: Կուտակային և երկարաժամկետ ավանդներ և դրամարկղային քարտեր
օգտագործողների թիվն այստեղ փոքր է՝ համեմատած եվրոպական երկրների: Այս հանգամանքը որոշակիորեն մեծացնում է բանկային վարկի տոկոսադրույքների և այլ դրամավարկային ցուցանիշների ազդեցության լագը, փոքրացնում դրանց կապը: Առկա է նաև
ապրանքային և արտադրական շուկաների որակի որոշակի խնդիր: Սա հիմնականում
արտահայտվում է ներմուծվող և արտադրվող՝ մասսայական սպառման որոշ ապրանքների մենաշնորհային և կիսամենաշնորհային դիրքով, որը կտրուկ կերպով թուլացնում է
հակագնաճային միջոցառումների և այդ ապրանքների գների կապը: Այսպիսի ապրանքների գինը ունի ցածր էլաստիկություն:
Մեր շուկան զարգացման ընթացքում է և, որպես այդպիսին, ունի անկատարության
որոշակի աստիճան՝ առաջացնելով է շուկայական խոչընդոտներ և թուլացնելով արդեն
իսկ ոչ միանշանակ՝ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույք – գնաճ – տնտեսական աճ
կապը: Այս խոչընդոտները կարելի է անվանել անկատար շուկայի անցանկալի տնտեսական «շփում», որի մեծացումը փոքրացնում է դրամավարկային գործոնների պատճառահետևանքային ազդեցությունը:
Այս պայմաններում կտրուկ կերպով թուլանում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և գնաճի՝ արդեն իսկ ոչ պարզ պատճառահետևանքային կապը: Այս խնդիրներին
պետք է համակարգային և երկարաժամկետ լուծում տրվի: Հստակ չէ նաև, որ Հայաստանի Հանրապետությունում վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի մակարդակի իջեցումը
անպայմանորեն կհանգեցնի գնաճի:
Այսպիսով, որպես դրամավարկային քաղաքականության կառավարման գործիք,
գնաճի վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ազդեցության արդյունավետության վրա
բացասաբար են ազդում հետևյալ գործոնները`
 դոլարացման մակարդակ՝ ուղեկցվող դրամի ցածր առաջարկով,
 ապրանքային և արտադրական շուկաների թերզարգացվածություն:
Փողի զանգվածի փոփոխություն վրա ԿԲ ազդեցությունը կարող է կանխատեսվել միայն որպես ընդհանուր միտում, այլ ոչ թե լիարժեքորեն կարգավորվել: Փողի զանգվածի
վերահսկողությունը միջանկյալ նպատակ է վերջնականին (ՀՆԱ աճ, գնաճի որոշակի մակարդակ) հասնելու գործում, և շատ կենտրոնական բանկեր դրամավարկային քաղաքականության հիմնական նպատակ են ընդունում գնաճի նպատակադրումը: Բացի նշված
խնդիրներից, Հայաստանում առկա է նաև դոլարացման բարձր մակարդակ, որը էլ ավելի
է բարդացնում փողի զանգվածի կառավարումը և վերջնական` գնաճի թիրախավորման
նպատակին հասնելու գործընթացը:
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ՀՀ-ում փողայնացման մակարդակը բավական ցածր է (25%-ի շրջանակներում)1`
էապես զիջելով, ոչ միայն զարգացած, այլ ԱՊՀ մի շարք երկրների: Այս պայմաններում
տնտեսության նորմալ ընթացքը չի բավարարում փաստացի փողի «սովը»: Այս դեպքում
շուկայում սկսվում է բարձրանալ օտարերկրյա արժույթների` որպես դրամի փոխարինիչի
դերը: Մեծանում է դոլարացման մակարդակի ռիսկը:
Նշենք, որ արագորեն զարգացող պետություններում փողայնացման մակարդակը ռեկորդային է: Տվյալ ցուցանիշով համաշխարհային առաջատարներն են Հոնկոնգը` 327%,
Հարավային Կորեան՝ 128%, Մալայզիան` 120%, Սինգապուրը` 114%, Չինաստանը՝ 140%2:
Մի շարք ԱՊՀ երկրներում փողայնացման մակարդակը պակաս չէ, քան 30%-ը, իսկ զարգացած պետություններում այդ ցուցանիշը գերազանցում է 60%-ը:
Ցածր փողայնացման պայմաններում առաջանում են որոշակի բարդություններ՝
տնտեսության կայուն զարգացման հետ կապված: Տվյալ դեպքում շուկայում անպայմանորեն առկա է ազգային արժույթի փոխարինիչ, և դոլարացման իջեցմանը ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը, իհարկե, իջնում է:
ՀՀ շուկայում փողի բարձր պահանջարկի պայմաններում դրամի առաջարկի իջեցման պարագայում, արտարժույթը դրամի փոխարինիչ է: Դրամի պակասը լրացվում է
նաև դրամի փոխարժեքի արժևորմամբ, որը, իհարկե, բացասական է ազդում նաև արտահանման վրա: Այսպիսով՝ դրամի արժևորմամբ փաստացի լրացվում է փողի պահանջարկը, քանզի նույն դրամի զանգվածը այս դեպքում հնարավորություն է տալիս ավելի
մեծ ծավալով ներմուծում կատարելու` դրանով իսկ նպաստելով առևտրային հաշվեկշռի
ճեղքվածքի աճին:
Ինչպես նշվեց դոլարացման մակարդակի փոփոխությունը, որպես փոխարինիչ,
կախվածություն մեջ է դրամի առաջարկի փոփոխությունից: Փոխարժեքի արժևորման
դեպքում առկա է նաև տրանսֆերտների և համաշխարհային վարկերի ծավալի աճ, որը
արտարժույթ է մղում ՀՀ տնտեսություն` նպաստելով դոլարացմանը: Դրամի փոխարժեքի
արժևորումը նպաստում է առևտրային հաշվեկշռի ճեղքվածքի մեծացմանը` փոքրացնելով
արտահանումը և խթանելով ներմուծումը: Ներմուծման մակարդակը ՀՀ-ում մեծ է արտահանման մակարդակից գրեթե 3 անգամ: Այս դեպքում, ներմուծման մեծացմանը զուգահեռ, ավելանում է նաև արտարժույթի ներհոսքը դեպի ներքին շուկա, որը նույնպես
նպաստում է դոլարացման աճին:
Դոլարացման մեծացման միտումը կարող է հանգեցնել ընդհանուր փողի զանգվածի
վրա վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի փոփոխության ոչ էական ազդեցությանը,
որը, հետևապես՝ ցածր ազդեցություն կունենա պահանջարկի գնաճի կարգավորման արդյունավետության վրա: Վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի բարձրացման դեպքում

1

2

Թևիկյան Ա., Դրամավարկային քաղաքականության ազդեցության մեխանիզմները տնտեսության և
գործարար միջավայրի վրա, «21-րդ դար», N 1, 2012,
http://noravank.am/upload/pdf/5.Ashot%20Tevikyan_21_Dar_01_2012.pdf:
URL: Ասիական զարգացման բանկ, http://www.adb.org.
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գնաճի զսպման հնարավորությունը սահմանափակվում է, իսկ իջեցման դեպքում առկա է
գնաճի ցածր ռիսկ և զսպման հնարավորություն՝ դոլարացման մակարդակի իջեցման
պարագայում: Հետևաբար՝ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի ազդեցությունը մեծ է
դոլարացման վրա, և այս ոչ արդյունավետ ազդեցությունը կթուլանա դրա մակարդակի
իջացմամբ, որը կհանգեցնի տնտեսությունում և դրամավարկային քաղաքականության
մեջ դրամի դերի բարձրացմանը:
Այսպիսով՝ դրամի զանգվածի աճը մեծ ազդեցություն չի ունենա գնաճի վրա, եթե զուգահեռաբար իջեցվի դոլարացման մակարդակը և կարգավորվի կանխիկ փողի շրջանառությունը` ինչքան հնարավոր է կառավարելի դարձնելով այն: Փողայնացման բարձրացման գործում զգալի դեր կարող է ունենալ նաև ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ծավալի մեծացումը:
Փաստորեն, գնաճի կարգավորումը փողի զանգվածի զսպմամբ արդարացի չէ, և դա
պետք է կառավարվի նաև հստակ, ոչ գնաճային փողի զանգվածի մեծացմամբ ու բաշխմամբ, որը հնարավոր է: Այս դեպքում դրվածքը համակարգային է, և այս միջոցառումը ոչ
միայն հետագայում զսպելու և ավելի կառավարելի է դարձնելու գնաճը, այլ զարգացնելու
է ամբողջ տնտեսությունը:
ՀՀ-ում արդյունավետ կառավարման պարագայում կարելի է ապահովել գնաճի կայուն մակարդակ նույնիսկ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի իջեցմամբ, ի հաշիվ փողի լայն զանգվածի բարելավման` պայմանավորված դոլարացման մակարդակի կրճատմանն ու տնտեսության մեջ դրամի դերի բարձրացմանն ուղղված միջոցառումներով: Այս
պարագայում կխթանվի շուկայի շրջանառությունը, կմեծանա դրամի դերը, կբարձրանա
դրամավարկային քաղաքականության կապերի արդյունավետությունը:
Ինչ վերաբերում է վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի և ապրանքների, ծառայությունների շուկաների ու ծախքերի գնաճի փոփոխությանը, ապա առկա է հետևյալ միտումը. բանկային վարկի տոկոսադրույքների իջեցման պարագայում խթանվում են շուկան և
շուկայական մասնակիցների վարքագիծը, շուկայական ներդրումները, որոնք մեծացնում
են շուկայի ծավալները: Շուկայի մեծացումը ունի որոշակի ծախսերի գնաճի զսպման
էֆեկտ: Իսկ բանկային վարկի տոկոսադրույքների բարձրացման պարագայում առկա է
հակառակ միտումը, որը բարդացնում է ձեռնարկատիրության արդյունավետ իրականացումը և երկարաժամկետ կտրվածքով կարող է առաջացնել ծախքերի գնաճի որոշակի
ռիսկ:
Փողայնացման մակարդակի մեծացումը, առաջին հայացքից, կարող է առաջացնել
ավելորդ փող և վատթարացնել իրավիճակը ՀՀ-ում: Սակայն ինչպես ցույց է տալիս
առանց էական խոչընդոտների, մեծ քանակությամբ ապրանքներով և վաճառողներով
միջազգային շուկան, փողայնացման բարձր մակարդակի և նույնիսկ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի զգալի իջեցման պայմաններում գնաճը մնում է կայուն և չի գերազանցում 3%-ը. երկարաժամկետ կառուցվածքային փոփոխությունների արդյունքում այս
էֆեկտը հնարավոր է ապահովել նաև ՀՀ-ում: Այստեղ խնդիրը շուկայի մրցակցային որա-
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կի բարձր մակարդակի հարցն է, որը ուժեղացնում է տնտեսական ցուցանիշների փոխկապվածությունը և հետադարձելիության մակարդակը:
Մեր տնտեսությունում փողայնացման ցածր մակարդակը բացասաբար է ազդում
տնտեսության և տնտեսավարող սուբյեկտների մրցակցային որակների վրա: Փողի ցածր
առաջարկի և բարձր պահանջարկի պայմաններում դժվարանում է տնտեսավարող սուբյեկտների գործունեությունը՝ սահմանափակելով նոր, ինչպես նաև համաշխարհային խաղացողների մուտքը ՀՀ շուկա: Մրցակցային շուկան էականորեն կբարձրացնի տնտեսական ցուցանիշների և գնաճի արդյունավետ կառավարելիության մակարդակը:

АГАСИ ТАВАДЯН
РИСКИ И ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛИТИКИ ТАРГЕТИРОВАНИЯ
ИНФЛЯЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: политика таргетирования инфляции, денежная масса, процент рефинансирования,
уровень долларизации
Актуальными задачами эффективного управления инфляцией являются анализ причинноследственных связей уровня управления инфляцией, уточнение взаимосвязей инфляции, повышение эффективности уровней управления инфляцией, снижение инфляционных колебаний в
краткосрочной и долгосрочной перспективе. В статье выявлены риски и возможности политики таргетирования инфляции в реалиях нынешней структуры денежной массы РА.

AGHASI TAVADYAN
OPPORTUNITIES AND RISKS OF INFLATION TARGETING
POLICY IN REPUBLIC OF ARMENIA (RA)
Key Words:

inflation targeting policy, money
refinancing rate, dollarization level

supply,

Urgent tasks of inflation efficient management are made up of causeandeffect relationship
analysis, inflation relationship clarification, increase in efficiency of inflation management levels,
reduction in short and long-term inflation fluctuations. The article reveals risks and opportunities for
inflation targeting policy in realities of current money supply structure.
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ԱՍՅԱ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՖՈՆԴԵՐԻ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. կուտակային կենսաթոշակային համակարգ,
կենսաթոշակային ֆոնդեր, կենսաթոշակային բարեփոխումներ, արժեթղթերի շուկա,
կենսաթոշակային ակտիվներ
Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը կարող է արդյունավետ ներդրվել միայն համապատասխան իրավական դաշտի ստեղծման, ներդրումային ռիսկերի զսպման մեխանիզմների և
արդյունավետ գործող արժեթղթերի շուկայի առկայության դեպքում: Իսկ դրա հաջողությունն ու
երկարաժամկետ կենսունակությունը մեծապես պայմանավորված են կենսաթոշակային միջոցների
արդյունավետ տեղաբաշխմամբ՝ կապված միևնույն ռիսկայնությամբ առավել եկամտաբեր ակտիվներում ներդրման հետ։

Արևելյան և Կենտրոնական Եվրոպայի, Լատինական Ամերիկայի, ինչպես նաև ՏՀԶԿ
երկրներում վերջին 20 տարիների ընթացքում իրականացված կենսաթոշակային բարեփոխումների փորձը վկայում է, որ վերջիններս կենսաթոշակային համակարգի բարեփոխման ուղիները տեսնում են կուտակային համակարգի ներդրման մեջ։ Բացառություն
չէ նաև ՀՀ-ն, որը նույնպես որդեգրել է այդ ուղին։
Մեր հետազոտության հիմնական նպատակն է կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքի կառավարման միջազգային փորձի վերլուծությունը տարածաշրջանի առանձին երկրներում։ Կատարվել է ընտրանք` ընդգրկելով Լատինական
Ամերիկայի, Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի (ԿԱԵ), ինչպես նաև Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպության (ՏՀԶԿ) անդամ երկրները1։
ՏՀԶԿ երկրների ինստիտուցիոնալ ներդրողների, այդ թվում՝ կենսաթոշակային ֆոնդերի (21,8 տրլն դոլար), ներդրումային ֆոնդերի (30 տրլն դոլար), ապահովագրական ընկերությունների (24,5 տրլն դոլար) և այլ ներդրողների (1,9 տրլն դոլար) ակտիվների կառուցվածքը 2012 թ. դրությամբ 78,2 տրլն դոլար է2։ 2012 թ. նկատվել է կենսաթոշակային
ֆոնդերի ակտիվների աճ, որին բաժին է ընկել ինստիտուցիոնալ ներդրողներին պատկանող ակտիվների մոտ 28%-ը3։
ՏՀԶԿ երկրների տեղանքում ԱՄՆ-ին է պատկանում կենսաթոշակային ակտիվների
գերակշիռ մասը, որը 2012 թ. 11,6 տրլն դոլար էր, որը 2001 թ. համեմատ կրճատվել է՝
67,6%-ից դառնալով 53,4%։
1

Կատարվել է այդ երկրների ընտրանքի ընտրություն՝ հաշվի առնելով այդ երկրների և Հայաստանի կենսաթոշակային մոդելների ընդհանրությունները:
2
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Գծապատկեր 1. ՏՀԶԿ երկրների ինստիտուցիոնալ ներդրողների ներդրումների
մասնաբաժինը 1995-2012 թթ. (տրլն դոլար)

2012 թ. դրությամբ` ՏՀԶԿ 30 երկրների կենսաթոշակային ֆոնդերը ներդրումներ են
կատարել պարտքային արժեթղթերում և բաժնետոմսերում, ու նրանց ներդրումային
պորտֆելի 80%-ը կազմված է եղել այդ երկու դասի արժեթղթերից:
Գծապատկերի 2-ի միջոցով ցույց տանք կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքն ըստ երկրների՝ 2012 թվականի դրությամբ1։
ԱՄՆ-ն իր կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելի ամենամեծ մասը տեղաբաշխում է
բաժնետոմսերում (48.9%)` համեմատած Ավստրալիայի (46%) և Չիլիի (41,6%) հետ։ Այս
երեք երկրներում կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումների բաժինը բաժնետոմսերում
գերազանցում է ՏՀԶԿ ամբողջ ներդրումների 40,3% կշռված միջինը։ Ֆինլանդիայում
2012 թ. բաժնային արժեթղթերում ներդրված մասնաբաժինները (37,1%) ցածր էին ՏՀԶԿ
երկրների ընդհանուր միջինից, բայց ավելի բարձր, քան մուրհակներում և պարտատոմսերում ներդրումների մասնաբաժինը (36%)։
Մուրհակների և պարտատոմսերի մասնաբաժինը կենսաթոշակային ֆոնդի պորտֆելում ավելի քան 80% է, Չեխիայում` 85.4%, Հունգարիայում` 84.6%, Մեքսիկայում` 80.9%։
Իսկ հետևյալ 14 երկրներում` Ավստրիա, Չիլի, Դանիա, Գերմանիա, Իսլանդիա, Իսրայել,
Լյուքսեմբուրգ, Նորվեգիա, Լեհաստան, Սլովակիա, Սլովենիա, Իսպանիա, Շվեդիա,
Թուրքիա, մուրհակներն ու պարտատոմսերը կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելի ավելի քան 50%-ն էին։

1
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(1) Ակտիվների այլ խմբի մեջ ներառվում են փոխառությունները, անշարժ գույքը, չտեղաբաշխված ապահովագրական պայմանագրերը, հեջ ֆոնդերը, մասնավոր ներդրումային, ինչպես նաև այլ ներդրումային
ֆոնդերում կատարվող ներդրումները:

Գծապատկեր 2. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքն ըստ երկրների,
2012 թ.

ՏՀԶԿ երկրներում գոյություն ունի մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելների կառավարման երկու սկզբունք` «զգուշավոր անձի կանոն» և «քանակական սահմանափակում»: Առաջինի դեպքում անձը խուսափում է ներդրումների խիստ սահմանափակումներից և կենտրոնանում է կառավարչի կարգավորող վարքագծի վրա։ Ըստ երկրորդ
մոտեցման՝ նախատեսվում են քանակական սահմանափակումներ, այսինքն` կառավարիչները ներդրումներ իրականացնելիս պետք է հետևեն քանակական սահմանափակումներին։
Այս ընտրությունը կարող է արդարացված լինել կապիտալի շուկայի միաժամանակյա
զարգացումով։ Օրինակ՝ Լատինական Ամերիկայի և Արևելյան ու Կենտրոնական Եվրոպայի երկրները, որոնք ունեն թերզարգացած կապիտալի շուկա, բնութագրվում են խիստ
ներդրումային կարգավորմամբ։ Մյուս կողմից՝ ավելի զարգացած կապիտալի շուկա ունեցող երկրների կենսաթոշակային ֆոնդերը պահանջում են կարգավորման ավելի մեղմ մոտեցումներ։ Նշենք նաև, որ պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեպքում կառավարությունն ավելի շատ է պատասխանատվություն կրում, քան կամավորի1։ Եվ քանի որ ներ1
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կայումս ՀՀ-ն որդեգրել է պարտադիր կուտակային բաղադրիչին անցման ուղի և չունի
զարգացած կապիտալի շուկա, հետևաբար՝ անհրաժեշտ ենք համարում ներդրումային
խիստ կարգավորման մոտեցումը, ինչն անհնար է քանակական սահմանափակումների
դեպքում:
Կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքի կառավարման
միջազգային փորձի հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս կատարել հետևյալ
եզրահանգումները.
 Ուսումնասիրված երկրների մեծ մասի կենսաթոշակային ֆոնդերը իրենց պորտֆելի զգալի մասը ներդնում են բաժնային արժեթղթերում, ինչը կարևոր է այն առումով, որ չպետք է շեշտը դնել միայն պետական պարտատոմսերի վրա, որովհետև
կուտակային կենսաթոշակային համակարգը իր նպատակին կծառայի միայն կորպորատիվ արժեթղթերի, նախ և առաջ՝ բաժնետոմսերի շուկայի բարելավման
դեպքում։
 Կենսաթոշակային ակտիվների ներդրումային քաղաքականությունը աշխարհի
տարբեր երկրներում կարգավորվում է տարբեր սկզբունքներով։ Ի տարբերություն
ՏՀԶԿ երկրների, որտեղ կիրառվում է «զգուշավոր անձի կանոնը», զարգացող
երկրներում կարգավորվում է քանակական սահմանաչափերի միջոցով, քանի որ,
ի թիվս այլ պատճառների, զարգացող երկրների ներքին շուկաները սահմանափակ են և չեն տալիս բազմազանեցման հնարավորություն։
 Կուտակային կենսաթոշակային համակարգը կարող է արդյունավետ ներդրվել միայն արդյունավետ գործող արժեթղթերի շուկայի առկայության դեպքում, իսկ նրա
հաջողությունն ու երկարաժամկետ կենսունակությունը մեծապես պայմանավորված են կենսաթոշակային միջոցների հստակ տեղաբաշխմամբ՝ կապված միևնույն
ռիսկայնությամբ առավել եկամտաբեր ակտիվներում ներդրման հետ։
ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդի ակտիվների կառուցվածքի վերաբերյալ որոշակի պատկերացում կազմելու համար պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, թե մասնակիցները
ինչ տեսակի ֆոնդեր են ընտրել։ Դրանց ընտրությունը պետք է կատարվի կուտակային
բաղադրիչի մասնակիցների կողմից, իսկ ընտրություն չկատարելու դեպքում՝ նրանց փոխարեն ընտրությունը կկատարի մասնակիցների ռեեստր վարողը ծրագրային մոդուլի միջոցով՝ պատահականության սկզբունքով։ Կընտրվեն միջին ռիսկայնության պահպանողական ֆոնդեր1։ Եվ քանի որ առաջին տարում ֆոնդի մասնակիցների մեծ մասը ընտրություն չի կատարի, հետևաբար՝ կարելի է ասել, որ պահպանողական ֆոնդերը գերակշիռ մաս կկազմեն, այսինքն՝ բաժնային արժեթղթերի և դրանց հեջավորման նպատակով ձեռք բերված ածանցյալ գործիքների կշիռը ֆոնդի ակտիվներում չի կարող գերազանցել 25%-ը2։ Կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերն էլ ռիսկից խուսափելու համար հիմնականում կլինեն պահպանողական և կայուն եկամտային։ Վերջինիս դեպքում ակտիվ1
2

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք, հոդվ. 39:
Նույն տեղում, հոդվ. 42:

569

ները չեն կարող ներդրվել բաժնային արժեթղթերում և դրանց վրա հիմնված ածանցյալ
գործիքներում։ Այսինքն՝ կարելի է ենթադրել, որ ներդրումների գերակշիռ մասը կհոսի
պետական պարտատոմսերի, իսկ մնացած մասը՝ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկա
և արտասահման։
ՀՀ գործող օրենսդրությամբ որդեգրվել է կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային
ֆոնդերի ակտիվների ներդրման քանակական սահմանափակումների մոտեցումը։ ՀՀ
կառավարության որոշմամբ՝ արտասահմանում կարող է ներդրվել կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների, համապատասխանաբար՝ 50%-ը և 40%-ը1։
Օտարերկրյա թողարկողների արժեթղթերում ներդրումների իրականացման դեպքում
տեղի կունենա երկրից կապիտալի արտահոսք։ Բացի այդ, այդ ներդրումները կապված
կլինեն զգալի արտարժութային և իրավական ռիսկերի հետ։ Առաջարկում ենք խրախուսել ներդրումները տեղական արժեթղթերի շուկայում, որպեսզի բարեփոխումների իրականացումից հետո հսկայական կուտակային ակտիվները հնարավոր լինի ներդնել տեղական արժեթղթերի շուկայում, քանի որ ներդնելով օտարերկրյա արժեթղթերում` կենսաթոշակային ֆոնդերը չեն կարող խուսափել արտարժութային ռիսկից։
ՀՀ-ում որպես կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչ է հանդես գալիս
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն։ Այն առաջարկում է երկու տեսակի կամավոր ֆոնդեր` «Կամավոր 1» (կայուն եկամտային) և «Կամավոր 2» (պահպանողական)2։
Գծապատկեր 3-ի միջոցով ներկայացնենք «Կամավոր 1» և «Կամավոր 2» կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելի կառուցվածքը3։

«Կամավոր 1»

«Կամավոր 2»

Գծապատկեր 3. «Կամավոր 1» և «Կամավոր 2» կենսաթոշակային ֆոնդերի պորտֆելների
կառուցվածքը` 31.03.2014 թ.

1

ՀՀ Կառավարության թիվ 1190-Ն և 1685-Ն որոշումները կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումների քանակական և արժութային սահմանափակումների մասին:
2
«Կապիտալ Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ վեբ կայք՝ http://capitalfunds.am/
3
Գծապատկերը կառուցված է ըստ «Կապիտալ ասեթ մենեջմենթ» ՓԲԸ վեբ կայքի տվյալների,
http://capitalfunds.am/
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Այս երկու ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականությունների միջև տաբերությունն այն
է, որ «Կամավոր 1» ֆոնդի ակտիվները չեն կարող ներդրվել բաժնային արժեթղթերում,
մինչդեռ «Կամավոր 2» ֆոնդի ակտիվները մինչև 25%-ի չափով կարող են ներդրվել բաժնային արժեթղթերում։ Չնայած այս երկու ֆոնդերի ակտիվները մինչև 50%-ի չափով կարող են ներդրվել արտասահմանյան արժեթղթերում, սակայն դեռևս ներդրումները կատարվում են միայն ՀՀ-ում: Ընդհանուր առմամբ, կարող ենք ասել, որ այս երկու կամավոր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրումները տոկոսային հարաբերակցությամբ միմյանցից գրեթե չեն տարբերվում։ Ակտիվների կեսից ավելին ներդրվում է պետական հատվածում, ինչը պայմանավորված է ֆոնդերի ներդրումային քաղաքականությամբ և շուկայում առկա արժեթղթերի կազմով և տեսակարար կշռով։
ՀՀ-ում որպես պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդի կառավարիչներ հանդես են գալիս «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն և «Ցե-Կվադրատ Ամեգա Ասեթ Մենեջմենթ» ՍՊԸ-ն: Նրանց պորտֆելների կառուցվածքը ցույց տանք, համապատասխանաբար՝ գծապատկեր41-ի և 5-ի միջոցով2:

Գծապատկեր 4. «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» կենսաթոշակային ֆոնդի
պորտֆելների կառուցվածքը՝ 28.08.2014 թ. դրությամբ

Գծապատկեր 5. «Ցե-Կվադրատ Ամեգա Ասեթ Մենեջմենթ» կենսաթոշակային ֆոնդի
պորտֆելների կառուցվածքը՝ 04.03.2014 թ. դրությամբ
1

Գծապատկերը կառուցված է ըստ «Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ վեբ կայքի տվյալների,
www.amundi-acba.am/
2
Գծապատկերը կառուցված է ըստ «Ցե-Կվադրատ Ամեգա Ասեթ Մենեջմենթ» ՍՊԸ վեբ կայքի տվյալների,
www.c-quadrat-ampega.am
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«Ամունդի-Ակբա Ասեթ Մենեջմենթ» ՓԲԸ-ն և «Ցե-Կվադրատ Ամեգա Ասեթ Մենեջմենթ» ՍՊԸ-ն առաջարկում են 3 տեսակի ֆոնդեր՝ կայուն եկամտային, պահպանողական
և հավասարակշռված։ Սակայն տարբեր են նրանց ներդրումային ռազմավարությունները:
ՀՀ-ում կուտակային կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների կառուցվածքի կառավարման փորձի հետազոտությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրահանգումները.
 Կուտակային կենսաթոշակների հիմքում կենսաթոշակային միջոցներն արդյունավետ օգտագործելու գաղափարն է։ Ինչպես նշեցինք, սկզբնական շրջանում ներդրումների զգալի մասը կհոսեն պետական պարտատոմսերի շուկա, որի հետևանքով կառավարությունը կհայտնվի պետական պարտատոմսերի թողարկման միջոցով կենսաթոշակային ֆոնդերին ֆինանսավորելու փակ շղթայում, որն էլ կմեծացնի պետությունից կախվածությունը։
 ՀՀ գործող օրենսդրությամբ որդեգրվել է կամավոր և պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվների ներդրման քանակական սահմանափակումների մոտեցումը։ Այն ՀՀ-ի համար շատ կարևոր է, քանի որ այդ մոտեցմամբ սահմանափակվում են ներդրումները օտարերկրյա արժեթղթերում, և հետևաբար՝ ՀՀ-ն կխուսափի երկրից մեծ քանակությամբ կապիտալի արտահոսքից և դրա հետ կապված
արտարժութային ռիսկից՝ խրախուսելով ներդրումները տեղական արժեթղթերում:

АСЯ ХАЛАТЯН
АНАЛИЗ ОПЫТА УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРЫ АКТИВОВ НАКОПИТЕЛЬНЫХ
ПЕНСИОННЫХ ФОНДОВ
Ключевые слова: накопительная пенсионная система, пенсионные фонды, инвестиционные риски,
пенсионные реформы, рынок ценных бумаг,
пенсионные активы
Накопительная пенсионная система может быть эффективно внедрена только при создании соответствующего правового поля, внедрении механизма сдерживания инвестиционных
рисков и при эффективно действующем рынке ценных бумаг. А его успех и долгосрочная жизнеспособность в основном обусловленны эффективным распределением пенсионных средств,
что связано с вложением в наиболее доходные активы при одинаковом уровне риска.
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ASYA KHALATYAN
MANAGEMENT EXPERIENCE ANALYSIS FOR CUMMULATIVE
PENSION FUNDS ASSETS
Key Words:

cumulative pension system, pension funds,
pension reforms, securities market, pension
assets

Cumulative pension system can be effectively invested only by creating an appropriate legal field,
investing some restraining mechanisms for investment risks and with effectively working securities
market. Its success and long-term viability is determined by efficient pension resources allocation
connected with investment into more profitable but similar risk assets.

ՌՈԶԱ ԿՈՒՐՂԻՆՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ
Հիմնաբառեր. վարկային պորտֆել, Բազել 3, կառավարում,
ֆինանսական միջնորդ, ինստիտուտ, վարկային պայմանագիր
Միջազգային ֆինանսական շուկայի ներկայիս զարգացման պայմաններում ֆինանսական
շուկայի ինստիտուտների հիմնական խնդիրն է ապահովել կայունություն այդ ոլորտում: Առևտրային բանկերը տնտեսության ֆինանսական համակարգի կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների շարժիչ ուժն են: Հետևաբար՝ կարևորվում է բանկային գործունեության, մասնավորապես՝ վարկային գործունեության կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի ուսումնասիրությունը:

Միջազգային ֆինանսական շուկայի ներկայիս զարգացման պայմաններում ֆինանսական շուկայի ինստիտուտների հիմնական խնդիրն է նշված ոլորտում ապահովել կայունություն: Համաձայն ավստրիացի տնտեսագետ Յ. Շումպետերի` ֆինանսական միջնորդները` առևտրային բանկերը, տնտեսության ֆինանսական համակարգի կառուցվածքային
և ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների շարժիչ ուժն են1:
Բանկային գործունեության արդյունավետությունը պայմանավորված է բանկային
պորտֆելը արդյունավետ կառավարելու՝ բանկի կարողությամբ: Վարկային պորտֆելի
1

Шумпетер Й., Теория экономического развития (Исследование предпринимательской прибыли, капитала,
кредита, процентов и цикла конъюнктуры), М., 1982.
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արդյունավետ կառավարումը ենթադրում է բանկի համար ընդունելի ռիսկայնության և
եկամտաբերության հարաբերակցության սահմանում ու պահպանում: Վարկային պորտֆելի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգ ասելով՝ հասկանում ենք տնտեսական,
իրավական, ֆինանսական, սոցիալական և կազմակերպական կանոնների կայուն համակարգ, որն ապահովում է վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարման հնարավորություն: Վերջինս կարելի է ներկայացնել աղյուսակ 1-ի տեսքով:
Վարկային պորտֆելի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի տարրերը հիմնականում ֆինանսական շուկայի և շուկայի մասնակիցների գործունեությունը կարգավորող օրենքներն են, օրենսդրական ակտերը, սահմանված զանազան նորմատիվները և
այլն:
Աղյուսակ 1
Վարկային պորտֆելի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգը
Ինստիտուցիոնալ
համակարգի տարրերը

Կառուցվածք

Գործառնական
նշանակությունը

1.Շուկայի կառավարման
ինստիտուտներ

բանկային գործունեության տարբեր
ապահովում է վարակային
ուղղությունները կանոնակարգող
միջոցների առաջարկ և
կանոնները, նորմերը, վերահսկողության պահանջարկ
ինստիտուտները` կենտրոնական բանկ:

2.Ֆինանսական միջնորդ
ինստիտուտներ

նշված ոլորտը կարգավորող օրենսդրություն, ռիսկերի ապահովագրության
համակարգ

ապահովում է ֆինանսավարկային, ներդրումային, նյութատեխնիկական ռեսուրսներով

3.Իրավական ինստիտուտներ

դատական համակարգ, սեփականության իրավունքի պաշտպանության
համակարգ

վարկային գործընթացի իրավական կառավարում, վարկային
պորտֆելի իրավական
կառավարում

4.Ոչ ֆորմալ ինստիտուտներ

միջանձային վստահություն,
կոռուպցիայի հանդեպ վերաբերմունք,
ռիսկի գնալու պատրաստակամություն

վարկավորման մշակույթի
ձևավորում

5.Միջազգային
ինստիտուտներ

միջազգային իրավական նորմեր,
Բազել 3

ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի մի շարք բաժիններ, գլուխներ և հոդվածներ կարգավորիչ դեր ունեն բանկերի կողմից իրականացվող վարկավորման գործընթացում:
Օրինակ՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի «Պարտավորությունների մասին ընդհանուր
դրույթների» բաժինը կարգավորում է վարկային սուբյեկտների միջև ձևավորվող վարկային հարաբերությունները, «Պայմանագրից ծագող պարտավորություններ» բաժինը հիմք
է վարկային հարաբերությունները պայմանագրային հիմունքներով ամրապնդելու համար, «Սեփականության իրավունք և այլ գույքային իրավունքներ» բաժինը ներկայացնում
է գրավի իրավունքը և այլն:
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Համաձայն «Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ օրենքի՝ ֆինանսական համակարգի մասնակիցների գործունեության կարգավորումը և վերահսկողությունը պատկանում են ՀՀ կենտրոնական
բանկին1: Չնայած բանկերի վարկային պորտֆելի կառավարման գործում կենտրոնական
բանկի դերն անուղղակի է, այնուամենայնիվ վերջինս ձևավորում և սահմանում է բանկային գործունեության նորմատիվաիրավական դաշտը: ՀՀ տարածքում գործող բանկերի
գործունեության կարգավորման տեսանկյունից կարևորվում է «Բանկերի և բանկային
գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը, որով սահմանվում են ստեղծվող և գործող բանկերի,
դրանց և օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի, ներկայացուցչությունների գրանցման,
լիցենզավորման, գործունեության կարգավորման և դադարեցման, ինչպես նաև բանկային գործունեության վերահսկողության կարգն ու պայմանները, ֆինանսական գործառնությունների շրջանակը, բանկային համակարգում ներդրումային և բաժանորդագրական
գործունեության սահմանափակումները, բանկերի համար սահմանվող հիմնական տնտեսական նորմատիվները: Բանկային գործունեության համար սահմանվող հիմնական
տնտեսական նորմատիվները բանկային համակարգի իրավական կարգավորման անկյունաքարն են: ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակված և հաստատված կանոնակարգ 2-ով, այն է` «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության
հիմնական տնտեսական նորմատիվները», սահմանվում են նորմատիվները, դրանց հաշվարկման կարգը և առավելագույն կամ նվազագույն մեծությունները2:
Վարկային պորտֆելի կառավարման տեսանկյունից առաջնային են համարվում բանկի հետ կապված մեկ անձի, բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը (չափերը),
մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը (չափերը), ինչպես նաև կապիտալի համարժեքության նորմատիվը: Վերը նշված նորմատիվները կախված են բանկի միջոցների տեղաբաշխման գործունեությունից և «ստիպում են» բանկին
մշտադիտարկել վարկային պորտֆելը:
Կենտրոնական բանկը, օրենսդրորեն իրեն վերապահված իրավասությունների շրջանակներում, կարող է իրականացնել բանկերում ստուգումներ տարբեր ուղղություններով3,
այսինքն՝ ՀՀ կենտրոնական բանկի դերը բանկերի վարկային պորտֆելի կառավարման
գործում անուղղակի է, բայց կարևոր:
Վարկային բյուրոն ժամանակակից ֆինանսական համակարգի ամենակարևոր ինստիտուտներից մեկն է: Այն տեղեկատվական բանկ է, որը հավաքագրում է ֆիզիկական և
իրավաբանական անձանց ռիսկայնությունը բնութագրող տեղեկություններ` ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաստատություններից: Այսօր զարգացած ֆինանսական դաշտ
ունեցող բոլոր երկրներում վարկային բյուրոն համարվում է ֆինանսական գործառույթնե1

«Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ
օրենք՝ ընդ. 2005 թ., հոդված 5:
2
Կանոնակարգ 2, Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները, հոդված 39, 2007:
3
«Կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 1996 թ.:
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րի շղթայի անբաժան մասը: Այս կառույցը խթանում է նաև բանկային ծառայությունների
ներդրումն ու տարածումը: Վարկային բյուրոն բաժնետիրական ընկերություն է, որը
կենտրոնական բանկի կողմից տրված լիցենզիայի հիման վրա կարող է հավաքագրել
վարկային տեղեկատվություն, մշակել վարկային պատմություն և պատրաստել վարկային
զեկույց1: Այս կառույցը պաշտպանում է թե՛ սպառողների, թե՛ վարկատուների շահերը`
առաջինների համար ստեղծելով վարկային պատմության միջոցով մեծ վարկեր ստանալու հնարավորություն, երկրորդների համար՝ նվազեցնելով վարկային ռիսկերը: Բացի
այդ, վարկային բյուրոյի տեղեկատվությունը մատչելի է սպառողի համար. անձը կարող է
տարին մեկ անգամ անվճար ստանալ վարկային զեկույց: Բանկի հաճախորդի վարկային
պատմությունը վարկավորման գործընթացում հնարավորություն է տալիս վարկային մասնագետին ավելի ճիշտ որոշումներ կայացնելու:
Ապահովագրական ընկերությունները, համաձայն ՀՀ-ում ձևավորված օրենսդրական
դաշտի, բանկերի համար վարկային պորտֆելի կառավարման գործընթացում վարկային
ռիսկի ազդեցությունը մեղմող գործիք են, իսկ ապահովագրությունը՝ եղանակ: Ըստ
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի, կատարվում է վարկերի ապահովագրություն հետևյալ մասերով՝ անվճարունակություն (ընդհանուր), արտահանման վարկ, տարաժամկետ վճարման պարտավորություն (ապառիկ), հիփոթեքային վարկ, գյուղատնտեսական վարկ, այլ վարկի ապահովագրություն2:
Վարկային պորտֆելի արդյունավետ կառավարումը հնարավորություն է տալիս ՀՀ
առևտրային բանկերին միջոցների ներգրավման այլընտրանքային աղբյուրների ընտրանք ձևավորելու: 2008 թ. սկսած՝ ՀՀ առևտրային բանկերին թույլատրվեց ձևավորված
ակտիվային պորտֆելի մի մասի ապահովվածությամբ թողարկել հիփոթեքային պարտատոմսեր: Դրանք միջոցների ներգրավման այլընտրանքային աղբյուր են՝ որպես հիփոթեքային վարկեր գրավով3:
Իսկ ինչ վերաբերում է ֆինանսական շուկայի մյուս մասնակիցներին` ներդրումային
հիմնադրամ, գրավատներ, վարկային կազմակերպություններ, ապա կարող ենք ասել, որ
դրանց գործունեությունը և զարգացումը պայմանավորում են շուկայում նոր ֆինանսական գործիքների ներդրումը և մրցակցության սրումը: Հետևաբար՝ անուղղակիորեն
նպաստում են վարկային պորտֆելի կառավարման որակի բարձրացմանը:
Բանկի կողմից իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց վարկավորման յուրահատկություններից է յուրաքանչյուր վարկային գործարքի պայմանագրային բնույթը: Բանկի և
հաճախորդի միջև կնքվող վարկային պայմանագիրը որոշում է վարկային գործարքի
իրավական և տնտեսական պայմանները4:
1

«Վարկային տեղեկատվության շրջանառության և վարկային բյուրոների գործունեության մասին» ՀՀ օրենք՝
ընդ. 2008 թ., հոդված 3:
2
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 2007 թ., հոդված 7,
կետ 14:
3
«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդ. 2008 թ., հոդված 5, կետ 1:
4
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, գլ. 47, կետ 14, ընդ. 1998 մայիս:
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Վարկային պորտֆելի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգում իր ուրույն
տեղն ունի նաև բանկային վերահսկողության Բազելյան կոմիտեն:
Բազելյան կոմիտեի հիմնական առաջակությունները ամփոփված են երկու փաստաթղթերում՝ ''Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking
systems'', ''Basel III: International framework for liquidity risk measuremant, tandards and
monitoring'', որոնք հիմնականում միտված են ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ կարգավորման և վերահսկողության դաշտում բացահայտված անկատարությունների, բացթողումների և խնդիրների լուծմանն ու ռիսկերի առավել արդյունավետ կառավարմանը, ինչպես նաև բանկային համակարգի՝ ճգնաժամային իրավիճակներում վնասները կլանելու ունակության բարձրացմանը՝ նպատակ ունենալով նվազեցնելու ճգնաժամի ազդեցության փոխանցման ռիսկը ֆինանսական հատվածից իրական հատված1:
Բազելյան կոմիտեն առանձնացնում է հետևյալ գործոնները, որոնք ճգնաժամի հիմքում էին և որոնց կարգավորմանը, ըստ էության, ուղղված է Բազել 3-ը2.
1. նորմատիվային կապիտալի ցածր մակարդակի պայմաններում բանկերի հաշվեկշռային և արտահաշվեկշռային ակտիվների չափազանց մեծ ծավալների առկայություն,
2. բանկերի նորմատիվային կապիտալի որակի և մակարդակի աստիճանական անկում,
3. իրացվելիության ոչ բավարար մակարդակ,
4. այլ խնդիրներ՝ կորպորատիվ կառավարման, ռիսկերի կառավարման և շուկայի
թափանցիկության բնագավառներում:
Բազելյան կոմիտեն առաջարկում է սահմանել նաև լևերիջի գործակից, որի նպատակն է սահմանափակել բանկերի կողմից տրված կապիտալի մակարդակի պայմաններում ակտիվների չափազանց մեծ ծավալների ներգրավումը: Լևերիջի գործակիցը կապիտալի և ակտիվների հարաբերակցությունն է, որի նվազագույն մեծությունը Բազելյան կոմիտեն սահմանում է 3% կամ, որ նույնն է՝ ակտիվների՝ կապիտալի առավելագույնը
33-ապատիկ չափով մեծություն: Որպես համարիչ հանդես է գալու առաջին մակարդակի
կապիտալը, իսկ հայտարարում ընդգրկված ակտիվները պետք է ներառվեն՝ հիմք ընդունելով դրանց հաշվեկշռային մեծությունները՝ նվազեցրած դրանց գծով կատարված պահուստների գումարի և արժեզրկման չափով3: Բազելյան կոմիտեի մշակած և սահմանած
վերոնշյալ փոփոխությունները անմիջական ազդեցություն ունեն բանկային գործունեության, հետևաբար՝ նաև բանկի կողմից վարկային պորտֆելի ձևավորման և կառավարման վրա:
Երբ խոսում ենք վարկային պորտֆելի կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգի
մասին, չպետք է անտեսենք ոչ ֆորմալ ինստիտուտի դերը: Վարկավորման մշակույթի

1

«Բազել 3»-ի համառոտ տեղեկագիր, ՀՀ կենտրոնական բանկ, 2012:
Moodys Analytics, Базель III, Новые стандарты капитала ликвидности, часто задаваемые вопросы.
3
«Բազել 3»-ի համառոտ տեղեկագիր, ՀՀ կենտրոնական բանկ, 2012, էջ 4:
2
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ձևավորման գործում կարևոր դեր և նշանակություն ունեն միջանձային վստահությունը,
կոռուպցիայի հանդեպ վերաբերմունքը, ռիսկի գնալու պատրաստակամությունը:

РОЗА КУРГИНЯН
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
КРЕДИТНЫМ ПОРТФЕЛЕМ
Ключевые слова: кредитный портфель, Базель 3, управление, финансовый посредник, институт,
кредитный договор
Основной задачей институтов финансового рынка, в нынешних условиях развития международного финансового рынка, является обеспечение стабильного финансового рынка. Коммерческие банки являются движущей силой структурных и институциональных изменений в финансовой системе экономики. Следовательно, становится важным изучение банковской деятельности, в частности, институциональной системы управления кредитной деятельностью.

ROZA KURGINYAN
CHARACTERISTICS OF CREDIT
PORTFOLIO INSTITUTIONAL MANAGEMENT SYSTEM
Key Words: credit portfolio, Bazel 3, management, financial intermediary, institution, credit agreement
Major objective of financial market institutions in current international financial market is
ensuring financial market sustainability. Commercial banks are a driving force for structural and
institutional changes in financial system of economy. Therefore, banking activity, in particular, study of
institutional credit activity management system become of utmost importance.
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ՄՈՒՇԵՂ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀԱՐԿԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ, ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐԸ
ԵՎ ՈԼՈՐՏՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. հարկ, համարժեքություն, սպասումներ, բաշխում, հարաբերակցություն, հավասարակշռություն
Հարկը, որպես տնտեսության պետական կարգավորման լծակ, մեծ ներուժ ունի, որի արդյունավետ կիրառությունը պայմանավորված է վերաբաշխման հարաբերությունների կատարելագործմամբ: Ներկայացվող հոդվածում կարևորվում է հարկի ազդեցության միջավայրի, շրջանակների և
ոլորտների գնահատման խնդիրը, որի վերաբերյալ տնտեսագետները ստեղծել են մի շարք մոդելներ ու տեսություններ:

Հարկերի և հարկման բազմակողմանի վերլուծության արդյունքում բացահայտվում է
շատ կարևոր մի երևույթ, ըստ որի՝ այն անձինք, ում վրա տարածվում է հարկային օրենսդրությունը, և այն անձինք, ովքեր վճարում են այդ հարկերը, ոչ միշտ են նույնը լինում:
Այս առումով, շատ կարևոր է որոշել հարկի գործողության միջավայրը, շրջանակները և
սահմանները: Դա համարվում է պետական հատվածի տնտեսագիտության կարևոր
խնդիրներից մեկը:
Ընդհանրապես, հարկի ազդեցության միջավայրը կարելի է որոշել հարկման (և ծախսերի) փոփոխությունից առաջ և հետո՝ տնտեսական հավասարակշռությունը դիտարկելով: Մենք կարող ենք բացահայտել, թե ում եկամուտները աճեցին կամ իջան, որ ապրանքների գները ինչպես փոփոխվեցին և այլն: Հաճախ կրճատվում են նրանց եկամուտները, ովքեր կապ չունեն հարկման հետ: Շատ դժվար ու անիմաստ կլինի դիտարկել հավասարակշռությունը մեկ անհատի կտրվածքով, ուստի հարկի ազդեցության միջավայրը
դիտարկվում է՝ բաշխման տարբեր խմբեր ձևավորելով. մասնավորապես՝ բաշխում արտադրողների, միջնորդների և սպառողների միջև, գործառութային բաշխում կապիտալ և
աշխատանքի գործոնների միջև, անձնական բաշխում, տարածաշրջանային բաշխում,
միջժամանակային բաշխում, ոլորտային բաշխում և այլն1:
Հարկի ազդեցության միջավայրը և սահմանները որպես ուսումնասիրության առարկա են հանդես եկել շատ տնտեսագետների հետազոտությունների համար, որոնք փորձել
են բացահայտել հարկի ներուժը իբրև տնտեսության պետական կարգավորման գործիք:
Այսպես՝ Է. Լինդալը, Ջ. Ստիգլիցը, Է. Ատկինսոնը, Հ. Հերբերգերը և այլք ստեղծել են մի
շարք տեսություններ և մոդելներ, որոնցից մի քանիսը կդիտարկենք այս հոդվածի շրջանակներում:

1
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Միջժամանակային համարժեքության մոդել1: Այս մոդելը ձևավորել են Է. Ատկինսոնը և Ջ. Ստիգլիցը: Տնային տնտեսություններն ընդունում են բազմաթիվ և բազմաբնույթ
որոշումներ, որոնց վրա ազդում են տարբեր գործոններ: Սպառման և խնայողությունների
առումով, կատարված որոշումների վրա էական ազդեցություն կարող է ունենալ այս կամ
այն տեսակի հարկն ուղղակի կամ անուղղակի ազդեցությամբ: Դիտարկենք որոշակի մոդել, որն արտահայտում է սպառողի վարքագիծն իր ամբողջ կյանքի ընթաց-քում:
Այդ մոդելը կառուցվում է անհատի ենթադրվող սպասումների հիման վրա: Մարդն իր
ողջ կյանքի ընթացքում (T) սպառման, բաշխման որոշումներ է կայացնում: Ընթացիկ տարվա ինդեքսին համապատասխան i աշխատավարձը կլինի Wi, իսկ սպառման չափը՝ Ci:
Եկամուտների և ծախսերի դիսկոնտավորումը կատարվում է կյանքի առաջին տարվա համեմատությամբ: Առաջին տարում (ծննդյան) նա ստանում է ժառանգություն, որի արժեքը I
է: Իր կյանքի վերջին տարուց հետո նա թողնում է ժառանգություն, որի արժեքը B է: Սպառողի միջժամանակային մոդել ներկայացնելիս պետք է հաշվի առնել, որ նա կարող է
օգտվել վարկային համակարգից, ընդ որում, ամեն տարի կարող է տալ և վերցնել վարկ,
փոխառություն` ցանկացած գումարի չափով, ըստ շուկայական դրույքի (%): Այսպիսով`
այս մոդելը գործում է կապիտալի կատարյալ շուկայի վարկածի հիման վրա: Անհատը
պարտք է վերցնում և փոխատվություն է ստանում միևնույն տոկոսադրույքով: Կարելի է
հավասարակշռել անհատի ծախսի (սպառման և փոխանցվող ժառանգություն) և նրա եկամուտների (աշխատավարձ և ստացած ժառանգություն) դիսկոնտավորված արժեքները.

Փաստորեն, B ցուցանիշը հաշվեկշռող մեծություն է, որն ընդունվում է որպես ոչ բացասական մեծություն (B ≥ 0 ): Այսպիսով` հավասարման ձախ մասը ցույց է տալիս բյուջետային սահմանափակությունը, որից ելնելով ձևավորվում է անհատի որոշումը:
Այժմ փորձենք դիտարկել հարկի ազդեցությունը: Այս դեպքում վերցնում ենք.
ա) համամասնական եկամտահարկ՝ t դրույքաչափով,
բ) համամասնական անհատական ծախսային հարկ
դրույքաչափով (օրինակ`
սպառման կամ ժառանգության հարկ):
Առաջին դեպքում բյուջետային սահմանափակման հավասարումը կլինի.

(եկամտահարկը դիտվում է լայն առումով՝ բոլոր եկամուտների համար):
Երկրորդ դեպքում կստացվի բյուջետային սահմանափակության հետևյալ տարբերակը.
1
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Վերը նշված մոդելը հիմնված է հարկերի (եկամտային և ծախսային) համամասնության վարկածի վրա: Համարժեքության նշված հայեցակարգը կենտրոնանում է երկու
իրավիճակների վրա, որոնք կարող են առաջանալ հարկատուի մոտ: Խոսքը վերաբերում
է արդյունավետության և սոցիալական արդարության համադրությանը: Հարկային քաղաքականությունը հաճախ հիմնված է հավասարակշռող մեխանիզմների կիրառության վրա,
օրինակ` պրոգրեսիվ եկամտահարկի կիրառումը: Դա դրսևորվում է նաև որպես խնայողությունների խոչընդոտման միջոց:
Երբ տնտեսության մեջ ներդրվում է համամասնական հարկ ծախսերի նկատմամբ,
ապա տեղի է ունենում բյուջետային սահմանափակության գծի տեղաշարժ կոորդինատային սկզբնակետերի նկատմամբ:
Այսպիսի հարկը առաջացնում է զուտ եկամտի էֆեկտ: Հարկը նույնատիպ ազդեցություն է ունենում նաև աշխատավարձի դեպքում: Եթե ներդրվում է համամասնական
հարկ տոկոսից՝ ստացվող եկամտի նկատմամբ, ապա տեղի է ունենում միջժամանակային ընտրության փոփոխություն, մասնավորապես՝ դիտարկվում է երկու ժամանակահատված.
1. առաջինը (C1) ընդունվում է որպես մարդու ակտիվ գործունեության շրջան, երբ նա
ստանում է աշխատավարձ (W),
2. երկրորդը (C2) թոշակի շրջանն է (բնականաբար, աշխատավարձի մի մասը
խնայվում է այդ շրջանում սպառելու համար):
Այդ երկու շրջանների բյուջետային սահմանափակման հավասարումը կլինի`
C1 + C2/(1+r)W , որտեղ՝ r-ը առաջին շրջանի տոկոսն է, W-ն՝ առաջին շրջանի աշխատավարձը:
Հաշվի առնելով հարկերի վճարումը՝ մենք կարող ենք որոշել երկրորդ շրջանի գների
ինդեքսը. 2 = 1/[1 + r (1 - t1)], որտեղ՝ 2 –ը գների ինդեքսն է, երբ կիրառվում է տոկոսի
եկամտի նկատմամբ հարկը: Կարելի է նկատել, որ այն կարելի է դիտել որպես երկու փոփոխականով ֆունկցիա՝ 2(t, r): Նույնկերպ կարելի է դիտարկել աշխատավարձի նկատմամբ հարկի (tw) ազդեցությունը խնայողության վրա.
S = (1-tw)W-C1 :
Այժմ փորձենք խնայողությունների փոփոխությունը ներկայացնել tw և ti փոփոխության պայմաններում: Այս նպատակով ներկայացնենք դիֆերենցիալ կախվածությունը1.
dS = -Wdtw (1-∂G/∂M) – (∂C1/∂P2) (∂P2/∂ti) dti :
Ընդ որում, երկու հարկերն էլ փոխվում են այնպես, որ պահպանվի հետևյալ պայմանը. (1-ti) (1-tw)=K, որտեղ K-ն հաստատուն մեծություն է: Մասնավորապես՝ համամասնական է եկամտահարկը, երբ ti=tw :
1
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Ներկայացնենք խնայողությունների փոփոխությունը հարկերի աճի դեպքում (dtw>0;
dti>0), միաժամանակ dti(1-ti) համարժեք է dtw/(1-tw) M = W(1-tw):
Այսպիսով` dS = -Wdtw (1-∂G/∂M) – (∂C1/∂P2) (∂P2/∂ti) dti հավասարման երկու մասերը
միաժամանակ dti(1-ti)-ի բաժանելով` կստանանք, որ խնայողության փոփոխությունը
կլինի բացասական, եթե՝
(1-tw)W(1-ηC1/M)+S(r-η)C1(1-P)>0:
Այսպիսով՝ dS-ը կազմված է η, r, S, P մեծություններից: r-ը միջժամանակային փոփոխման ճկունությունն է (Քոբ-Դուգլասի մոդելում՝ r = η = 1, ուստի S > 0 և dS < 0):
Ջ. Ստիգլիցը առաջ է քաշել մի մոդել, որտեղ գնահատվում են հարկի ազդեցության
շրջանակները ֆիրմայի մակարդակում: Ըստ Ստիգլիցի, հարկը ֆիրմայի զբաղվածության
1
վրա ազդում է 3 հիմնական ուղղություններով .
1. ելնելով փոխարինման ճկունությունից՝ նորմայից հարկն ազդում է աշխատանքի
օգտագործման վրա,
2. աշխատատարությունից կախված հարկն ազդում է պահանջարկի վրա,
3. W/r հարաբերակցությունն աճման միտում ունի, ուստի պետությունը կարող է հարկը կիրառել որպես զբաղվածության ապահովման կարևոր գործոն, և հակառակը:
Ընդհանրապես, հարկի ազդեցությունը դիտարկվում է պետական քաղաքականության տեսանկյունից, որը, իր հերթին, հիմնվում է մասնակի և ընդհանուր հավասարակշռությունների վերլուծությունների վրա: Մասնակի հավասարակշռությունը դիտարկել է
Մարշալը, իսկ ընդհանուր հավասարակշռությունը` Հերբերգերը:
Կայուն երկհատված (երկկողմ) մոդել2: Հերբերգերն առաջ է քաշել «երկհատված
մրցակցային հավասարակշռության մոդելը»: Այս մոդելն օգտագործվում է ֆիրմաների
վրա հարկերի ազդեցությունն ուսումնասիրելու համար: Մոդելի հիմնական պայմանները
կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. գործում են երկու ֆիրմաներ, որոնք կատարյալ
մրցակցության պայմաններում արտադրում են երկու արտադրանք՝ x և y քանակություններով, ընդ որում, շահույթը, արտադրության ծավալից կախված, հաստատուն է: Նրանք
օգտագործում են երկու գործոն՝ կապիտալ և աշխատանք:
Հերբերգերի մոդելը կառուցվում է Քոբ-Դուգլասի մոդելի հիման վրա՝ նախատեսելով
մրցակցության կատարյալ պայմաններ:
Հերբերգերի առաջարկության առանձնահատկությունն այն է, որ հարկը գանձվում է
միայն բաժնետիրական հատվածում: Ըստ նրա՝ այդ հատվածում գների բարձրացումը
պետք է ազդի մյուս հատվածների (գյուղատնտեսություն, շենքերի վարձակալություն, անհատական բիզնես) գների վրա, և հակառակը: Հետևաբար` արտադրության գործոնների
շուկայում մենք առնչվում ենք հետևյալ դրսևորումներին.
1. կապիտալի պահանջարկի կրճատումը նպաստում է աշխատանքի պահանջարկի
բարձրացմանը,
1
2

Стиглиц Д., Экономика государственного сектора, М., “ИНФРА-М”, 1997.
Аткинсон Э., Стиглиц Д., Лекции по экономической теории государственного сектора, М., “Аспект-Пресс”, 1995.
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2. բաժնետիրական հատվածում ստեղծված արտադրանքի պահանջարկի փոփոխությունն ազդում է մյուս հատվածի պահանջարկի վրա:
Նշված մոդելը բնորոշվում է որպես ակնթարթային կամ հաստատուն հավասարակշռություն` կապիտալի և աշխատանքի կայուն, անփոփոխ նշանակությամբ: Տնտեսական
մրցակցության կարևոր դրսևորումներից է ռեսուրսների զբաղվածության մակարդակի
փոփոխությունը: Ընդունված է ենթադրել, որ կատարյալ մրցակցության պայմաններում
դրսևորվում է լրիվ զբաղվածություն, իսկ ոչ կատարյալ մրցակցությունը հանգեցնում է ոչ
լրիվ զբաղվածության:
Այժմ փորձենք դիտարկել հարկերի ազդեցությունը լրիվ զբաղվածության վրա: Հերբերգերը դիտարկում էր մեկ հարկի ազդեցությունը K և L գործոնների պահանջարկի փոփոխության և երկհատված հավասարակշռության վրա: Նա հաշվարկել է յուրաքանչյուր
գործոնի օգտագործման ինտենսիվությունը` ելնելով եկամտի նորմայից, հարկից և տնտեսության հատվածից1.

λ Lx =
λ

Kx

=

rTLy C Ly
rTLx C Lx
, λ Ly =
Py
Px
rTKx C Kx
, λ
Px

Ky

=

rTKy C Ky
Py

λLx -ն աշխատանք գործոնի բաժինն է x բարիքի արտադրության ժամանակ,
λKx -ը x-ի արտադրության կապիտալ ծախսերի գումարն է:
Հերբերգերի մոտեցումները ենթադրում են գործոնների բաշխվածության այնպիսի
մակարդակ, որ նպաստում է տնտեսական հավասարակշռությանը: Կատարյալ մրցակցության պայմաններում գործոնների շարժը կատարվում է առավել անարդյունավետ
հատվածից արդյունավետ հատված տեղաշարժվելով, ընդ որում, հարկերը կիրառվում են
միևնույն սկզբունքներով, դրույքաչափով և պայմաններով, սակայն հարկային բեռը, իրավիճակից կախված, անհավասարաչափ է բաշխվում: Նա դիտարկում է տնտեսական հավասարակշռությունը հարկի ազդեցությամբ և առանց հարկի՝ չշրջանցելով շահութահարկի ազդեցությունը.

որտեղ`

CLx(rTKx,w)x + CLy(r,w)y = L0 ,
CKx(rTKx,w)x + CKy(r,w)y = K0 :
Այսպիսով` հարկը, որպես գործիք, ունի մեծ ներուժ, որից կարելի է օգտվել մասնակի
և ընդհանուր հավասարակշռություն ապահովելու նպատակով: Ճիշտ և նպատակային
կիրառության համար անհրաժեշտ է գնահատել հարկի գործողության միջավայրը, շրջանակները և ազդեցության սահմանները:

1

Аткинсон Э., Стиглиц Д., Лекции по экономической теории государственного сектора, М., “Аспект-Пресс”,
1995.
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МУШЕГ АКОПЯН
СРЕДА СФЕРЫ И ОБЛАСТИ ВЛИЯНИЯ НАЛОГА
Ключевые слова: налог, влияние, идентичность, ожидание,
распределение, соотношение, равновесие
Налог, как рычаг настройки государственной экономики, обладает большим потенциалом,
правильное использование которого обусловлено усовершенствованием соотношений перераспределения. В представленной статье особое внимание уделено задачам оценки действия налога на сферы, области и среду влияний, относительно которых экономистами созданы ряд моделей и теорий.

MUSHEGH HAKOBYAN
SETTING, FIELDS AND SPHERES OF TAX IMPACT
Key words:

tax, impact, adequacy, anticipations, distribution, ratio, balance

Taxes as a lever for regulating state economy have huge potential, efficient application of which is
determined by perfection of redistribution ratio. Special attention is paid to tax effect assessment on
spheres, fields and setting of influence, for which purpose a number of models and theories are created
by economists.

ԼՈՒՍԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԲԻԶՆԵՍ - ՊԼԱՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ԴԵՐԸ ԱՐԴԻ ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Հիմնաբառեր. բիզնես-պլան, ներֆիրմային պլանավորում,
մարքեթինգային պլան, ֆինանսական պլան,
շահութաբերության աճ, ներդրողների ներգրավում, իրացման շուկաներ
Արդի տնտեսական իրավիճակը, կապված շուկայական տնտեսությանն անցման հետ, ձեռնարկություններին թելադրում է նոր մոտեցումներ կորպորատիվ, ներֆիրմային պլանավորման վերաբերյալ: Նրանք ստիպված են գտնել պլանավորման այնպիսի ձևեր և մոդելներ, որոնք կապահովեն ձեռնարկվող որոշումների առավելագույն արդյունավետություն: Այդպիսի լուծումների հասնելու լավագույն տարբերակը նոր առաջադեմ ծրագրի ձևն է՝ բիզնես–ծրագիրը: Լավ մշակված
բիզնես-պլանը օգնում է կազմակերպությանը աճել, շուկայում նոր դիրքեր նվաճել: Բիզնես–պլանը
այն հիմնական փաստաթուղթն է, որը որոշում է կազմակերպության զարգացման ռազմավարությունը:
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Այսօրվա արագ փոփոխվող տնտեսական իրավիճակում անհնար է հասնել դրական
արդյունքի առանց գործողությունների պլանավորման և հետևանքների կանխատեսման:
Պլանավորումը օպտիմալ կառավարման կարևորագույն նախապայմաններից է, որը թույլ
է տալիս տեսնել ապագա գործունեության ամբողջական պատկերը և կանխատեսել այն,
ինչը կարող է տեղի ունենալ: Պլանավորումը հատկապես կարևոր է առևտրային գործունեությունում, որը պահանջում է կանխատեսում երկարաժամկետ հեռանկարում և նախնական քայլերի մշակում: Ծրագրի պատրաստումն ու իրականացումը շարունակական
գործընթաց է, որը կարող ենք ներկայացնել հետևյալ գծապատկերով.
Ծրագիր

Վերահսկում

Գործողություն
Գնահատում

Ձեռնարկատիրությունը որոշումների կայացման, դրանց իրականացման և ձեռնարկված գործողությունների արդյունքների
գնահատման գործընթաց է, իսկ ծրագիրը՝ հիմք արդյունավետ որոշումների կայացման համար:

Արդի տնտեսական իրավիճակը, կապված շուկայական տնտեսությանն անցման
հետ, ձեռնարկություններին թելադրում է նոր մոտեցումներ կորպորատիվ, ներֆիրմային
պլանավորման վերաբերյալ: Այդպիսի լուծումների հասնելու լավագույն տարբերակը նոր
առաջադեմ ծրագրի ձևն է՝ բիզնես-ծրագիրը: Բիզնես-ծրագիրը ներառում է ընկերության
հեռանկարային նպատակների և խնդիրների մշակում՝ գնահատելով տնտեսության ներկա վիճակը, արտադրության ուժեղ և թույլ կողմերը, վերլուծելով շուկան և հավաքագրելով հաճախորդի մասին տեղեկություններ: Գնահատվում են ռեսուրսները, որոնք անհրաժեշտ են մրցակցային միջավայրում նպատակներին հասնելու համար: Բիզնես-ծրագիրը
թույլ է տալիս կառավարել նախնական ծրագիրը՝ ցույց տալով առաջարկվող ծրագրի շահութաբերությունը, գրավելով հնարավոր ֆինանսական գործընկերների: Այն պետք է համոզի ներդրողներին և խոստանա արտադրության իրականացման գրավիչ հնարավորություններ: Ներդրողը ներդրումներ կկատարի միայն այն նախագծում, որը կերաշխավորի
առավելագույն շահույթ:
Բիզնես-պլանը կարող է կազմվել ինչպես մեկ տարվա, այնպես էլ հեռանկարային
(3-5 տարի) կտրվածքով: Դրա կատարման հաջորդականությունը հետևյալն է.
1. նոր ձեռնարկության ստեղծման որոշում կամ գործող ձեռնարկության բարելավման
միջոցառումների ներդրում,
2. սեփական կարողությունների և նախատեսվող ծրագրի իրականացման հնարավորությունների վերլուծություն,
3. ապրանքի կամ ծառայության ընտրություն, որի արտադրությունը կլինի նախատեսվող ծրագրի նպատակը,
4. հնարավոր իրացման շուկաների ուսումնասիրություն,
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5. վաճառքի ծավալների կանխատեսումներ (առաջին՝ մեկ ամսվա համար, երկրորդ՝
եռամսյակային),
6. առևտրային կամ արտադրական գործունեության վայրի ընտրություն,
7. արտադրության ծրագրի մշակում,
8. մարքեթինգային պլանի մշակում,
9. կազմակերպչական պլանի մշակում,
10. հետագա բիզնեսի իրավաբանական ծրագրի մշակում,
11. կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման հարցերի կարգավորում,
12. ապահովագրական հարցերի կարգավորում,
13. ֆինանսական պլանի մշակում:
Այսպիսով՝ գործարար ծրագիրը ներկայացվում է որպես ձեռնարկության մոդել, որն
օգտագործվում է շուկայական տնտեսության պայմաններում՝ մրցակցության նպատակով:
Բիզնես-պլանի կազմը, կառուցվածքը և ծավալը որոշվում են գործունեության ոլորտի
հատուկ բնույթով, ձեռնարկության կազմով և չափով: Ակնհայտ է՝ որքան մեծ է ընկերությունը, այնքան ավելի դժվար է իրականացնել արդյունավետ գործունեություն, հետևաբար` պետք է կազմել լիարժեք, մանրամասն ծրագիր: Բիզնես-պլանի կազմումը շատ ավելի հեշտ է փոքր ձեռնարկությունների համար: Բիզնես-պլանի կազմը և կառուցվածքը
կախված են շուկայի չափից, մրցակիցների ներկայությունից և ձեռնարկության աճի հեռանկարներից: Գոյություն չունի դրա կազմման հատուկ սահմանված ձև և կառուցվածք:
Սակայն, որպես կանոն, դրանում նախատեսվում են բաժիններ, որտեղ բացահայտվում է
գործարարության նպատակը, բնութագրվում ձեռնարկության արտադրանքը, տրվում է
շուկայի գնահատական և սահմանվում է զարգացման քաղաքականությունը շուկայական
որոշ հատվածներում, որոշվում է կազմակերպական և արտադրական կառուցվածքը,
ձևավորվում է գործի ֆինանսական ծրագիրը, այդ թվում՝ ֆինանսավորման ռազմավարությունը, քննարկվում են ներդրումային առաջարկություններ, նկարագրվում է ընկերության զարգացման հեռանկարը: Անհրաժեշտ է տարբերակել բիզնես-ծրագրի պահանջները` ընդհանուր և որոշակի: Ընդհանուր պահանջները պարտադիր են ցանկացած ծրագրի
համար:
Ծրագիրը պետք է լինի իրականացվող: Իսկ դա նշանակում է, որ դրա նախապատրաստման ընթացքում, պետք է հաշվի առնվեն բոլոր այն սահմանափակումները, որոնց
շրջանակներում կիրականացվի ծրագիրը, այդ թվում՝ ռեսուրսների սահմանափակությունը (նյութական, աշխատանքային, ֆինանսական): Որպես կարևոր սահմանափակում
պետք է դիտարկել ժամանակի գործոնը: Վերջինիս նշանակությունը հատկապես կարևորվում է, արտադրական գործընթացի նախապատրաստական փուլում՝
 կմախքի մշակում,
 տեխնոլոգիաներ,
 նմուշների պատրաստում, որտեղ փաստացի ծախսված ժամանակը կարող է
զգալիորեն գերազանցել նախատեսվածը:
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Ծրագրի կատարման մասին վկայում է նախատեսված արդյունքի ապահովումը, մասնավորապես`
 արտադրության և իրացման ծավալների աճ,
 շահույթի ավելացում,
 արտադրական ծախսերի կրճատում:
Դրա արդյունավետությունը հաստատվում է որոշակի, կասկածներ չառաջացնող
հաշվարկներով՝ համընդհանուր ճանաչված մեթոդներով, հիմնավորված և հաստատված
նորմերով, սխալների հնարավոր շեղումների բացահայտումով: Ծրագիրը պետք է ապահովի ցանկալի առավելագույն արդյունք՝ նվազագույն ծախսումներով կամ առավելագույն
արդյունք՝ նախատեսված ծախսումներով:
Բիզնես-պլանի հատուկ պահանջներից առաջինը փաստարկների ազդեցիկությունն
է՝ համոզելու համար այն անհատներին և կազմակերպություններին, որոնք հանդես են
գալիս որպես հավանական գործընկերներ: Երկրորդ պահանջը գործընկերներից յուրաքանչյուրի համար գրավչության ապահովումն է: Նախագծի գրավչությունը ստեղծում է
ընկերության կերպարը (հարուստ պատմություն, խոշոր գործարքներ, անցյալի առաջընթաց): Երրորդ պահանջը հակիրճությունն է: Գործարար մարդիկ չեն սիրում կարդալ երկար տեքստեր, հատկապես, եթե դրանք գրված են չոր, ձանձրալի լեզվով: Բայց հակիրճությունը չպետք է լինի խրթին, ուսումնասիրվող հարցի ոչ լիակատար բացատրությամբ:
Բիզնես-ծրագիրը դասակարգվում է նաև ըստ իրականացման նպատակի`
 շահույթի ավելացում,
 արտադրության եկամտաբերության աճ,
 հիմնական և շրջանառու կապիտալի առավել արդյունավետ օգտագործում,
 կապիտալի արդյունավետության բարձրացում,
 ֆինանսական վիճակի բարելավում,
 սնանկության մասին նախազգուշացում,
 արտադրանքի և իրացման ծավալների աճ,
 արտադրանքի որակի բարձրացում,
 իրացման շուկաների ընդլայնում,
 միջազգային շուկաներում հանդես գալը,
 նոր տեխնոլոգիաների կիրառում,
 ավտոմատացում,
 արտադրության տեսականու ընդլայնում,
 ձեռնարկության վերակառուցում և այլն:
Բիզնես-պլանի կառուցվածքն այսպիսին է.
Տիտղոսաթերթ. ընկերության կերպարը բացահայտող կարևոր փաստաթուղթ է, որ
պարունակում է հետևյալ տեղեկությունները`
1. ձեռնարկության անվանումը, հասցեն, հեռախոսահամարը և ֆաքսը,
2. հիմնադիրների անունները և հասցեները,
3. առաջարկվող նախագծի բուն իմաստը,
587

4. նախագծի արժեքը,
5. գաղտնիության հղումը,
6. բիզնես–ծրագրի անվանումը, որը պետք է հստակ, հակիրճ արտացոլի առաջարկի
բնույթը,
7. բիզնես–ծրագրի պատրաստման տեղը, ամիսը և տարին:
Ներածական մաս. այս բաժինը ապահովում է նախագծի բովանդակության համառոտ նկարագրություն (1-2 էջ), որը պետք է լինի իմաստալից և հասկանալի գործարարների համար: Ընկերության պարտադիր բնութագրում ներառվում են`
 ընկերության հիմնադրումը (ստեղծման և գրանցման ամսաթիվը, ում կողմից է
գրանցվել, գտնվելու վայրը),
 կազմակերպաիրավական ձևը,
 կապիտալի կառուցվածքը,
 հիմնական բանկը, որտեղ ընկերության հաշիվներն են,
 ղեկավարությունը (նախագահը, գործադիր տնօրենը, հաշվապահը, իրավաբանը),
 հիմնական կառավարիչները, նրանց որակավորումը, կրթությունը, աշխատանքային փորձը,
 կազմակերպական կառուցվածքը՝ կազմակերպաարտադրական և կառավարման
միավորումներով հանդերձ,
 ընկերության նկարագիրը (ինչով է հայտնի, ինչով է տարբերվում այլ նմանատիպ
ընկերություններից, ովքեր են հաճախորդները),
 գործունեության պայմանների վերլուծությունը (ներքին և արտաքին):
Այս բաժնում գնահատվում է շուկան (ընկերության իրացման շուկայի չափը և աճը),
արտացոլվում են ընկերության տեխնոլոգիական առավելությունները:
Արտադրանք կամ ծառայություններ. ընկերության նպատակը շահույթի ստացումն է
և հաճախորդների պահանջմունքների բավարարումը: Գործարար ծրագրի այս բաժնում
մանրամասնորեն նկարագրվում են ընկերության կողմից արտադրվող ապրանքները կամ
մատուցվող ծառայությունները: Անհրաժեշտ է ընդգծել հիմնական հատկանիշները,
որոնք տարբերակում են այս ապրանքը մրցակից ապրանքներից, ցույց տալ դրա առավելություններն ու հնարավոր թերությունները՝ ուշադրություն դարձնելով հաճախորդների
բավարարվածության աստիճանին: Կարևոր է բիզնես–պլանում տեղադրել մի նկար, որը
թույլ կտա ներդրողին բավական հստակ պատկերացում կազմել ապրանքի մասին:
Ընկերությունը պետք է համոզված լինի և համոզի հավանական գործընկերներին, որ
ընտրված է ճիշտ ապրանք՝ իբրև արտադրության օբյեկտ:
Շուկայի վերլուծություն. այստեղ պետք է ցույց տալ, որ ապրանքի, ծառայության
նկատմամբ առկա է շուկայական պահանջարկ, և դրանք հնարավոր է իրացնել ձեռնտու
գներով՝ չնայած մրցակցությանը:
Իրացման բաժնի կառուցման հաջորդականությունն է`
 շուկաների և դրանց հատվածների ընդհանուր հատկանիշները (աշխարհագրական սահմանումները, ժողովրդագրական նկարագիրը, սեզոնայնության գործոն588

ների ազդեցությունը սպառողների պահանջարկի վրա), շուկայի բաշխումը մրցակիցների միջև,
 իրացման շուկաների չափերը, ընկերության բաժինը շուկայում, վաճառքի տարեկան ծավալները, շուկայի կանխատեսվող աճը,
 հիմնական սպառողական խմբերը շուկայում և դրանց վրա ազդող գործոնները,
միտումները և շուկաներում հնարավոր փոփոխությունները:
Մրցակիցներ.
 հիմնական մրցակիցներ, նրանց շուկայական մասնաբաժինը, հնարավորությունները, շուկայի մենաշնորհացման աստիճանը, մրցակցության ուղղությունները (գինը, վաճառքի ծավալները, որակը, հուսալիությունը, սպասարկումը և այլն),
 մրցակցության հաղթահարման դժվարությունները (բարդություններ՝ շուկա մուտք
գործելու հետ կապված, բարձր ծախսեր՝ շուկայի ուսումնասիրության հետ կապված, տեխնոլոգիական սահմանափակումներ), արտոնագրերի և լիցենզիաների
ձեռքբերման անհրաժեշտությունը, հեղինակության բացակայությունը),
 ընկերության մրցակցային առավելությունները (հաճախորդների գրավումը, ապրանքի կարևորությունը),
 մրցակցության հաղթահարման հնարավոր ուղիները և մեթոդները:
Մարքեթինգ. այս բաժնում պետք է բացահայտել ներքին և արտաքին հիմնական
գործոնները, որոնք ապահովելու են շուկայի արդյունավետ գրավումը և մշակել ռազմավարություն՝ տրված նպատակին հասնելու համար: Նախքան մարքեթինգային պլանի
կազմումը, անհրաժեշտ է սահմանել հստակ նպատակներ ու խնդիրներ: Մարքեթինգային
պլանը պետք է արտացոլի նպատակներին հասնելու հստակ պատկերացումներ: Նպատակների և խնդիրների ցանկը չպետք է լինի ընդարձակ, բավական է ներառել 6-8 կետ:
Հետագայում անհրաժեշտ է անցկացնել շուկայի սեգմենտավորում (հատվածավորում),
որը նախատեսում է սպառողների դասակարգում ըստ տարբեր հատկանիշների` սոցիալական, ազգային, ժողովրդագրական և այլն: Մարքեթինգի հիմնական տարրերն են ապրանքը (ծառայությունը), գինը, իրացումը, գովազդը:
Արտադրական պլան. դա մշակվում է գրեթե այնպես, ինչպես ձեռնարկությունների
դեպքում է, ներկայացվում է արտադրական գործընթացի ամբողջական նկարագիրը՝
1. արտադրական ծրագրի հաշվարկ,
2. տեխնոլոգիական գծապատկեր,
3. արտադրական սարքավորումների ցանկ,
4. հումքի և նյութերի ցանկ, որտեղ նշված են նաև մատակարարները, արժեքը և մատակարարման պայմանները,
5. արտադրության տեղաբաշխում:
Եզրափակվում է արտադրական հնարավոր ծախսումների և դրանց շարժընթացի
գնահատմամբ: Այստեղ անհրաժեշտ է արտացոլել նաև թափոնների վերամշակման և
շրջակա միջավայրի պահպանման հետ կապված ծախսերը: Այդ հարցերով մշտապես հետաքրքրվում են տեղական պետական մարմինները և հասարակությունը: Եթե այս ուղ589

ղությամբ կատարվող ծախսերը չհաշվարկվեն, ապա ձեռնարկությունը ստիպված կլինի
տուգանքներ վճարել կամ դադարեցնել գործունեությունը:
Կազմակերպական պլան. այս բաժնի հիմնական նշանակությունը կառավարող
խմբի կազմի, կառավարման կառուցվածքի և ձեռնարկության կազմակերպաիրավական
ձևի որոշման մեջ է: Պլանը սկսվում է կառավարող խմբի անդամների ցուցակով, նրանց
մասին կենսագրական սեղմ տեղեկատվությամբ և յուրաքանչյուրի պարտականությունների նկարագրությամբ: Կենսագրական տեղեկատվության մեջ նշվում են թեկնածուի նախկին վաստակը, նախորդ աշխատավայրում ունեցած ներդրումը արտադրության արդյունավետության ապահովման մեջ, որպես կառավարող՝ ընդունակությունները, հետազոտական կամ ինժեներական ունակությունները:
Նոր ձեռնարկության համար կարևոր կազմակերպական որոշում է դրա գտնվելու
վայրի հստակեցումը: Դրա համար օգտագործվում են հետևյալ գործոնները.
 վարձակալության պայմանները,
 մայրուղիներին և երկաթուղիներին մոտ գտնվելը,
 պահեստային տարածքների առկայությունը,
 մատակարարներին մոտ գտնվելը,
 հիմնական սպառողներին մոտ գտնվելը,
 ազատ աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը:
Ֆինանսական պլան. այն բիզնես-պլանի ամենակարևոր բաժիններից մեկն է, որտեղ դիտարկվում են նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների պահանջը, առաջարկվող
ներդրումների եկամտաբերությունը, դրանց մուտքերի աղբյուրները, ինչպես նաև ձեռնարկության գործունեությունից սպասվող արդյունքը:
Ֆինանսական պլանի մշակման ժամանակ պետք է նախապատրաստել հետևյալ
փաստաթղթերը.
1. եկամուտների և ծախսերի պլան,
2. ներդրումների նկատմամբ պահանջ և ֆինանսավորման աղբյուրներ,
3. դրամական հոսքերի պլան,
4. անվնասաբերության կետի հաշվարկում:
Նախագծի արդյունավետությունը բնութագրվում է ցուցանիշների համակարգով,
որոնք արտացոլում են արդյունքի և ծախսերի հարաբերակցությունը:
Որքան էլ բիզնես-պլանը մանրակրկտորեն պատրաստված լինի, դրա գործնական
իրականացումը միշտ կատարվում է ռիսկի և անորոշության պայմաններում: Անորոշություն ասելով հասկացվում է անբավարար կամ ոչ հավաստի տեղեկատվություն նախագծի իրականացման պայմանների, այդ թվում՝ նախագծի հետ կապված ծախսերի և արդյունքների վերաբերյալ: Անորոշությունը բնութագրվում է ռիսկի առկայությամբ: Ռիսկը
կազմակերպության որոշակի վնասի կամ օգուտի ստացման վտանգն է որոշակի անկանխատեսելի և ոչ բարենպաստ պայմաններում: Ռիսկի գնահատումը, կանխատեսումը և
կառավարումը ձեռնարկատիրական գործունեության կարևոր բաղկացուցիչներն են:
Հնարավոր ռիսկերի տեսակներն են՝ հրդեհ, ջրհեղեղ, նաև գործադուլներ և միջազգային
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բախումներ, հարկային կարգավորումների փոփոխություն և փոխարժեքի կուրսի տատանումներ:
Ներկայումս ՀՀ-ում բիզնես-պլանի կազմումը դեռևս լայն կիրառություն չունի: Ինչպես
ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ մեր երկրում ավելի ու ավելի շատ մարդիկ են ընդգրկվում
մասնավոր ձեռներեցության մեջ: Դա մի բնագավառ է, որը ենթադրում է հատուկ կենսակերպ, երբ մարդը պատրաստ է ինքնուրույն որոշումներ կայացնելու, նաև դիմելու ռիսկի:
Այսօր ՀՀ տարածքում գործում են մի շարք կազմակերպություններ, որոնք առաջարկում են ծառայություններ՝ կապված բիզնես-պլանի կազմման աշխատանքների հետ:
Օրենսդրությամբ բիզնես-պլանի կազմումը պարտադիր չէ, սակայն զարգացած շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ դա անհրաժեշտ գործընթաց է:

ЛУСИНЕ АРУТЮНЯН
БИЗНЕС - ПЛАН И ЕГО РОЛЬ В СОВРЕМЕННОМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ
Ключевые слова: бизнес-план, внутрифирменное планирование, план маркетинга, финансовый план,
рост прибыльности, привлечение инвесторов, рынок реализации
Современная экономическая ситуация, связанная с активным развитием рыночных отношений, диктует предприятиям новый подход к внутрифирменному планированию. Они вынуждены искать такие формы и модели планирования, которые обеспечивали бы максимальную
эффективность принимаемых решений. Оптимальным вариантом таких решений является
новая прогрессивная форма плана –БИЗНЕС-ПЛАН.
Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции
на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития. Бизнесплан является одним из основных документов, определяющих стратегию развития фирмы.
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Modern economic situation connected with rapid market economy development requires
enterprises to have new approach to incorporate planning. They are forced to search planning forms
and models that would ensure maximum efficiency for decisions. The best option to such solutions is a
new progressive business plan.
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Well-developed business plan helps company grow, win new market positions, make long-term
development plans. Business plan is one of major documents defining company development strategy.

ԳԱՅԱՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ
ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ SWOT ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ապահովագրական ընկերություն, SWOT
վերլուծություն, ֆինանսական կայունություն,
բացարձակ ցուցանիշներ, հարաբերական
ցուցանիշներ
Ապահովագրական ընկերությունները բնականոն գործունեություն իրականացնելու համար
պետք է լինեն ֆինանսապես կայուն: Սակայն միայն ցուցանիշների հաշվարկը բավարար չէ ընկերության կայունությունը պարզելու համար: Այդ իսկ պատճառով առաջարկվում է իրականացնել
SWOT վերլուծություն, որը համակողմանիորեն կբացահայտի կազմակերպության ֆինանսական
կայունության թույլ և ուժեղ կողմերը, ինչպես նաև կմատնանշի հնարավորությունները և վտանգները:

Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության գնահատումը ինքնանպատակ չէ և չի ենթադրում մեկանգամյա իրականացում։ Ինչպես ցանկացած կազմակերպության, այնպես էլ ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության
վերլուծությունը հետապնդում է որոշակի նպատակ։ Բացի այդ, ցանկացած ընկերություն
պետք է պատկերացնի, թե վերլուծությունից ստացված արդյունքներն ինչպես կարող են
օգտագործվել, ինչն էլ կօգնի ֆինանսական կայունության կանխատեսմանը։ Գնահատում
և կանխատեսում իրականացնելիս պետք է ստույգ հասկանալ, թե ընկերությունն ինչ
առավելություններ և թերություններ է ունեցել մինչև գնահատումը, գնահատման ժամանակ և ինչպիսին կլինի գնահատումից հետո։
Հոդվածում նպատակ է դրվել.
 ընտրել ֆինանսական կայունության գնահատման մի քանի հույժ կարևոր բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշներ,
 հաշվարկել այդ ցուցանիշները ՀՀ ապահովագրական շուկայի երեք առաջատար
ապահովագրական ընկերությունների համար,
 գնահատել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ի ֆինանսական կայունության
ուժեղ և թույլ կողմերը,
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 բացահայտել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ-ի ֆինանսական կայունության
ամրապնդման հնարավորությունները և վտանգները:
Ինչպես արդեն նշեցինք, մեծ կարևորություն է ստանում ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության վերլուծությունը` թույլ և ուժեղ կողմերը բացահայտելու
առումով։ Փորձենք վերլուծությունն իրականացնել, կիրառելով մարքեթինգային հնարքներից մեկը` SWOT վերլուծությունը, այն տարածել ֆինանսական կայունության գնահատման վրա։
SWOT վերլուծությունը1 համարվում է ռազմավարական պլանավորման մեթոդ, որի
հիմնական նպատակը կազմակերպության վրա ազդող արտաքին և ներքին գործոնների
ուսումնասիրությունն է։ SWOT անվանումը հապավում է, որը առաջացել է հետևյալ բառերի սկզբնատառերից` S-Strengths` ուժեղ կողմեր, W-Weaknesses` թույլ կողմեր, O-Opportunities` հնարավորություններ, T-Threats` վտանգներ։
Ապահովագրական ընկերության ֆինանսական կայունության SWOT վերլուծություն
իրականացնելու համար պետք է ուսումնասիրենք այն արտաքին և ներքին գործոնները,
որոնք առավել մեծ ազդեցություն են ունենում ընկերության գործունեության վրա։ Դրա
համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ապահովագրական ընկերության հրապարակվող
հաշվետվությունները, դրանցից առանձնացնել համապատասխան հոդվածները, որից
հետո ստանալ անհրաժեշտ ցուցանիշները։ Ընդ որում, մեր կողմից փորձ է արվում SWOT
աղյուսակում արտացոլել թե բացարձակ, թե հարաբերական ցուցանիշները։ Բացի այդ,
SWOT վերլուծությունը ենթադրում է մրցակից ընկերությունների համապատասխան ուսումնասիրվող ոլորտի վերլուծություն: Այդ իսկ պատճառով դիտարկել ենք ՀՀ ապահովագրական շուկայի 3 առաջատար ընկերությունների ցուցանիշները: Վերլուծության
համար ընտրվել է «Ռոսգոսստրախ Սրմենիա» ԱՓԲԸ-ի, «Ինգո Արմենիա» ԱՓԲԸ-ի և
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«Նաիրի ինշուրանս» ԱՍՊԸ-ի բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշների շարքը , , :
Բացարձակ և հարաբերական ցուցանիշներն արտացոլվել են աղյուսակ 1-ում: Նշենք,
որ վերլուծությունը կատարվել է սուբյեկտիվ բալային գնահատման համակարգով: Աղյուսակ 1-ի ցուցանիշները ընկերության ներքին գործոնների հիման վրա ստացված ցուցանիշներն են, այդ իսկ պատճառով դրանք համարվել են որպես ուժեղ կամ թույլ կողմ: Ուժեղ կամ թույլ կողմի գնահատականը ստացվել է հետևյալ 2 գնահատականներից. առաջինը միջազգային ստանդարտի հետ համեմատության արդյունքում ստացված գնահատականն է, իսկ երկրորդը` այլ ընկերությունների հետ համեմատության արդյունքում
ստացված գնահատականը: Ուժեղ կողմին տրվել է 1 բալ, եթե ցուցանիշը համապատաս1
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խանում է միջազգային ստանդարտին, սակայն դրսևորել է նվազման միտում կամ 2 բալ,
եթե ցուցանիշը համապատասխանում է միջազգային ստանդարտին և դրսևորել է աճի
միտում, թույլ կողմին` -1 բալ, եթե ցուցանիշը չի համապատասխանում միջազգային
ստանդարտին, սակայն ձգտում է նրան և -2 բալ, եթե ցուցանիշը չի համապատասխանում միջազգային ստանդարտին և դրսևորում է նվազման միտում: Այլ ընկերությունների
հետ համեմատության բալը որոշվել է 3, եթե համեմատվող ընկերությունն ունի առավելագույն ցուցանիշ մյուս ընկերությունների համեմատ, 2 բալ, եթե միջանկյալ մակարդակում
է և 1 բալ, եթե համեմատվող ընկերությունը ունի նվազագույն ցուցանիշ մյուս ընկերությունների համեմատ: Միջազգային ստանդարտի հետ համեմատության արդյունքում
ստացված բալային գնահատականը բազմապատկվել է այլ ընկերությունների հետ համեմատության արդյունքում ստացված բալային գնահատականով1:
Հնարավորությունները և թերությունները արտացոլվել են աղյուսակ 2-ում: Դրանք
ընտրվել են որպես արտաքին գործոն՝ կրկին սուբյեկտիվ մոտեցմամբ: Յուրաքանչյուր
տարրին տրվել է բալային գնահատական. հնարավորությունների դեպքում՝ 1-ից 4 բալ,
վտանգների դեպքում` -4-ից -1 բալ:
Աղյուսակ 1
Ուժեղ և թույլ կողմերի SWOT-վերլուծությունը բալային համակարգով (2010-2013 թթ.)
SWOT վերլուծություն (-2-ից -1 և 1-ից 2 բալային համակարգով) ուժեղ և թույլ կողմերի համար
«Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ

Հարաբերական ցուցանիշներ

N

1

Ցուցանիշ

Միջազգա«ԻՆԳՈ
յին
Տարի Արմենիա»
ստանԱՓԲԸ
դարտ

Սեփական
միջոցներով
>=0,1
1 ապահովվածության
գործակից
Սեփական և
փոխառու կա2 պիտալի հարա- 0.3-0.6
բերակցության
գործակից
Սեփական
կապիտալի
0,2-0,5
3
մանևրության
գործակից

2010
2011
2012

«ՆԱԻՐԻ
Ինշուրանս»
ԱՍՊԸ

Ցուցանիշ

0,28
0,25
0,08

0,25
0,35
0,16

0,29
0,29
ուժեղ
0,45
կողմ

2010
2011
2012

0,04
0,66
0,44
0,43

0,23
0,46
0,88
0,61

2013

0,27

0,59

0,13
0,34
0,35
թույլ
0,33
կողմ
0,29

2010
2011
2012
2013

0,82
0,36
0,26
0,25

0,65
0,66
0,37
0,57

0,80
0,75 ուժեղ
0,29 կողմ
0,52

2013

ՀամեՀամապատաս- մատու- Գնախանու- թյուն այլ հաթյուն միջ- ընկերու- տաազգային թյուն- կան
ստանների
դարտին
հետ

1

2

2

-2

2

-4

2

2

4

Kotler K., Armstrong G., Saunders J., Wang V., Principles of marketing, the Europian edition, Prentice Hall, 1996.
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Բացարձակ ցուցանիշներ

2010
Ֆինանսական
2011
0,6-0,7
4 կախվածու2012
թյան ցուցանիշ
2013
2010
Ավտոնոմիայի
2011
0,3-0,4
5
գործակից
2012
2013
2010
Վնասաբերու2011
6 թյան
2012
գործակից
2013
2010
Արագ
իրացվելիու2011
1,0
7
թյան
2012
գործակից
2013
2010
Ապահովա2011
8
գրավճար
2012
2013
2010
Հատուցում
2011
9 (ծախսերի
2012
տեսանկյունից)
2013
2010
Սեփական
2011
10
կապիտալ
2012
2013
2010
2011
11 Եկամուտ
2012
2013
2010
2011
12 Ծախս
2012
2013
2010
Շահույթ
2011
13 հարկումից
2012
հետո
2013
Ուժեղ կողմեր
Թույլ կողմեր
Տարբերություն

0,60
0,68
0,70
0,53
0,70
0,62
0,79
0,63
0,40
0,32
0,30
0,47
0,30
0,38
0,21
0,37
0,31
0,15
0,41
0,32
0,39
0,48
0,52
0,43
3,85
2,45
1,44
0,62
1,79
0,53
3,40
0,53
1 839 916
775 299
4 629 277 2 668 201
9 031 253 4 295 353
7 608 469 5 707 491
561 598
118 798
1 881 361
851 240
3 487 570 2 052 652
3 988 559 2 459 538
1 677 282
829 663
2 174 953 1 842 625
3 045 091 1 671 420
2 785 675 2 184 895
1 238 345
787 609
4 036 997 2 891 867
7 012 456 3 981 748
7 330 143 5 563 551
1 209 150
742 435
3 444 856 2 250 175
6 865 776 3 736 808
7 801 096 4 919 337
-10 922
19 643
484 805
522 961
114 080
207 961
-548 178
514 164

0,66
0,65
0,75
0,78
0,34
0,35
0,25
0,22
0,17
0,37
0,50
0,61
1,26
0,75
0,62
0,69
1 822 184
6 409 299
9 665 421
10 422 432
308 846
2 393 912
4 817 250
6 345 305
1 729 196
2 269 632
2 070 000
2 983 000
1 040 545
5 965 100
7 926 586
9 211 165
1 552 486
5 457 449
8 355 283
9 716 641
- 430 204
540 436
- 358 310
- 442 637

ուժեղ
կողմ

2

3

6

թույլ
կողմ

-2

2

-4

թույլ
կողմ

-2

3

-6

թույլ
կողմ

-2

2

-4

ուժեղ
կողմ

2

3

6

թույլ
կողմ

-2

3

-6

ուժեղ
կողմ

2

3

6

ուժեղ
կողմ

2

3

6

թույլ
կողմ

-2

3

-6

թույլ
կողմ

-2

2

-4
22
- 22
0
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Աղյուսակ 2
Հնարավորությունների և թերությունների SWOT վերլուծությունը բալային համակարգով
(2010-2013 թթ.)
SWOT վերլուծություն (-4-ից -1 և 1-ից 4 բալային համակարգով)
հնարավորությունների և վտանգների համար
«Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ
Հնարավորություններ
Բալլ
Վտանգներ
Ապահովագրավճարների մեծ ծավալի
4
1. Ինտերնետ մարքեթինգի ներդրում
1.
արտահոսք վերաապահովագրությանը
2
2. Բնակչության եկամուտների աճ
2. Պատահարների թվի աճ
Պարտադիր ապահովագրության այլ
Պարտադիր ապահովագրության մեկ
3
3.
3.
տեսակի (ԱՊՊԱ) առկայություն
տեսակների ներդրում
Համապատասխան ապահովագրական
Համապատասխան ներդրումային
3
4.
4.
մշակույթի ձևավորում
միջավայրի բացակայություն
Ընդամենը
12
Ընդամենը

Բալլ
-4
-4
-3
-4
-15

S

O

Սեփական ընթացիկ ակտիվների
բարձր տեսակարար կշիռ

Ինտերնետ մարքեթինգի կիրառում
Բնակչության եկամուտների աճ

Պարտավորությունների ժամանակին
կատարում

Պարտադիր ապահովագրության այլ
տեսակների կիրառում

Սեփական կապիտալի աճ
Ապահովագրավճարների
անընդհատ աճ

Հնարավորությունը
դարձնել ուժեղ կողմ

Վտանգը դարձնել
հնարավորություն
կամ վերացնել այն

Թույլ կողմը
դարձնել ուժեղ կողմ
կամ վերացնել այն

Եկամուտների աճ

Համապատասխան
ապահովագրական մշակույթի
ձևավորում

Ապահովագրավճարների մեծ
ծավալի արտահոսքի
վերաապահովագրությունը

Սեփական միջոցների ցածր
տեսակարար կշիռ
Փոխառու կապիտալի գերազանցում
սեփական կապիտալին

Պատահարների թվի աճ

Արագ իրացվելի ակտիվների
տեսակարար կշռի նվազում

Պարտադիր ապահովագրության մի
տեսակի (ԱՊՊԱ) առկայություն

Գործավարման ծախսերի մեծ
տեսակարար կշիռ

Համապատասխան ներդրումային
միջավայրի բացակայություն

W

T

Նկար 1. «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ ֆինանսական կայունության
ռազմավարական SWOT վերլուծության մատրիցը
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SWOT աղյուսակների հիման վրա փորձ է արվել կառուցել «Ռոսգոսստրախ Արմենիա» ԱՓԲԸ SWOT մատրիցը (նկար 1): Որպես ուժեղ կամ թույլ կողմ՝ վերցվել են կազմակերպության ներքին գործոնները, իսկ որպես հնարավորություն կամ վտանգ` արտաքին
գործոնները: Հաշվարկվել է գործոնային տարբերությունը (S-W+O-T), որը բացասական է
ստացվել: Նշանակում է, որ ընկերության ֆինանսական կայունությունն ունի որոշակի
խնդիրներ: Սա վկայում է ընկերության ֆինանսական կայունության ամրապնդմանն
ուղղված միջոցառումների անհրաժեշտության մասին:

ГАЯНЕ АРУТЮНЯН
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ SWOT АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ СТРАХОВЫХ
КОМПАНИЙ
Ключевые слова: страховая компания, SWOT анализ, финансовая устойчивость, абсолютные показатели, относительные показатели
Страховые компании для реализации своей повседневной деятельности должны быть финансово устойчивыми. Однако один лишь расчет показателей недостаточен для выяснения
финансовой устойчивости. Именно поэтому предлагается провести SWOT анализ, который
всесторонне выявит сильные и слабые стороны финансовой устойчивости, кроме того покажет потенциальные возможности и угрозы.

GAYANE HARUTYUNYAN
STRATEGIC SWOT ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY OF INSURANCE
COMPANIES
Key Words:

insurance company, SWOT analysis, financial
stability, absolute indicators, relative indicators

In means of efficient daily activity insurance companies must be financially stable. However, only
calculation of indicators is not sufficient to determine the financial stability. It is therefore proposed that
a SWOT analysis must be done, which comprehensively identify the strengths and weaknesses of
financial stability, and also shows its opportunities and threats.
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ՂԱՐԻԲ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀՀ ԳՅՈՒՄՐՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 2013 Թ. ԲՅՈՒՋԵԻ ՄԱՍԻՆ
Հիմնաբառեր. համայնք, բյուջե, պլանային, փաստացի ցուցանիշներ, եկամուտներ, ծախսեր
Բյուջեն համայնքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման և զարգացման ծրագրերի ֆինանսական հիմքն է, և դրա մշակման ու իրականացման գործընթացները պետք է լինեն ծրագրավորված ու կանոնակարգված: Համայնքի բյուջետային գործընթացում տեղ գտած թերությունները
և բացթողումները կարող են լուրջ բացասական հետևանքների հանգեցնել՝ համայնքին առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման, ֆինանսական քաղաքականության մշակման և իրականացման, ֆինանսական կարգապահության, բյուջեի կատարման վերահսկողության ապահովման,
բյուջետային գործընթացի տարբեր փուլերին հանրության մասնակցության ապահովման և այլ
առումներով:
Աշխատանքում Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի պլանային, ինչպես նաև առաջին կիսամյակի փաստացի ցուցանիշների վերլուծության արդյունքում բացահայտվել են համայնքի բյուջեի
մշակման ու կատարման գործընթացների թերություններն ու բացթողումները և կատարվել համապատասխան առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ:

Բյուջեն համայնքի առջև ծառացած հիմնախնդիրների լուծման և զարգացման ծրագրերի ֆինանսական հիմքն է, և դրա մշակման ու իրականացման գործընթացները պետք
է լինեն ծրագրավորված ու կանոնակարգված: Համայնքի բյուջետային գործընթացում
տեղ գտած թերությունները և բացթողումները կարող են լուրջ բացասական հետևանքների հանգեցնել՝ համայնքին առաջադրված խնդիրների արդյունավետ լուծման, ֆինանսական քաղաքականության մշակման և իրականացման, ֆինանսական կարգապահության,
բյուջեի կատարման վերահսկողության ապահովման, բյուջետային գործընթացի տարբեր
փուլերին հանրության մասնակցության ապահովման և այլ առումներով:
Այս հետազոտությամբ փորձել ենք Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի պլանային,
ինչպես նաև առաջին կիսամյակի փաստացի ցուցանիշների վերլուծության արդյունքում
բացահայտել համայնքի բյուջեի մշակման ու կատարման գործընթացների թերություններն ու բացթողումները և կատարել համապատասխան առաջարկություններ դրանց բարելավման ուղղությամբ:
Վերլուծության հիմքը Գյումրու քաղաքապետարանի տրամադրած տեղեկատվությունն է:
2013 թ. համայնքի բյուջեում ընդհանուր եկամուտները պլանավորվել են շուրջ 172 միլիոն դրամով կամ 6 տոկոսով ավելի, քան 2012 թ.: Հատկանշական է, որ 2013 թ. ընդհանուր
եկամուտների պլանային ցուցանիշներում առավել բարձր են եղել վարչական բյուջեի եկամուտները (շուրջ 7%-ով ավելի, քան 2012 թ.), սակայն ֆոնդային բյուջեի մուտքերը պլանավորվել են ավելի ցածր (շուրջ 7,2%-ով պակաս, քան 2012 թ.):
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Կառուցվածքային վերլուծության առումով կարևոր նշանակություն ունի նաև 2 հարաբերական ցուցանիշների` համայնքի բյուջեների պլանային պաշտոնական դրամաշնորհների և սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռներն ընդհանուր եկամուտների մեջ
վերլուծությունը:
Գյումրու համայնքի բյուջեին 2013 թ. հատկացվել են ավելի մեծ թվով պաշտոնական դրամաշնորհներ (շուրջ 8,7%-ով ավելի, քան 2012 թ.), սակայն դրա փոխարեն սեփական եկամուտները պլանավորվել են առավել ցածր ցուցանիշով` շուրջ 2%-ով պակաս, քան 2012 թ.:
2013 թ. պլանային ընդհանուր եկամուտներն արտացոլված են գծապատկեր 1-ում:

Գծապատկեր 1. Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի ընդհանուր եկամուտների պլանային
ցուցանիշների կառուցվածքը

Սեփական եկամուտների պլանային ցուցանիշներն ունեն հետևյալ կառուցվածքը.

Գծապատկեր 2. Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի սեփական եկամուտների պլանային
ցուցանիշների կառուցվածքը
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Ուսումնասիրելով 2013 թ. առաջին կիսամյակի փաստացի ցուցանիշները՝ տեսնում
ենք, որ ընդհանուր եկամուտների կատարողական ցուցանիշը 2013 թ. առաջին կիսամյակում կազմել է 47,6%, որից վարչական բյուջեի եկամուտներինը` 47,5%, իսկ ֆոնդային բյուջեինը` 50%:
Հիմնական եկամտային ցուցանիշների 2013 թ. առաջին կիսամյակի կատարողական
ցուցանիշները ներկայացվում են գծապատկեր 3-ում:

Գծապատկեր 3. Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի առաջին կիսամյակի փաստացի եկամտային
ցուցանիշների կատարողական մակարդակները

Ակնհայտ է, որ 2013 թ. տարեկան պլանային ցուցանիշների նկատմամբ առաջին կիսամյակում կատարողական մակարդակները հիմնականում տատանվում են 40-60 տոկոսի
շրջանակներում: Այս առումով, բացառություն են կազմում տույժերից ու տուգանքներից
մուտքերը, որոնց պլանավորված ցուցանիշների նկատմամբ առաջին կիսամյակում արդեն
հավաքագրվել է շուրջ 4,7 անգամ ավելի: Ամենաբարձր կատարողական ապահովվել է շենքերի ու շինությունների համար գույքահարկի գծով` 61%, իսկ ամենացածրը` վարչական գանձումների գծով` 39,6%:
Ինչ վերաբերում է ծախսերին, ապա Գյումրու համայնքի 2013 թ. բյուջեի ծախսերի պլանային ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ դրանք, ընդհանուր առմամբ,
պլանավորվել են ավելի բարձր նախորդ տարվա համեմատությամբ:
Այսպես՝ ընդհանուր ծախսերը 2012 թ. համեմատությամբ պլանավորվել են 0,06%-ով
ավելի, վարչական բյուջեի ծախսերը՝ 0,07%-ով ավելի, իսկ ֆոնդային բյուջեի ծախսերը՝
0,07%-ով պակաս:
Համայնքի բյուջեի հիմնական ծախսատեսակների պլանային ցուցանիշներն ուսումնասիրենք տնտեսագիտական և ըստ գործառնական դասակարգման:
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Գծապատկեր 4. Գյումրու համայնքի 2012-2013 թթ. բյուջեների հիմնական ծախսատեսակների
պլանային ցուցանիշներն ըստ տնտեսագիտական դասակարգման

Ըստ տնտեսագիտական դասակարգման ծախսերի՝ պլանային ցուցանիշների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ծախսատեսակների համար 2013 թ. համայնքի բյուջեում պլանավորվել են համեմատաբար ցածր ցուցանիշներ, իսկ որոշների գծով` բարձր ցուցանիշներ:
Այսպես՝ 2012 թ. համեմատությամբ բավական ցածր են պլանավորվել հիմնական միջոցներին ուղղված ծախսերը (շուրջ 46%-ով ցածր), սոցիալական նպաստները (շուրջ 44%-ով
ցածր), այլ մասնագիտական ծառայությունները (51%-ով ցածր) և շարունակական ծախսերը
(38%-ով ցածր): Հատկանշական է` եթե նախորդ տարի «Նվիրատվություններ ոչ կառավարական կազմակերպություններին» հոդվածում որևէ ծախս չի նախատեսվել, ապա 2013 թ.
պլանավորվել է շուրջ 18 միլիոն դրամ:
Գծապատկերից պարզ է դառնում, որ որոշ ոլորտներում գործառնական դասակարգմամբ պլանավորվել են ավելի ցածր ծախսեր, քան 2012 թ.: Այդ ոլորտներն են տնտեսական
հարաբերությունները (շուրջ 60%-ով ցածր), շրջակա միջավայրի պաշտպանությունը (շուրջ
24%-ով ցածր), սոցիալական պաշտպանությունը (8,8%-ով ցածր), կրթությունը (7,6%-ով
ցածր): Փոխարենը որոշ ոլորտներում պլանավորվել են ավելի շատ ծախսեր, այդ թվում՝
բնակարանային շինարարություն և կոմունալ ծառայություններ (շուրջ 75,9%-ով ավելի), ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայություններ (15,7%-ով ավելի), հանգիստ, մշակույթ և
կրոն (75,9%-ով ավելի):
Դիտարկենք նաև համայնքի բյուջեի ծախսերի կատարողական մակարդակներն ըստ
տնտեսագիտական և գործառնական դասակարգման:
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Գծապատկեր 5. Գյումրու համայնքի 2012-2013 թթ. բյուջեների հիմնական ծախսատեսակների
պլանային ցուցանիշներն ըստ գործառնական դասակարգման

2013 թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում պլանավորված տարեկան ցուցանիշների նկատմամբ ամենաբարձր կատարողական մակարդակներ են արձանագրվել «Նվիրատվություններ
ոչ կառավարական կազմակերպություններին» հոդվածում` 104%, ինչպես նաև ընթացիկ նորոգմանն ու պահպանմանն ուղղված ծախսերում` 57%: Համեմատաբար ցածր են աշխատանքի վարձատրությանն ուղղված ծախսերը` 29,7%, իսկ մնացած ծախսատեսակների կատարողական ցուցանիշները տատանվում են 33-48%-ի միջակայքում:
Ըստ գործառնական դասակարգման` 2013 թ. առաջին կիսամյակում տարեկան պլանավորված ցուցանիշներում 104%-ով գերակատարվել են տնտեսական հարաբերություններին
ուղղված ծախսերը, իսկ շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն ուղղված ծախսերը թերակատարվել են 21,4%-ով: Մնացած ծախսատեսակների գծով կատարողական մակարդակները
տատանվում են 27-48%-ի շրջանակներում:
Վերլուծությունը թույլ է տալիս կատարել մի շարք եզրակացություններ, որոնք ներկայացնում ենք ստորև:
2013 թ. համայնքի բյուջեում ընդհանուր եկամուտները պլանավորվել են շուրջ 6 տոկոսով ավելի, քան 2012 թ., սակայն ավելի մեծ պաշտոնական դրամաշնորհների հաշվին (շուրջ
8,7%-ով ավելի 2012 թ.), իսկ սեփական եկամուտները պլանավորվել են առավել ցածր ցուցանիշով` շուրջ 2%-ով պակաս, քան 2012 թ.նկատմամբ:
2013 թ. Գյումրու համայնքի բյուջեի ինչպես պլանային, այնպես էլ փաստացի ցուցանիշներում բարձր է մնում պաշտոնական տրանսֆերտների տեսակարար կշիռը` շուրջ 60-65%:
2013 թ. ընդհանուր եկամուտների պլանային ցուցանիշներում առավել բարձր են պլանավորվել վարչական բյուջեի եկամուտները (շուրջ 7%-ով ավելի, քան 2012 թ.), սակայն ֆոնդային բյուջեի մուտքերը ավելի ցածր են (շուրջ 7,2%-ով պակաս, քան 2012 թ.):
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Սեփական եկամուտների պլանային ցուցանիշների կառուցվածքում առավել բարձր տեսակարար կշիռ է հատկացվել վարչական գանձումներին` 23% և փոխադրամիջոցների գույքահարկին` 22%:
Համայնքի բյուջեի ընդհանուր ծախսերը 2012 թ. համեմատությամբ պլանավորվել են
0,06%-ով ավելի, վարչական բյուջեի ծախսերը՝ 0,07%-ով ավելի, իսկ ֆոնդային բյուջեի
ծախսերը՝ 0,07%-ով պակաս:
2013 թ. առաջին կիսամյակի ընթացքում փաստացի կատարվել է տարեկան կտրվածքով
պլանավորված ծախսերի շուրջ 41%-ը, ընդ որում, վարչական բյուջեի պլանավորված ծախսերի
39%-ը, իսկ ֆոնդային բյուջեի՝ 74%-ը:
Ըստ տնտեսագիտական դասակարգման` 2013 թ. առաջին կիսամյակում տարեկան
պլանավորվածի նկատմամբ ծախսատեսակների կատարողական ցուցանիշները տատանվում են 27-48%-ի միջակայքում, բացառությամբ տնտեսական հարաբերություններին
ուղղված ծախսերի (104%-ով գերակատարում) և շրջակա միջավայրի պաշտպանությանն
ուղղված ծախսերի (21,4%-ով թերակատարում):
Ընդհանուր առմամբ, պետք է փաստել, որ 2012 թ. համեմատությամբ նշված ցուցանիշների ինչպես եկամտային, այնպես էլ ծախսային կառուցվածքի առումով առկա է որոշակի
առաջընթաց, սակայն բյուջետային գործընթացի իրականացման մեջ դեռևս շատ են խնդիրները, որոնց մի մասի վերաբերյալ ներկայացնում ենք հետևյալ առաջարկությունները.
 միջազգային փորձի ուսումնասիրության հիման վրա համայնքի բյուջեի վարչական
ու ֆոնդային մասերի օպտիմալ հարաբերակցության վերլուծություն և արդյունավետ պլանավորում,
 համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հող, անշարժ գույք) օտարման և
վարձակալության տրամադրման արդյունավետության և նպատակայնության վերլուծության արդյունքների հիման վրա ընտրել համայնքի սեփականություն համարվող գույքի կառավարման առավել օպտիմալ տարբերակներ,
 համայնքի բյուջեում օրենսդրությամբ սահմանված տնտեսական գործունեության
հնարավորությունների բացահայտում, գնահատում և իրականացում (օրինակ`
առևտրային կազմակերպությունների կանոնադրական կապիտալներում մասնակցություն, բաժնետոմսերի ձեռքբերում, այլ ներդրումներ):
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ГАРИБ АРУТУНЯН
О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА ГЮМРИ НА 2013 ГОД
Ключевые слова: сообщества, бюджет, планирование, фактические показатели, доходы, расходы
Бюджет-это финансовая основа решения основных задач и развития программ,которые
должны быть запрограммированы и узаконены. Недостатки и пропуски в управлении окружного бюджета могут привести к серьезным последствиям в решении задач,финансовой политики, контроля на различных стадиях страхования общественности.
При планировании данной работы бюджета на 2013 год округа Гюмри,как и при исследовании данных за первое полугодие выявлены средства для исправления пропусков и ошибок с
соответствующими предложениями.
GHARIB HARUTYUNYAN

ABOUT THE BUDGET OF GYUMRI FOR 2013
Key Words: community, budget, planning, actual performance, revenues, expenses
Community budget is financial basis allowing to solve main problems and implement projects for
development of community, therefore, the process of its development and implementation should be
programmed and well-organized. Shortcomings and weaknesses in budgeting process may cause
serious consequences in contexts of effective solutions of community problems, financial disciplines, in
overseeing budget implementation, participation of society in different stages of budgeting process, etc.
In this article as a result of both planned indicators for 2013 and actual indicators analysis budget
for the first term, we discovered shortcomings and weaknesses in the process of development and
implementation and made relevant suggestions for its improvement.
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ՍՈՒՐԵՆ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Հայցորդ, ԵՊՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՈՐՈՇ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական կայունության, կայունության
ինդիկատորներ,
ֆիսկալ
կայունություն,
հարկաբյուջետային
քաղաքականություն,
դրամավարկային քաղաքականություն, մակրոտնտեսական կայունություն
Հոդվածում քննարկվում է այնպիսի արդիական հիմնահարց, ինչպիսին ֆինանսական կայունության ապահովումն է: Ուսումնասիրվել են ֆինանսական կայունության ապահովման և ֆինանսական կայունության հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային փորձը, դիտարկվել են
կայունությունը բնութագրող հիմնական ինդիկատորները ՀՀ ֆինանսական կայունության հաշվետվությունների համատեքստում:

Ժամանակակից աշխարհում, երբ խորանում են տարբեր երկրների շուկաների սերտաճման գործընթացները, վերացնելով կապիտալի և ապրանքանյութական արժեքների
շրջանառության ազգային սահմանները, նպաստելով իրացման շուկաների ընդլայնմանը,
ստեղծելով լայն հնարավորություններ տնտեսության զարգացման համար, ծագում են ֆինանսական կայունության և իրացվելիության մակարդակի ապահովման որոշակի հիմնախնդիրներ:
Ֆինանսական կայունությունը, ի տարբերություն դրամավարկային և մակրոտնտեսական կայունության, համեմատաբար նոր հասկացություն է, որն ի հայտ եկավ անցյալ
դարի վերջերին և դեռևս, որպես այդպիսին, չի ստացել իր ամբողջական տնտեսագիտական ձևակերպումը: Մասնավորապես՝ մի շարք հեղինակավոր կառույցների առաջատար
մասնագետների կարծիքով, ֆինանսական կայունությունը ֆինանսական ցնցումներից
զերծ միջավայրի ապահովում է, իսկ մյուսներն էլ դա դիտարկում են որպես ֆինանսական
և իրական հատվածի ներդաշնակ գործունեության ապահովում: «Ֆինանսական կայունություն» հասկացության վերաբերյալ միասնական մոտեցումների բացակայությունը
հետևանք է վերջին տարիներին տարբեր երկրներում տեղ գտած ճգնաժամերի հաճախության բարձրացման և դրսևորման զանազանության, որոնք մեծ վնաս հասցրին ոչ միայն առանձին երկրների տնտեսություններին, այլև լրջագույն վտանգ էին ներկայացնում
համաշխարհային տնտեսությանը, մեկ անգամ ևս հաստատելով, որ ֆինանսական կայունության ապահովումը պետք է լինի երկրների տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն հիմնահարցը (գծապատկեր 1):
Ներկայումս, գրեթե բոլոր երկրների կենտրոնական բանկերը, այդ թվում՝ Համաշխարհային բանկը, Արժույթի միջազգային հիմնադրամը (ԱՄՀ), Միջազգային հաշվարկային բանկը հրապարակում են ֆինանսական կայունության տարեկան զեկույցներ, իսկ
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կայունության ապահովումը դարձել է դրանց գործունեության կարևորագույն ուղղությունը: Ավելին, սկսած 1996 թվականից: Արժույթի միջազգային հիմնադրամը սկսեց հրապարակել հատուկ վերլուծություններ, որտեղ ներկայացվում են տարբեր հեղինակների մոտեցումները այնպիսի արդիական հարցի շուրջ, ինչպիսին է ֆինանսական կայունության
ապահովումը: Ընդ որում, պարտադիր չէ, որ նրանց մոտեցումները համընկնեն ԱՄՀ տեսակետին: Արդյունքում 2007 թվականին ԱՄՀ-ն հրապարակեց մեթոդական ուղեցույց
երկրների կենտրոնական բանկերի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունների
պատրաստման վերաբերյալ:

Աղբյուրը՝ The liberalization and management of capital flows: an institutional view. IMF. 2012. 14 November. P. 27

Գծապատկեր 1. 1980-2008 թթ. ճգնաժամերի ազդեցության մակարդակները
համաշխարհային տնտեսության վրա (%)

Առաջին հաշվետվությունները արդեն անցյալ դարի վերջին տասնամյակում հրապարակեցին կողմից Անգլիայի, Շվեդիայի, Իսլանդիայի և Նորվեգիայի կենտրոնական բանկերը: Այս զարգացած երկրներում մեկ շնչին ընկնող համախառն արդյունքը գերազանցում էր 25 հազար դոլարը: Սկսած 2000 թվականից՝ ֆինանսական կայունության հաշվետվություններ կազմում են նաև զարգացող երկրները, որտեղ մեկ շնչին ընկնող համախառն արդյունքը զիջում է զարգացած երկրների համանուն ցուցանիշը շուրջ տասն անգամ: 2007 թվականից այդպիսի հաշվետվություն սկսեցին հրապարակել այնպիսի
երկրներ, ինչպիսիք են Ռումինիան, Կատարը, Պակիստանը, Մակեդոնիան, Ղազախստանը, Հայաստանը, Վրաստանը, Բոլիվիան, Բանգլադեշը, Բահրեյնը: Ընդ որում, հաշվետվություն ներկայացնելիս կարևոր են ոչ միայն դրա հրապարակման փաստը և հաճա606

խությունը, այլև պարունակող տվյալների ամբողջականությունը, կայունությունը բնութագրող ինդիկատորների բավարար քանակությունը, մեկնաբանությունները և հիմնավորումը քանակական արժեքներով, որոնց առկայության դեպքում է միայն հնարավոր պատկերացում կազմել տվյալ երկրի տնտեսական և ֆինանսական կայունության մակարդակի
վերաբերյալ:
ԿԲ-ների պաշտոնական կայքերում ներկայացված ֆինանսական կայունության հաշվետվությունները, ընդհանուր առմամբ, առանձնանում են և՛ ծավալներով, և՛ ներառված ինդիկատորների քանակով: Որպես կանոն, զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը,
ի տարբերություն զարգացող երկրների, դրանք ներկայացնում են մեծ ծավալներով և ներառում են բավական շատ ինդիկատորներ: Որոշ երկրներ, ինչպիսիք են Նոր Զելանդիան,
Լեհաստանը, Պորտուգալիան, Հարավային Աֆրիկան, Շվեդիան և Անգլիան, հաշվետվությանը կից, Excel ձևաչափով, մանրամասն ներկայացնում են նաև յուրաքանչյուր ինդիկատորի քանակական արժեքները և սթրես թեստերի վերլուծական արդյունքները, ինչը, անշուշտ, բարձրացնում է հաշվետվության արժանահավատությունը և վստահությունը երկրի
վարած տնտեսական և դրամավարկային քաղաքականությունների նկատմամբ:
Ներկայացման խորությամբ և ամբողջականությամբ հատկապես աչքի է ընկնում
Անգլիայի բանկի ֆինանսական կայունության հաշվետվությունների կազմման փորձը:
Դա բխում է երկրի ֆիսկալ կայունության մասին կոդեքսի պահանջներից, որն իր հերթին
կառուցված է ըստ հետևյալ հինգ առանցքային սկզբունքների միաժամանակյա բավարարման պայմանների՝ թափանցիկություն, կայունություն, վճարունակություն, արժանահավատություն և արդյունավետություն: Անգլիայի կառավարության ֆինանսական կայունության քաղաքականությունը իրականացվում է հիմնականում երկու ուղղությամբ՝
 միջնաժամկետ հատվածում երաշխավորել պետական ֆինանսական համակարգի
կայունությունը` ապահովելով եկամուտների և ծախսերի արդար բաշխման համամասնությունը աշխատող և չաշխատող բնակչության նկատմամբ,
 կարճաժամկետ հատվածում կիրառել այնպիսի դրամավարկային քաղաքականություն և կարգավորիչներ, որոնք կխթանեն երկրի տնտեսական աճը:
Ընդ որում, ելնելով նշված ուղղություններից, ֆինանսական քաղաքականության իրականացումը գնահատվում է ևս երկու կանոնների համապատասխան: Առաջինը, որ ստացել է «Ոսկե կանոն» անվանումը, կառավարության կողմից միջոցների հատկացումն է միայն կապիտալ, այլ ոչ թե ընթացիկ ծախսեր իրականացնելու համար: Երկրորդը կայուն
ներդրումների իրականացման կանոնն է, որի համաձայն՝ այլ հավասար պայմաններում
պարտքի մակարդակը չպետք է գերազանցի ՀՆԱ 40 տոկոսը: Ավելին, Անգլիայում երկրի
ֆինանսական անվտանգության ապահովման նպատակով ձևավորվել է ֆինանսական
կայունության համակարգ: Այն ներառում է հատուկ այդ նպատակով ստեղծված մշտական գործող հանձնաժողով, որի անդամներն են երկրի կառավարության նախագահը,
1998 թվականին ստեղծված ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության վարչության նախագահը, Անգլիայի բանկի նախագահը: Հանձնաժողովը իր նիստերը հրավիրում է յուրաքանչյուր ամիս, կառավարական մակարդակով, քննարկելու համար բոլոր
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այն ռիսկերը, որոնք կարող են բացասական ազդեցություն ունենալ երկրի ֆինանսական
կայունության վրա: Բացի դրանից, Անգլիայում մշակված է նաև հեռանկարային ֆինանսական պլանավորման մոտեցում, որտեղ նշվում են առաջիկա երկու-երեք տարիներին
տարեկան ընթացիկ ծախսերի և պետական ներդրումների աճի առավելագույն սահմանաչափը՝ ելնելով նախորդ տարիների ՀՆԱ ցուցանիշներից: Այս և նմանատիպ այլ միջոցառումների շնորհիվ՝ Անգլիայի տնտեսությունը և ֆինանսական համակարգը վերջին
հինգ տարիների ընթացքում, մյուս զարգացած երկրների համեմատությամբ, մնացին բավարար կայուն մակարդակի վրա:
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական կայունության ապահովման քաղաքականությունն ունի՝
 կանխարգելիչ ուղղվածություն, երբ համակարգը գնահատվում է որպես կայուն,
 շտկող ուղղվածություն, երբ նկատվում է կայունության միջակայքից դուրս գալու
հավանականություն,
 վերականգնողական ուղղվածություն, երբ ֆինանսական համակարգի տատանումները թույլատրելի միջակայքից դուրս են, և համակարգն ի վիճակի չէ համապատասխանորեն իրականացնել ֆինանսական միջնորդի ու վճարահաշվարկային
գործառույթները:
Նշենք, որ ՀՀ կայունության քաղաքականությունը կառուցված է զուտ մակրոպրուդենցիալ գնահատականների վրա, որն ընդգրկում է միայն ֆինանսական հատվածը, այն էլ
հիմնականում բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության բնութագրիչները՝ որպես ՀՀ ֆինանսական համակարգի դոմինանտ ֆինանսական կառույցի: Դրանից ելնելով՝ ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը ներկայացվում է հիմնականում ըստ
հետևյալ 7 ինդիկատորի քանակական ցուցանիշների համախմբի՝ 1. նորմատիվային ընդհանուր կապիտալ/ռիսկով կշռված ակտիվներ, 2. նորմատիվային հիմնական կապիտալ
(Tier 1)/ռիսկով կշռված ակտիվներ, 3. չաշխատող վարկեր/ընդհանուր վարկեր, 4. շահութաբերություն ըստ ակտիվների, 5. շահութաբերություն ըստ կապիտալի, 6. իրացվելի ակտիվներ/ընդհանուր ակտիվներ, 7. իրացվելի ակտիվներ/ցպահանջ պարտավորություններ:
Հայաստանի ֆինանսական կայունության ապահովման հանձնաժողովը, ի տարբերություն այլ երկրների նմանատիպ կառույցների, ընդգրկում է բացառապես ԿԲ պաշտոնատար անձանց: Այս հանգամանքը, մեր կարծիքով, ունի էական բացասական նշանակություն հանրապետության ֆինանսական կայունության բնորոշման համար: Նշված
հանգամանքով է պայմանավորված այն, որ ՀՀ ֆինանսական կայունությունը դիտվում է
զուտ որպես ֆինանսական համակարգը փլուզումից զերծ պահելը, այնպես, որ համակարգը շարունակի ապահովել անհրաժեշտ իրացվելիության մակարդակ, գործարքների
և փոխանցումների անխափան իրականացում, տնտեսությունում խնայողությունների ներդրման ունակության պահպանում: Փաստորեն, դիրքորոշման սահմանափակ ուղղվածությունը և ֆիսկալ քաղաքականության հետևողական իրականացման պահանջի բացակայությունը նվազեցնում են հաշվետվության արժանահավատությունը:
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Չնայած այն հանգամանքին, որ ֆինանսական կայունության հաշվետվությունում
ներկայացվում են ՀՀ ԿԲ-ի կողմից Հայաստանի մակրոտնտեսական զարգացումների վերաբերյալ մանրակրկիտ վերլուծություններ, այնուամենայնիվ դրանցում քանակական արտացոլում չի գտնում ռիսկերի և գործոնների այն ամբողջ համալիրը, որ կարող է փոխանցվել տնտեսության իրական հատվածից ֆինանսական համակարգ կամ հակառակը:
Մասնավորապես՝ ՀՀ ֆինանսական կայունության 2013 թվականի հաշվետվությունում նշվում է, որ պետական բյուջեի եկամուտները նախորդ տարվա համեմատ ավելացել
են 13.5%-ով, ինչը պայմանավորված է հարկային եկամուտների 14.0%, ինչպես նաև եկամտային հարկի և ավելացված արժեքի հարկի ցուցանիշների աճով: Ավելին, ՀՀ վճարային
հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի պակասուրդը նախորդ տարվա համեմատ բարելավվել է ի
հաշիվ «Եկամուտներ» և «Մասնավոր տրանսֆերտներ» հոդվածների ցուցանիշների՝ նախորդ տարվա համեմատ արձանագրված աճով: Ընդ որում, ՀՀ բնակչության եկամուտներում պահպանվում է արտերկրից տնային տնտեսությունների շուրջ 16%-ի կողմից ստացվող ոչ առևտրային բնույթի դրամական փոխանցումների աճը, որը նույնությամբ համընկնում է գործազրկության ցուցանիշի հետ: Այդ փոխանցումները, ըստ ԿԲ ներկայացման,
էական ազդեցություն ունեն բնակչության կենսամակարդակի, վարկունակության վրա և
դիտարկվում են որպես ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության երաշխիք:
Ակնհայտ է, որ նշվածներից և ոչ մեկը չի կարող դիտարկվել որպես կայունության
երաշխիք, քանի որ 26% եկամտահարկով հարկումն առանց հարկվող եկամտի, առնվազն
նվազագույն աշխատավարձի չափով նվազեցման, առանց 5,6% գնաճի ինդեքսավորման,
ինչի արդյունքում 6,3% անվանական աշխատավարձի աճը հանգեցնում է իրական աշխատավարձի ընդամենը 0,2% աճի, այն պարագայում, երբ շահութահարկը 20% է, այն էլ
ծախսերի նվազեցման պայմաններում, որևէ աճ չի արձանագրվում:
Ամփոփելով հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում կիրառվող կոշտ հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունները միտված են կարճաժամկետ հատվածում ֆինանսական կայունություն ապահովմանը: Մինչդեռ, ինչպես ցույց է տալիս ֆինանսական կայունության ապահովման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը, ընդհանուր կայունության կարելի է հասնել միայն հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների համակարգվածության բարձր մակարդակի ապահովման դեպքում:

СУРЕН ОВАКИМЯН
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ
Ключевые слова: финансовая стабильность, индикаторы
стабильности, фискальная стабильность,
нологобюджетная
политика,
денежнокредитная полотика, макроэкономическая
стабильность
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В статье рассматривается такая актуальная проблема, какой является обеспечение финансовой стабильности. Изучен международный опыт обеспечения и составления отчетов
финансовой стабильности, рассмотрены основные индикаторы, описывающие стабильность
страны в контексте отчетов финансовой стабильности РА.

SUREN HOVAKIMYAN
SOME ISSUES OF FINANCIAL STABILITY MAINTENANCE
Key Words:

financial stability, stability indicators, fiscal
stability, fiscal policy, monetary policy,
macroeconomic stability

The article discusses such modern issues as maintenance of financial stability. Research includes
international experience of financial stability maintenance and compilation of financial stability reports,
cornerstone issues concerning financial stability in the context of RA financial stability reports.

ՍՈՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ներքին աուդիտ, ներքին վերահսկողություն,
դիտարկում, գույքագրում, փաստաթղթային
վերահսկողություն, կառավարչական որոշում
Ներքին աուդիտի էությունը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ է որոշել այդ գիտության
առարկան և մեթոդը: Այդ նպատակով անհրաժեշտ է քննարկել ներքին աուդիտի մեթոդական մոտեցումները: Ներքին աուդիտի մեթոդները կարելի է բաժանել ստուգման մեթոդների և կազմակերպման մեթոդների: Ստուգման մեթոդներն իրենց հերթին լինում են. փաստացի վերահսկողություն, փաստաթղթային վերահսկողություն, վերլուծություն, վերամշակում-վերլուծություն, սկանավորում, փորձագիտական գնահատում: Կազմակերպման մեթոդները լինում են համատարած, ընտրանքային, վերլուծական, համակցված, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:
Աուդիտորական ստուգումը բարդ և երկարատև գործընթաց է: Ահա թե ինչու է անհրաժեշտություն առաջանում առավելագույնս կրճատելու ստուգումների ժամանակը՝ չիջեցնելով որակը և
չբարձրացնելով աուդիտորական ռիսկը: Դա պահանջում է աուդիտի մեթոդիկայի օգտագործում,
որը նշանակում է աուդիտորական ստուգումների ու դրա կազմակերպման առանձին մեթոդների
իրականացման կարգ և հետևողականություն՝ օբյեկտիվ ճշտությունը հաստատելու նպատակով:

Ներքին աուդիտի էությունը պարզաբանելու համար անհրաժեշտ է որոշել այդ գիտության առարկան և մեթոդը: Ահա թե ինչու անհրաժեշտություն է առաջանում քննարկելու
ներքին աուդիտի մեթոդական մոտեցումները:
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Աուդիտը որպես մասնագիտություն ՀՀ-ում գոյություն ունի ոչ վաղուց: Այդ պատճառով զարմանալի չէ, որ քիչ թվով հեղինակներ են փորձել տալ առարկայի սահմանումը:
Առավել ճիշտ, մեր կարծիքով, որոշվում է ներքին աուդիտի առարկան: Լ.Պ. Կուլակովսկայան գրում է. «Աուդիտի առարկան յուրահատուկ մեթոդների և ձևերի օգնությամբ
փաստաթղթերով հաստատված գործառնությունների ուսումնասիրումն է, որն իրականացվում է կապիտալի շրջանառության գործընթացում` նպատակ ունենալով վեր հանել
օբյեկտիվ ճշմարտությունը և տեղեկատվությունն օգտագործողներին դա հանձնել եզրակացության միջոցով»: Եթե արտաքին աուդիտի առարկան ինչ-որ չափով պարզ է, ապա
ներքին աուդիտի վերաբերյալ գրականության մեջ գրեթե բացակայում է որևէ սահմանում: Այսպես՝ հաշվապահական հաշվառման տեսանկյունից առարկայի սահմանումը
տալիս են Վ.Պ. Պանտելեևը և Մ.Դ. Կորենկոն: Նրանք գրում են. «Ներքին աուդիտի
առարկան հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի
գործունեության համապատասխանության և արդյունավետության փորձագիտական
գնահատումն է՝ նպատակ ունենալով կանխել անցանկալի շեղումները»:
Ներքին աուդիտի առարկան ավելի որոշակի սահմանում է պրոֆեսոր Ա.Յու. Ռեդկոն. «Ներքին աուդիտի առարկա է ցանկացած տեղեկատվություն, որը կարևոր է ժամանակին և համապատասխան կառավարչական որոշում ընդունելու համար: Տեղեկատվության կրողները փաստաթղթերը և անձնակազմն են, որոնք կազմակերպության կառավարման համակարգում համարվում են ներքին աուդիտի օբյեկտներ»:
Եվ իրոք, առարկա է համարվում «ցանկացած տեղեկատվություն», ոչ միայն հաշվապահականը, որն ապահովում է գործարարության անվտանգությունը: Գիտության առարկայի հետ ուղղակիորեն կապված է նաև մեթոդը: «Մեթոդ» եզրույթը ծագել է հունարեն
«methodos» բառից, որը նշանակում է «ինչ-որ բանի ճանապարհ», «ուղի»: «Գիտական մեթոդ» հասկացությունը կարելի է բնութագրել որպես նպատակաուղղված գործողություն:
Մեթոդը տարբեր ճանաչողական մոտեցումների և պրակտիկ գործողությունների ընդհանրություն է, որն ուղղվում է նոր գիտելիքների ձևավորմանը: Ներքին աուդիտի իրականացման մեթոդները, ինչպես նաև դրա առարկան ծագում և փոփոխվում են հասարակական, տնտեսական գիտությունների, կազմակերպության առանձնահատկությունների
զարգացման հետ միասին:
Ներքին աուդիտի մեթոդները բաժանվում են ստուգման մեթոդների և կազմակերպման մեթոդների: Ստուգման մեթոդներն իրենց հերթին լինում են. փաստացի վերահսկողություն, փաստաթղթային վերահսկողություն, վերլուծություն, վերամշակում-վերլուծություն, սկանավորում, փորձագիտական գնահատում: Կազմակերպման մեթոդները լինում
են համատարած, ընտրանքային, վերլուծական, համակցված, համակարգչային տեխնիկայի միջոցով:
Փաստացի վերահսկողության եղանակներին են վերաբերում գույքագրումը, կատարված աշխատանքի չափումը, զննումը և դիտարկումը, արտադրություն հումքի և նյութերի
բացթողնման հսկողությունը, ձեռքբերման հսկողությունը, լաբորատոր վերլուծությունը,
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բացատրությունները և տեղեկանքները, ընդունված որոշումների ստուգումը, աշխատանքային կարգապահության պահպանման ստուգումը:
Գույքագրումը տնտեսական միջոցների փաստացի առկայության և հաշվապահության տվյալներին դրանց համապատասխանության ստուգումն է: Դա հնարավորություն է
տալիս գույքի և դրամական միջոցների (ակտիվների) ստուգման ճանապարհով պարզելու
վերջիններիս փաստացի վիճակը, հաստատում է հաշվապահական հաշվառման տվյալները, բացահայտում չհաշվառված արժեքները կամ թույլ տրված կորուստները, հափշտակումները, պակասորդները:
Շինարարական, մոնտաժային և նորոգման աշխատանքների չափումների վերահսկողությունն իրականացվում է ներքին աուդիտորի կողմից՝ ներառելով մասնագետներ
շինարարական կազմակերպություններից կամ այն բանկերից, որոնք ֆինանսավորում են
նշված աշխատանքները: Վերահսկողությունը կամ չափումը իրականացվում է անմիջապես տվյալ օբյեկտում: Դրա շնորհիվ հաստատվում են կատարված աշխատանքների
փաստացի ծավալը և արժեքը, ստուգվում է աշխատանքների ընդունման ակտերում և
աշխատողների կարգագրերում դրանց արտացոլման, ինչպես նաև այդ աշխատանքների
իրականացման ժամանակ նյութերի դուրսգրման ճշտությունը:
Ներքին վերահսկողության գրեթե բոլոր համակարգերում զննումը փաստացի վերահսկողության ընդունված մեթոդներից է: Զննման են ենթակա ամենատարբեր օբյեկտներ՝
արտադրական և այլ տարածքները, սարքավորումները, պահեստները, արտադրանքը և
այլն: Ժամանակին զննումը մեծ նշանակություն ունի կեղծիքների իրական ապացույցների
հայտնաբերման համար: Այսպես՝ պահեստում կամ խանութում, զննելով արտադրանքի
կամ ապրանքների քաշը, ներքին աուդիտորը կարող է հայտնաբերել թեթև կշռող կշեռքներ և այլ հարմարանքների անճշտություններ: Կամ, օրինակ, կարող է հայտնաբերել պահոցներ կամ մետաղական պահարաններ, որոնց վրա չկան գույքային համարներ:
Ինչպես զննումը, դիտարկումը նույնպես կազմակերպության որոշակի օբյեկտների
անմիջական ուսումնասիրումն է, ստուգումը: Դրա միջոցով հիմնականում հայտնաբերվում են պակասորդները, աշխատավարձի ֆոնդի գերածախսերը, պահեստային տնտեսության ոչ լիարժեք կազմակերպումը, վերահսկողական-անցագրային համակարգի խափանումները:
Արտադրություն հումքի և նյութերի բացթողման հսկողությունը իրականացնում են
արտադրանքի արտադրությունում կամ շինմոնտաժային աշխատանքների օբյեկտներում
հումքի և նյութերի ծախսերի՝ գոյություն ունեցող նորմերի և նորմատիվների հավաստիության որոշման նպատակով: Հսկողությամբ հայտնաբերվում են հնացած նորմերը, որոնց
հետևանքով արդյունքում արտադրամասերում և պահեստներում ձևավորվում են հումքի
և նյութերի չգրանցված ավելցուկներ, աշխատաժամանակի նորմերի և աշխատանքների
կատարման վարձավճարների նվազման, արդյունավետության հաշվարկների անճշտության դեպքեր:
Ձեռքբերման վերահսկողությունը դա փաստացի վերահսկողության հատուկ ծրագրով կազմակերպված մեթոդական եղանակ է, որը թույլ է տալիս որոշել գնորդներին ապ612

րանքների բացթողման, նրանց հետ հաշվարկների կատարման ճշտությունը և օրինականությունը՝ նշված տնտեսական գործառնությունների անմիջական իրականացման
պայմաններում: Ձեռքբերման վերահսկողությամբ հնարավոր է հայտնաբերել գնորդներին խաբելու, այլ խախտումների դեպքեր:
Փորձարկումը իրական փաստերի ուսումնասիրման այնպիսի մեթոդ է, որով աուդիտորը ակտիվորեն ազդում է դրանց վրա հատուկ պայմանների ստեղծմամբ, որոնք անհրաժեշտ են համապատասխան օբյեկտիվ տվյալների հայտնաբերման համար: Դա ներառում է դիտարկումը, համեմատումը, չափումը: Ժամանակակից աուդիտորական պրակտիկան չի կարելի պատկերացնել առանց փորձարկումների:
Լաբորատոր վերլուծությունները կատարվում են այն ժամանակ, երբ որոշվում են
հումքի, նյութերի, պատրաստի արտադրանքի, շինմոնտաժային և նորոգման աշխատանքների որակական գործոններն այն դեպքում, եթե վերահսկողության այլ եղանակներով դա հնարավոր չէ: Այն հնարավորություն է տալիս հայտնաբերելու հումքի ոչ լիարժեք
օգտագործման, նյութի մեկ այլ առավել էժան նյութով փոխարինման, արտադրանքի որակական ցուցանիշների խեղաթյուրման փաստեր: Կախված ստուգման նպատակից և արտադրանքի բնույթից՝ դրա վերլուծությունը կարող է իրականացվել հետևյալ եղանակներով. ա/ զննում, համի, հոտի, գույնի որոշում և այլն, բ/ հատուկ սարքերի միջոցով նյութերի գնահատում (օրինակ` կաթի յուղայնություն), գ/ լաբորատորիայում հատուկ հետազոտություն (քիմիական կառուցվածքի որոշում և այլն): Եթե որակի ստուգումը հնարավոր է
առանց հատուկ լաբորատոր հետազոտության և իրականացվում է անմիջապես արտադրանքի գտնվելու վայրում, ապա դրանում պարտադիր պետք է մասնակցեն անձինք, ովքեր պատասխանատու են այդ ստորաբաժանման աշխատանքի համար: Բացի դրանից,
կարող են ներգրավվել նաև այլ անձինք: Փորձանմուշի ստացումը իրականացվում և ձևակերպվում է ներքին աուդիտորական ակտով, որը վավերացվում է բոլոր ներկա գտնվողների ստորագրություններով:
Փաստաթղթային վերահսկողության հիմնական եղանակներից են համարվում. փաստաթղթերի փոխադարձ ստուգումը, փաստաթղթերի միասնական ստուգումը, տնտեսական գործառնությունների ժամանակագրական վերլուծությունը, նորմատիվ-իրավական
ստուգումը:
Փաստաթղթային վերահսկողության գործող եղանակներից է փաստաթղթերի հանդիպակաց ստուգումը: Հայտնի է, որ փաստաթղթերի մեծ մասը կազմվում է երկու և ավելի օրինակից: Ներքին գործառնությունների իրականացման ժամանակ փաստաթղթերի
օրինակները տրվում են նույն կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումների, իսկ
արտաքին գործառնությունների ժամանակ՝ տարբեր կազմակերպությունների, որոնց հետ
ստուգվող կազմակերպությունը գտնվում է տնտեսական փոխհարաբերությունների մեջ:
Այս կամ այն փաստաթղթի մի քանի օրինակների համեմատումն ըստ դրանց հաշվային
ռեգիստրների կոչվում է հանդիպակաց ստուգում:
Փաստաթղթերի փոխադարձ վերահսկողությունը դա մի շարք փաստաթղթերում
կրկնվող առանձին վավերապայմանների համադրումն է, որոնք արտացոլվում են փոխ613

կապակցված գործառնություններում: Օրինակ՝ որպեսզի ստուգվի պատրաստի արտադրանքի մուտքագրման լրիվությունը, անհրաժեշտ է իրականացնել պատրաստի արտադրանքի պատրաստման փաստաթղթերի փոխադարձ ստուգում՝ դրանք բարձող-բեռնաթափող բանվորների աշխատավարձի հաշվարկման փաստաթղթերի հետ: Կազմակերպության բանկային հաշվից ստացված, դրամարկղ մուտքագրված դրամի լրիվությունը և
ժամանակին լինելը հաստատվում են կազմակերպության բանկային հաշվի քաղվածքների, չեկային գրքույկների, դրամարկղի մուտքի օրդերների և դրամարկղի գրքի տվյալների
հետ փոխադարձ համեմատման միջոցով:
Տնտեսական գործառնությունների ժամանակագրական վերլուծությունը այս կամ
այն տնտեսական գործառնության կատարման իրական հնարավորության ստուգումն է
հաշվային ռեգիստրներում և փաստաթղթերում ժամանակագրական գրառումների ուսումնասիրման ճանապարհով: Այս մեթոդն օգտագործվում է այն դեպքերում, երբ ապացույցներ կան ապրանքանյութական արժեքների յուրացման մասին, սակայն իրականացված գույքագրումները պակասորդներ և ավելցուկներ չեն հայտնաբերել: Նորմատիվաիրավական ստուգումը ներառում է տնտեսական գործառնությունների՝ դրանց նոր-մատիվ ակտերին, հրահանգներին, ստանդարտներին, դրույթներին, գործող օրենսդրությանը համապատասխանության ուսումնասիրումը:
Ըստ ձևի ստուգումը փաստաթղթերի բոլոր վավերապայմանների ճշտության ստուգումն է՝ անհիմն ուղղումների, ջնջումների, տեքստում և թվերի մեջ ավելացումների բացահայտման նպատակով, ինչպես նաև պաշտոնատար և նյութական պատասխանատու
անձանց ստորագրությունների հավաստիության ստուգումը:
Թվաբանական ստուգումը փաստաթղթերում, հաշվային ռեգիստրներում և հաշվետվության ձևերում հաշվարկների ճշտության ստուգումն է:
Փաստաթղթերի ըստ էության ստուգումը թույլ է տալիս հաստատել տնտեսական
գործառնությունների օրինականությունը և նպատակահարմարությունը, գործառնությունների արտացոլման ճշտությունը հաշիվներում, դրանց ներառումը ծախսային հոդվածների և համախառն եկամտի մեջ:
Վերլուծական թեստերը դրանք համեմատման մեթոդներ են ինչպես բացարձակ,
այնպես էլ հարաբերական մեծություններով (ինդեքսներ, գործակիցներ, տոկոսներ):
Հաշվարկավերլուծական մեթոդներում օգտագործվում են տնտեսական վերլուծություն, վիճակագրական, տնտեսամաթեմատիկական հաշվարկներ:
Սկանավորումը տեղեկատվության անընդհատ, մանրամասն վերանայումն է (օրինակ՝ անսովոր փաստի հաստատման նպատակով դրամարկղում դրամի շարժի սկզբնական փաստաթղթերի վերանայումը):
Փորձագիտական գնահատականը կիրառվում է տնտեսական գործառնությունների,
կատարված աշխատանքների որակի փաստաթղթերի ուսումնասիրման ժամանակ: Փորձագիտական գնահատման արդյունքներով կազմվում է եզրակացություն այն հարցերի
ամբողջական և որոշակի պատասխաններով, որոնք առաջադրվել են ներքին աուդիտորների կողմից:
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Աուդիտորական պրակտիկայում առանձնացվում են ստուգման կազմակերպման
չորս հիմնական մեթոդներ. համատարած ստուգումներ (փաստաթղթային և փաստացի),
ընտրանքային, վերլուծական, համակցված:
Համատարած ստուգման ժամանակ ստուգվում են տեղեկատվության բոլոր տեսակները, առանց բացառության, կապված ստուգվող ժամանակաշրջանում հաճախորդի
տնտեսական գործընթացների հետ: Այդպիսի ստուգումները համարվում են առավել
ճշգրիտ, իսկ անճշտությունների հայտնաբերման ռիսկի աստիճանը հասնում է նվազագույնի: Սակայն դրանք պահանջում են աշխատանքային և նյութական բավական մեծ
ծախսեր:
Ընտրանքային ստուգումը տրամադրում է տեղեկատվության 100%-ից պակաս ծավալի համար աուդիտորական ընթացակարգերի կիրառում, աուդիտորին հնարավորություն է տալիս ստանալու ապացույցներ և տալու ընտրանքային տվյալների առանձին
բնութագրերը՝ տարածելով դրանք ամբողջ բազմության վրա: Թերությունների չբացահայտման ռիսկը ավելանում է, քանի որ ընտրանքի սահմաններից դուրս կարող են լինել
խախտումներ և սխալներ: Դրա համար էլ ներքին աուդիտորը պետք է ուշադիր հաշվարկի ընտրանքը, հաշվի առնելով աուդիտի նպատակը, տվյալների քանակը և ընտրանքի
ծավալը: Ընտրանքը պետք է լինի ներկայացուցչական, այսինքն՝ արտացոլի ամբողջ բազմության բոլոր հիմնական հատկությունները: Եթե ընտրանքային ուսումնասիրման ժամանակ բացահայտվել են լուրջ խախտումներ, ապա տեղեկատվության համապատասխան
ծավալը պետք է ստուգվի համատարած մեթոդով:
Վերլուծական ստուգումը ֆինանսական ցուցանիշների գնահատումն է դրանց միջև
հնարավոր կապի ուսումնասիրման միջոցով:
Համակցված ստուգումը համատարած, ընտրանքային և վերլուծական ստուգումների համակցումն է:
Համակարգիչների օգտագործումը թույլ է տալիս ուսումնասիրել ընտրանքի մեծ ծավալներ, ավելի արդյունավետորեն վերլուծել դրանք, իրականացնել լրացուցիչ անկախ ընթացակարգեր, ստանալ նորմատիվ և օրենսդրական տեղեկատվություն, այն ընդհանրացնել, ստեղծել մեթոդական բազա:
Այսպիսով՝ աուդիտորական ստուգումը բարդ և երկարատև գործընթաց է: Հետևաբար՝ անհրաժեշտություն է առաջանում առավելագույնս կրճատելու ստուգումների ժամանակը՝ չիջեցնելով որակը և չբարձրացնելով աուդիտորական ռիսկը: Այն պահանջում է
աուդիտի մեթոդիկայի օգտագործում, որը նշանակում է աուդիտորական ստուգումների ու
դրա կազմակերպման առանձին մեթոդների իրականացման կարգ և հետևողականություն՝ օբյեկտիվ ճշտությունը հաստատելու նպատակով:
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СОНА ГАЗАРЯН
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
Ключевые слова: внутренний аудит, внутренний контроль,
документальная проверка, управленческие
решения
Для прояснения сушности внутреннего аудита необходимо определить предмет и метод
этой науки. С этой целью необходимо обсудить методические подходы внутреннего аудита.
Методы внутреннего аудита можно разделить на методы проверки и методы организации. В
свою очередь методы проверки следующие: фактический контроль, документарная проверка,
анализ, разработка-анализ, сканирование, экспертная оценка. Методы организации бывают
всеобъемлющими, выборочными, аналитическими, комбинированными, с использованием
компьютера.
Аудиторская проверка – это сложный и длительный процесс. Вот почему возникает необходимость максимально сократить время проверок, не снижая их качество и не увеличивая аудиторский риск. Это предполагает использование методики аудита, что подразумевает последовательность и порядок применения отдельных методов аудиторской проверки и ее организации с целью установления объективной истины.

SONA GHAZARYAN
METHODOLOGICAL APPROACHES TO INTERNAL AUDIT
Key Words: internal audit, internal control, documentary
control, management decisions
To clarify the essence of internal audit it is necessary to define the subject and method of this
science. For this purpose discussion of methodological approaches to internal audit is necessary to
conduct. Internal audit methods can be divided into check-up and organizational methods. In its turn,
check-up methods include actual control, documentary control, analysis, reprocessing analysis,
scanning and expertise. Organizational methods are comprehensive, sampling, analytical, combined,
via computer.
Audit inspection is complicated and long-term process. Hence, it is necessary to reduce the time of
audit control without reducing quality and risk of audit. This, in turn, requires audit methodology,
audit control and implementation of specific methods and procedures for consistency and for
establishing the objective accuracy.
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ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆԱՑՄԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆԿՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կազմակերպություն, ֆինանսական կառավարում, կայունություն, շուկա, արտադրական ծախսեր, հաստատուն արտադրական
ծախսեր, գործառնական ռիսկ, ֆինանսական կայունության պաշար
Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում որպես կազմակերպությունների գոյատևման երաշխիք և կայուն վիճակի հիմք է ծառայում դրա ֆինանսական կայունությունը: Այն արտացոլում է կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների վիճակը, որոնց առկայության դեպքում
հնարավորություն է ստեղծվում ազատ մանևրելու դրամական միջոցներով, դրանք արդյունավետ
օգտագործելու՝ ապահովելով արտադրության և արտադրանքի իրացման գործընթացների անընդհատությունը, հաշվի առնելով ընդլայնման և նորացման ծասխերը:
Մինչև ճգնաժամը կազմակերպությունների ֆինանսական բարվոք վիճակի և մրցունակության
մասին փաստող կարևոր ցուցանիշներից են համարվել վաճառքի և շահույթի աճը, շուկայում մասնաբաժինը, շահույթի նորման, կապիտալացման դինամիկան (շարժընթացը): Ներկայումս դրանց
տեղը գրավել են շրջանառու կապիտալի վիճակը, վճարունակությունը և իրացվելիությունը: Կազմակերպությունը կգնահատվի որպես բարձր արդյունավետություն ունեցող, կապահովի լավ արդյունքներ և շահույթ, սակայն եթե ունի կարճաժամկետ պարտավորություններ, ապա նրա դիրքերը
կգնահատվեն անկայուն:

Տնտեսավարման ներկա փուլում համաշխարhայնացման միտումները տարածվում են
բիզնեսի կազմակերպման բոլոր հիմնական ոլորտներում և արտացոլում են տեղի ունեցող փոփոխությունները, որոնք, իրենց հերթին, պահանջում են կազմակերպության կառավարման մեխանիզմի կատարելագործում և այդ փոփոխություններին նրա գործունեության հարմարվելու ունակություն1: Շուկաների համաշխարhայնացումը և միջազգային հարաբերություններում մրցունակության ուժգնացումը էական ազդեցություն են ունենում,
առաջին հերթին, կազմակերպության կառավարման սկզբունքների վրա, որը դրսևորվում
է շուկայական դիրքերի պահպանման նոր մոտեցումների փնտրտուքի և անընդհատ
զարգացման հնարավորությունների բացահայտման միջոցով:
Գլոբալացման պայմաններում կազմակերպությունների հաջողությունը պայմանավորված է սպառողների փոփոխվող պահանջմունքների բավարարմամբ և նրանց սպասարկելու համար` անընդհատ նորամուծությունների կիրառմամբ: Դա, իր հերթին, պահանջում է
1
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նորամուծական մշակումների և նոր արտադրատեսակների ներդրման ժամկետների կրճատում, որի արդյունքում ակնկալվում են երկարաժամկետ փուլում ցանկալի եկամուտներ:
Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանքով լրացուցիչ բարդություններ ստեղծվեցին հայրենական կազմակերպությունների գոյատևման համար:
Տնտեսական զարգացումներին համընթաց, դեռևս պահպանվում է ՀՀ տնտեսության
մեջ նոր ճգնաժամի վտանգը, ուստի գիտական շրջանակներում և գործնականում առավել կարևորություն են ստանում կայունացում ապահովող մեթոդները և մոտեցումները:
Տնտեսական անկմանը հաջողությամբ դիմակայելու համար անհրաժեշտ է հաշվի
առնել տնտեսական օրենքների դրսևորման առանձնահատկությունները մակրո- և միկրոմիջավայրերում, իրացման ծավալների կրճատման պայմաններում կազմակերպության
կառավարման կանոնները, արտադրության շահութաբերությունը, դրամական հոսքերի
վերահսկման և կապիտալ ներդրումների արդյունավետությունը, գործունեության բացասական միտումները, որոնք հիմք են տալիս կասկածի տակ դնելու կազմակերպության
ռազմավարական նպատակների ձեռքբերման հնարավորությունները:
Հարկ է նշել, որ կազմակերպության կայունության բարձրացման համար կարևոր
նշանակություն ունեն hետևյալ մեթոդաբանական մոտեցումները.
 Վերահաս տնտեսական ճգնաժամը կազմակերպություններում արտահայտվում է
սեփական արտադրատեսակների մոտեցող կամ սպասվող առաջարկի նվազմամբ
և դրանց վաճառքի ծավալների նշանակալի կրճատմամբ: Այդ դեպքում, ինչպես
գործունեության բնականոն պայմաններում, որպես արտադրող կազմակերպությունների վաճառքի ծավալների կրճատման հակազդման միտում կարող են օգտագործվել առաջարկի գնային էլաստիկության խթանման մեթոդները, մասնավորապես՝ կազմակերպության արտադրանքի միավորի հաշվով գների որոշակի
նվազումը հանգեցնում է վաճառքի աճին: Տվյալ իրավիճակում անխուսափելի է
համարվում վաճառքի ծավալի շահութաբերության նվազումը, որն առաջանում է
շահութաբերության և իրացվելիության միջև հակասությունների արդյունքում:
Անկման պայմաններում ավելի է խորանում այդ հակասությունը: Սակայն մեկից
մեծ առաջարկի գնային էլաստիկության գործակցի դեպքում նման քաղաքականությունը կարելի է համարել հիմնավորված, եթե իրականացվում է դրա կիրառման
արդյունավետության դիտարկում: Այսպիսով՝ գների նվազման քաղաքականությունը, որը նպատակաուղղված է վաճառքի ծավալի աճի խթանմանը, հիմնավորված
է նույնիսկ ճգնաժամի, անկման պայմաններում:
 Արտադրանքի առաջարկի և վաճառքի ծավալի նվազման դեպքում հնարավոր է
վաճառքի շահութաբերությունը պահպանել և նույնիսկ ավելացնել այն պայմանի
դեպքում, եթե վաճառքի ծավալի նվազման տեմպը փոքր է արտադրության ծախսերի նվազման տեմպից: Նշվածը ընդունված դրույթ է, սակայն հարց է առաջանում, թե ինչպես կարելի է հասնել արտադրական ծախսերի նկատմամբ վաճառքի
ծավալի նվազման առաջանցիկ աճի տեմպի: Կազմակերպության շահույթի և վաճառքի աճի փոխկապակցման տնտեսական մոդելը հայտնի գործառնական լծակի
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ուժի (ԳԼՈւ) ազդեցությունն է: Այն ապահովում է շահույթի առաջանցիկ աճ վաճառքի ծավալի աճի համեմատ կամ վաճառքի ծավալի առաջանցիկ նվազում շահույթի նվազման համեմատ1:
Արտադրական ծախսերի գծային մոդելի օգտագործման պայմանի դեպքում ԳԼՈւ
ազդեցության և վաճառքի ծավալի կապը ունի հետևյալ տեսքը.
C(X)=ՄՓԾ*ԻԾ+ՀԱԾ,
որտեղ՝
ՄՓԾ-ն միավոր վաճառքի հաշվով փոփոխուն ծախսերն են,
ՀԱԾ-ն հաստատուն արտադրական ծախսերն են,
ԻԾ-ն կազմակերպության իրացման (վաճառքի) ծավալն է:
Արտադրանքի իրացումից շահույթը և ԳԼՈւ ազդեցությունը որոշելու համար օգտվենք
հետևյալ բանաձևերից.

¶ Èàõ - Ç ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ =

(1 - ØöÌ) ∗ ÆÌ
(1 - ØöÌ) ∗ ÆÌ - Ð²Ì

,

ԻՇ =(1 - ՄՓԾ)∗ ԻԾ – ՀԱԾ ,
որտեղ՝
ԳԼՈւ ազդեցությունը տվյալ բանաձևում որոշվում է որպես վաճառքի ծավալի մեծության հաշվով շահույթի էլաստիկության գործակից,
ՄՓԾ-ն միավոր վաճառքի հաշվով փոփոխուն ծախսերն են,
ՀԱԾ-ն հաստատուն արտադրական ծախսերն են,
ԻԾ-ը կազմակերպության իրացման (վաճառքի) ծավալն է,
ԻՇ-ն իրացումից շահույթն է:
Սկզբունքորեն ԳԼՈւ ազդեցությունը հնարավորություն է տալիս ստանալու շահույթի
առաջանցիկ աճ վաճառքի ծավալի նկատմամբ, ուստիև դրա դրական ազդեցությունը
դրսևորվում է տնտեսական աճի պայմանում: Սակայն ճգնաժամի, անկման, վաճառքի
ծավալի նվազման պայմաններում այն դառնում է շահույթի և շահութաբերության առաջանցիկ անկման պատճառ արտադրության և իրացման անկման տեմպերի համեմատ:
ԳԼՈւ ազդեցության հակադարձ մեծությունը գործառնական ռիսկն է (ԳՌ): Վերջինիս
նվազման համար անհրաժեշտ է նվազեցնել հաստատուն արտադրական ծախսերը, չնայած դա հանգեցնում է ԳԼՈւ ազդեցության թուլացմանը: Եթե աճի պայմաններում հնարավոր է ԳՌ, ապա պետք է նախազգուշանալ դրանից, իսկ ճգնաժամի, անկման պայմաններում ԳՌ-ն անխուսափելի է, որը թուլացնում է կազմակերպության տնտեսական կայունությունը: Որպես ԳՌ-ին հակազդող ցուցանիշ է հանդես գալիս ֆինանսական կայունության
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պաշարը (ՖԿՊ)-ն, որը որոշվում է իբրև իրացումից հասույթի և շահութաբերության շեմի
տարբերություն: Արտադրանքի միավորի հաշվով ՖԿՊ հաշվարկը կհանգի հետևյալին՝
ՖԿՊ=ԻՀ-ՇՇ,
ՇՇ=ՀԱԾ/(1-ՄԳ):
Աճի պայմաններում հաստատուն ծախսերի և ԳՌ նվազման միջև գոյություն ունի հակասություն, քանի որ ԳԼՈւ ազդեցությունը ընդունված է համարել դրական, որն այնքան
մեծ է, որքան մեծ են հաստատուն ծախսերը: Հարկ է նկատել, որ հաստատուն ծախսերը
ներառում են արտադրական անձնակազմի, բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների, մենեջերների, որոնցից էապես կախված են շահույթի աճը, աշխատավարձի գծով
ծախսերը: Սակայն իրացման ծավալի նվազման դեպքում ԳԼՈւ ազդեցությունը գործում է
հակառակ ուղղությամբ, հանգեցնելով շահույթի առաջանցիկ նվազմանը, և դառնում է
անօգտակար, ուստի ԳԼՈւ ազդեցության նվազումը տվյալ դեպքում կհամարվի օգտակար: Նշվածի համատեքստում կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը կապվում է անկման,
ճգնաժամի պայմաններում կազմակերպության տնտեսական կայունության ապահովման
հետ: Ինչպես ընդունվում է տեսական մոտեցումներում, տվյալ իրավիճակում անհրաժեշտ
է նվազեցնել հաստատուն արտադրական ծախսերը, որոնք տնտեսա-կան կայունության
ապահովման համար իրականում լիարժեք չեն: Հաստատուն կայունության մաթեմատիկական արտացոլման պայման է համարվում ՖԿՊ զրոյի ձգտումը, որը կախված է երկու
փոփոխականներից՝ իրացումից շահույթից՝ ԻՇ-ից և ՀԱԾ-ից՝ հաստատուն արտադրական ծախսերից: Եթե ՖԿՊ=0, ապա՝
:
Նշված պայմանից հետևում է, որ ինչպես վաճառքի ծավալի, այնպես էլ հաստատուն
ծախսերի աճը ունի նույն նշանը: Վաճառքի ծավալի բացասական հավելաճի (անկման)
դեպքում կազմակերպության մասնագետները պետք է նվազեցնեն հաստատուն արտադրական ծախսերը, որպեսզի կարողանան պահպանել տնտեսական կայունությունը: Արդյունքում նվազում է նաև շահութաբերության շեմը:
ՀՀ հետազոտված արտադրական կազմակերպությունների համար գործառնական
ռիսկի գնահատականները 2008-2012 թթ. համար ներկայացվել են աղյուսակ 1-ում:
Գնահատականներից ակնհայտ է, որ գործառնական ռիսկի կառավարման լավագույն փորձ արձանագրվել է Մաքուր երկաթ ԲԲԸ-ում, ինչը երաշխավորել է այս կազմակերպությունում հաստատուն արտադրական ծախսերի կառավարման բարձր արդյունավետություն: Բացառությամբ 2012 թ., գործառնական ռիսկի կառավարումը վերահսկելի է
եղել նաև Երևանի ոսկերչական գործարան Գնոմոն-1 ԲԲԸ-ում: Նույն միտումն է նկատվում նաև Երևանի շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ում: Ամենաբարձր ռիսկայնությունը այս կազմակերպությունում եղել է 2009 թ., որից հետո սկսվել են կայունացմանն ուղղված միջոցառումներ, որոնք տվել են դրական արդյունք: Գործառնական ռիսկի կառավարման ցածր արդյունավետություն է արձանագրվել Ալմաստ ԲԲԸ-ում և Վալետա
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ՍՊԸ-ում: Հետազոտության արդյունքներով գործառնական ռիսկի կառավարման լավագույն փորձ արձանագրած Մաքուր Երկաթ ԲԲԸ տվյալների հիման վրա գծապատկեր
1-ում ներկայացվել է ԳՌ տրենդային գնահատականը:
Աղյուսակ 1
Գործառնական ռիսկի գնահատականները՝ հետազոտված ՀՀ արտադրական
կազմակերպություններում1
Կազմակերպությունները
Վալետա ՍՊԸ
Մաքուր երկաթ ԲԲԸ
Ալմաստ ԲԲԸ
Երևանի շամպայն գինիների
գործարան ԲԲԸ
Երևանի ոսկերչական գործարան
Գնոմոն-է ԲԲԸ

2008
0,513
0,954
-19,886

2009
0,529
0,883
-0,771

2010
0,381
0,828
-11,401

2011
-0,016
0,762
6,261

2012
-0,306
0,725
7,299

0,187

-0,083

0,219

0,43

0,618

0,367

0,453

0,415

0,463

-1,085

Գործառնական ռիսկի բարձր մակարդակ 2012 թ. արձանագրվել է Վալետա ՍՊԸում, Ալմաստ ԲԲԸ-ում և Երևանի ոսկերչական գործարան-1 Գնոմոն ԲԲԸ-ում: Գործառնական ռիսկի կառավարումը Մաքուր երկաթ ԲԲԸ-ում և Երևանի շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ում կարող ենք գնահատել արդյունավետ: Կատարված վերլուծությունից
ակնհայտ է, որ գործառնական ռիսկի բարձր մակարդակ արձանագրած կազմակերպություններում առկա է կայունացման նոր ուղիների կիրառման անհրաժեշտություն:

Գծապատկեր 1. Գործառնական ռիսկի տրենդային գնահատականը Մաքուր երկաթ ԲԲԸ-ում1

1

Գործառնական ռիսկի հաշվարկման համար հիմք են հանդիսացել հետազոտված կազմակերպությունների
2012 թ. համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունների տվյալները:
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Հաստատուն արտադրական ծախսերի մեծությունը որոշակի առումով բնութագրում է
կազմակերպության մեծությունը և նրա արտադրական ներուժը: Փոքր և միջին կազմակերպություններում հաստատուն արտադրական ծախսերը մեծ չեն՝ ի տարբերություն խոշոր կազմակերպությունների: Այդ միտումը ակնհայտ է, քանի որ փոքր կազմակերպություններն ունեն տնտեսական աճի նվազ հնարավորություններ, ուստի անհրաժեշտություն չկա պահպանելու հաստատուն արտադրական ծախսերի բարձր մակարդակ: Վիճակագրական տվյալները նույնպես փաստում են, որ փոքր կազմակերպությունները ավելի քիչ են ենթարկվում ԳՌ-ին և այլ ճգնաժամային դրսևորումներին: Փոքր և միջին կազմակերպությունների տնտեսական կայունությունը բարձրացնող գործոններից կարող ենք
առանձնացնել ինքնարտադրման պահանջարկի մեխանիզմը, ինչը թույլ է տալիս կայուն
զարգացման ռազմավարության միջոցով ապահովել խոշոր կազմակերպությունների սինթեզման գործընթացը:

АШОТ МАТЕВОСЯН
ПРОБЛЕМЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ВО ВРЕМЯ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА
Ключевые слова: организация, финансовое управление, стабильность,
рынок,
производственные
затраты, фиксированные издержки производства, операционный риск, резерв финансовой стабильности
В рыночных условиях залогом выживаемости и основой стабильного положения предприятия служит его финансовая устойчивость. Она отражает состояние финансовых ресурсов
предприятия, при котором есть возможность свободно маневрировать денежными средствами, эффективно их использовать, обеспечивая бесперебойный процесс производства и реализации продукции, учитывать затраты по его расширению и обновлению.
До кризиса, среди важнейших показателей, свидетельствовавших о конкурентоспособности и финансовом здоровье компании, обычно называли рост продаж и прибыли, долю рынка,
норму прибыли, динамику капитализации и т.д. Теперь их место заняли состояние оборотного
капитала, платежеспособность и ликвидность. Фирма может быть высокоэффективной, демонстрировать отличные результаты и генерировать прибыль, но если при этом она имеет
краткосрочные обязательства, то ее позиции очень уязвимы.

1

Գործառնական ռիսկի տրենդային գնահատման համար օգտագործվել են Մաքուր երկաթ ԲԲԸ ցուցանիշները:
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ASHOT MATEVOSYAN
ISSUES OF ORGANIZATION'S FINANCIAL SUSTAINABILITY
DURING ECONOMIC RECESSION
Key Words:

organization, financial management, stability,
market, production costs, fixed costs of
production, operational risk, financial stability
reserve

In market conditions the financial stability of an enterprise is guarantee of its survival and stability.
It reflects the state of enterprise financial resources enabling to maneuver the funds to use them
effectively, ensuring the sustainability of production and sales, taking into consideration the costs
needed for its expansion and renovation.
Before crisis, among most important indicators testifying to competitiveness and financial health of a
company, were considered growth in sales and profits, market share, profit margins, dynamics of
capitalization, etc. Now they are replaced by condition of working capital, solvency and liquidity. The
firm can be highly-efficient, show excellent results and generate profits but providing it has short-term
liabilities, its position becomes vulnerable.

ԱՇՈՏ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ

ՄԱՆԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ
ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ցուցանիշ, մոտեցում, հարկային բազա, մեթոդ, հարկագանձում, հարկային ներուժ,
հարկային մուտքեր, տարածաշրջան, հոդված, գնահատական
Հոդվածի շրջանակում ներկայացրել ենք հարկային ներուժի և հարկային ջանքերի գնահատման, մոդելավորման որոշակի մոտեցումներ ու մեթոդներ, որոնք հայտնի են մասնագիտական
գրականությունից և լայնորեն կիրառվում են տարբեր երկրներում կազմակերպությունների շահույթի հարկման ոլորտի բարեփոխումների ընթացքում: Տրված մեթոդների և մոտեցումների համակցմամբ վերլուծությունների իրականացումը խիստ անհրաժեշտ է, քանի որ դրանց միջոցով հնարավոր է գնահատել երկրի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի հարկային ներուժը, հարկային մարմինների
գործադրած ջանքերը՝ արդյունավետ դարձնելով ՀՀ-ում հարկերի հավաքագրման գործընթացը:
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Անդրադառնանք հարկային ներուժի և հարկային ջանքերի գնահատման, մոդելավորման որոշակի մոտեցումներին ու մեթոդներին, որոնք հայտնի են մասնագիտական
գրականությունից և լայնորեն կիրառվում են տարբեր երկրներում կազմակերպությունների շահույթի հարկման ոլորտի բարեփոխումների ընթացքում:
Ներկայացուցչական (Representative) հարկային համակարգ (ՆՀՀ):
Հարկային ներուժի գնահատման դասական մեթոդներից մեկն է, որը հայտնի է որպես
ներկայացուցչական հարկային համակարգ (անգլերեն՝ RTS– representative tax system):
Չափման այս մեթոդի առավելությունը ճշտությունն է, պահանջելով հարկային հավաքագրումների և հարկային բազայի մանրամասն վիճակագրություն, որը սովորաբար անհասանելի է, ինչը կարող է խոչընդոտել այդ մեթոդի կիրառմանը1:
Ներկայացուցչական հարկային համակարգի հիմնական գաղափարը հարկային
վճարումների գումարների հաշվարկման մեջ է, որոնք կհավաքագրվեին տարածաշրջանում, եթե այդտեղ դրանց հավաքագրման համար կիրառվեր հարկային ջանքերի միջին
մակարդակ, և որի դեպքում հարկերի կազմը և հարկման դրույքաչափերը բոլոր տարածաշրջաններում օգտագործվեին նույնանման: Այս մեթոդը կիրառելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ըստ ուսումնասիրվող հարկերի և տարածաշրջանների փաստացի հավաքագրված հարկերի և հարկային բազաների տվյալներ: Ունենալով բոլոր հարկային բազաների և տարածաշրջանների տվյալները, ինչպես նաև իմանալով հարկային ջանքերի
միջին մակարդակը, որը տարածաշրջանները կիրառում են յուրաքանչյուր հարկատեսակ
հավաքագրելիս, հնարավոր է հաշվարկել այն եկամուտների ծավալը, որը կհավաքագրեր
յուրաքանչյուր տարածաշրջան, եթե դրա համար կիրառեր հարկային ջանքերի միջին մակարդակ, այսինքն՝ եթե բոլոր տարածաշրջանների հարկերի տոկոսադրույքները լինեին
նույնանման (միջին), հարկերի հավաքագրման նույնանմանության դեպքում:
ՆՀՀ (РНС) մեթոդի կիրառումը բաղկացած է 5 հաջորդող քայլերից.
1. յուրաքանչյուր տարածաշրջանի համար սահմանվում են տեղական բյուջեի եկամտի բոլոր հոդվածները,
2. կատարվում է տարբեր տարածաշրջանների եկամուտների հոդվածների միասնական դասակարգում,
3. եկամուտների յուրաքանչյուր դասի համար որոշվում է ստանդարտ (նորմատիվային) հարկային բազայի կառուցվածքը,
4. յուրաքանչյուր հարկային բազայի համար որոշվում է հարկման ներկայացուցչական (միջին) դրույքաչափ,
5. կատարվում է յուրաքանչյուր տարածաշրջանի հարկային ներուժի հաշվարկ:
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Հարկային ներուժի և հարկային ջանքերի գնահատումը РНС օգտագործմամբ ներկայացված է, օրինակ, Sabarzo (2004) աշխատանքում: Այստեղ յուրաքանչյուր տարածաշրջանի և հարկի համար գնահատվում է արդյունավետ հարկային դրույքաչափը, որը
բնորոշվում է որպես հարկային մուտքերի և հարկային բազայի հարաբերակցություն: Որպես հարկային բազա անհրաժեշտ է օգտագործել ամեն մի տարածաշրջանի որոշակի
հարկատեսակի հարկային ողջամիտ հնարավորությունները: Հաշվարկվում է հարկի
դրույքաչափը, որը բազմապատկվում է հարկային բազայի ցուցանիշով՝ ստանալով հարկային ներուժի բացարձակ արժեքի գնահատականը տարածաշրջանում:
Տարածաշրջանում փաստացի հարկային մուտքերի հարաբերակցությունը հնարավոր
հարկային մուտքերի նկատմամբ անվանվում է հարկային ներուժի ինդեքս (TPIU– tax
potential index use):
Հարկային ներուժի գնահատման գործընթացը կարելի է ներկայացնել հետևյալ
կերպ.
TPIUsj = TCsj / TPsj ,
(1)
որտեղ՝
TPIUsj–հարկային ներուժի ինդեքսն է s տարածաշրջանում j հարկի համար,
TCsj – հարկային մուտքերը s տարածաշրջանում j հարկի համար,
TPsj–հնարավոր հարկային մուտքերը s տարածաշրջանում j հարկի համար,
TPsj որոշվում է որպես.
TPsj = tj * Bsj ,
(2)
որտեղ՝
Bsj – հարկային բազան է s տարածաշրջանում j հարկի համար,
tj* - միջին հարկային դրույքաչափը s տարածաշրջանում j հարկի համար, որը
որոշվում է հետևյալ կերպ.
tj*= (tj*=(∑tsje)/s ,
(3)
E = TCsj / Bsj :
(4)
Այս մոտեցման ամենաբարդ խնդիրը յուրաքանչյուր հարկատեսակի հարկային բազայի համարժեք միջոցների հայտնաբերումն է, որը տարբերվում է այն մեկից, որը որոշվում է հարկային օրենսդրությամբ: Ինչպես նշված է Sobarzo (2004) աշխատանքում, այս
մոտեցումը ունի մի քանի թերություններ: Առաջին՝ առկա է հարկային բազան բնութագրող փոփոխականների սուբյեկտիվ ընտրություն: Երկրորդ՝ հիմնականում տվյալները
բավականաչափ համակարգված չեն, որ հնարավորություն տան հաշվի առնելու տարածաշրջանների հարկային տարբերությունները: Երրորդ՝ այս մոտեցումը հաշվի չի առնում
տարածաշրջաններում մեկ անձի հաշվով եկամտի տարբերությունը:
Ռեգրեսիոն մեթոդ՝ ՓՔՄ (փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ) գնահատմամբ:
Հարկային ներուժի գնահատման ամենատարածված ձևը ռեգրեսիոն մեթոդն է ՓՔՄ
գնահատմամբ: Այս դեպքում կառուցվում է ռեգրեսիա, որտեղ որպես բացատրվող փոփոխական հանդես են գալիս հարկային մուտքերը, իսկ որպես բացատրվող փոփոխականներ ընտրվում են այն ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են հարկային բազան, տնտե625

սության կառուցվածքը, գերատեսչությունների զարգացման մակարդակը և այլն: Ռեգրեսիոն մեթոդով գնահատման ժամանակ մեծ ուշադրություն է դարձվում մոդելի ճիշտ
առանձնահատկությանը, այսինքն՝ բացատրվող փոփոխականների և դրանց տնտեսական մեկնաբանությունների ընտրությանը:
Մեծաթիվ հետազոտություններում, կատարվել է ռեգրեսիայի գնահատում: Հարկային
ներուժի գնահատում բազմիցս կատարվել է Ռուսաստանի և ԱՊՀ երկրների համար1: Բավականաչափ շատ են նաև այն հետազոտությունները, որոնցում վերլուծությունը կատարվում է պանելային տվյալների հիման վրա (Stotsky, Wolde Mariam (1997), Piancastelli (2001),
Gupta (2007)): Մասնավորապես՝ Gupta (2007) հետազոտությունում կատարվում է պանելային տվյալների կառուցվածքի ընդլայնված վերլուծություն: Առաջին՝ պանելային տվյալների առկայությունը թույլ է տալիս վերլուծել, թե ինչպես են փոփոխվում հարկային մուտքերը ժամանակի ընթացքում: Հեղինակը նշում է, որ հարկային մուտքերի մեծություններում նկատվում է վարքագծի կայունություն, այսինքն՝ հարկային մուտքերը աննշան են
փոփոխվում ժամանակի ընթացքում: Դրա հետևանքով ռեգրեսիայի մնացորդները կարող
են լինել կոռելացված (փոխկապակցված), որի դեպքում գնահատման համար անհրաժեշտ է օգտագործել PSCE (panel corrected standart error) գնահատումը: Երկրորդ՝ պանելային տվյալների օգտագործումը թույլ է տալիս մոդելի մեջ ներառել բացատրվող փոփոխականների լագը: Լագերի ներառումը թույլ է տալիս թեստավորել էնդոգենի առկայությունը: Երրորդ՝ տվյալների պանելային կառուցվածքի դեպքում որպես բացահայտող փոփոխականներ կարելի է օգտագործել փոփոխականից կախված լագերը: Այդպիսի մոդելի
առանձնահատկությունը նույնպես թույլ է տալիս հաշվի առնել հարկային մուտքերի կայուն վարքագիծը: Սակայն տվյալ մոդելի համար անհրաժեշտ է օգտագործել գնահատման
ավելի բարդ մեթոդներ (difference or system–GMM, generatiezed method of moments):
Այսպիսով՝ ցուցանիշների էականության ստուգումը, որը օգտագործվում է հարկային
մուտքերի բացատրման համար, կարող է կիրառվել առանձին տարիների տվյալների հիման վրա (cross section), բայց եթե կա հնարավորություն կիրառելու պանելային տվյալներ, ապա գնահատականները, որոնք ստացվում են դրանց հիման վրա, ավելի նախընտրելի են, քանի որ պանելային ռեգրեսիաները թույլ են տալիս մեծացնել իրենց արդյունավետությունը:
Չնայած նրան, որ հարկային ներուժի գնահատման մեթոդը, կիրառելով հասարակ
ռեգրեսիոն մոդելներ, բավական տարածված է, ունի էական թերություն: Ռեգրեսիայի օգնությամբ ստացված գիծը, որը անցնում է կետերի մեջտեղով, ներկայացվում է որպես
հարկային ներուժ: Իսկ հարկային ներուժը տվյալ դեպքում բացատրվում է որպես հարկային եկամուտների միջին արժեք, որը կարող է հավաքագրվել տվյալ հարկային բազայի և
միջին հարկային ջանքերի առկայության դեպքում: Այսպիսով՝ ստացված հարկային ներ-
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ուժի գնահատականը բուն իմաստով բավական լավ է համապատասխանում հարկային
ներուժի հասկացությանը: Քանի որ սխալների գումարը (փաստացի հարկային մուտքերից տեսական մեծությունների շեղումները) գնահատման ժամանակ հավասար է զրոյի,
շատ դեպքերում փաստացի հարկային վճարները գերազանցում են հարկային ներուժը,
որը դժվար է մեկնաբանել՝ ելնելով իմաստային նկատառումներից:
Հարկային ջանքերի գնահատման մոտեցումը սիմուլյացիայի հիման վրա՝ կիրառելով Կալմանի ֆիլտրի մեթոդը:
Հարկային ջանքերի գնահատման մոտեցումներից մեկը, որը հանդիպում է գրականությունում, Կալմանի ֆիլտրի մեթոդի կիրառումն է: Օրինակ՝ Kim (2004) աշխատանքում
հեղինակը ցույց է տալիս, որ այս մեթոդը ուղվված է իշխանությունների հարկային ջանքերի գնահատմանը, որը չհետազոտվող փոփոխական է և անուղղակիորեն ազդում է հարկային ներուժի մեծության վրա: Ի տարբերություն հարկային ջանքերի գնահատման մեթոդների, որոնք օգտագործում են պրոքսիները հարկային ջանքերի համար կամ հարկային ջանքերը որպես փաստացի հարկային մուտքերի և համապատասխան ռեգրեսիայի
հիման վրա կանխատեսվածի հարաբերակցության մեկնաբանություն, հեղինակն առաջարկում է կիրառել այն գնահատականները, որոնք կազմված են Կալմանի ֆիլտրի մեթոդի օգնությամբ: Kim (2004) աշխատանքում մոդելավորված տվյալներով ցուցադրվում է,
որ հարկային ջանքերի գնահատականները, որոնք ստացվել են ստանդարտ մեթոդների
հիման վրա, համարվում են շատ շեղված, և հարկային ջանքերի գնահատումը, որը
ստացվել է Կալմանի զտիչի օգնությամբ, ավելի քիչ շեղում պարունակող է, այսինքն՝ ավելի ճշգրիտ է:
Կալմանի ֆիլտրի մեթոդով գնահատման ձևը հետևյալն է. ենթադրվում է, որ հարկային մուտքերը որոշվում են տնտեսագիտական, սոցիալական և քաղաքական գործոններով, ինչպես նաև իշխանությունների հարկային ներուժով և կարող են նկարագրված լինել
(5) տեսքի ռեգրեսիայի հավասարմամբ:
Միաժամանակ, ենթադրվում է, որ հարկային ջանքերը AR(1) գործընթաց է, այսինքն՝
ներկայացված է (6) հավասարման տեսքով.
Yt =γXt + αAt + εt,
(5)
Xt+1 = βXt + ωt+1,
(6)
որտեղ՝
Yt - հարկային մուտքերն են t միջակայքում,
Xt - հարկային ջանքերն են t միջակայքում,
At - այլ փոփոխականների վեկտորն է, որ ազդում է հարկային մուտքերի մեծության վրա:
Ենթադրվում է, որ հանկարծակի սխալները բավարարում են հետևյալ հատկությունները.
E[εt] = E[ωt] = 0, E[εtεt] = r2 , E[ωtωt] = q2, Vt
E[εtωp] = E[εtεp] = E[ω1ωp] = 0, Vt ≠ q :
(7)
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(5) և (6) հավասարությունները չեն կարող գնահատվել սովորական ռեգրեսիաների
օգնությամբ, դրանց գնահատման համար օգտագործվում է Կալմանի զտիչի մեթոդը, որը
հետևյալ հավասարումների համակարգն է`
Xt+1,t= βXt,t ,
(8)
2
2
Pt+1,t= β Pt,t + q ,
(9)
2
2
Bt+1,t= β Bt,t + r ,
(10)
Εt+1,t = Yt+1 – γXt+1,t + αAt+1 ,
(11)
-1
Kt+1 = Pt+1,tγB t+1,t ,
(12)
Xt+1,t+1 = Xt+1,t + Kt+1εt+1,t ,
(13)
Pt+1,t+1 = (1- γKt+1)Pt+1,t :
(14)
Եթե տանք X0,0 և P0,0-ի սկզբնական արժեքները և ենթադրենք, որ (5) և (6) հավասարումների փոփոխականները հայտնի են, ապա (8) և (14) հավասարումների օգնությամբ
կարող ենք ստանալ {Xt}Tt=o հարկային ջանքերի և { Pt,t }Tt=o միջին քառակուսային սխալների շարքեր:
Այսպիսով, եթե կա հարկային ջանքերի շարք, ապա (5) և (6) հավասարումների ցուցանիշները կարող են գնահատվել, որոնք մինչ այդ ենթադրում էին որպես հայտնիներ:
Բացի այդ, եթե ենթադրենք, որ X0,0 և {ε1ωt }Tt=1 բնականոն են դասակարգված, ապա Yt
նույնպես բնականոն է դասակարգված՝
Yt/ It∞ N(γX t.t-1+ αAt, γ2( β2Pt-1,t + q2) + r2 ,
(15)
որտեղ՝
It= { Yt-1, Yt-2...;At, At-1...}- տեղեկատվության հասանելիությունն է t ժամանակի պահին:
(5) և (6) հավասարությունների ցուցանիշները կարող են գնահատվել հետևյալ լոգարիթմական ֆունկցիայի հիման վրա՝
^=T/2 log(2π) – 1/2∑t=1Tlog[γ2(β2Pt-1,t-1+ q2) + r2]-∑Tt=1Yt–γXt,t-1- αA/β2Pt-1,t-1 + q2)+r2 :
(16)
Ընդհանուր առմամբ, (5) և (6) հավասարումների ցուցանիշների գնահատման քայլերի հերթականությունը այսպիսին է. սկզբում տրվում են (5) և (6) հավասարումների ցուցանիշների սկզբնական արժեքները, հարկային ջանքերի միջին քառակուսային սխալների սկզբնական արժեքները նույնպես տրվում են: Այնուհետև (8)–(14) հավասարումների
օգնությամբ հաշվարկվում են հարկային ջանքերի և միջին քառակուսային սխալների
շարքերը: Ցուցանիշները, սխալների դիսպերսիաները (5) և (6) հավասարություններում
գնահատվում են առավելագույն իրական մեթոդի օգնությամբ: Այս գործընթացը շարունակվում է, քանի դեռ չեն կիրառվել նմանության չափանիշներ:
Տալով (5) և (6) հավասարությունների ցուցանիշների սկզբնական տվյալները՝ Կալմանի ֆիլտրի մեթոդի հավասարությունների օգնությամբ ստանում են ոչ միայն (5) և (6) հավասարությունների գործակիցների գնահատականը, այլ նաև հարկային ջանքերի {
Xt+1,t}Tt=0 շարքը:
Այս մեթոդի կիրառման հետ կապված հիմնախնդիրն այն է, որ գործնականում բավական դժվար է հասկանալ, թե որ գործընթացին է պատկանում հարկային ջանքերի վի-
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ճակագրական շարքը: Բացի այդ, հաճախ չեն պահպանվում հանկարծակի սխալների
բնականոնության և կոռելյացիոն կապերի հակասությունները:
Ներկայացված մեթոդների և մոտեցումների համակցմամբ վերլուծությունների իրականացումը չափազանց անհրաժեշտ է, քանի որ դրանց միջոցով հնարավոր է գնահատել
երկրի յուրաքանչյուր տարածաշրջանի հարկային ներուժը, հարկային մարմինների հարկային ջանքերը և վերջարդյունքում՝ արդյունավետ դարձնել ՀՀ-ում հարկերի հավաքագրման գործընթացը:

АШОТ МАТЕВОСЯН
МАНЕ МАТЕВОСЯН
О НАЛОГОВОМ ПОТЕНЦИАЛЕ ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: налоги, государство, налоговая система,
налоговые усилия, институциональный,
налоговые доходы, затраты, доходы
В рыночной экономике деятельность государства зависит от налоговой политики в налоговой и таможенной сферах. Это очень важный инструмент для достижения макроэкономического баланса, так как при помощи налогов и государственных расходов, государство может повысить деловую активность и влиять на занятость.
В контексте данной статьи объясняется разница между концепциями “налоговый потенциал” и “налоговые усилия”, также значение переменных для их оценки во время эмпирического
анализа.

ASHOT MATEVOSYAN
MANE MATEVOSYAN
ABOUT ORGANIZATIONS’ TAX POTENTIAL
Key Words:

taxes, country, taxation system, tax efforts,
institutional, interest rate, tax entries, expenses, income

As we know in market economy government activities mainly depend on tax policy in tax and
customs spheres. It is a very important tool for achieving macroeconomic balance as the country can
use taxes and state expenses to boost business activities and affect employment.
In this article we have presented and differentiated the concept of tax potential and tax efforts, as
well as the meaning of variables which are used for assessment while providing empirical analysis.
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ՄԱՆԵ ՄԱԹԵՎՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ
ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր: հարկային ռիսկ, կազմակերպություն, հարկային վճարումներ, անորոշություն, հարկեր,
վարիացիա, բյուջե
Առևտրային կազմակերպություններում ֆինանսական ռիսկերի արդյունավետ կառավարումը
իրական հնարավորություն է տալիս չեզոքացնելու վտանգները և օգտագործելու միջավայրի դրական գործոնները, համատեղելու սեփականատերերի, հաճախորդների և գործընկերների շահերը՝
հասնելով բարձր արդյունավետության:
Այդպիսով, ֆինանսական ռեսուրսների մի մասն ազատվելով ուղղվում է ձեռնարկատիրական
գործունեության զարգացմանը, մրցունակության բարձրացմանը, ինչն անկասկած ավելացնում է
զուտ շահույթը, արագացնում ակտիվների շրջանառելիությունը, ինչպես նաև նպաստում է ամբողջ
գործունեության շահութաբերության աճին: Հարկային ռիսկերի ակտիվ կառավարումը կազմակերպության հաջող գործունեության երաշխիքն է:

Հարկագանձման գործընթացի առանձնահատկությունները, դրա նշանակությունը
երկրի տնտեսության համար առաջացնում են հարկային կառավարումը ֆինանսական որպես ինքնուրույն ճյուղ տարանջատելու անհրաժեշտություն: Կազմակերպությունները առավել հաճախ են օգտագործում հարկային վճարումների նվազեցման տարաբնույթ սխեմաներ, իսկ պետությունը առավել ակտիվ ձևով է իրականացնում հարկային ոլորտում բարեփոխումներ՝ ոչ միշտ ստանալով ֆիսկալ և կարգավորող անհրաժեշտ արդյունք: Ինչպես ցույց են տալիս ՀՀ-ի համար այդ խնդրի առումով կատարված հետազոտությունները1, 2000-2011 թթ. ՀՀ Կառավարությանը հաջողվել է հասնել ցանկալի ֆիսկալ արդյունքի:
Հարկային կառավարման համակարգի ժամանակակից ընկալումը, սովորաբար, անտեսում է այնպիսի մի կարևոր օղակ, ինչպիսին պետական հարկային կառավարումն է,
չի ճանաչում մակրոմակարդակում շուկայական ձևերով և մեթոդներով հարկային հարաբերությունների վերահսկման անհրաժեշտությունը: Հետևաբար՝ պետական, այդ թվում
նաև՝ միկրոմակարդակում հարկային մենեջմենթի հիմքերի ձևավորումը համարվում է
հարկային ռիսկերի կառավարման գործում հիմնարար ողղություն2:
Հայրենական կազմակերպությունների կողմից հարկային վճարումների վերահսկումը
նույնպես պահանջում է սեփական մեթոդաբանական հիմքերի ձևավորում և գործնական
զարգացման նախադրյալների ապահովում: Կորպորատիվ հարկային մենեջմենթը աստի1

2

Մաթևոսյան Ա., Ջանվելյան Վ., Ալեքսանյան Շ., Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և ՀՀ կառուցվածքային բյուջեի գնահատականը, Ե., «Տնտեսագետ», 2014, էջ 31-37:
Станиславчик Е., Риск-менеджмент на предприятии: теория и практика, М., “Норма-Инфра”, 2004, 180 с.
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ճանաբար դառնում է կազմակերպության ֆինանսական կառավարման կարևոր գործառույթներից մեկը, որը, սակայն, համակարգման կարիք ունի:
Ֆինանսական մենեջմենթը սերտորեն կապված է ֆինանսական ռիսկերի կառավարման հետ, ուստի այդ առումով բացառություն չէ նաև պետական հարկային կառավարումը1: Հետևաբար՝ հարկերի կառավարման գործընթացում անհրաժեշտություն է առաջանում հաշվի առնել ռիսկի գործոնը, որը միշտ առկա է բյուջեների կատարման դեպքում՝
ներառելով մասնավորապես հարկային բյուջեները:
Պետության հարկային ռիսկը պլանային ցուցանիշների համեմատությամբ փաստացի
հարկային մուտքերի ապառքների հնարավորություն է ինչպես բյուջեի հարկային եկամուտների գծով ամբողջությամբ, այնպես էլ հարկերի առանձին տեսակների և խմբերի
համար: Հարկ է նշել, որ ՀՀ տնտեսության զարգացման ներկա պայմաններում ռիսկի
առավել մեծ բաժինն ընկնում է կազմակերպություններից գանձվող շահութահարկին և
ֆիզիկական անձանցից գանձվող եկամտային հարկին: Ուստի հարկային ապառքների
ռիսկի աստիճանը պետք է հաշվի առնվի պլանային հարկային ստացումներում, ինչը
հնարավորություն կընձեռի առավել ճշգրիտ կատարելու բյուջեն: Գործնականում հարկային ռիսկի որոշման նպատակը հարկերի հավաքագրման արդյունավետության բարձրացումն է: Հարկային ռիսկը կապված է այն իրադարձության հետ, որը կարող է տեղի ունենալ կամ տեղի չունենալ: Տվյալ իրադարձության տեղի ունենալու դեպքում հնարավոր են
երեք տնտեսական արդյունքներ.





զրոյական, երբ պլանավորված և ստացված նշանակությունները համընկնում են,
դրական, երբ ստացված հարկային եկամուտներն ավելի են պլանավորվածից,
բացասական, երբ տեղի է ունենում հարկային եկամուտների թերհավաքագրում:

Հարկային ռիսկերը կարելի է դասակարգել հետևյալ հատկանիշներին համապատասխան.


Ըստ գործողության ժամկետի՝
- ժամանակային ռիսկեր, որոնք գործում են մեկ բյուջետային փուլի ընթացքում,
օրինակ՝ մեկ հարկային տարվա համար տրամադրվող հարկային արտոնությունները հաշվի չառնելու ռիսկը,
- մշտական, փուլային ռիսկեր:

 Ըստ արդյունքի կարևորության՝
- հիմնական ռիսկեր, օրինակ՝ ուղղակի և անուղղակի հարկերի գծով ապառքները,
- երկրորդական ռիսկեր, որոնք ունենում են նվազ ազդեցություն, օրինակ՝ ֆիզիկական անձանց գույքի գծով ժամկետանց վճարումների ռիսկը:
 Ըստ բյուջետային համակարգի մակարդակի՝

1

Романов В., Рискообразующие факторы: характеристика и влияние на риски. Управление риском, 2007, №
3, с. 10-12.
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- համախմբված բյուջեի ռիսկեր,
- ՏԻՄ-երի բյուջեի ռիսկեր:
Պատճառներից կախված, որոնք առաջացնում են հարկային տարաբնույթ ռիսկեր,
կարելի է տարբերակել դրանց հետևյալ խմբերը.














Տնտեսական ճգնաժամի հարկային ռիսկ, որն առաջանում է երկրում բյուջետային
տարվա ընթացքում տնտեսական իրավիճակի կտրուկ և դժվարկանխատեսելի
փոփոխությունների հետևանքով: Այդպիսի ռիսկը կարող է հանգեցնել ոչ միայն
բյուջեի առանձին ցուցանիշների նշանակալի փոփոխությունների, այլև ամբողջ
բյուջետային պլանի արմատական փոփոխության:
Արժեզրկման հարկային ռիսկ, որը ժամանակակից տնտեսավարման պրակտիկայում առավել մշակված ռիսկի ձև է, սակայն ավանդաբար կիրառվում է միայն
առևտրային գործունեության ոլորտում: Արժեզրկման ռիսկի գնահատումը հարկային կառավարման ոլորտում հնարավորություն է ընձեռում ապահովելու ամբողջ
բյուջետային տարվա ընթացքում հատկացումների ծավալների իրական համալրում:
Բյուջետային փուլի ընթացքում հարկատուների վճարունակության նվազման հարկային ռիսկը կազմակերպություններում ազատ դրամական միջոցների ծավալի
կրճատման հետևանք է: Հարկատուների վճարունակության նվազումը կրում է աստիճանական բնույթ: Այսպիսի ռիսկը արտահայտվում է բյուջե հարկային պարտավորությունների աստիճանական աճով:
Քաղաքական իրավիճակով պայմանավորված հարկային ռիսկ, որը առաջանում է
բյուջեի պլանավորման և նախընտրական փուլերի համընկմամբ: Քաղաքական
ուժերը այդ պահին կարող են բյուջեն օգտագործել իրենց քաղաքական ձգտումների, քարոզարշավների համար, օրինակ, սոցիալական ծախսերի աճը: Դա իր
դրոշմն է թողնում բյուջեի հարկային եկամուտների կառուցվածքի վրա:
Իրավական բազայի փոփոխությամբ պայմանավորված հարկային ռիսկը առաջանում է հարկային օրենսդրության մեջ համապատասխան ճշգրտումներ կատարելու դեպքում:
Հարկային փոխանցումների ուշացումներով պայմանավորված հարկային ռիսկը
առաջանում է բանկային համակարգում վճարային փաստաթղթերի շարժի ժամկետների երկարաձգմամբ: Տվյալ դեպքում ստեղծվում է բարդ իրավիճակ, քանի
որ հարկատուն համարվում է բյուջեի առջև պարտավորությունները կատարած,
իսկ բյուջեն դեռևս մուտքեր չի ստացել: Այս ռիսկը բնորոշ է եղել անցումային փուլ
ապրած բոլոր երկրներին:
Պլանավորման սխալներով պայմանավորված հարկային ռիսկը ոչ միայն տեխնիկական, այլև ցանկացած պարտավորության սխալ հաշվարկն է:

Կառավարել հարկային ռիսկերը նշանակում է կանխատեսել դրական կամ բացասական արդյունքի առաջացման պահը և նախապես ձեռնարկել ռիսկի աստիճանը նվազեց632

նելու միջոցներ: Կապված այն հանգամանքի հետ, որ հարկային ռիսկը որոշվում է հավանական ցուցանիշների միջոցով, որոնք բնութագրում են հնարավոր ֆինանսական կորուստները, լրացուցիչ եկամուտները, տարաբնույթ իրավիճակներում առաջանում է տնտեսավարող սուբյեկտների նմանատիպ ռիսկերի կառավարման հատուկ ընթացակարգերի և
գնահատման ու կանխատեսման մեթոդների մշակման անհրաժեշտություն: Հարկային
ռիսկերի կառավարումը ենթադրում է հետևյալ գործողությունները.














հարկային ռիսկերի կառավարման քաղաքականության ձևավորում,
հարկային ռիսկերի կառավարման մոտեցումների մշակում,
հարկային ռիսկերի բնութագրում,
հարկային ռիսկերի առանձին տեսակների ճանաչում,
հարկային ռիսկերի մակարդակի որոշման համար անհրաժեշտ տեղեկատվության
գնահատում,
հարկային ռիսկերի վրա ներազդող գործոնների որոշում,
հարկային ռիսկերի թույլատրելի մակարդակի սահմանում,
հարկային ռիսկերի առանձին տեսակների գծով հնարավոր ֆինանսական կորուստների չափերի որոշում,
հարկային ռիսկերի առանձին տեսակների բացասական հետևանքների չեզոքացման ներքին մեխանիզմների ընտրություն և կիրառում,
հարկային ռիսկերի չեզոքացման արդյունավետության գնահատում,
հարկային ռիսկերի դիտարկման կազմակերպում,
հարկային ռիսկերի դիտարկման արդյունավետության գնահատում:

Պետական հարկային մենեջմենթի շրջանակներում մասնակից սուբյեկտները պետք
է ընտրեն հարկային կառավարման այնպիսի ռազմավարություն, որը հնարավորություն
կընձեռի նվազեցնելու հարկային ռիսկերը: Տիրապետելով հնարավոր հարկային ռիսկի
վերաբերյալ տեղեկատվության՝ հարկային վերահսկող մարմինները պետք է հարկային
հոսքերի առավել արդյունավետ կառավարման համար կիրառեն անհրաժեշտ միջոցներ:
Բյուջեի հարկային ռիսկի մեծության գնահատման համար գործնականում նպատակահարմար է կիրառել վիճակագրական ցուցանիշներից հետևյալները՝ հարկային բյուջեի
կատարման մաթեմատիկական սպասում և հարկային բյուջեի կատարման ստանդարտ
շեղում:
Հարկային բյուջեի կատարման մաթեմատիկական սպասումը որոշելու համար առաջարկում ենք հետևյալ բանաձևը.
(1)

որտեղ՝
ՀԲԿՄՍ – հարկային բյուջեի կատարման մաթեմատիկական սպասումն է,
Բi – հարկային բյուջեի i-րդ կատարումն է,
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ՀԲԿՀՇi – հարկային բյուջեի i-րդ կատարման հավանական շեղումն է,
n – հարկային բյուջեի կատարման հնարավոր տարբերակաների ընդհանուր թիվն է:
Հարկային բյուջեի կատարման մաթեմատիկական սպասումը դրա հնարավոր նշանակությունների միջին կշռված մեծություն է, որտեղ կշռային գործակիցներ են համարվում դրանց առաջացման հավանականությունները:
Հարկային բյուջեի կատարման միջին քառակուսային շեղումը չափում է մեծությունների տատանումը: Որքան բարձր է հարկային բյուջեի կատարման միջին քառակուսային
շեղումը, այնքան բարձր է հարկային ռիսկը: Առաջարկում ենք հաշվարկման հետևյալ բանաձևը.
Բf)2x ՀԲԿՀՇi,

(2)

որտեղ՝
ՀԲԿՄՔՇ – հարկային բյուջեի կատարման միջին քառակուսային շեղումն է,
Բi – հարկային բյուջեի i-րդ կատարումն է,
Բf – առավել հավանական շեղումն է,
n – հարկային բյուջեի կատարման հնարավոր տարբերակների ընդհանուր թիվն է:
Հարկային բյուջեի կատարման ստանդարտ շեղման քառակուսին անվանում են հարկերի գծով բյուջեի կատարման բաշխման դիսպերսիա: Հարկային ռիսկի չափման ընդհանուր միջոց է ծառայում հարկերի գծով բյուջեի կատարման ցուցանիշի վարիացիան.
ԲԿՎ= Բլ - Բվ,

(3),

որտեղ՝
Բլ – հարկային բյուջեն է՝ ըստ լավատեսական գնահատման,
Բվ – հարկային բյուջեն է՝ ըստ վատատեսական գնահատման:
Ստանդարտ շեղման նշանակությունը կարող է բավարար չլինել ռիսկերի համեմատության կամ անորոշությունների համեմատման դեպքում, քանի որ դա հաշվի չի առնում
ռիսկի մեծությունը, որը բաժին է ընկնում մեկ միավորից սպասվող հարկերի գծով բյուջեի
կատարմանը: Ուստի բյուջեի հարաբերական ռիսկի որոշման նպատակով դիտարկվում է
վարիացիայի գործակիցը՝ ՀԲՍՇ-ն: Այն համարվում է ռիսկի հարաբերական դիսպերսիայի չափման միջոց, որը բաժին է ընկնում մեկ միավորից ակնկալվող հարկային բյուջեի
կատարմանը: Որոշվում է որպես բյուջեի մասնավոր ստանդարտ շեղման և սպասվող
ցուցանիշների հարաբերություն՝
ՀԲՍՇ=(б/ Բf )*100,
(4)
որտեղ՝
ՀԲՍՇ – հարկային բյուջեի կատարման ստանդարտ շեղումն է,
Բf – հարկային բյուջեի հավանական կատարումն է:
Որքան մեծ է հարկային բյուջեի կատարման ստանդարտ շեղումը, այնքան բարձր է
գնահատվում հարկերի գծով բյուջեի կատարման հարաբերական ռիսկը:
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МАНЕ МАТЕВОСЯН
О ВОПРОСАХ КЛАССИФИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ РИСКОВ
Ключевые слова: налоговый риск, организация, налоговые
платежи, неопределенность, налоги, изменение, бюджет
Эффективное управление финансовыми рисками коммерческих предприятий представляет предприятию реальную возможность использовать позитивные факторы среды и нейтрализовать угрозы, сочетать интересы собственников, клиентов и контрагентов предприятия
и достигать высокой эффективности деятельности организации.
Реализация эффективного управления налоговыми рисками позволяет высвобождать
часть финансовых ресурсов и направлять их на развитие предпринимательской деятельности, повышение конкурентоспособности, что несомненно повысит показатели чистой прибыли, ускорит оборачиваемость активов, а значит, повысить рентабельность всей деятельности. Активное управление налоговыми рисками – это залог успешной работы предприятия.

MANE MATEVOSYAN
ON ISSUES OF CLASSIFICATION AND MANAGEMENT OF TAX RISKS
Key Words: tax risk, organization, tax payments, uncertainty, taxes, change, budget
Effecient management of companies financial risks enables them to use positive factors of the
environment and neutralize threats, combine the company and achieve high efficiency of the
organization owners, customers and counterparties of interests.
Implementation of effecient tax risk management allows to release some financial resources and
direct them for development of entrepreneurship, competitiveness, which will undoubtedly increase net
profit, accelerate assets turnover, and thus increase the profitability of all activities. Active management
of tax risk is a key to successful operation of enterprise.
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ԱՆՆԱ ՄԱՄԻԿՈՆՅԱՆ
Հայցորդ, ՀՊՏՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական կազմակերպություն, վերակառուցման արդյունավետություն, վերակառուցման մեթոդներ, ֆինանսական ցուցանիշներ,
վերակառուցման ռիսկեր
Հոդվածում ֆինանսական կազմակերպությունների վերակառուցման արդյունավետության
գնահատումը դասվում է ժամանակակից տնտեսագիտության կարևորագույն հիմնախնդիրների
շարքը: Այսօր վերակառուցման գործընթաց իրականացվում է բոլոր կազմակերպություններում`
անկախ դրանց գործունեության ոլորտից: Վերակառուցման մեթոդները կազմակերպությունները
կիրառում են մրցակցային առավելություն ձեռք բերելու համար:

Վերակառուցման տեսության և պրակտիկայի առավելապես ուսումնասիրված գործոն
է համարվում արդյունավետության գնահատման մեթոդների ընտրությունը:
Կազմակերպության վերակառուցումը կազմակերպության կառուցվածքի, կառավարման ամբողջական փոփոխությունն է` կազմակերպության շուկայական արժեքը մեծացնելու և մրցունակությունը բարձրացնելու նպատակով: Այն ներառում է բազմագործոն և փոխկապակցված միջոցառումների ամբողջություն, որոնք հիմնված են կառավարման ժամանակակից մեթոդների, այդ թվում նաև՝ որակի կառավարման, բիզնես գործընթացների
ռեինժինիրինգի և այլ մեթոդների վրա:
Վերակառուցման արդյունավետության ամենակենտրոնական չափանիշն է դրա արդյունքների համապատասխանությունը նախապես որոշված նպատակներին: Այդ արդյունքները կարող են երևալ այնպիսի ցուցանիշների փոփոխության մեջ, ինչպիսիք են
արտադրության և իրացման ծավալների աճը, ակտիվների մեծությունը, շուկայական մասնաբաժնի մեծությունը, կապիտալացումը և այլն:
Վերակառուցման արդյունքները կարող են ունենալ ոչ միայն քանակական, այլև այլընտրանքային` «այո», «ոչ» և որակական արտահայտություններ, որոնք չափվում են ըստ
վարկանշային, բալային, մասնագիտական գնահատականների: Կազմակերպության վերակառուցումը կարող է հետապնդել բազմաթիվ նպատակներ, որոնցից մեկն էլ կարող է
լինել մրցունակության բարձրացումը, որի իրականացման համար վերլուծության են ենթարկվում մի քանի խումբ ցուցանիշներ` շուկայական, արտադրական, ֆինանսական:
Կազմակերպության վերակառուցման արդյունավետության գնահատման ամենատարածված մեթոդն է համարվում դրա շուկայական արժեքի ավելացման մասին վկայող ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդը: Արդյունավետության գնահատման ժամանակ պետք է
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կիրառել նաև ընդհանրացնող ցուցանիշներ: Դրանց թվին են դասվում վարկունակության
գնահատման տարբեր մեթոդներ` կապված կապիտալի, ծախսերի կամ էլ կազմակերպության ընդհանուր գործունեության շրջանառելիության հետ: Որպես ընդհանուր արդյունավետության ինտեգրալ չափանիշ առաջարկվում է կիրառել հետևյալ չափանիշը1.
ԸԱ=ՊՄԱ / (Ծ+ՏՄ),
որտեղ`
ԸԱ – ընդհանուր արդյունավետություն,
ՊՄԱ – պայմանական մաքուր արտադրանք,
Ծ – արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսեր,
ՏՄ – հիմնական և նյութական շրջանառու ակտիվների միջին տարեկան մնացորդ:
Կազմակերպության վերակառուցման արդյունավետության գնահատման համար
կարող ենք կիրառել Գորդոնի մոդելը2.
V = G / (R-g),
որտեղ`
V – ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում դրամական հոսքերի ընդհանուր
մեծություն,
G – վերջին կանխատեսվող տարվա դրամական հոսքեր,
R – դիսկոնտային դրույք,
g – կանխատեսվող ժամանակահատվածում դրամական հոսքերի աճի սպասվող
տեմպ:
Դրամական հոսքերի և զուտ ակտիվների աճը բնութագրում է կազմակերպության
արտադրական կայունությունը: Այն վկայում է կազմակերպության մրցունակության, շուկայական արժեքի բարձրացման, արտադրության ծավալի մեծացման, շուկայական դիրքի
ամրապնդման մասին:
Որպես կանոն, վերակառուցման արդյունավետությունը գնահատվում է երկարաժամկետ կտրվածքով: Այդ ժամկետը մոտ 3-5 տարի է` կախված կազմակերպության տեսակից: Վերակառուցման գործընթացը պետք է ուղղված լինի ներքին և արտաքին ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործմանը: Վերակառուցման իրականացման հիմնական պայմանը արժեքային ճեղքվածքն է, այսինքն` ներկա պահին կազմակերպության
արժեքի (ընթացիկ արժեքայնություն) և հավանական արժեքի միջև տարբերությունը,
որին կազմակերպությունը կհասնի վերակառուցումից հետո:
Արժեքային ճեղքվածքը մաքուր ընթացիկ արժեքայնության վերակառուցման արդյունավետության գնահատման գործընթացն է3.
∆S = Sվեր - Sընթ ,

1

Белых Л., Реструктризация предприятия, М., ЮНИТА-ДАНА, 2001, с. 115.
Նույն տեղում, էջ 102:
3
Նույն տեղում, էջ 136:
2
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որտեղ`
∆S – արժեքայնության ճեղքվածք,
Sվեր – վերակառուցման իրականացումից հետո կազմակերպության արժեք,
Sընթ – կազմակերպության ընթացիկ արժեք:
Կազմակերպության վերակառուցումը պահանջում է մոտեցում, որը հաշվի կառնի
ապագա սպասելիքները, փոփոխությունները, որոնք կապված են երկարաժամկետ դրամական հոսքերի հետ: Սրանց գնահատումը ենթադրում է մեթոդաբանական մոտեցումներ, որոնք օգտագործվում են բիզնեսի գնահատման ժամանակ:
Վերակառուցման արդյունավետության գնահատման մեթոդներից մեկն էլ եկամտայինն է: Դրա կիրառման ժամանակ պետք է գնահատվեն կազմակերպության զարգացման հեռանկարները: Գնահատման գործընթացը իրականացվում է հետևյալ կերպ. նախ՝
գնահատվում է կազմակերպության ընթացիկ արժեքը, այնուհետև մշակվում են կազմակերպության օպերացիոն, ներդրումային, ֆինանսական գործունեությունների վերակառուցման տարբեր եղանակներ: Դրանց թվում պետք է հաշվի առնել նաև արտադրանքի
ինքնարժեքը, ծախսերի արդյունավետությունը, շուկայական պայմանները, սեփական
կապիտալի շրջանառելիությունը:
Վերակառուցման արդյունավետության վրա կարող են ազդել նաև ռիսկերը, որոնք
առաջ են գալիս վերակառուցման գործընթացի ժամանակ1.
1. Վերակառուցման ոչ ճիշտ մեթոդի ընտրության ռիսկ:
2. Վերակառուցման արդյունքների վաղաժամ գնահատման ռիսկ:
3. Կազմակերպության ղեկավարների անբավարար ուսուցման և տեղեկացման ռիսկ:
4. Վերակառուցման իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ոչ ճիշտ
գնահատականի ռիսկ:
5. Վերակառուցման մասնակիցների ցածր մոտիվացման աստիճան և այլն:
Վերակառուցման արդյունավետության գնահատման հիմնական մեթոդները կարելի
է բաժանել քանակական և որակական խմբերի (գծապատկեր 2)2:
Վերակառուցման ռիսկի գնահատման մեթոդը համեմատաբար ավելի պարզ է, դրա
հիմնական խնդիրն է գործոնների որոշումը, որոնք ազդում են վերակառուցման և դրա փուլերի վրա, որոնց իրականացման ժամանակ կարող են ի հայտ գալ բազմապիսի ռիսկեր:
Վերակառուցման արդյունավետության գնահատման մասնագիտական մեթոդը
հիմնվում է մասնագետների եզրակացությունների ընդհանրացման վրա: Ինտուիտիվ
որոշումները, որոնք հիմնված են մասնագետների գիտելիքների և փորձի վրա, տալիս են
բավական ճշգրիտ գնահատականներ: Մասնագիտական մեթոդը թույլ է տալիս արագ և
առանց ժամանակային ու աշխատանքային ծախսերի ստանալ տեղեկատվություն, որը
անհրաժեշտ է ճիշտ որոշումների կայացման համար:

1

Гурышев А., Оценка эффективности деятельности предприятия через использование финансовых и нефинансовых показателей, “Менеджмент в России и за рубежом”, И5, 2007.
2
Նույն տեղում:
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Վերակառուցման արդյունավետության
գնահատման մեթոդներ

Որակական մեթոդներ

Քանակական մեթոդներ

մասնագիտական գնահատման
մեթոդներ

ֆինանսական վիճակի
գնահատման մեթոդներ

վերակառուցման ռիսկի
գնահատման մեթոդ

ներդրումայնի ծրագրերի
գնահատման մեթոդներ

Գծապատկեր 2. Վերակառուցման արդյունավետության գնահատման մեթոդները

Վերջնական գնահատականը որոշվում է՝ հաշվի առնելով1 մասնագետների փորձառությունը.
/

K=

,

որտեղ`
An – n-րդ մասնագետի փորձառության գործոն,
Pn – n-րդ մասնագետի տվյալների հիման վրա վերակառուցման արդյունքների
գնահատում:
Ուսումնասիրենք վերակառուցման արդյունավետության գնահատման քանակական
մեթոդները: Այս խմբի մեջ են մտնում վերակառուցման արդյունքների գնահատման ինչպես ներդրումային, այնպես էլ կազմակերպության ֆինանսական վիճակի գնահատման
մեթոդները: Մեթոդները, որոնք հիմնված են ֆինանսական հաշվետվողականության
վրա, ներկա ժամանակաշրջանում առավել տարածված են: Շատ մասնագետների կարծիքով՝ այս մեթոդը ունի թերություններ, քանի որ մի շարք ցուցանիշներ հաշվված են լինում
գործունեության որոշակի ոլորտների համար:
Ֆինանսական վերլուծության ժամանակ կիրառվում են մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ, որոնք թույլ են տալիս գնահատել կազմակերպության ընդհանուր տնտեսական
դրությունը, կայունությունը, իրացվելիությունը, վարկունակությունը, շրջանառու ակտիվների շրջանառելիությունը և ապագա վիճակի կանխատեսումը:
Ցուցանիշների յուրաքանչյուր խումբ գնահատում է կազմակերպության գործունեության առանձին ոլորտներ: Դրանցից ոչ մեկը թույլ չի տալիս միանշանակորեն գնահատել
վերակառուցման արդյունավետությունը:
1

Кишения В., Методы оценки эффективности инвестиционных проектов в реструктуризации. Управление
персоналом, 2009, с. 116.
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Ինչպես վերակառուցման արդյունավետության, այնպես էլ ներդրումային ծրագրերի
գնահատման ժամանակ կիրառում են դինամիկ մեթոդներ: Առավել լայն տարածում է
ստացել այն դինամիկ մեթոդը, որի հիմքում փողերի ժամանակավոր արժողության տեսությունն է: Ժամանակավոր գործոնի առկայությամբ ծրագրերի գնահատման ժամանակ
օգտագործվում են հետևյալ ցուցանիշները1.
1. նախագծի վերարտադրողականության ընթացք,
2. մաքուր եկամտի ընթացիկ արժողություն,
3. նախագծի շահութաբերության գրավական,
4. ֆինանսական կառավարման շահութաբերության գրավական:

АННА МАМИКОНЯН
ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ФИНАНСОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Ключевые слова: финансовые предприятия, эффективность
реструктуризации, методы реструктуризации, финансовые показатели, риски
реструктуризации
В статье оценка эффективности реструктуризации финансовых предприятий считается одной из самых актуальных проблем экономики. Сегодня процесс реструктуризации реализуется во всех предприятиях, независимо от их области деятельности. Организации пременяют методы реструктуризации, чтобы получуть конкурентное преимущество.

ANNA MAMIKONYAN
EFFICIENCY OF FINANCIAL ORGANISATIONS RESTRUCTURISATION
Key Words:

financial enterprises, efficiency of restructurisation, methods of restructurisation, financial
indicators, risks of restructurisation

Assessment of restructurisation efficiency of financial organisations is considered one of urgent
issues in economy. Currently, restructurisation process is being realized in all types of organizations.
Methods of restructurisation are used by organizations to obtain competitive advantage.

1

Оценка бизнеса, учебник, под ред. Грязновой А., Федатовой М., 2-е изд., переаб. М., “Финансы и статистика”, 2004, с. 502.
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ԳՈՀԱՐ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Ասիստենտ, ՀՊՏՀ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական պլանավորում, ֆինանսական
պլանավորման մեթոդներ, ֆինանսական
կանխատեսում, ֆինանսական պլանների
վերլուծության փուլեր
Հոդվածում ուսումնասիրվել են ֆինանսական պլանավորման նպատակները, խնդիրներն ու
չափորոշիչները: Ներկայացվել են ֆինանսական պլանների վերլուծության փուլերը և ժամանակակից կազմակերպություններում կիրառվող ֆինանսական պլանավորման արդի մեթոդները:

Ժամանակակից կազմակերպությունների գործունեության հաջողության գրավականը
ֆինանսական պլանավորումն է: Բիզնեսը չի կարող զարգանալ և բարգավաճել առանց
հստակ ֆինանսական պլանների կազմման և դրանց իրագործման նկատմամբ վերահսկողության սահմանման: Զարգացած տնտեսություն ունեցող երկրներում պլանավորումը տնտեսության կարգավորման կարևորագույն գործիքն է:
Ֆինանսական պլանավորումը ձևավորում է կազմակերպությունների ֆինանսական
նպատակներին հասնելու եղանակներն ու միջոցները: Այլ կերպ ասած՝ ֆինանսական
պլանը ապագայում հասանելի նպատակներին հասնելու ծրագիր է:
Ֆինանսական պլանավորման նպատակները կախված են ֆինանսական որոշումների ընդունման՝ նախապես ընտրված այնպիսի չափորոշիչներից, ինչպիսիք են.
1. վաճառքի առավելագույն ծավալի ապահովումը,
2. առավելագույն շահույթի ստացումը,
3. կազմակերպության հիմնադիրների սեփականության ավելացումը:
Կազմակերպությունների շուկայական ակտիվության բարձրացման համար առաջին
հայացքից կարևորվում են առաջին երկու չափանիշները՝ վաճառքի առավելագույն ծավալի ապահովումը և առավելագույն շահույթի ստացումը: Սակայն կազմակերպության գլխավոր նպատակը, որից բխում են մնացյալ ենթանպատակները, հիմնադիր կապիտալի ավելացումն է, քանի որ վերջինս բնութագրում է կազմակերպության ունեցվածքի աճն ի հաշիվ ակտիվների շուկայական արժեքի ավելացման:
Ֆինանսական պլանավորման խնդիրներն են.
1. սահմանված նպատակների իրագործելիության ճշտումը,
2. կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումների փոխկապակցված գործունեության ապահովումը,
3. կազմակերպության զարգացման տարբեր սցենարների վերլուծությունը` հաշվի
առնելով ֆինանսավորման միջոցներն ու ծավալները,
4. անբարենպաստ իրավիճակներում համապատասխան միջոցառումների իրականացման որոշումն ու իրագործումը,
641

5. կազմակերպության ֆինանսական վերահսկողության իրականացումը:
Ֆինանսական պլանավորումը, մի կողմից՝ կանխում է սխալ գործողությունների իրականացումը, մյուս կողմից՝ պակասեցնում չիրագործված հնարավորությունները: Ֆինանսական պլանավորման մեթոդները հնարավորություն են տալիս համեմատելու կազմակերպության ֆինանսների զարգացման տարբեր սցենարները, դրանց համակարգման և
վերլուծության միջոցով ընտրելու զարգացման լավագույն տարբերակները, կանխատեսելու հավանական վտանգները և համապատասխան միջոցներ ձեռնարկելու սպասվելիք
բացասական հետևանքների վերացման ուղղությամբ: Ֆինանսական պլանավորումը դիտարկվում է որպես պլանային առաջադրանքների մշակման և իրագործման գործընթաց,
որը հիմնված է օբյեկտիվ պայմանների, տնտեսական օրենքների և օրինաչափությունների գործունեության հաշվառման վրա:
Ֆինանսական պլանավորումն իրականացվում է չորս փուլով.
1. կազմակերպության ֆինանսական ներդրումների վերլուծություն,
2. ընթացիկ որոշումների հետևանքների կանխատեսում,
3. որպես վերջնական պլան ընտրված տարբերակի հիմնավորում,
4. կազմակերպության կողմից ստացված վերջնական արդյունքների համեմատում
ֆինանսական պլանում հաստատված նպատակների հետ:
Ժամանակակից ֆինանսական պլանավորման պրակտիկայում կիրառվում են ֆինանսական պլանավորման հետևյալ մեթոդները.
 տնտեսական վերլուծության,
 նորմատիվային,
 գործակցային,
 հաշվեկշռային,
 դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման,
 բազմատեսակացման (սցենարների),
 տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման:
Ֆինանսական պլանավորման համար ելակետային է ընթացիկ ժամանակաշրջանում
ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործման տնտեսական վերլուծության մեթոդը, որը
հիմնվում է ֆինանսական պլանների ամբողջական վերլուծության վրա (գծապատկեր 1):
Կազմակերպության զարգացման միտումների բացահայտման համար վերլուծվում են
ինչպես ամբողջ արտադրանքի, այնպես էլ դրա առանձին տեսակների վաճառքի ծավալի
փոփոխությունները.
 շահույթի և շահութաբերության փոփոխությունները,
 ներդրումների ծավալներն ու արդյունավետությունը,
 իրացվող ապրանքների գնային քաղաքականությունը,
 գնորդների և մատակարարների հետ ապրանքների հաշվարկների պայմանները,
 դրամական գործարքները,
 հիմնական և շրջանառու ակտիվների կազմն ու կառուցվածքը,
 ակտիվների շրջանառելիությունը,
 սեփական և փոխառու կապիտալի կազմն ու կառուցվածքը և այլն:
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Կազմակերպության ռեսուրսների վերլուծություն՝ նախորդ պլանային
ժամանակահատվածի համար

Եկամուտների և ծախսերի աճի տեմպերի հաշվարկ, ֆինանսական ռեսուրսների
միտումների բացահայտում՝ նախորդ ժամանակաշրջանի համար

Պլանային ժամանակահատվածում ֆինանսական և արտադրական
ցուցանիշների փոփոխությունների հաշվարկ

Պլանի հիմնական հոդվածների կատարման վերահսկողություն,
շեղումների պատճառների բացահայտում

Ակտիվների, ֆինանսական և նյութական պաշարների փաստացի քանակների
բացահայտում և հիմնավորում պլանային ժամանակաշրջանի սկզբում՝ նոր
առաջադրանքների հիմնավորման նպատակով
Գծապատկեր 1. Ֆինանսական պլանների վերլուծության փուլերը

Նման տեղեկատվության հավաքագրման համար կազմակերպություններին անհրաժեշտ է ունենալ լավ կազմակերպված կառավարչական և հաշվապահական հաշվառում,
գրագետ և բանիմաց աշխատակազմ, որոնք գիտակ լինեն հաշվապահական հաշվեկշռի
և ֆինանսական հաշվետվությունների ցուցանիշների շարժին և փոփոխություններին:
Հիմնավորված ֆինանսական հաշվարկների իրականացման համար հաճախ օգտագործվում է եկամուտների և ծախսերի որոշման գործակցային մեթոդը: Հիմնվելով նախորդ ժամանակաշրջանի գործակիցների վրա, մի փոքր ճշտումներով, հաշվարկվում են
գալիք ժամանակաշրջանի եկամուտներն ու ծախսերը, բյուջետային և ոչ բյուջետային
վճարումները:
Նորմատիվային մեթոդի էությունը կազմակերպության ֆինանսական ռեսուրսների և
դրանց աղբյուրների հաշվարկումն է նախապես մշակված նորմաների ու նորմատիվների
հիման վրա: Նորմաների ու նորմատիվների համակարգը ներառում է.
1. օրենքով սահմանված պետական նորմատիվները, որոնք նույնն են բոլոր տնտեսավարող սուբյեկտների համար, օրինակ՝ հարկերի դրույքաչափերը, հիմնական
միջոցների ամորտիզացիոն մասհանումները, սոցիալական վճարները և այլն,
2. տեղական տուրքեր և հարկեր, որոնք վերաբերում են տվյալ տարածքում գտնվող
և գործող տնտեսավարողներին,
3. կազմակերպությունների կողմից մշակվող, սահմանվող ներտնտեսական նորմատիվներ, որոնք նպատակ ունեն կարգավորել արտադրատնտեսական գործունեու643

թյունը, ինչպես նաև կապիտալ ներդրումների ու ֆինանսատնտեսական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը:
Ֆինանսական պլանների առանձին հոդվածների հիմնավորումն անգամ ամենաառաջավոր մեթոդներով չի կարող ապահովել առաջադրված խնդիրների իրական վիճակը, եթե հիմնավորված չեն եկամուտներն ու ծախսերը:
Հաշվեկշռային մեթոդի էությունը ծախսերի և եկամուտների, ֆինանսական և արտադրական ցուցանիշների համաձայնեցման մեջ է: Վերջինս հնարավորություն է տալիս
փոխկապակցելու ֆինանսական, նյութական և աշխատանքային ռեսուրսները: Ֆինանսական ռեսուրսները պետք է հաշվեկշռված լինեն առավել իրական հիմքերի վրա, այսինքն՝ հարկավոր է ընտրել դրամական միջոցների ձևավորման, եկամտի օգտագործման
և բաշխման արդյունավետ մեթոդներ: Ֆինանսական պլանավորման համար կարևորվում
են պլանների հաշվեկշռվածության աստիճանը և դրա համար օգտագործված ֆինանսական ռեսուրսների աղբյուրները:
Հաշվեկշռային մեթոդը սովորաբար կիրառում են շահույթի բաշխման, ֆինանսական
ֆոնդերի պլանավորման ժամանակ:
Դրամական հոսքերի դիսկոնտավորման մեթոդը հիմնականում կիրառվում է այն ֆինանսական պլանների կանխատեսումների ժամանակ, որոնք նպատակ ունեն ըստ ժամանակի համամասնորեն տեղաբաշխելու դրամական միջոցները: Այս մեթոդը հիմնված է
դրամական միջոցների հոսքերի հաշվարկման ժամանակակից տեխնոլոգիաների վրա:
Որոշակի ժամանակահատվածում, ժամանակի գործոնից կախված, ֆինանսական հոսքերի փոփոխության կանխատեսումային գնահատականները հաճախ էապես կարող են
տարբերվել տնտեսական վերլուծության ընդունված մեթոդներով գնահատականներից:
Բազմատեսակացման (սցենարային) մեթոդի էությունը ֆինանսական պլանների մի
քանի տարբերակների մշակումն է, օրինակ` լավագույն, առավել հավանական, քիչ հավանական և այլն: Յուրաքանչյուր տարբերակ ստանում է իր հավանական գնահատականը,
հաշվարկվում է ընտրանքի չափանիշների նշանակությունը, ինչպես նաև վերջիններիս
միջին շեղումը միջին գնահատականներից: Որպես ընտրանքի չափանիշներ կարող են
հանդես գալ եկամտի կամ շահույթի գումարները: Դրանից հետո վերլուծվում է ստացված
արդյունքների տեղաբաշխման հավանականությունը:
Պետք է նշել, որ ֆինանսական պլաններով հաճախ որոշվում են ընտրվող ռիսկերը:
Ժամանակակից պայմաններում այս մեթոդը կիրառվում է համակարգչային տարբեր
ծրագրերի և տեխնոլոգիաների միջոցով:
Տնտեսամաթեմատիկական մեթոդը մաթեմատիկական մոդելներով իրար հետ է
փոխկապակցում ֆինանսական ցուցանիշները և գործոնները: Այլ կերպ ասած՝ հավասարումների, անհավասարությունների, աղյուսակների և գրաֆիկների միջոցով այն ճշգրտորեն արտացոլում է տնտեսական երևույթի կառուցվածքն ու օրինաչափությունները բնութագրող գործոնները: Տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման միջոցներով արտահայտված ֆինանսական և բիզնես-պլանները կողմնորոշված են դեպի վերջնական սպառողները:
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Այսպիսով՝ ֆինանսական պլանավորման մեթոդների ճիշտ կիրառումը կազմակերպություններին հնարավորություն է տալիս արագ փոփոխվող արտաքին միջավայրի պայմաններում հստակ կողմնորոշվելու և ապահովելու հարթ ուղի կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար:
ГОАР МАНУКЯН
ЗАДАЧИ И МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Ключевые слова: финансовое планирование, методы финансового планирования, финансовое прогнозирование, этапы анализа финансовых планов
В статье рассмотрены цели, проблемы и стандарты финансового планирования. Представлены этапы анализа финансовых планов и современные методы финансового планирования, используемые в современных организациях.

GOHAR MANUKYAN
OBJECTIVES AND METHODS OF FINANCIAL PLANNING
Key Words: financial planning, methods of financial planning, financial forecasting, stages of financial
plan analysis
Goals, objectives, and standards of financial planning are studied in the article. It presents stages
of financial plans analysis as well as modern methods of financial planning used in today’s
organizations.

ՎԱՐԴԱՆ ՄԱՐՈՒԹՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ
ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. հարկային քաղաքականություն, օրենսդրություն, պետական բյուջե, հարկային եկամուտներ/ՀՆԱ
Վերջին տասնամյակում հարկային եկամուտները կայուն աճ են արձանագրել թե՛ ՀՆԱ-ի, թե՛
բյուջետային եկամուտների հաշվարկային մեծության մեջ: Չնայած ՀՆԱ անկմանը (2008-2009 թթ.)
և դրա աճի ցածր տեմպերին (2010-2013 թթ.), բյուջետային եկամուտները շարունակել են աճի
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ավելի բարձր ցուցանիշներ արձանագրել: Հոդվածում քննարկվում են ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտների աճի և նվազման հնարավոր պատճառները:
Ամփոփելով ՀՀ պետական բյուջեի 2004-2013 թթ. եկամուտների վերլուծությունը՝ հեղինակը
նշում է, որ չնայած ուղղակի/անուղղակի հարկերի հարաբերակցության դրական տեղաշարժերին,
կառուցվածքային փոփոխությունները վկայում են հարկային վարչարարությունում էական ձեռքբերումների բացակայության մասին:

Վերջին տասնամյակում հարկային եկամուտները կայուն աճ են արձանագրել թե՛
ՀՆԱ, թե բյուջետային եկամուտների հաշվարկային մեծության մեջ: Չնայած ՀՆԱ անկմանը (2008-2009 թթ.) և դրա աճի ցածր տեմպերին (2010-2013 թթ.), բյուջետային եկամուտները շարունակել են աճի ավելի բարձր ցուցանիշներ արձանագրել: Հնարավոր պատճառների ուսումնասիրությունը կարևոր է հարկային վարչարարության կատարելագործման հիմնուղիները բացահայտելու գործում` ՀՆԱ անկման պայմաններում բյուջետային
եկամուտների աճի ապահովման պայմանների տեսանկյունից (ստվերի կրճատում, հարկման բազայի ընդլայնում, վարչարարության կատարելագործում):
Այսպես՝ 2004 թվականին բյուջետային եկամուտներում հարկային մուտքերի բաժինը
91.2% էր, այնուհետև 2004-2013 թթ. ընթացքում ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցվել է
2008 թվականին՝ 95.6%, 2009-2011 թթ.՝ նվազել մինչև 91.7%, 2012-2013 թթ.՝ կրկին աճել՝
հասնելով 93.9%-ի1:
Ուսումնասիրելով բյուջեի և դրանում հարկային եկամուտների աճի ցուցիչները 20042013 թթ.՝ ակնհայտ է դառնում, որ 2004-2006 թթ. բյուջեի եկամուտների աճը տոկոսային
արտահայտությամբ գերազանցել կամ հավասար է եղել հարկային եկամուտների աճին:
Նույն ժամանակահատվածում կայուն տեմպերով աճել է նաև ՀՆԱ ցուցանիշը: Մինչդեռ
2007-2008 թթ., ի հակադարություն ՀՆԱ իրական աճի անկմանը, հարկային եկամուտները աճել են ավելի արագ տեմպերով, քան բյուջեի ընդհանուր եկամուտները, որի հիմնական պատճառներից մեկը նաև պաշտոնական դրամաշնորհների և այլ եկամուտների անկումն է պետական բյուջեում: Այսպիսով՝ կարող ենք արձանագրել, որ նախաճգնաժամային շրջանում հարկերի կտրուկ ավելացումը ևս իր բացասական հետևանքն է թողել ՀՆԱ
աճի ցուցիչի վրա, քանի որ հարկային եկամուտների աճի մեջ «առյուծի» բաժինը պատկանում է անուղղակի հարկերին, իսկ սպառման նկատմամբ հարկերի ավելացումը բերում
է գնաճի արագացման և, որպես հետևանք, բնակչության գնողունակության անկման և
ՀՆԱ աճի դանդաղման: Հարկ է ընդգծել, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում
տարեկան միջինը 0.7%-ով աճել է նաև ՀՆԱ-ում հարկերի և պարտադիր սոցիալական
ապահովության վճարների կշիռը: 2004 թվականին վերոնշյալ ցուցանիշը 16.7% էր, իսկ
2013 թվականին հասել է 23.4%-ի2:

1
2

ՀՀ ֆինանսների նախարարության պաշտոնական կայք՝ www.minfin.am
Հատկանշական է, որ ԵՄ անդամ երկրներում ՀՆԱ-ում հարկերի տեսակարար կշռով առաջին հորիզոնականում է Դանիան՝ 48.2%, ապա հաջորդում են Բելգիան` 45.4%, Ֆրանսիան՝ 45%, իսկ ամենացածր ցուցա-
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Գծապատկեր 1. Պետական բյուջեի ընդհանուր և հարկային եկամուտների ու ՀՆԱ իրական
աճի ցուցիչների շարժընթացը 2004-2013 թթ.1

Հարկային եկամուտների կառուցվածքի որակական կողմը գնահատելու համար
հարկ է ուսումնասիրել ուղղակի և անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունը: Ընդունված տեսակետի համաձայն՝ ուղղակի հարկերը հնարավորություն են ընձեռում ավելի մեծ
վերաբաշխում իրականացնելու, քանի որ անուղղակի հարկերի նկատմամբ կիրառելի չէ
պրոգրեսիվ (մեծացող) հարկմամբ համակարգը:
ՀՀ հարկային եկամուտների կառուցվածքում անուղղակի հարկերի մշտապես
դրսևորվող մեծ կշիռն առաջին հերթին պայմանավորված է բնակչության եկամուտների
ցածր մակարդակով: Ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերի ցածր մակարդակի
մեջ առկա է եկամուտների թերհայտարարագրման և ստվերային զբաղվածության գործոնը: Հարկ է նշել, որ սա բնորոշ է անցումային տնտեսությամբ երկրներին, որտեղ բնակչությունը բավարար վստահության չունի իր կողմից վճարված հարկերի դիմաց համարժեք սոցիալական երաշխիքներ ստանալու հարցում: Տնտեսության ստվերային հատվածի
խնդիրը բացասական անդրադարձ է թողնում նաև շահութահարկի մասով հավաքագրումների վրա, մյուս կողմից, ի տարբերություն շատ եվրոպական երկրների, ՀՀ-ում համեմատական կարգով ցածր են շահութահարկի դրույքաչափը և առևտրային վերադիրները: Ուղղակի հարկերի ցածր մակարդակը պայմանավորված է նաև գույքահարկի և հողի
հարկի ցածր դրույքաչափերով: Անուղղակի հարկերի բարձր մակարդակի պատճառներից է նաև ապրանքի թողարկման, իրացման և ծառայությունների մատուցման ամբողջական շղթան վերահսկելու հարցում հարկային մարմնի վարչարարական կարողությունների ոչ բավարար մակարդակը:

1

նիշը արձանագրվել է Լատվիայում՝ 27.2%2: Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թ. նույն ցուցանիշը
ՀՀ-ում կազմել է 22%, ինչը առ 2012 թ. առավելագույնն է եղել:
Գծապատկերը կազմել է հեղինակը, աղբյուր՝ www.minfin.am
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Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտներում ուղղակի/անուղղակի
հարկերի հարաբերակցության շարժընթացը 2004-2013 թթ.1

Ինչպես երևում է գծապատկեր 2-ից, ուղղակի հարկերի բաժինը հարկային եկամուտներում աճ է արձանագրել տարեկան միջինը 0.8%-ային կետով: Ուղղակի/անուղղակի
հարկերի հարաբերակցությունն առավել վերծանված ձևաչափով ներկայացված է ստորև:

Գծապատկեր 3. ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտներում ուղղակի/անուղղակի
ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեցող երկուական հարկատեսակների
հավաքագրման շարժընթացը 2004-2013 թթ.2

1
2

Գծապատկերը կազմել է հեղինակը , աղբյուրը՝ www.minfin.am
Գծապատկերը կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ www.minfin.am

648

Ավելացված արժեքի հարկ: Որքան էլ դրական է գնահատվում վերջին տասնամյակում ուղղակի հարկերի կշռի մեծացումը, այնուամենայնիվ ԱԱՀ-ն շարունակում է տարեկան միջինը 40% և ավելի կշիռ ունենալ, որի զգալի մասն իր հերթին գանձվում է մաքսային մարմինների կողմից:
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ԱԱՀ զգալի մասը գանձվում է սահմանին,
այդուհանդերձ դրա հաշվարկային մեծություններն ուսումնասիրելիս չպետք է անտեսել
նաև ներմուծման գործոնը:
Գծապատկեր 4-ից կարելի է եզրակացնել, որ հիմնականում ներմուծման ու ԱԱՀ
գանձման տարեկան աճի կորագծերը համընկնում են, իսկ առանձին տարիների անհամապատասխանությունը պայմանավորված է վարչարարության կատարելագործմամբ,
նոր գործիքների կիրառությամբ ու տնտեսական օբյեկտիվ հանգամանքներով: Մասնավորապես՝ 2012 թ. ներմուծման 2.4% աճի պայմաններում ԱԱՀ գծով մուտքերն ավելացել
են 12.5%-ով, որի հիմնական պատճառը, ըստ մեզ, «Ավելացված արժեքի հարկի մասին»
ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 12-րդ կետի կիրառությունն է 01.01.2012-31.12.2013 թթ.: Իսկ
տնտեսական հանգամանքներից ամենաակնառուն 2009 թվականի զարգացումն է, երբ
ներմուծման 27 տոկոս անկման պայմաններում ԱԱՀ-ի մասով գանձումը նվազել է
22%-ով: Սրա պատճառը 2009 թվականի մարտ ամսվա ԱՄՆ դոլար/դրամ փոխարժեքի
կտրուկ բարձրացումն էր, ինչը հանգեցրեց այլ հավասար պայմաններում ներմուծվող
ապրանքների մաքսային արժեքի աճի և դրանով պայմանավորված՝ մաքսային վճարների
աճի: Հավելենք, որ 2012 թվականի արդյունքներով ԵՄ28-ի միջինը 22.3% է, իսկ առաջատար երկրներում չի գերազանցում 20%-ը: Առավելագույնը Խորվաթիայի ցուցանիշն է՝
34.4%, նվազագույնը՝ Իտալիայինը՝ 13.9%1:

Գծապատկեր 4. Ներմուծման և ԱԱՀ գանձման տարեկան աճի շարժընթացը 2004-2013 թթ.2
1

Taxation trends in the European Union; Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat, European Union
2014, p. 180.
2
Գծապատկերը կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ www.minfin.am
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Ակցիզային հարկ: Ակցիզային հարկի մասով հավաքագրումները 2004-2013 թթ. կայուն նվազման միտում են դրսևորել, մասնավորապես՝ 2004 թվականից հարկային եկամուտներում 12.8%-ից հասնելով 5.2%-ի 2013 թվականին: Վերոնշյալը տնտեսապես անբացատրելի է հետևյալ հանգամանքների պատճառով՝
 Հարկման օբյեկտը նվազեցնող էական փոփոխություններ ուսումնասիրվող ժամանակաշրջանում առկա չեն՝ բացառությամբ 01.03.2009 թ. խաղողի գինենյութից
ստացված կոնյակի սպիրտի և 28.06.2014 թ. շքեղ մեքենաների ներմուծման ժամանակ կիրառվող ակցիզային հարկի ազատման: Ընդ որում, վերջինիս մասով
փոփոխությունները ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում դեռ տեղ չեն գտել:
 01.01.2012-ից ակցիզային հարկի օբյեկտ համարվող ապրանքների ցանկը համալրվել է շարժիչային յուղերով, քսայուղերով և շքեղ ավտոմեքենաներով:
 ՀՀ-ում արտադրվող և ՀՀ տարածք ներմուծվող ԱՏԳ ԱԱ-2203, 2205, 2207, 2208
և մի շարք այլ ծածկագրերով ապրանքների ակցիզային հարկի դրույքաչափերը
պարբերաբար բարձրացել են և այլն:
Վերոգրյալից հետևում է, որ ակցիզային հարկի հավաքագրման վարչարարությունում
առկա են խնդիրներ, հակառակ դեպքում՝ անմեկնաբանելի է վարչարարության կոշ-տացման պարագայում հարկային հավաքագրումների մակարդակի անկումը: Համեմատության համար նշենք, որ 2012 թվականի արդյունքներով հարկային հավաքագրումներում
ունեցած տեսակարար կշռով ԵՄ 28-ի միջինը 9.2% է:
Եկամտահարկ/եկամտային հարկ և պարտադիր սոցիալական ապահովության
վճարներ: Դժվար է միանշանակ գնահատել ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում
ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերի հաշվարկային մեծության աճը բնակչության եկամուտների աճի, թե վարչարարության կատարելագործման հետևանք է: Վերոնշյալ ցուցանիշի աճի վրա ազդել են նաև յուրաքանչյուր տարի նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացումն ու գործունեության մի շարք տեսակների համար հարկման
դաշտի փոփոխությունը:
Գծապատկեր 5-ի հաշվարկային մեծություններից մեկնաբանության կարիք ունեն
2013 թվականի ցուցանիշները, երբ միջին ամսական աշխատավարձի 4.1% աճի պայմաններում 24.4%-ով աճել է ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերը: Սա պայմանավորված է երեք հիմնական գործոններով. ֆիզիկական անձանց եկամուտներից անձնական նվազեցման համակարգի վերացմամբ, 01.01.2013-ից՝ զինվորականների եկամուտների հարկմամբ, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացմամբ՝ առանց հարկերի: Ի դեպ,
2012 թվականի արդյունքներով հարկային հավաքագրումներում ունեցած տեսակարար
կշռի մասով ԵՄ 28-ի միջինը կազմել է 20.7% միայն եկամտային հարկի մասով, իսկ սոցիալական ապահովության վճարները ներառյալ՝ 48.3%1:

1

Taxation trends in the European Union; Data for the EU Member States, Iceland and Norway, Eurostat, European Union
2014, p. 190, 198, 200.
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Գծապատկեր 5. Ֆիզիկական անձանց եկամուտներից հարկերի և միջին ամսական
աշխատավարձի տարեկան աճի շարժընթացը 2004-2013 թթ.1

Շահութահարկ: Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում հարկային եկամուտների
կառուցվածքում շահութահարկի հաշվարկային մեծությունը դանդաղ աճի միտում է
դրսևորել, ինչին դժվար է միանշանակ դրական գնահատական տալ: Մի կողմից՝ որպես
2008 թվականի ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի հետևանք, շատ ոլորտներում նվազել
է շահութաբերությունը, մյուս կողմից՝ 2009 թվականից դադարեց գործել օտարերկրյա
ներդրումներով ընկերություններին տրվող արտոնությունների ինստիտուտը, և փոքր-ինչ
ավելացան շահութահարկի մասով հավաքագրումները՝ պայմանավորված գործունեության որոշ տեսակների այլընտրանքային համակարգերից ընդհանուր հարկման համակարգ անցմամբ: Ուստի այս գործոնները հավասարակշռել են միմյանց, և շահութահարկի
մասով վարչարարության կատարելագործման էական ձեռքբերումների մասին խոսելը
հիմնավոր չէ: Հարկային եկամուտների կառուցվածքում 2004 թվականին շահութահարկն
ունեցել է 10.1% կշիռ, իսկ 2013 թվականին կազմել է հարկային եկամուտների 12.4%-ը:
Հարկային հավաքագրումներում ունեցած տեսակարար կշռով, 2012 թվականի արդյունքներով ԵՄ 28-ի միջինը 7.3% է:
Ամփոփելով ՀՀ պետական բյուջեի եկամուտների վերլուծությունը 2004-2013 թթ. համար՝ արձանագրենք, որ, չնայած ուղղակի-անուղղակի հարկերի հարաբերակցությունում
դրական փոփոխությանը, կառուցվածքային փոփոխության հանգամանքները վկայում են
հարկային վարչարարությունում էական որակական տեղաշարժերի բացակայության մասին: Ուղղակի/անուղղակի հարկերի հարաբերակցության բարելավումը տեղի է ունեցել
ակցիզային հարկի մասով հավաքագրումների անկման և ուղղակի հարկերի աննշան
ավելացման հաշվին: Ընդհանուր առմամբ, ՀՀ-ում հարկային վարչարարության գործիքակազմը էապես չի փոխվել, հաշվարկային մեծությունների փոփոխության միտումները

1

Գծապատկեր 5-ի կազմման համար հիմք է ծառայել ՀՀ ԱՎԾ պաշտոնական կայքը՝
http://armstat.am/am/?nid=126&id=08001
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վկայում են հարկային վարչարարության ու հարկերի հավաքագրման մեխանիզմների արդյունավետության բարձրացման անհրաժեշտության մասին, ինչը կարող է ձևակերպվել
շահութահարկի հաշվարկման բնագավառում տարբերակված դրույքաչափերի կիրառության, այլընտրանքային հարկման համակարգերի վերաձևակերպման, ուղղիչ գործակիցների ճշգրտման և այլ միջոցառումների տեսքով:

ВАРДАН МАРУТЯН
АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ НАЛОГОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ
Ключевые слова: налоговая политика, законодательство, государственный бюджет, налоговые доходы/ВВП
Налоговые доходы неуклонно росли в последнее десятилетие и в ВВП, и в счетный размер
доходов бюджета. Несмотря на снижение ВВП в 2008-2009 гг. и низкие темпы роста в 20102013 гг., доходы бюджета продолжали расти более высокими темпами.
В статье обсуждаются возможные причины увеличения и уменьшения налоговых поступлений государственного бюджета РА.
Резюмируя анализ налоговых поступлений государственного бюджета РА 2004-2013 гг., автор отмечает, что, несмотря на позитивные изменения соотношений прямых/косвенных налогов, структурные изменения в целях выяснения обстоятельств указывают на отсутствие
качественных изменений налогового администрирования.

VARDAN MARUTYAN
ANALYSIS OF TAX REVENUE STRUCTURE IN RA STATE BUDGET
AND IMPROVEMENT OPPORTUNITIES
Key Words:

tax policy, legislation,
revenue/GDP

state

budget,

tax

Tax revenues have grown steadily in both GDP and in estimated size of budget revenues over the
last decade. Despite GDP decline in 2008-2009 and its low growth rates, in 2010-2013, budget
revenues continued to record better growth results. The article discusses possible causes of tax revenues
increase and decrease.
Summarizing state budget revenues analysis for 2004-2013, the author notes that despite positive
changes of direct-indirect tax ratio, circumstances, underlying structural changes indicate the absence
of significant qualitative changes in tax administration.
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ԱՐԱՄ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ
Հիմնաբառեր. մարդկային ռեսուրսների կառավարում, առևտրային բանկ, տնտեսություն, բանկային
համակարգ
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) համարվում է առևտրային բանկերի ռազմավարական զարգացման անբաժանելի մասը։ Ժամանակակից տեսությունը և փորձը ենթադրում են
անձնակազմի ռազմավարական կառավարման ազդեցությունը կազմակերպության ռազմավարական զարգացման վրա։ Ժամանակակից կառավարման խնդիրներից մեկն այն է, որ աշխատակիցները հաճախ չեն հասկանում, թե ինչից է բաղկացած իրենց գործունեության արդյունքը, իսկ ղեկավարները, տարբեր չափանիշներով գնահատելով աշխատանքի պահանջները և ստացված արդյունքները, մոլորեցնում են աշխատակիցներին։

Կազմակերպության կառավարման ժամանակակից հայեցակարգը ներառում է մի
շարք գործառութային կառավարման ոլորտներից անձնակազմի կառավարման բաղադրիչի առանձնացումը։ Վերջին տարիներին գիտական գրականության մեջ և փորձում
լայնորեն կիրառություն են գտել այնպիսի մասնագիտական հասկացություններ, ինչպիսիք են մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, աշխատակազմի կառավարումը և այլն,
որոնք բոլորն էլ վերաբերում են մարդու աշխատանքի, կազմակերպությունում նրա վարքագծի կառավարմանը։ Այսպես, օրինակ, մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կազմակերպությանը անհրաժեշտ կադրերով ապահովելու գործընթացն է, նրանց օգտագործման արդյունավետության, ինչպես նաև մասնագիտական և սոցիալական զարգացման
ապահովումը։
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) համարվում է առևտրային բանկերի
ռազմավարական զարգացման անբաժանելի մասը։ Ժամանակակից տեսությունը և փորձը ենթադրում են անձնակազմի ռազմավարական կառավարման ազդեցությունը կազմակերպության ռազմավարական զարգացման վրա։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարման շրջանակներում յուրաքանչյուր կազմակերպության կարևորագույն ռեսուրսն են համարվում մարդիկ։ Մարդիկ են ստեղծում նոր արդյունք, վերահսկում են որակը, հավաքագրում և կիրառում են ֆինանսական ռեսուրսները։ Նրանց հնարավորությունները և նախաձեռնությունները անսահման են, մինչդեռ այլ ռեսուրսները սահմանափակ են։ Ըստ
Բոնտիսի՝ մարդկային կապիտալը ներկայացնում է կազմակերպության մեջ մարդկային
գործոնը, համախմբված մտավոր կարողությունները, ունակությունները և փորձառությունը, որոնք բնորոշում են տվյալ կազմակերպությունը1։
1

Bontis N., Dragonelli, Jacobsen K., European Management Journal, 17(4), 1999, p. 391-402.
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Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ՀՀ բանկային համակարգում եկել է փոխարինելու անձնակազմի կառավարման կամ կադրերի բաժնի աշխատանքը։ Չնայած ՄՌԿ
կարևորությունը ակնհայտ է բանկային ոլորտում, սակայն հետճգնաժամային տնտեսության պայմաններում բանկերը ծախսերը կրճատում են՝ ՄՌԿ պարտականությունները
դնելով մենեջերների վրա, համոզված լինելով, որ նրանց պարտականությունների մեջ է
մտնում նաև ՄՌԿ որոշ խնդիրների կազմակերպումը և լուծումը, իսկ ՄՌԿ բաժնում թողնում մեկ կամ մի քանի մասնագետ։ Ստեղծված իրավիճակը բերում է կադրերի կորստի
կամ աշխատանքի արդյունավետության անկման։
Ներկայումս ՀՀ բանկային համակարգում աշխատակիցների արտահոսքը մի բանկից մյուսը բավական մեծ տարածում ունի։ Նոր աշխատակիցներին բանկի սկզբունքների
հետ ծանոթացնելու, տեխնիկական թրեյնինգների, աշխատանքին անհրաժեշտ այլ պայմաններին և նոր աշխատանքին մոտիվացնելու համար ՀՀ առևտրային բանկերից պահանջվում են մեծ ռեսուրսներ և ժամանակ։ Աշխատակիցների արտահոսքը կառավարելու
և աշխատակիցներին մոտիվացնելու համար ՀՀ առևտրային բանկերին անհրաժեշտ է
հաշվի առնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման որոշ պայմաններ, որոնք էլ կփորձենք ստորև ներկայացնել։
Նախ՝ նշենք, որ գոյություն ունեն մարդկային ռեսուրսների կառավարման «մեղմ»
(soft) և «կոշտ» (hard) մոդելներ1։ «Կոշտ» մոդելը շեշտը դնում է «ռեսուրս» եզրույթի վրա`
մարդկանց համարելով տնտեսական մի գործոն, ինչպիսին է արժեքը (ինքնարժեքը), որը
վերահսկման կարիք ունի։ «Մեղմ» մոդելը շեշտը դնում է «մարդկային» եզրույթի վրա և
խթանում զարգացման ու վերապատրաստման ներդրումը, ինչպես նաև որակավորված և
հավատարիմ աշխատողների միջոցով ռազմավարությունների ընդունումը։
 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևորագույն բաղկացուցիչն է աշխատողների մոտիվացիան (շահամիտվածությունը)։ Աշխատողի ողջ աշխատաժամանակի 80%-ի օգտագործումը բուն աշխատանքային պարտականությունների մոտիվացված կատարմանը կհանգեցնի աշխատանքի կատարման լավ արդյունքի։
Կառավարման փորձում մոտիվացիայի խնդիրն է աշխատողների մեջ առաջացնել
ավելի արդյունավետ աշխատելու ցանկություն` գործող իրավասություններին և պարտականություններին համապատասխան։ Մոտիվացիայի գործառույթը իրականացվում է ղեկավարի միջոցով, որը պետք է ճիշտ որոշի աշխատողի պահանջներն ու պայմաններ
ստեղծի այդ պահանջները բավարարելու համար։ Մոտիվացիայի վրա ներազդում են
նաև այլ գործոններ, որոնք կախված չեն ղեկավարից։
Տարբեր երկրներ ունեն աշխատանքի մոտիվացիայի իրենց ազգային առանձնահատկությունները` կապված ազգային դիմագծի, ավանդույթների, կրոնական համոզմունքների հետ։ Միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բանկային ոլորտում
մարդկային ռեսուրսների կառավարման մեխանիզմներից առավել արդյունավետը աշխատակազմի կառավարման ճապոնական համակարգն է։ Ճապոնացի ղեկավարների կող1
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մից կառավարվող՝ ԱՄՆ-ում գործող բանկերի աշխատանքի արտադրողականությունը
բարձր է 30-40%-ով, քան այն բանկերում, որտեղ կառավարիչները ամերիկացի են։ Աշխատակազմի կառավարման ճապոնական մոդելի հիմնական առանձնահատկություններից են կրտսեր մասնագետների ներգրավումը դեռ ուսանողական տարիներից, բանկի
առաքելության, աշխատանքային մոտեցումների, ներքին մշակույթի սերմանումը, համապատասխան մասնագիտական թրեյնինգների միջոցով պրոֆեսիոնալների պատրաստումը, ինչպես նաև լավ աշխատելու պարագայում՝ անընդհատ աճելու, արտոնությունների և
բարձր գնահատման երաշխավորությունը։ Ճապոնացի ղեկավարների կողմից ակտիվորեն կիրառվում է նաև հորիզոնական ռոտացիաների (փոխատեղումների) մեխանիզմը,
որի արդյունքում աշխատողները ստանում են լրացուցիչ մասնագիտացումներ։ Հայաստանում նույնպես որոշ արտասահմանյան բանկեր կիրառում են ինչպես հորիզոնական
ռոտացիայի, այնպես էլ բանկային մասնագետների կրթման տարբեր մեխանիզմներ՝
ընդհուպ բանկային գործի կրթման երկարաժամկետ ծրագրերի իրականացումն ինչպես
բանկի աշխատողների, այնպես էլ բոլոր ցանկացողների համար։ Սակայն մոտիվացման
խնդիրը լուծելու համար բավարար գիտելիքների հաղորդումը աշխատակիցներին շատ
քիչ է։
 Մոտիվացիայի կարևոր գործիք է նաև աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումը։
Բանկային և առհասարակ յուրաքանչյուր ոլորտում մարդկային ռեսուրսների կառավարման արդյունավետության համար պարտադիր է աշխատանքի ճիշտ կազմակերպումը։ Մարդկային ռեսուրսների կառավարիչը պետք է համոզված լինի, որ աշխատանքը հետաքրքրական է աշխատակիցների համար, լավ է կազմակերպված, յուրաքանչյուր աշխատակից հստակ գիտի իր տեղն ու դերը աշխատավայրում, աշխատողներին ընձեռված
են իրենց աշխատանքում կատարելագործվելու, մրցակցության հնարավորություններ,
երաշխավորված է աշխատանքի արդյունքների արդար գնահատումը։
 Աշխատակազմի հավաքագրումը, ուսուցումն ու վերապատրաստումը։
Աշխատատեղերի համալրումը մարդկային ռեսուրսների կառավարման գործընթացի
հիմնական ուղղություններից է, որի նպատակներն են որակյալ մասնագետների ներգրավումը և բանկում մարդկային ռեսուրսների ճիշտ տեղաբաշխումը։ Աշխատատեղերի համալրումը կարող է իրականացվել` օգտագործելով աշխատուժի ներքին (բանկի աշխատակիցներ) և արտաքին ռեսուրսները (աշխատուժի շուկա)։ Համալրումը ներքին ռեսուրսների օգտագործմամբ իրականացվում է ներքին մրցույթներով և, առանձին դեպքերում, տեղափոխումով՝ գործադիր ղեկավարի հանձնարարությամբ։ Համալրումն արտաքին ռեսուրսներով իրականացվում է մրցութային եղանակով։
 Աշխատակազմի կառավարման քաղաքականության առկայությունը։
ՀՀ առևտրային բանկերում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման
առաջին նախապայմանը անձնակազմի կառավարման քաղաքականության առկայությունն է։ Յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է հստակ պատկերացնի, թե ինչ է ակնկալում իր աշխատակիցներից և արտացոլի դա իր քաղաքականության մեջ։ Բացի այդ, յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է ունենա իր տեսլականը, նպատակները, աշխա655

տաձևը, առաքելությունը, ինչը պետք է հասանելի լինի ամեն մի աշխատակցի։ Եթե աշխատակիցը հասկանում է՝ ինչ է իրենից պահանջում գործատուն, պատկերացնում է կազմակերպության արժեքները և իր լուման այդ արժեքները պահպանելու և զարգացնելու
մեջ, նրա արտադրողականությունը կլինի անհամեմատ ավելի բարձր, քան մյուսներինը,
որ կատարում են մեխանիկական աշխատանք՝ զուտ վարձատրության մոտիվացիայով։
Անձնակազմի կառավարման քաղաքականության նպատակներից են նաև աշխատակազմի ընտրության օբյեկտիվության ապահովումը, աշխատանքային ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործումը, ինչպես նաև աշխատողների կարիերայի և մոտիվացիայի կառավարումը։
 Աշխատակազմի գործարար առաջխաղացման ապահովումը։
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման կարևոր գործընթաց է աշխատակիցների
գործարար առաջխաղացումը։ Աշխատողների գործարար առաջխաղացման պլանավորումը առևտրային բանկերում հնարավորություն է տալիս ավելի օպտիմալացնելու աշխատանքը և կրճատելու աշխատակիցների արտահոսքը։ ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերում առավել հաճախ կիրառվում է աշխատողների ուղղաձիգ և հորիզոնական ռոտացիաների համակարգը, ինչը ապահովում է նրանց գործարար առաջխաղացման հիմնական նախապայմանը, ինչպես նաև զինում լրացուցիչ գիտելիքներով։
Մարդիկ ոչ թե կազմակերպությունների հիմնական ռեսուրսն են, այլ հենց իրենք են
կազմակերպությունները։ Այնպիսին, ինչպիսին կազմակերպությունում աշխատող մարդիկ են, այդպիսին էլ կազմակերպության ծրագրերն ու արդյունքն են։ Ժամանակակից կառավարման խնդիրներից մեկն այն է, որ աշխատակիցները հաճախ չեն հասկանում, թե
որն է իրենց գործունեության արդյունքը, իսկ ղեկավարները, տարբեր չափանիշներով գնահատելով աշխատանքի պահանջները և ստացված արդյունքները, մոլորեցնում են աշխատակիցներին։ Ահա թե ինչու յուրաքանչյուր առևտրային բանկ, որ ձգտում է անձնակազմի
շուկայում ունենալ առաջատար դիրք, պետք է ունենա անձնակազմի կառավարման ստորաբաժանում, որը բանկի ընդհանուր կառավարման բաղկացուցիչն է, իսկ մասնագետները պետք է մշակեն բանկի ընդհանուր կառավարման և պրոֆիլային մասնագիտացման
հայեցակարգեր, որոնց շրջանակներում կիրականացվի ՄՌԿ քաղաքականությունը։

АРАМ МХИТАРЯН
УПРАВЛЕНИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ РА
Ключевые слова: управление человеческими ресурсами, коммерческий банк, хозяйство, банковская
система
В современных условиях жесткой конкурентной борьбы, быстрой смены технологий и зависимости развития фирмы от используемой ею информации особенно актуальным является
максимальное и эффективное использование всех имеющихся ресурсов. При этом основным
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направлением повышения конкурентоспособности на рынке становится более эффективное
использование потенциала сотрудников организации, так как именно люди обрабатывают
информацию, участвуют в процессе производства и реализации продукции и т.д. Успех работы предприятия зависит от занятых в нем работников.

ARAM MKHITARYAN
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN COMMERCIAL BANKS OF RA
Key Words: human resources management, commercial
bank, economy, banking system
In today's highly competitive market, fast changing technologies and dependence of company
development on information flow, maximum and efficient utilization of all available resources becomes
particularly significant. Thus, more efficient usage of organization staff potential becomes a major way
to increase market competitiveness, as people process information, participate in production and sales
etc. The success of enterprise mainly depends on workers performace.

ԽՈՐԵՆ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ՓՈՐՁԻ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ավանդների ապահովագրություն, բանկային
համակարգ, խնայողություններ, ավանդների
երաշխավորում
Բանկային բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման գործում պարտադիր պայման է ավանդների
ապահովագրման համակարգերի կենսունակության ապահովումը: Շատ երկրներում բնակչության
վստահության ամրապնդման համար գործում են ավանդների երաշխավորման տարբեր համակարգեր, որոնք իրականացնում են երկու փոխկապված գործառույթ. ֆինանսական աջակցություն
անվճարունակության եզրին հայտնված բանկերին և ավանդատուների խնայողությունների պաշտպանություն՝ վնասի կամ կորստի դեպքում ապահովելով ներդրված ավանդների դիմաց որոշակի
ապահովագրական հատուցումներ:

Ավանդների ապահովագրության համակարգի գործունեությունը և հիմնական մոտեցումները հստակ ուրվագծելու համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել մինչ այժմ եղած
օտարերկրյա փորձն ու ձեռքբերումները:
Բանկային բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման գործում պարտադիր պայման է
ավանդների ապահովագրման համակարգերի կենսունակության ապահովումը: Շատ
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երկրներում բնակչության վստահության ամրապնդման համար գործում են ավանդների
երաշխավորման տարբեր համակարգեր, որոնք իրականացնում են երկու փոխկապված
գործառույթ.
 ֆինանսական աջակցություն անվճարունակության եզրին հայտնված բանկերին,
 ավանդատուների խնայողությունների պաշտպանություն՝ վնասի կամ կորստի
դեպքում ապահովելով ներդրված ավանդների դիմաց որոշակի ապահովագրական հատուցումներ:
Նման ձևով հնարավոր է խուսափել բանկային համակարգի համար անցանկալի
երևույթներից, օրինակ՝ բանկային հաշիվներից ավանդների զանգվածային արտահոսքից:
Ֆինանսական կայունության ապահովման համար շատ երկրներ ընդունել են
ավանդների ապահովագրման համակարգեր (ԱԱՀ)՝ իրենց բանկային հաճախորդներին
պաշտպանելու և ապահովագրելու նպատակով: Նման համակարգերի գործառույթներն են.
 ապահովել հաճախորդների (հատկապես՝ մանր ավանդատուների) պաշտպանությունը,
 նպաստել ֆինանսական համակարգի կայունությանը և բանկերի նկատմամբ
բնակչության վստահության ամրապնդմանը,
 ավելացնել բանկերի կողմից խնայողությունների ներգրավման ծավալները և նպաստել տնտեսական աճին,
 սահմանել պետական միջամտության կառուցակարգեր՝ դժվար կացության մեջ
հայտնված բանկերին ֆինանսական օժանդակություն տրամադրելու տեսանկյունից:
ԱԱՀ-ի հետ կապված՝ կարող են կիրառվել հետևյալ 6 կառուցակարգերը.
1. պաշտպանության և երաշխավորման մեխանիզմների բացակայություն (Նոր Զելանդիա),
2. բանկի լուծարման դեպքում ավանդների վճարման իրավական առաջնահերթության տրամադրում (Ավստրալիա և Մոնղոլիա),
3. անորոշություն՝ ծածկույթի հետ կապված (Լատինական Ամերիկայի երկրներ),
4. ենթադրելի երաշխիքներով համակարգեր (55 երկիր)1,
5. հստակեցված սահմանափակ ծածկույթով համակարգեր (68 երկիր),
6. հստակեցված երաշխիքներով համակարգեր (ճգնաժամային և հետճգնաժամային
երկրներում)2:
Ներկայումս շատ տեսաբաններ հակված են այն տեսակետին, որ միայն 5-րդ ընտրանքն է համահունչ շուկայական համակարգին: Փորձենք ուսումնասիրել դրանցից յուրաքանչյուրը և հիմնավորել 5-րդ ընտրանքի նպատակահարմարությունը:

1
2

Kyei, Alexsander, Deposit Protection Arrangements: A survey, IMF Working Paper No. 95/134, 2013. NY.
Demirguc-Kunt, Asi and E.Detragiache, 1999, Does Deposit Insurance Increase Banking System Stability?, World
Bank Policy Research W.P., No 247, Garcia, Gillian 1999, Deposit Insurance: Actual and best practices IMF
WP/99/54 և այլն:
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Առաջին և երկրորդ ուղիները գործնականում հազվադեպ են կիրառվում: Առաջին
ուղու հազվադեպ կիրառությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ավանդատուների վստահությունը բավական ծանրակշիռ հանգամանք է բանկային համակարգի
բնականոն զարգացման համար, իսկ այս պարագայում, փաստորեն, դա չի խրախուսվում: Ավանդատուները, ի տարբերություն պետության, ի զորու չեն հսկելու իրենց սպասարկող բանկի ֆինանսատնտեսական գործունեությունը, հետևաբար՝ երկրորդ ուղու
պարագայում սա կարող է հանգեցնել նրան, որ դժվարություններ կրող բանկերը դիմեն
առավել բարձր ռիսկային գործարքների՝ էլ ավելի փոշիացնելով բնակչության միջոցները:
Ընդհանրապես, ցանկացած տիպի անորոշություն ցանկալի երևույթ չէ, իսկ օրենսդրական անորոշությունը՝ առավել ևս, ուստի այս պատճառով երրորդ ուղին առհասարակ ողջունելի չէ: Չորրորդ ուղու դեպքում ենթադրվում է, որ պետությունը պետք է սատարի
բանկերին դժվարին պահերին՝ հանդես գալով որպես վերջին ատյանի վարկատու: Վեցերորդ ուղին հիմնականում կիրառվում է համակարգային ճգնաժամերի դեպքում՝ բնակչության խնայողությունների ներգրավման և վստահության ձևավորման նպատակով: Սակայն լրիվ երաշխիքները կհանգեցնեն նրան, որ կնվազեն բանկի մանրևելու խթանները՝
միջոցների առավել արդյունավետ տեղաբաշխման հետ կապված: Փաստորեն, այս դեպքում պետությունը կսատարի բանկերին՝ գերշահույթ ստանալու նպատակով միջոցներն
ուղղելու առավել բարձր ռիսկային ոլորտներ: Չորրորդ և վեցերորդ ուղիներն ունեն մեկ
բացասական ընդհանրություն. դրանք նպաստում են բարոյական վտանգի ստեղծմանը1 և
անբարենպաստ ընտրությանը2:
Ավանդների ապահովագրման համակարգերը, ըստ ստանձնած պարտավորության,
լինում են՝
ա) սահմանափակ պարտավորություններով օժտված,
բ) լայն պարտավորություններով օժտված3:
Սահմանափակ պարտավորություններով օժտված ավանդների ապահովագրման
համակարգերը.
 երաշխավորում են մանր ավանդատուներին,
 սահմանում և հավաքագրում են մուտքավճարները,
 իրականացնում են հիմնադրամի կառավարումը,
 վերլուծում են բանկերից ստացված տեղեկությունները և հաշվետվությունները:
Լայն պարտավորություններով օժտված համակարգերը, ի լրումն վերոհիշյալի, ստանձնում են նաև հիմնախնդրային բանկը լուծարելու իրավասությունը:
1

Ապահովագրության մեջ բարոյական վտանգ առկա է այն դեպքում, երբ երաշխավորման պայմանները
խթանում են առավել բարձր ռիսկային պարտավորությունների ստանձնումը - moral hazard:
2
Անբարենպաստ ընտրությունը բանկային գործում հաճախ առաջանում է այն ժամանակ, երբ երաշխիքներն
ավելի արժեքավոր են դժվարություններ կրող բանկի համար: Հետևաբար՝ դժվարություններ կրող բանկն
ավելի շատ է ցանկանում միանալ միատեսակ սխեմաներով համակարգերի, քանի որ մնացած դեպքերում
բավական բարձր է սնանկացման հավանականությունը-adverse selection:
3
Gillian Garsia, Deposit Insurance and Crisis Management, WP/00/57 IMF, 2013, NY.
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Զարգացած երկրների բանկային ավանդների ապահովագրության արդյունավետ
համակարգը ենթադրում է հետևյալ քայլերի հետևողական իրագործում.
 ստեղծել քաղաքական և օրենսդրական համապատասխան բազա,
 ելնելով բանկերի սեփական կապիտալի մեծությունից՝ նրանց թույլատրել մասնակցել համակարգի աշխատանքներին,
 ավանդների ապահովագրության համակարգը վերահսկող մարմնին օժտել անկախությամբ,
 համակարգն ապահովել համապատասխան ֆինանսավորմամբ և որակյալ անձնակազմով:
Այս առումով, առանձնակի կարևորություն ունի մի շարք առաջավոր երկրներում
ԱԱՀ-ի հետ կապված փորձի ուսումնասիրությունը:
Շատ երկրներ, ի պատասխան բանկային ճգնաժամերի, ընդունել են ԱԱՀ: Դրանց
մոտավորապես 2/3-ը հիմնադրվել է վերջին 20 տարիներին: 2014 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ ԱԱՀ ունի 88 երկիր:
Երկրների մեծամասնությունում գոյություն ունեն ավանդների ապահովագրության
երկու տիպի համակարգեր՝ հստակեցված և ենթադրելի: Հստակեցվածի դեպքում հիմնական առանձնահատկությունները (առավելագույն ծածկույթի սահմանները և այլն) ամրագրվում են օրենքով (2003 թ. հունվարի 1-ի դրությամբ այդպիսի համակարգ ունեցող
երկրների թիվը հասել է 68-ի) (գծապատկեր 1):
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Երբ այսպիսի առանձնահատկություններն օրենքով ամրագրված չեն, ընդունված է
ասել, որ երկիրն ունի ենթադրելի ԱԱՀ:
Առաջին համանման համակարգը հիմնադրվել է 1934 թ. ԱՄՆ-ում, որի գործադիր
մարմինը Ավանդների ապահովագրման ֆեդերալ կորպորացիան (ԱԱՖԿ) էր: Հետագայում, տեսնելով հստակեցված համակարգի արդյունավետությունը, 1961 թ. սկսած, դա
ներդրվեց նաև այլ երկրներում (Նորվեգիա և Հնդկաստան): Նախկին ԽՍՀՄ տարածքից
նման համակարգեր ունեն Բալթյան երկրները1 (որոնք ներդրել են այդ համակարգերը՝
համաձայն Եվրոմիության հանձնարարականի)2 և Ուկրաինան (1998 թ.):
Որոշ երկրներ ընդունել են մեկից ավելի համակարգեր՝ պաշտպանությունը տարածելով այլ ֆինանսական ինստիտուտների վրա (առևտրային բանկեր ֆինանսավարկային
հաստատություններ): Այս ուղին են որդեգրել Ճապոնիան, Ֆրանսիան, Իտալիան, Գերմանիան, Իսլանդիան, Նորվեգիան, որոնք ունեն երկու առանձին երաշխավորման համակարգեր, իսկ Իսպանիան՝ նույնիսկ երեք3:
Համակարգերի ընդհանուր նպատակներից է նաև այն ավանդների տեսակների և
չափերի որոշումը՝ ըստ որի պետք է ծածկույթ ապահովվի: Որոշ խոշոր ավանդների
խմբեր՝ ազգային բանկերի օտարերկրյա ավանդները, օտարերկրյա բանկերի ազգային
ավանդները, միջբանկային ավանդները, ինչպես նաև օտարերկրյա արժույթով ընդունված ավանդները, հաճախ դուրս են մնում ԱԱՀ ծածկույթի դաշտից:
Որոշ երկրների համակարգեր պաշտպանությունը տարածում են միայն որոշակի արժույթով ավանդների զամբյուղի վրա. Ավստրիան, Բելգիան, Ֆրանսիան ավանդների
գծով ծածկույթը տարածում են միայն Եվրոմիության անդամ երկրների կողմից ընդունված ավանդների վրա: Մինչդեռ Ջիբրալթարը, Իռլանդիան, Լիտվան և Միացյալ Թագավորությունը, ի լրումն վերոհիշյալի, ծածկույթը տարածում են նաև ֆունտ ստեռլինգով ընդունված ավանդների վրա:
Հստակեցված համակարգեր ունեցող շատ երկրներ չեն երաշխավորում միջբանկային ավանդները: Սա գլխավորապես կատարվում է այն պատճառով, որ, ի տարբերություն
մանր ավանդատուների, բանկերը ի զորու են վերահսկելու իրենց գործընկերների ֆինանսական ռեսուրսները: Միջբանկային ավանդների վրա ծածկույթի տարածումը կնվազեցնի բանկի խթանները՝ հսկելու մյուս բանկին, և, որպես արդյունք, կթուլանա բանկային հատվածի շուկայական կարգապահությունը:
Բանկերը, ֆինանսավորման տեսանկյունից, ավանդների ապահոգրման համակարգերը բաժանում են երկու խմբի: Առաջին խմբում այն համակարգերն են, որոնք պայմանագրային հիմունքներով ձևավորվում են անդամ ինստիտուտների կողմից՝ ֆոնդին

1
2

3

Էստոնիայում և Լատվիայում գործում է 1998 թ., իսկ Լիտվայում՝ 1996 թ.:
European Union, Directive 94/19/EC of the European Parliament and of the Council on Deposit Guarantee
Schemes, 1994, Official Journal of the European Communities, No. L 135/5-12.
Իսպանիայում կան առևտրային բանկերի, խնայողական բանկերի և վարկային կոոպերատիվների 3 առանձին երաշխավորման ֆոնդեր, որոնցում անդամակցությունը կամավոր է:
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ուղղվող պարբերաբար և ուղղակի ֆինանսական օժանդակությունների հաշվին, երկրորդում՝ անուղղակիորեն ֆինանսավորվողները:
Հստակեցված ԱԱՀ ունեցող 68 երկրից (աղյուսակ 1) միայն 10-ում են համակարգերը
ֆինանսավորվում անուղղակիորեն1, ընդ որում, դրանցից 8-ը եվրոպական երկիր է: Ֆինանսավորումը կարող է լինել ինչպես ամրագրված, այնպես էլ փոփոխական տոկոսադրույքներով:
Աղյուսակ 1
Հստակեցված ԱԱՀ ունեցող երկրներն ըստ տնտեսական զարգացման աստիճանի
Զարգացած

Զարգացող

Անցումային

Կանադա

Արգենտինա

Բուլղարիա

Դանիա

Բահրեյն

Էստոնիա

Ֆրանսիա

Բրազիլիա

Խորվաթիա

Գերմանիա

Էկվադոր

Հունգարիա

Թայվան

Կամերուն

Լատվիա

Իտալիա

Կոլումբիա

Լեհաստան

Ճապոնիա

Թուրքիա

Լիտվա

Նիդեռլանդներ

Չադ

Սլովակիա

Նորվեգիա

Հնդկաստան

Մակեդոնիա

Իսպանիա

Շրի-Լանկա

Ռումինիա

Շվեդիա

Պերու

Չեխիա

Շվեյցարիա

Ուգանդա

Ուկրաինա

ԱՄՆ

Օման

Միաց. Թագավորություն

Ֆիլիպիններ

Կորեա

Վենեսուելա

Ավստրիա

Մեքսիկա

Բելգիա

Տանզանիա

Ֆինլանդիա

Տրինիդատ և Տոբակո

Հունաստան

Նիգերիա

Իսլանդիա

Միկրոնեզիա

Իռլանդիա

Մարշալյան կղզ.

Լյուքսեմբուրգ

Քենիա

Պորտուգալիա

Գաբոն
Ջիբրալթար
Ճամայկա
Հաս. Գվինեա

1

Ավստրիա, Բահրեյն, Չիլի, Ֆրանսիա, Ջիբրալթար, Իտալիա, Լյուքսեմբուրգ, Նիդեռլանդներ, Շվեյցարիա,
Միացյալ Թագավորություն:
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ХОРЕН МХИТАРЯН
АНАЛИЗ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА СТРАХОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ
Ключевые слова: страхование депозитов, банковская система, сбережения, гарантирование депозитов
Необходимым условием в деле благоприятного формирования банковской сферы является
обеспечение жизнедеятельности системы страхования депозитов. Во многих странах для укрепления уверенности населения действуют различные системы гарантирования депозитов,
которые осуществляют две взаимосвязанные функции - финансовое содействие банкам, оказавшимся на грани банкротства и охрана сбережений вкладчиков, в случае потери и ущерба,
обеспечивая определенное возмещение вложенных сбережений.

KHOREN MKHITARYAN
ANALYSIS OF FOREIGN EXPERIENCE IN REGARD TO DEPOSITS INSURANCE
Key Words: deposit insurance, banking system, savings,
deposit assurance
Maitenance of viability in system of deposits insurance is indispensable condition for favorable
banking formation. In many countries to strengthen population confidence various systems of deposits
warranties operate with fulfillment of two interconnected functions: financial assistance to banks on the
verge of bankruptcy and protection of investors' savings providing loss and damage thus guaranteing
certain compensation of savings invested.

ԳԱԳԻԿ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ
Դասախոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՄՈՐՏԻԶԱՑԻԱՅԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԸ
Հիմնաբառեր. ամորտիզացիա,
մաշվածք,
վճարային
ծախս, կուտակային ծախս, ծախս, չվաստակած ֆինանսական եկամուտ, չկրած
տոկոսային ծախս, գուդվիլ
Հոդվածում ներկայացված են ոչ ընթացիկ ակտիվների մաշվածության և ամորտիզացիայի
կատեգորիաների տարբերակումը, ինչպես նաև ամորտիզացիայի բնութագիրը ֆինանսական տեսանկյունից:

Ոչ ընթացիկ ակտիվների հաշվապահական հաշվառման կարևոր բաժիններից է
ամորտիզացիայի հաշվառումը:
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Ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռքբերման նպատակով ներդրված սեփական միջոցների
հետգնման կամ փոխհատուցման տարբերակներից են`
- ոչ ընթացիկ ակտիվների վաճառքից (իրացումից) ակնկալվող փոխհատուցումը,
- ոչ ընթացիկ ակտիվների օգտակար օգտագործումից սկզբնական արժեքի ամորտիզացմամբ, այն է` արժեքի աստիճանաբար, մաս առ մաս թողարկված արտադրանքի (կատարված աշխատանքների, մատուցված ծառայությունների) ինքնարժեքին վերագրելով, որն էլ, իր հերթին, ներառելով վաճառքի (իրացման) գնում, այդ
կարգով փոխհատուցվում է իրացումից ստացվող հասույթի կազմում:
Ոչ ընթացիկ ակտիվների յուրաքանչյուր տեսակի գծով ամորտիզացումը կատարվում
է տարբեր սկզբունքներով:
Ֆինանսական տեսակետից՝ ամորտիզացիան արտադրական ծախսում է կամ արտաարտադրական ծախս: Ծախսեր-ծախսումներն ըստ որոշակի հատկանիշների նմանության տարբեր դասակարգումների են ենթարկվում (փոփոխուն և հաստատուն, ուղղակի
և անուղղակի, հիմնական, վերադիր և այլն):
Դրանք լինում են նաև վճարային և կուտակային: Վճարային ծախսեր-ծախսումները
հանգեցնում են դրամի փաստացի ծախսի (ելքի): Ամորտիզացիան կուտակային ծախսերծախսում է և չի առաջացնում դրամի փաստացի ծախսի (ելքի) այնքան ժամանակ, քանի
դեռ ամորտիզացիայի առարկա հանդիսացող ակտիվը` հիմնական միջոցը, ոչ նյութական
ակտիվը և այլն, չեն նորացվել (փոխարինվելով նորով):
Ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիայի արդյունքում կուտակված միջոցների
հաշվին հիմնականում նոր` լրացուցիչ միավոր ոչ ընթացիկ ակտիվ ձեռք չի բերվում, այլ
առկա ֆիզիկապես մաշված, ոչ ընթացիկ ակտիվը փոխարինվում է նորով: Այն չի ուղղվում արտադրական կամ տեխնիկական ընդլայնմանը: Եթե անգամ հինը դրանից հետո
շարունակվում է օգտագործվել, ապա, միևնույնն է, դա նվազելու հավանականությամբ
միավոր է և չի կարող մրցակցել նորի նմանօրինակ արտադրական տեսակի հետ: Օրինակ՝ հիմնական միջոցը, որը էականորեն կտարբերվի նախորդից բարձրարտադրողականությամբ, բազմագործառութայնությամբ, աշխատանքի արդյունքի բարձր որակով և
շուկայական մրցունակությամբ:
Ամորտիզացիան կազմակերպության կողմից պահպանված (կուտակված) ռեսուրս
(պաշար) է և յուրօրինակ դոտացիա և այդ առումով ունակ է ինքնաֆինանսավորման:
Նախկինում ամորտիզացիոն հատկացումներից կուտակված միջոցների մի որոշակի
հատվածը ներառվում էր ֆինանսավորման աղբյուրներում որպես հիմնական միջոցների
լրիվ վերականգնմանն ուղղվող միջոց, որի տեսակարար կշիռը ընդհանուր մասհանումների գումարում 80% էր, իսկ մնացած 20%-ը ուղղվում էր հիմնական միջոցների նորոգումներին: Այժմ ամորտիզացիոն հատկացումների գումարները, նախ՝ կուտակվում են,
ապա ուղղվում ոչ ընթացիկ ակտիվների վերականգնմանը:
Սխալմամբ մաշվածության և ամորտիզացիայի տնտեսագիտական կատեգորիաները
(հասկացությունները) հաճախ նույնացվում են: Հիմնական միջոցների հաշվառման ժամանակ դա ավելի զգալի է, և որոշ դեպքերում մաշվածքի փոխարեն որպես հոմանիշ կամ
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համարժեք օգտագործվում է «ամորտիզացիա» կատեգորիան: Դա բացատրվում է նրանով, որ հիմնական միջոցի վիճակը բնութագրվում է մաշվածության աստիճանով, և դրան
համապատասխան գումարի չափով է կատարվում ամորտիզացումը:
Իրականում դրանք տարբեր կատեգորիաներ են և բնութագրում են տնտեսագիտական նույն երևույթի տարբեր կողմերը: Այսպես՝ մաշվածությունը հիմնական միջոցների
ֆիզիկական փաստացի վիճակի բնութագրումն է, որը ցույց է տալիս, թե օգտակար օգտագործման ժամանակ որքանով է այն օգտագործվել կամ սպառվել (սպառել իրեն), իսկ
ամորտիզացիան ցույց է տալիս, թե որքանով է հիմնական միջոցների ձեռքբերման
(պատմական) արժեքը փոխանցվել, վերագրվել թողարկվող արտադրանքի, կատարված
աշխատանքների կամ մատուցված ծառայությունների ինքնարժեքին: Հաճախ հիմնական
միջոցների փոխանցվող արժեքի (ամորտիզացիայի) մեծությունը համամասն չի լինում
նրա իրական` փաստացի մաշվածության աստիճանին:
Ամորտիզացումը (արժեքի վերագրումը ինքնարժեքին) կատարվում է օգտակար օգտագործման նվազագույն տարիների ընթացքում, աստիճանաբար` մաս առ մաս, որոշակի չափաքանակներով: Այդ չափաքանակների որոշումը կամ սահմանումը կատարվում է
տարբեր սկզբունքներով հաշվարկների միջոցով` կամ դրա փաստացի մաշվածության
աստիճանին համամասն, կամ անկախ դրա փաստացի մաշվածության վիճակից, աշխատանքի բեռնվածությունից` օգտակար օգտագործման նվազագույն տարիների համամասնությամբ` հավասարաչափ մեծությամբ, մեկ այլ դեպքում՝ պայմանական հաշվարկների
միջոցով և այլն: Հիմնական միջոցների պարագայում այն կապվում է մաշվածության աստիճանի հետ: Այստեղից էլ առաջացել է այն թյուր կարծիքը, որ «մաշվածություն» և
«ամորտիզացիա» հասկացությունները նույնն են:
Մաշվածությունը և ամորտիզացիան որպես առանձին տնտեսագիտական կատեգորիաներ, կարելի է ներկայացնել հետևյալ օրինակների միջոցով:
Եթե հիմնական միջոցները օգտակար օգտագործման ընթացքում սպառվում են`
մաշվում են և կորցնում նախկին որակը, հատկությունը, տեսքը թողարկված ապրանքի,
կատարված աշխատանքի կամ մատուցված ծառայության պատճառով, այն չափով, որ
մաշվել են, այդ չափով էլ իրենց արժեքը պետք է հաղորդեն, փոխանցեն կամ վերագրեն
տվյալ արտադրանքի, աշխատանքի կամ ծառայության ինքնարժեքին: Այլ հարց է, թե որքանով է հնարավոր ճշգրտորեն որոշել փաստացի աշխատանքի արդյունքում իրական
մաշվածության աստիճանը, որպեսզի դրան համարժեք գումարի չափով սկզբնական արժեքի մի հատվածը ամորտիզացվի և վերագրվի թողարկման ինքնարժեքին:
Հիմնական միջոցների պարագայում հաշվառման մեջ նույն երևույթի տարբեր կողմերը բնութագրելիս զուգահեռաբար օգտագործվում են և՛ մաշվածքի, և՛ ամորտիզացիայի
հասկացությունները: Սակայն միշտ չէ, որ այս երկու հասկացությունները օգտագործվում
են զուգահեռաբար:
Հակառակ դրան, ավելի շատ են երևույթները, որոնց բնութագրման ժամանակ օգտագործվում է միայն ամորտիզացիայի հասկացությունը, բայց արդեն այլ, միմյանցից
տարբեր տնտեսագիտական հասկացությունների հետ: Վերը նշվածները մեկնաբանելու
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համար տարբեր երևույթների ամորտիզացումը ներկայացնենք սխեմատիկորեն (կամ՝
բանաձևի միջոցով).
1. Հիմնական միջոցների ամորտիզացիայի դեպքում.
Հիմնական միջոցի արժեքը մաշվածության գումարի չափով փոխանցվում է` ամորտիզացվում է թողարկման ինքնարժեքին:
Մաշվող հիմնական միջոցներ (111)
մաշվող հիմնական միջոցի մաշվածություն
(112) փոխանցվում է` ամորտիզացվում է թողարկման ինքնարժեքին
«Հիմնական
արտադրություն» (811):
Հաջորդ օրինակներում այս կատեգորիաները այլևս համատեղ հանդես չեն գալիս:
2. Ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի դեպքում.
Ոչ նյութական ակտիվի արժեքը oգտակար օգտագործման տարիներին համամասն
փոխանցվում է` ամորտիզացվում է, վերագրվում է ծախսերին:
Ոչ նյութական ակտիվ (131) - ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիա (132)
ամորտիզացվում է` վերագրվում է ծախսերին (714):
3. Հիմնական միջոցների ֆինանսական վարձակալության դեպքում.
ա) Վարձատուի մոտ՝
Ստացված վարձավճարները, ըստ համապատասխան ժամանակահատվածի, վերագրվում են՝ ամորտիզացվում եկամուտներին:
Չվաստակած ֆինանսական եկամուտները ամորտիզացված արժեքով հաշվառվող
երկարաժամկետ ֆինանսական ակտիվների գծով (147)
համապատասխան ժամանակահատվածին ստացված վարձավճարի գումարի չափով վերագրվում են` ամորտիզացվում են
ֆինանսական ներդրումներից եկամուտներին (627):
բ) Վարձակալի մոտ՝
Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների
գծով (414)
ամորտիզացվում են՝ վերագրվելով ծախսերին:
Չկրած տոկոսային ծախսեր երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների
գծով (414) վարձավճարները
համապատասխան ժամանակի վճարված վարձավճարի գումարի չափով վերագրվում են
ամորտիզացվում են ֆինանսական ծախսերին
(727):
4. Երկարաժամկետ ֆինանսական ներդրումների դեպքում.
ա) Ներդրման օբյեկտի մոտ՝
Վճարվելիք շահութաբաժնի գումարը (414)
համապատասխան ժամանակաշրջանի համար սահմանված շահութաբաժնի գումարը ամորտիզացվում է ծախսերին
(727):
բ) Ներդրողի մոտ՝
Ստացվելիք շահութաբաժնի գումարը (147)
համապատասխան ժամանակաշրջանի համար սահմանված շահաբաժնի գումարը ամորտիզացվում է
ոչ ընթացիկ ակտիվների ձեռք. եկամուտներին (627):
5. Գուդվիլի դեպքում՝
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ա) Գուդվիլի արժեքը (134)
ակտիվի օգտակար օգտագործման ժամանակահատվածին համապատասխան ամորտիզացվում է (135)
ոչ ընթացիկ ակտիվների
ծախսերին (714):
6. Անհատույց ստացված ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներին վերաբերող
շնորհների դեպքում.
ա) Հիմնական միջոցների արժեքը (111)
օգտակար օգտագործման ժամանակահատվածին համամասն ամորտիզացվում է
ծախսերին (728):
բ) Անհատույց ստացված ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների օգտակար օգտագործմանը համամասն կարգով ակտիվներին վերաբերող շնորհները (421) օգտակար օգտագործման ժամանակահատվածին համապատասխան ամորտիզացվում են
եկամուտներին (628):
7. Ոչ ընթացիկ ակտիվների վերագնահատման արդյունքում.
ա) Արժեքի աճի դեպքում՝
Հիմնական միջոցների արժեքի աճի դեպքում (111)
աճի գումարը խելամիտ ժամանակահատվածում ամորտիզացվում է
եկամուտներին (624 կամ 671):
բ) Արժեքի նվազման դեպքում՝
Հիմնական միջոցների արժեքի նվազման գումարը (111)
խելամիտ ժամանակահատվածում ամորտիզացվում է
ծախսերին (724 կամ 771):
Ամորտիզացիայի ֆինանսական կուտակային ծախսումների տեսանկյունից, հաշվապահական հաշվառման մոտեցումները և հաշվառման մեջ արտացոլման կարգը ցույց
տանք պայմանական օրինակով:
Ընդունենք, որ կազմակերպությունը ձեռք է բերել արտադրական նշանակության
հիմնական միջոց և շահագործման հանձնել 10000 հազ. դրամ սկզբնական արժեքով:
Այն հաշվառման մեջ արտացոլվում է հետևյալ ձևակերպմամբ.
դ 111 մաշվող հիմնական միջոցներ՝ 10000 հազ. դրամ,
կ 521 կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով՝ 10000 հազ. դրամ:
Նախատեսված է, որ այն պետք է ամորտիզացվի օգտակար օգտագործման 5 տարիների ընթացքում` համամասն կարգով (մաշվածության հաշվարկման գծային կամ հավասարաչափ մեթոդով), ամբողջությամբ (պայմանականորեն մնացորդային արժեքն ընդունելով 0): Ընդունենք նաև, որ արտադրական գործընթացում շահագործվել է միայն այդ
հիմնական միջոցը:
Շահագործման առաջին հաշվետու տարում կազմակերպության կողմից թողարկված
արտադրանքի ամբողջ ծավալի արտադրական ծախսումներն են.
նյութեր՝ 30000 հազ. դրամ.
աշխատավարձ՝ 8000 հազ. դրամ,
ամորտիզ. հատկացում՝ 2000 հազ. դրամ,
ընդամենը արտադրական ինքնարժեք՝ 40000 հազ. դրամ:
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Արտադրական ծախսումների սինթետիկ հաշվառման ձևակերպումները.
դ 811 հիմնական արտադրություն՝ 40000 հազ. դրամ,
կ 211 նյութեր՝ 30000 հազ. դրամ,
կ 527 պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով՝ 8000 հազ. դրամ,
կ 112 շահագործման մեջ գտնվող հիմ. միջոցի մաշվածութ.՝ 2000 հազ. դրամ:
Արդյունքում՝ եթե արտադրական ամբողջ ծախսումները անմնացորդ վերածվել են
պատրաստի արտադրանքի (առարկայացվել են), ապա արտադրանքի թողարկման ժամանակ ձևակերպվում է.
դ 215 արտադրանք՝ 40000 հազ. դրամ
կ 811 հիմնական արտադրություն՝ 40000 հազ. դրամ:
Պատրաստի արտադրանքը ևս անմնացորդ` ամբողջությամբ իրացնելիս, եթե վաճառքից (իրացումից) հասույթը սահմանվել 1 43000 հազ. դրամ, ձևակերպվում է.
1) դ 711 իրացված արտադրանքի ինքնարժեք՝ 40000 հազ. դրամ,
կ 215 արտադրանք՝ 40000 հազ. դրամ փաստացի արտադրական ինքնարժեքով,
2) դ 221 դեբիտորական պարտքեր վաճառքի գծով՝ 43000 հազ. դրամ,
կ 611 արտադրանքի, ապրանքների, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից հասույթ՝ 43000 հազ. դրամ՝ իրացումից հասույթի պահի ճանաչմամբ եկամուտներին
վերագրելիս:
Վճարման դեպքում ձևակերպվում է.
3) դ 252 հաշվարկային հաշիվ՝ 43000 հազ. դրամ,
կ 221 դեբիտորական պարտքեր վաճառքի գծով՝ 43000 հազ. դրամ:
Հաշվարկային հաշվում (252) ստացված 43000 հազ. դրամ ընդհանուր գումարի մեջ
փոխհատուցվել է նաև մեկ տարվա 2000 հազ. դրամի ամորտիզացիային հատկացված
գումարը, այսինքն՝ 10000 հազ. դրամ ձեռք բերված ՀՄ արժեքից 2000 հազ. դրամը վերականգնվել է` արժեքի մի մասը հետ է գնվել կամ փոխհատուցվել է:
Կազմակերպությունը ստացված 43000 հազ. դրամ գումարից, նախ՝ փոխանցում և
մարում է ձեռք բերված նյութերի դիմաց մատակարարին ունեցած գնումների գծով պարտավորությունը՝ 30000 հազ. դրամ գումարով.
դ 521 կրեդիտորական պարտքեր գնումների գծով՝ 30000 հազ. դրամ,
կ 252 հաշվարկային հաշիվ՝ 30000 հազ. դրամ:
Դա համարվում է վճարային ծախս, քանի որ հանգեցնում է դրամական միջոցների
փաստացի արտահոսքի (ելքի):
Վճարվում է նաև աշխատավարձի գծով աշխատողներին ունեցած պարտավորությունը.
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դ 527 պարտքեր աշխատավարձի և աշխատակիցների այլ կարճաժամկետ հատուցումների գծով՝ 8000 հազ. դրամ,
կ 252 հաշվարկային հաշիվ՝ 8000 հազ. դրամ:
Նշված գործարքի գումարից 252 հաշվարկային հաշվում մնում է 5000 հազ. դրամ:
2000 հազ. դրամ ամորտիզացիոն հատկացմանը վերաբերվող գումարը ոչ մեկին
վճարելու խնդիր չկա: Այն առանձնացվում և համապատասխան 112 «ՀՄ-ի մաշվածության
հաշվում» կուտակվում է ըստ տարիների, յուրաքանչյուրում՝ 2000 հազարական դրամ՝
մինչև ՀՄ սկզբնական արժեքի` 10000 հազ. դրամ գումարի լրիվ վերականգնումը: Այսպիսով՝ յուրաքանչյուր անգամ 2000 հազ. դրամ ամորտիզացիոն հատկացումը ոչ թե վճարային, այլ կուտակային ծախսում է: Վերը նշված կուտակումը հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլվում է հետևյալ ձևակերպմամբ.
դ 811 հիմնական արտադրություն՝ 2000 հազ. դրամ,
կ 112 հիմնական միջոցների մաշվածություն՝ 2000 հազ. դրամ:
5000 հազար դրամի մյուս մասը` 3000 հազար դրամը, ֆինանսական արդյունքն է`
շահույթը: Վերջինիս մի մասը՝ 20%-ը կամ 600 հազ. դրամը, որպես շահութահարկի գծով
հարկային պարտավորություն ևս փոխանցվում է պետական բյուջե (վճարային ծախսում),
իսկ մնացած 2400 հազ. դրամը զուտ կամ հաշվետու տարվա չբաշխված շահույթն է, որը
նույնպես կուտակվում է (կուտակային ծախսում) կուտակման, սպառման կամ էլ սպառման ոլորտի հիմնադրամներում, հետագայում օգտագործվում արտադրության զարգացման, ընդլայնման, տեխնիկական վերազինման, աշխատակիցներին խրախուսման, սոցիալական խնդիրների լուծման և այլ նպատակներով:
Այսպիսով՝ մեր օրինակում վճարային ծախս- ծախսում են համարվում.
30000 հազ. դրամ՝ նյութերի արժեքի վճարումը,
8000 հազ. դրամ՝ աշխատավարձի վճարումը,
600 հազ. դրամ՝ շահութահարկի գծով ծախսը:
Կուտակային ծախսում է համարվում 2000 հազ. դրամ ամորտիզացիոն հատկացումների գումարը:
Իսկ զուտ շահույթի գումարը կուտակվում է առանձին հաշվում /343 ապա 342/` 2400
հազ. դրամ հաշվետու ժամանակաշրջանի չբաշխված շահույթը կամ զուտ շահույթի գումարը:
Վերջինս, իր հերթին, հաջորդ հաշվետու ժամանակաշրջանում վերագրվում է 342
«Նախորդ տարիների չբաշխված շահույթ (չծածկված վնաս)» հաշվին:
Մաշվածությունը և ամորտիզացիան, որպես առանձին տնտեսագիտական կատեգորիաների տարբերակումներ, ինչպես նաև ամորտիզացիոն հատկացումների կուտակային
ծախսի դասակարգման վերը նշված հատկանիշները պայմանավորվում են ամորտիզացիայի ֆինանսական բնութագիրը:
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ГАГИК НАЛБАНДЯН
ФИНАНСОВЫЙ АСПЕКТ АМОРТИЗАЦИИ
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аккумулированный расxод, расxод, незаработанный финансовый доxод, неношеный
процентный расxод, гудвил
В статье представлены различия между категориями амортизации и изношенности внеоборотныx активов, а также xарактеристика амортизации с финансовой точки зрения.

GAGIK NALBANDYAN
FINANCIAL ASPECT OF DEPRECIATION
Key Words: depreciation, wear and tear, cost of payment,
accrued (accrual) charge, charges (expenses),
unearned financial income, unbearing interest
expense, goodwill
The article presents difference between categories of depreciation of non-current assets and wear
and tear, also description of depreciation from the financial point of view is presented.

ԳՈՌ ՉԱՏԻՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական շուկա, ապահովագրություն,
ապահովագրական շուկա, ապահովագրական համակարգ
ՀՀ տնտեսության զարգացման ցանկացած փուլում մշտապես կարևորվել է ֆինանսական շուկայի դերը: Վերջինիս կարևորագույն օղակներից մեկը` ապահովագրության զարգացումը, երկրի
տնտեսական քաղաքականության կարևորագույն ռազմավարական ուղղություններից է: Արդյունավետ ապահովագրական համակարգի առկայությունը շուկայական համակարգով ցանկացած պետության տնտեսության հարատև զարգացման պարտադիր պայմաններից է: Հոդվածում քննարկված հիմնախնդիրները բացահայտում են ոլորտին առնչվող հիմնական խնդիրները, որոնց վերացումը, գործնականում, կհանգեցնի կատարյալ ապահովագրական համակարգի ձևավորմանը:
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Կառավարման վարչահրամայական համակարգի փլուզումից հետո անցած տասնամյակում հայաստանյան ապահովագրական շուկան ձևավորվեց տարերայնորեն. պետությունը գրեթե չէր վերահսկում և չէր կարգավորում այդ գործընթացը: 1996 թ. հունիսին
ապահովագրության ոլորտում կուտակված հիմնահարցերի լուծման նպատակով ՀՀ ֆինանսների նախարարությունում ստեղծվեց առանձին կառուցվածքային ստորաբաժանում`
ապահովագրական տեսչությունը, իսկ նույն թվականի նոյեմբերի 19-ին ընդունվեց «Ապահովագրության մասին» ՀՀ օրենքը:
ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման և ապահովագրության
ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի բարեփոխումների ուղղությամբ կարևոր քայլ էր ֆինանսական համակարգի կարգավորման և վերահսկողության միասնական մոդելին անցումը, որը արդյունավետ կիրառություն ուներ զարգացած երկրներում` սկսած նախորդ
դարի 90-ական թվականներից: Այս մոդելի ներդրման համար իրավական հիմք դարձավ
«Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման
մասին» ՀՀ օրենքը1: Այդ օրենքով 2006 թ. հունվարի մեկից ՀՀ կենտրոնական բանկին
փոխանցվեցին ֆինանսական համակարգի երկու կարևոր բաղադրիչների` արժեթղթերի
և ապահովագրության ոլորտների վերահսկողության և կարգավորման գործառույթները:
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ նոր օրենքն
ընդունվեց 2007 թվականին2: Նույն թվականին վերափոխվեցին «ՀՀ քաղաքացիական
օրենսգրքի» 54-րդ գլխի գրեթե բոլոր հոդվածները: Կենտրոնական բանկը վերահաստատեց ՀՀ կառավարության` ապահովագրական գործընթացին առնչվող որոշումները, ընդունվեցին ոլորտը կանոնակարգող մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր:
Ավտոքաղաքացիական պատասխանատվության ապահովագրման ինստիտուտը
Հայաստանում ներդրվեց 2011 թ. հունվարի մեկին։ Հայկական երեք ապահովագրական
ընկերությունների ԱՊՊԱ փոխհատուցումների վճարները 2013 թվականի հունվար–մայիսին եղել են ապահովագրական շուկայի փոխհատուցումների ողջ ծավալի 68,6 տոկոսը
կամ մոտ 2979 մլն դրամ: Հայաստանում գործող բոլոր ապահովագրական ընկերությունների փոխհատուցումների ընդհանուր ծավալը 2013 թ. հունվար-մայիսին մոտ 338 մլն
դրամ էր։
Ապահովագրության ոլորտը ֆինանսական հատվածում ամենաշահութաբերն է: Շահութաբերությունը գնահատելու նպատակով ապահովագրության ոլորտում օգտագործում
են հետևյալ երկու հարաբերական ցուցանիշները` զուտ շահույթ/ակտիվների միջին մեծություն (ROA) և զուտ շահույթ/ընդհանուր կապիտալի միջին մեծություն (ROE): Ակտիվների
շահութաբերությունը 2011 թ. եղել է 5.8%, իսկ ըստ ընդհանուր կապիտալինը` 12.1% (գծապատկեր 1):

1

«Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ
օրենք, ընդունվել է 22.12.2005 թ.:
2
«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունվել է 09.04.2007 թ.:
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Այսպիսի շուկայի համար, որտեղ ընկերություններից մեկի գործողությունները կարող
են ազդել շուկայի բնականոն ընթացքի վրա, խիստ կարևորվում են մասնակիցների գործունեության արդյունավետության և շուկայի կայունության գնահատման ու ապահովման
խնդիրները:
ՀՀ ապահովագրական շուկայի վերլուծության, ապահովագրական ընկերությունների
վարկանշային գնահատականներ ստանալու և ներուժը գնահատելու տեսանկյունից օգտակար է գործող ընկերությունների համեմատական արդյունավետության գնահատումը,
ինչը հնարավորություն է ընձեռում համատեղ դիտարկելու նաև վերը քննարկված ցուցանիշները:

Գծապատկեր 1. Ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների շահութաբերության (ROA)
և ընդհանուր կապիտալի շահութաբերության (ROE) փոփոխությունը
2006-2011 թթ.

Գծապատկեր 2. ՀՀ ապահովագրական ընկերությունների գործունեության
արդյունավետության եզրագիծը
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ՀՀ ապահովագրական շուկայում «Նաիրի-Ինշուրանս», «Ռասկո» ապահովագրական
ընկերություններն իրենց ռեսուրսներն օգտագործում են առավելագույն արդյունավետությամբ, իսկ մյուս ընկերությունների աշխատանքում առկա են անարդյունավետության
տարրեր: Շուկայում անարդյունավետ գործող ապահովագրական ընկերությունների շարքը գլխավորում է «Կասկադ-Ինշուրանս» ընկերությունը, որի համեմատական արդյունավետության գնահատականը ամենացածրն է: Ի դեպ, 2012 թ. հունիսի 12-ի ԿԲ որոշմամբ
ուժի մեջ է մտել «Ինգո Արմենիա» և «Կասկադ Ինշուրանս» ապահովագրական ընկերությունների միաձուլման որոշումը1:
ՀՀ ապահովագրական շուկայում մատուցվում են միայն ոչ կյանքի ապահովագրության գծով խիստ սահմանափակ թվով ապահովագրական ծառայություններ: ՀՀ ապահովագրական ընկերությունները ներդրումային գործընթացներով, որպես եկամտի
ստեղծման ուղղություն, գրեթե չեն զբաղվում, ինչի ապացույցն է նաև այն, որ նրանց ակտիվների ու կապիտալի շահութաբերությունը փաստացի անկախ է կապիտալ ներդրումներից, և եկամտաբերությունն ամբողջովին կախված է ապահովագրական գործարքների
արդյունքներից:
ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման շարժընթացը ցույց է տալիս, որ այն անհամաչափ է, մեծապես կախված ՀՀ Կառավարության և արտասահմանյան կապիտալով
խոշոր ընկերությունների որոշումներից: Ապահովագրական շուկայի ապահովագրավճարների և պայմանագրերի գերակշիռ մասն ապահովվում է պարտադիր ապահովագրությամբ իրականացվող ԱՊՊԱ-ի միջոցով (69%-ից ավելին): Կամավոր ապահովագրության և ՀՆԱ-ի, կամ բնակչության եկամուտների աճի տեմպերի միջև հստակ կախվածություն չի դրսևորվում (գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. ՀՆԱ և կամավոր ապահովագրությամբ ստացված ապահովագրավճարների
աճի (մեկ բնակչի հաշվով) տեմպերը (2006-2011 թթ.)

1
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Կամավոր ապահովագրական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկի աճի
տեմպերի անհամապատասխանությունը համախառն արդյունքի կամ բնակչության եկամուտների աճի տեմպերին, այն դեպքում, երբ շուկան հեռու է այդ ծառայությունների
նկատմամբ հագեցվածությունից, կարելի է բացատրել գնային և տարաբնույթ ոչ գնային
գործոններով, որոնք կարելի է դիտել որպես ՀՀ ապահովագրական շուկային բնորոշ
հիմնախնդիրներ: Այդ գործոններից հատկապես կարևոր են.
 բնակչության շրջանում այդ ծառայություններից օգտվելու մշակույթի պակասը,
 ապահովագրական ընկերությունների նկատմամբ անվստահությունը,
 գործազրկության բարձր մակարդակը,
 բնակչության եկամուտների ցածր մակարդակը:
ՀՀ-ում ձևավորված ապահովագրական հարաբերությունները գրեթե հաշվի չեն առնում մարզերի և համայնքների տնտեսական շահերը, դրա հետևանքով հանրապետության տարածքային միավորներում, որպես շուկայական ենթակառուցվածք, գրեթե չի օգտագործվում ապահովագրության ներուժը, այնինչ դա մեծապես կարող էր նպաստել
մարզերի և համայնքների սոցիալ-տնտեսական զարգացմանը:
ՀՀ ապահովագրական շուկայի ներկա իրավիճակի, զարգացման հետագծի, շուկայում ձևավորված հիմնախնդիրների և դրանց պատճառահետևանքային կապերի վերլուծությունը հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ միայն շուկայական մեխանիզմները կարճաժամկետ հատվածում չեն կարող ապահովել այդ շուկայի զարգացման ցանկալի շարժընթաց, և իներցիոն (ինքնազարգացման) պարագայում մոտակա տարիներին տնտեսությունը և հանրությունը չեն կարող ակնկալել ցանկալի որակի և քանակի ապահովագրական
ծառայություններ:
ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման խոչընդոտների վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու լուծում պահանջող խնդիրների բազմություն, որոնց
շարքում հատկապես կարևորվում են.
- ենթակառուցվածքների ստեղծում, ինչը կնպաստի ապահովագրական շուկայի
մասնակիցների շահերի պաշտպանությանն ու փոխհամաձայնեցմանը,
- ՀՀ ապահովագրական շուկայի իրավիճակի պարբերական մշտադիտարկում, որը
հնարավորություն կընձեռի ժամանակին բացահայտելու հակասություններն ու բացասական միտումները,
- ՀՀ բնակչության ապահովագրական մշակույթի և ֆինանսական գրագիտության
մակարդակի բարձրացում, ինչը կնպաստի այդ ծառայությունների
հանդեպ կամավոր պահանջարկի մեծացմանը,
- ապահովագրական նոր դասերի ներդրում այնպիսի ոլորտներում, որոնք տնտեսության զարգացման ներկա փուլում համարվում են զարգացման գերակա ուղղություն. խոսքը, մասնավորապես, գյուղատնտեսության մասին է,
- գործատուի միջոցներով պարտադիր ապահովագրության տրամադրում այն
ոլորտներին, որտեղ կարող են առաջանալ աշխատողի առողջության հետ կապված խնդիրներ:
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ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման տեսանկյունից, վերը թվարկված
խնդիրներից յուրաքանչյուրն ունի այլընտրանքային լուծումների բազմություն, և առանց
դրանց էությունը բացահայտելու, առանց լավագույն տարբերակների ընտրության ու հիմնավորման, միջոցառումների ներկայացումը ընկալվում է որպես սոսկ ձևական մոտեցում:

ГОР ЧАТИНЯН
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СТРАХОВАНИЯ В РА
Ключевые слова: финансовый рынок, страхование, рынок
страхования, система страхования
Финансовый рынок страны играет важную роль на любом этапе экономического развития
РА. Одна из главных составляющих финансового рынка – страхование, является стратегическим направлением в составе экономической политики.Наличие эффективной системы страхования является одним из главных условий динамичного развития экономики любой страны. В
статье затронуты те проблемы, решение которых на практике приведет к формированию
совершенной системы страхования.

GOR CHATINYAN
FEATURES OF INSURANCE DEVELOPMENT IN RA
Key Words: financial market, insurance, insurance market,
insurance system
Financial market of the country plays an important role at any stage of economic development.
One of the main components of financial market is insurance being a strategic direction of economic
policy. Availability of efficient insurance system is a main precondition for dinamic development of any
country's economy. The article presents issues the solution of which will lead to formation of a perfect
insurance system.
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ՍՈՒՐԵՆ ՊԱՐՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԿՈՒՏԱԿԱՅԻՆ ԿԵՆՍԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. կուտակային կենսաթոշակային համակարգ,
պետություն-գործատու-աշխատող,
խթանման համակարգ, կենսաթոշակային ֆոնդեր
Ներկայումս կենսաթոշակային համակարգի կատարելագործումը օրակարգային հարցերից է
աշխարհի տարբեր երկրներում՝ անկախ զարգացման մակարդակից: Միջազգային փորձը վկայում
է, որ կենսաթոշակային բարեփոխումների մշակման և հաստատման համար անհրաժեշտ է բնակչության իրազեկվածության և աջակցության բարձր մակարդակ, հակառակ դեպքում` մեծ է ձախողման վտանգը:

ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 02.04.2014 թ. ՍԴՈ-1142 որոշումն ամբողջությամբ կատարելու դեպքում, նկատի ունենալով դրա համակարգային բնույթը, միջազգային փորձն ու Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը, մեր կարծիքով՝ կենսաթոշակային համակարգը պետք է կառուցվի ըստ համապատասխան մոտեցումների:
Նախ՝ կենսաթոշակային ապահովությունը պետք է դիտարկվի որպես անձի իրավունք: Այս իրավունքի իրականացման համար պետք է սահմանվեն պարտադիր պետական, կամավոր-մասնավոր (անձնավորված) և կամավոր-կոորպորատիվ համակարգեր:
Պետք է սահմանվի, որ ցանկացած համակարգով անձի անունով կամ հաշվին ձևավորված կենսաթոշակային միջոցները կարող են ամբողջությամբ ժառանգվել, ինչպես նաև
ժառանգի ցանկությամբ՝ միանվագ վճարվել: Վերջին դեպքում կարող է դրվել դիսկոնտավորման պայման:
Երկրորդ՝ կենսաթոշակային ապահովությունը պետք է դիտարկվի որպես պետության պոզիտիվ (դրական) պարտավորություն: Սա նշանակում է, որ պետությունը պետք է
նախատեսի մարդու կենսաթոշակային ապահովության իրականացման համար լայն
մասնակցության հնարավորություն՝ հասարակության բոլոր շերտերի ընդգրկմամբ: Սերունդների համերաշխության սկզբունքի վրա հիմնված պետական կենսաթոշակային համակարգի գործունեությունը պետք է համարվի պարտադիր:
Երրորդ՝ համակարգը պետք է ապահովի անհրաժեշտ հաշվետվողականություն: Այսինքն՝ կենսաթոշակային ողջ համակարգը պետք է գործի հրապարակայնության, հանրային և մասնավոր մասնակցային վերահսկողության սկզբունքներով: Պետական կենսաթոշակային համակարգի գործունեությունը մշտապես պետք է գտնվի կառավարության և
կենտրոնական բանկի հսկողության, ինչպես նաև Ազգային ժողովի և քաղաքացիական
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հասարակության վերահսկողության ներքո: ՀՀ կենտրոնական բանկը օրենքով սահմանված հանրային պատասխանատվություն պետք է կրի իր կողմից իրականացվող կարգավորումների շրջանակում:
Չորրորդ՝ համակարգի գործունեությունը պետք է ապահովի անհրաժեշտ համարժեքություն: Սա նշանակում է, որ կենսաթոշակային համակարգի գործունեության արդյունքում վճարվող թոշակի մեծության համար թիրախային պետք է հանդիսանա նվազագույն
սպառողական զամբյուղի կամ միջին աշխատավարձի մեծությունը (կապը կարող է սահմանվել որոշակի տոկոսային հարաբերակցությամբ): Այն պետք է ապահովի նաև արդար
կապ վճարված միջոցների և ստացվող թոշակի մեծության միջև:
Հինգերորդ՝ կենսաթոշակները չպետք է կորցնեն իրենց գնողունակությունը և պարբերաբար պետք է ինդեքսավորվեն: Ինդեքսավորման պահանջը և կանոնը պետք է սահմանվեն օրենքով:
Վեցերորդ՝ համակարգը պետք է խթանի աշխատանքը և նպաստի ժողովրդագրության վիճակի բարելավմանը: Այլ խոսքով՝ համակարգը պետք է խրախուսի ավելի երկար
աշխատանքային գործունեությունը, օրինակ՝ ավելի ուշ թոշակի անցնողի փոխհատուցման գործակիցը կարող է սահմանվել ավելի բարձր: Իսկ կենսաթոշակային համակարգին կատարվող վճարումներն այն անձանց մասով, ովքեր աշխատաշուկայից ժամանակավորապես դուրս են գալիս երեխա ունենալու կամ զիվորական ծառայության մեկնելու
կապակցությամբ, պետք է կատարվեն պետական բյուջեի հաշվին:
Յոթերորդ՝ պարտադիր սոցիալական ապահովության (ապահովագրության) վճարները (այսուհետ՝ նաև սոցապվճար), որոնք ներկայումս ներառված են գործող եկամտային միասնական հարկատեսակում, պետք է առանձնացվեն պետական բյուջեի հատուկ
հաշվում կամ պետական կենսաթոշակային ֆոնդում: Այս միջոցների հատուկ հաշվառումը պետք է ապահովի պայմանական կուտակային համակարգի գործունեությունը: Ընդ
որում, եթե քաղաքացին ցանկանում է օրենքով որոշված սոցապվճարի մի մասը վստահել
մասնավոր կենսաթոշակային ֆոնդին (իր անձնական հաշվում կուտակում իրականացնելու նպատակով), ապա պետք է ընտրի այնպիսի ֆոնդ և կատավարիչ, որի դեպքում սահմանված գումարը ենթակա չէ գանձման պետական բյուջե կամ պետական կենսաթոշակային ֆոնդ: ՀՀ Կառավարությունը պետական բյուջե կամ պետական կեսաթոշակային
ֆոնդ փոխանցված գումարները մասնավոր կառավարիչներին հանձնելու դեպքում այդպիսի հանձնումը պետք է կատարի բացառապես օրենքով սահմանված կանոնների և
գրավոր պայմանագրի հիման վրա:
Ութերորդ՝ պետք է սահմանվեն չհարկվող նվազագույն եկամուտ և անձի ընթացիկ
ու հեռանկարային կենսաապահովման միջև խելամիտ հարաբերակցություն: Այս սկզբունքը նշանակում է, որ նվազագույն (ստորին մակարդակի) եկամտից պահումներ չպետք է
արվեն, ինչպես նաև պետք է հաշվի առնվի անձի ընտանիքի անդամների սոցիալական
վիճակը: Ներկայումս գործող եկամտային միասնական հարկի դրույքաչափերը պետք է
վերանայվեն եկամտահարկի և սոցապվճարի առանձնացման միջոցով: Եկամտահարկի
դրույքաչափերի կիրառման համար կարող են հիմք ընդունվել հարկման նպատակով բա677

զային եկամուտը և դրա նկատմամբ կիրառվող պատիկները: Հարկման նպատակով բազային եկամուտը որոշելիս կարող է կիրառվել. անձի ստացած եկամուտը՝ հանած նվազեցումները, որոնց մեջ նկատի են առնվում նաև սոցապվճարները, ինչպես նաև ընտանիքում անչափահաս երեխաների թիվը՝ բազմապատկած սպառողական նվազագույն զամբյուղի արժեքի ընդհանուր գումարով: Հարկային համակարգում անհրաժեշտ համարժեքության ապահովման նպատակով զուտ եկամտային հարկի և շահութահարկի միջինացված տոկոսադրույքները պետք է նույնական լինեն:
Իններորդ՝ պետությունը, գործատուն և աշխատողը կենսաթոշակային ապահովման
խնդրի լուծման անմիջական մասնակիցներ պետք է դիտվեն: Սա նշանակում է, որ կենսաթոշակային համակարգի ֆինանսավորման և կայացման համար պետք է իրենց մասնակցությունն ունենան աշխատողը, գործատուն և պետությունը: Ընդ որում, սոցապվճար կատարում են բոլոր աշխատող անձինք և գործատուները՝ առանց տարիքային սահմանափակման ու ընթացիկ հարկային բեռի ավելացման: Գործատուներն իրենց սեփականությամբ չեն կարող կրել որևէ պատասխանատվություն աշխատողի կողմից սոցապվճարներ կամ կամավոր կուտակումների վճարներ չկատարելու համար: Նրանք կարող են ենթարկվել միայն վարչական տուգանքի կամ տույժի, ինչպես նաև քաղաքացիաիրավական
պատասխանատվության՝ ըստ աշխատակցի հետ կնքված պայմանագրի դրույթների:
Տասներորդ՝ կենսաթոշակային համակարգի արդյունավետությունը պետք է բարձրացվի ծախսատարության կրճատմամբ, որը որպես չափորոշիչ պետք է սահմանվի
օրենքով:
Տասնմեկերորդ՝ ավելցուկային սկզբունքով աշխատող կենսաթոշակային համակարգում կուտակված միջոցները պետք է տեղաբաշխվեն ՀՀ տնտեսության մեջ՝ ուղղակիորեն կամ պայմանագրային հիմունքներով (օրենքով նախատեսված հատուկ երաշխիքներով ու պատասխանատվությամբ), կարող են տրվել մասնավոր կառավարման: Ինչպես
սոցապվճարները, այնպես էլ կամավոր կուտակված միջոցները կառավարման են հանձնվում այն կանոնի համաձայն, որը ֆոնդերի կառավարիչների համար նախատեսում է վերջիններիս սեփականությունը հանդիսացող միջոցներով պատճառված վնասի պատասխանատվություն (փոխհատուցում): Այս կանոնը պետք է հստակ նախատեսվի օրենքով:
Տասներկուերորդ. համակարգի գործունեությունը պետք է ապահովի միջոցների տեղաբաշխման տարազանում (դիվերսիֆիկացում): Այսինքն՝ կենսաթոշակային համակարգի ռիսկերը նվազեցնելու համար, պետական կենսաթոշակային հիմնական համակարգին զուգահեռ, պետք է գործեն կենսաթոշակի կամավոր-մասնավոր (անհատական-անձնավորված) և կամավոր-կորպորատիվ (կոլեկտիվ-անձնավորված) ձևերը: Խրախուսման
և նպատակային արտոնությունների համակարգի ներդրմամբ պետք է ստեղծել այնպիսի
միջավայր, որտեղ յուրաքանչյուր գործատու շահագրգռված լինի՝ ունենալու կորպորատիվ
կենսաթոշակային առնվազն մեկ սխեմա, ինչպես նաև աշխատակիցը հնարավորություն
ունենա աշխատանքային գործունեության իր նախընտրած ժամանակահատվածներում
կատարելու խնայողություններ (կուտակումներ): Համակարգը պետք է նպաստի, որ նման
տնտեսական արդյունքը հասանելի լինի նաև երկարաժամկետ բանկային ավանդի ներ678

դրման դեպքում: Աշխատակցի բացառիկ իրավունքը պետք է սահմանվի ճշգրտորեն՝
ներառելով խնայողություններ կատարելու (կուտակումների) մասին որոշման, դրանց ձևի,
ժամկետների ընտրության, ինչպես նաև գործատուների առաջարկած կենսաթոշակային
կորպորատիվ սխեմային (սխեմաներին) մասնակցելու կամ չմասնակցելու որոշման ընդունման մասին դրույթներ:
Տասներեքերորդ՝ համակարգը պետք խթանի կամավոր կուտակումները: Այդ թվում՝
Ա) Կամավոր կենսաթոշակային համակարգում պետք է ազատել հարկից այն գումարը, որն ուղղվել է կենսաթոշակային ֆոնդ (օրինակ՝ ներկայումս տնօրինվող աշխատավարձից կատարված կամավոր կուտակումները կենսաթոշակների ձևով ստանալիս
հարկվում են):
Բ) Պետք է հանել կամավոր կուտակային համակարգին փոխանցվող գումարի
5-տոկոսանոց սահմանափակման և նախատեսել դրույթ, ըստ որի՝ փոխանցված գումարի
չափով նվազեցվում է եկամտահարկը, բայց ոչ ավելի, քան մինչև փոխանցումը հաշվարկված եկամտային հարկի 50 տոկոսը:
Գ) Գործատուն իր աշխատակիցների համար կենսաթոշակային հատկացումներ կատարելիս (այդ թվում՝ կորպորատիվ սխեմայով), պետք է հնարավորություն ունենա նրա
շահութահարկը նվազեցնելու հաշվարկված շահութահարկի մինչև 50 տոկոսի չափով:
Ընդ որում, այս արտոնությունը կարող է գործել միայն այն գործատուների (բացառությամբ ՓՄՁ-ների) համար, որոնց ֆինանսատնտեսական գործունեությունը ենթարկվում է
աուդիտի անկախ աուդիտորի կողմից:
Դ) Պետք է օրենքով հնարավորություն տրվի գյուղատնտեսական գործունեությամբ
զբաղվող անձանց կամավոր կարգով մասնակցելու կուտակային կենսաթոշակային համակարգին՝ պետական բյուջեից կատարելով ներդրված գումարի մինչև 100 տոկոսի չափով համավճար: Անհատը կարող է ինքնուրույնաբար, ազատ կամահայտնությամբ ընտրել իր կենսաթոշակային միջոցների կառավարիչներին և կնքել երկկողմ պայմանագիր:
Ե) Օրենքով պետք է հնարավորություն տրվի ներդնելու արտաքին տրանսֆերտները
կամավոր կուտակային համակարգում՝ պետական բյուջով երաշխավորելով տարեկան
առնվազը 10 տոկոս եկամտաբերություն, եթե ներդրվող գումարը դուրս չի բերվում համակարգից 10 տարի, և յուրաքանչյուր լրացուցիչ հաջորդ տարվա համար եկամտաբերությունը կարող է աճել 1 տոկոսով:
Զ) Օրենքով պետք է ամրագրել՝ այն գործատուները, որոնք իրենց աշխատակիցների
համար հավելյալ կիրառում են կամավոր կենսաթոշակային սխեմաներ, առավելություն
կստանան պետական գնումների համակարգում (օրինակ՝ առավել մեծ գումարներ վճարողները կունենան առավել մեծ հնարավորություններ), առաջին 20 խոշոր կուտակային
գումարներ վճարողները կներգրավվեն ՀՀ վարչապետին կից խորհրդի կազմում, կարող
են մասնակցել համակարգի զարգացման հարցերի քննարկմանը և առաջարկություններ
իրացնել գործարար միջավայրի բարելավման ուղղությամբ, ՓՄՁ սուբյեկտներում յուրաքանչյուր աշխատատեղի համար, ըստ կիրառման հնարավորության, կսուբսիդավորվի
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ստացված վարկի տոկոսադրույքի 0.1 տոկոսը, սակայն ոչ ավելի, քան վարկի տոկոսադրույքի 50 տոկոսը:
Տասնչորսերորդ՝ Համակարգը պետք է երաշխավորի կենսաթոշակային միջոցների
կառավարման հավասար հասանելիության ապահովում: Սա նշանակում է, որ ակտիվների տեղական և միջազգային լիցենզավորված կառավարիչները հավասարապես պետք է
հնարավորություն ունենան կառավարելու կենսաթոշակային խնայողությունները (կուտակված միջոցները): Կենսաթոշակային միջոցները չեն կարող ներդրվել Հայաստանի
հետ դիվանագիտական հարաբերություններ չունեցող կամ թշնամական տրամադրված
երկրների, ընկերությունների արժեթղթերում: Կենսաթոշակային համակարգի մասնակիցների ընտրության համար պետք է ապահովել կենսաթոշակային միջոցների նվազագույնը 3-4 կառավարիչների առկայություն: Կենսաթոշակային միջոցների ներդրման առաջնային ոլորտ են դիտվում Հայաստանի և Արցախի տնտեսությունները:
Տասնհինգերորդ՝ համակարգը պետք է նախատեսի, որ կամավոր կուտակումները,
մինչև կենսաթոշակային տարիքը լրանալը, քաղաքացիները կարող են օգտագործել՝ ֆինանսավորելու ժամանակավոր անաշխատունակությունը, ամուսնու կամ երեխայի բժշկական ծախսերը, ծնողների կենսաթոշակները, երեխաների կրթությունը, անշարժ գույքի
ձեռքբերման հիպոթեկային վարկերը: Ընդ որում, կարելի է նախատեսել, որ ժամկետից
շուտ միջոցների օգտագործման դեպքում հնարավոր է դիսկոնտավորման սխեմայի կիրառում, որի դեպքում հաշվարկային տոկոսադրույքը (դիսկոնտը) չի կարող լինել ավելին, քան
միջոցների կառավարման նախորդ ժամանակահատվածի միջին եկամտաբերությունը:
Տասնվեցերորդ՝ նոր համակարգի ներդրման անցումային փուլում պետք է ապահովել քաղաքացու իրավունքների լիարժեք իրականացումը: Սա նշանակում է, որ 2014 թվականի հունվարի 1-ից հետո պարտադիր կուտակային համակարգի միջոցով աշխատողի
աշխատավարձից՝ վերջինիս կամահայտնությանը հակառակ պահված և կենսաթոշակային ֆոնդերին փոխանցված գումարները ենթակա են քաղաքացիներին վերադարձման,
կամ քաղաքացու ընտրությամբ դրանք կարող են ուղղվել նոր համակարգի շրջանակներում ներդրվող սոցապվճարների ապագա մուծումներին՝ կանխավճարի տեսքով, կամ
կամավոր կուտակումներին: Ընդ որում, կենսաթոշակային համակարգի մասնակից մասնավոր ինստիտուտների՝ դեպոզիտարիայի, ռեեստրի, ֆոնդի կառավարչի կատարած
ծախսերը փոխահատուցվում են պետական բյուջեի միջոցների հաշվին՝ քաղաքացիների
գումարները ամբողջությամբ վերադարձնելու պահի դրությամբ:
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СУРЕН ПАРСЯН
ПУТИ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ НАКОПИТЕЛЬНОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЫ В
РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: накопительная пенсионная система, государство-работодатель-сотрудник, система поощрения, пенсионные фонды
В настоящее время пенсионная система стоит на повестке дня во многих странах мира,
независимо от уровня развития. Международный опыт показывает, что для разработки и утверждения пенсионной реформы необходим высокий уровень информированности и подержки
общества, в противном случае она столкнется со значительным риском провала.

SUREN PARSYAN
IMROVEMENT OPPORTUNITIES OF ACCUMULATIVE PENSION SYSTEM IN
REPUBLIC OF ARMENIA
Key Words:

accumulative pension system, state-employeremployee, incentive system, pension funds

Currently the pension system is on agenda in many countries of the world, regardless of the level
of development. International experience shows that high level of public awareness and support is
necessary for establishment and development of pension reform, otherwise it may face significant risk
of failure.

ԱՐՍԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՓՈՂԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՅԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՀԱՅԱՑՔՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. փող, էվոլյուցիա, դասական տնտեսագիտություն, քեյնսյան դպրոց, մոնետարիզմ, ինֆլյացիա
Հոդվածում լուսաբանված են փողի էությունն ու էվոլյուցիան։ Վերլուծվել է փողի տեսության
զարգացումը տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների շրջանակներում` որպես ժամանակակից
դրամավարկային քաղաքականության և գնաճի կարգավորման տեսական հիմք։

Փողի էության հետ կապված առանցքային հիմնահարցերը միշտ գտնվել են տնտեսագիտության ուշադրության կենտրոնում։ Փողի էվոլյուցիային վերաբերող հարցերի
թվին, առաջին հերթին, կարելի է դասել դրա ծագումը, որը քննարկվել է շատ վաղ ժամա681

նակներից, բայց տնտեսագետների կողմից դեռևս միանշանակ պատասխան չի ստացել1։
Դա պայմանավորված է նրանով, որ փողի մասին տեսական դատողությունները տնտեսագիտական դպրոցների ներկայացուցիչների ուսմունքներում տարբեր են։ Տնտեսագիտական գրականության մեջ ավանդաբար առանձնացվում է փողի առաջացման երկու
դրույթ` ռացիոնալիստական և էվոլյուցիոն։ Ըստ ռացիոնալիստական դրույթի` փողն առաջացել է մարդկանց համաձայնության արդյունքում` արժեքի չափման և կենցաղի հարմարավետության նպատակով. «Մետաղադրամը բնությունը չի ստեղծել. մենք պետք է
2
վճռենք փոխել այն կամ հանել կիրառությունից» ։ Եթե ռացիոնալիստական մոտեցման
մեջ ընդգծվում է փողի առաջացման սուբյեկտիվ պատճառի նշանակությունը, ապա, ըստ
էվոլյուցիոն մոտեցման, մարդկանց կամքով որոշ առարկաներ առանձնանում են ընդհանուր ապրանքային զանգվածից և վերածվում են փողի։ Փաստորեն, փողը դիտարկվում է
որպես ապրանքի արժեձևերի (պարզ, լրիվ կամ ծավալուն, ընդհանրական և դրամական)
զարգացման արդյունք, իսկ փոխանակության զարգացումը` որպես փողի կազմավորման
գործընթաց, այսինքն` փողը, ծագելով ապրանքային արտադրության օբյեկտիվ հակասություններից, չի համարվում շրջանառության տեխնիկական միջոց, այլ արտացոլում է հասարակական խորքային հարաբերություններ։ Խնդիրն այն է, որ տվյալ տեսական մոտեցումը չի դիտարկում և գնահատական չի տալիս փողի առաջացման և էվոլյուցիայի գործընթացում սուբյեկտիվ գործոնի դերին։ Կարծում ենք՝ փողի առաջացման մեխանիզմն
այստեղ նույնպես բացահայտված է միակողմանիորեն, նշանակում է` ոչ լիարժեքորեն։
Կարելի է առանձնացնել փողի բնույթը բացահայտող երեք հիմնարար տարբերակներ` հայեցակարգային, վերարտադրողական և փորձարարական։
Հայեցակարգային մոտեցումը առաջարկում է բացահայտել փողի էությունը դրա
գործառույթների միջոցով։ Համաձայն վերարտադրողական մոտեցման՝ փողը դիտարկվում է արժեքի տեսության էվոլյուցիայի համատեքստում։ Փողի էության սահմանման
փորձարարական մոտեցման ներկայացուցիչների դիտարկումներում արժեքային հիմքը
բացակայում է։ Տվյալ մոտեցման ամենահայտնի կողմնակիցներից մեկը Մ. Ֆրիդմենն է,
ով սահմանում է փողը զուտ որպես վիճակագրական դիտարկումների կազմակերպման
հարմար միջոց։ Մեր կարծիքով, հենց տվյալ հիմնավորումն էլ Ֆրիդմենին հանգեցրել է
դրամական ագրեգատների ստեղծման մտքին։
Հայեցակարգային և փորձարարական մոտեցումները պարունակում են որոշ թերություններ։ Առաջին` փողի բովանդակությունը բխեցվում է դրա տեսությունների ստեղծման
տրամաբանությունից։ Մեթոդական տվյալ մոտեցումը թույլ չի տալիս օբյեկտիվորեն վերլուծել փողի` որպես հասարակական հարաբերությունների ինքնուրույն տարրի բնույթը։
Փողը կիրառում են որպես տեսական վարկածների կառուցման գործիք։ Երկրորդ` այդ մոտեցումներում նկատվում են հետազոտության օբյեկտի ոչ այդքան հստակ պատկերացում,
էության և դրսևորման ձևերի շփոթում։ Ինչ վերաբերում է վերարտադրողական մոտեցմանը,
1
2
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կարծում ենք՝ այն նույնպես զերծ չէ թերություններից, քանի որ Մարքսը արժեքի հիմքում
դնում է միայն մեկ գործոն։
Փողի բնույթի վերաբերյալ հայեցակարգային մոտեցումները քննարկվել են նաև քանակական տեսության շրջանակներում, որի հիմնադիրներն առաջադրեցին դրա երկու
տարբերակների ուրվագծերը։ Առաջինը փողի քանակական տեսության կոշտ տարբերակն է, որից էլ անհրաժեշտաբար բխում են փողի պահանջարկի ֆունկցիայի միավոր
առաձգականությունը և փողի չեզոքությունը1։ Երկրորդի համաձայն՝ շրջանառության մեջ
փողի ավելացումը հանգեցնում է տոկոսադրույքի նվազեցման և ներդրումների աճի։
Փողի տեսությունն իր հետագա զարգացումն ստացավ դասական և նորդասական
տնտեսագիտության շրջանակներում։ Քանի որ փողը չեզոք է, այն չի կարող որևէ ազդեցություն ունենալ տնտեսության իրական հատվածի վրա, շրջանառության մեջ եղած փողի զանգվածի ավելացումը կամ փոքրացումը կարող է առաջացնել միայն գների ընդհանուր մակարդակի փոփոխություն։ Սակայն մենք կարծում ենք, որ նման եզրահանգումը
այդքան էլ ճիշտ չէ, քանի որ չի կարելի խոսել փողի բացարձակ չեզոքության մասին,
որովհետև ցանկացած մոնետար փոփոխություն անխուսափելիորեն կհանգեցնի տնտեսական գործակալների վարքագծի փոփոխության, ինչը չի կարող չազդել տնտեսության
իրական հատվածի վրա։
Ջ. Քեյնսը խախտեց շուկայական համակարգի` որպես ինքնակարգավորվող մեխանիզմի մասին նախնական պատկերացումները ռեսուրսների լրիվ զբաղվածության պայմաններում։ Նրա տեսության արժեքն այն է, որ նա բացահայտեց ու նկարագրեց մակրոտնտեսական փոխկապվածությունների վերլուծության նոր մեթոդ ոչ լրիվ զբաղվածության պայմաններում գործող տնտեսության համար։ Նա հրաժարվեց Սեյի օրենքից, որը
նորդասական վերլուծության հիմքում էր։ Քեյնսի իրացվելիության նախապատվության
դրույթը տնտեսագիտության տեսության մեջ նրա ունեցած ներդրումներից ամենաինքնատիպն ու արդիականն է։ Սակայն նրա տեսությունը բացառում է գնային գործոնը
տնտեսության վերլուծության մեջ, բացահայտում է գործընթացներ, որոնք տեղի են ունենում կարճաժամկետ հեռանկարում։
Դրամական տեսության հետ կապված՝ Քեյնսի գաղափարները առանձնակի խորությամբ հետազոտել են հետքեյնսականները։ Հետքեյնսականության կարևորագույն մոտեցումներից մեկն այն է, որ «դրամական» և «առանց դրամի» տնտեսությունները չեն գործում միակերպ, իսկ քանի որ ընդհանուր հավասարակշռության վալրասյան մոդելը աբստրահված է փողի գործառութային նշանակության դիտարկումից, հետևաբար՝ «դրամական տնտեսության» դիտարկումն այդ մոդելի հիման վրա ուղղակիորեն անհեռանկարային է2։
Ի տարբերություն քեյնսյան տեսության, մոնետարիզմը ժխտում է փողի պահանջարկի առաձգականությունը՝ տոկոսադրույքի փոփոխությունից կախված, քանի որ այդ դրույ1
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թի ընդունմամբ հակասության կստեղծվեր փողի չեզոքության դրույթի առնչությամբ. «Տեսաբան-քանակաբանը ընդունում է փորձարարությամբ հիմնավորված վարկածն այն մասին, որ փողի պահանջարկը կայուն է»1։ Եվ, որպես հետևանք, ժխտվում է տոկոսադրույքի` տնտեսության իրական հատվածի վրա ազդելու հնարավորությունը։
Տվյալ վարկածի փորձարարական հիմնավորվածության վերաբերյալ կուզենայինք
նշել, որ ժամանակակից պայմաններում դժվար թե կարելի է ակնկալել փողի պահանջարկի կայունություն, քանի որ այն գտնվում է տնտեսական անհամամասնությունների ազդեցության տակ։ Բացի այդ, փողի քանակի փոփոխությունը ազդեցություն է թողնում փողի
պահանջարկի վրա իրական դրամարկղային մնացորդների էֆեկտի միջոցով, ուստի
կարծում ենք, որ Ֆրիդմենի ներկայացրած փողի պահանջարկի ֆունկցիայի թերությունն
այն է, որ հաշվի չի առնվել իրական դրամարկղային մնացորդների էֆեկտը։ Փողի արժեքավորման չափանիշը դրա գնողունակությունն է, այսինքն` փողի նկատմամբ պահանջարկը իրական փողի նկատմամբ պահանջարկն է և ոչ թե փողի անվանական արժեքայնությունը։ Ասվածը հաշվի առնելով` կարծում ենք, որ Ֆրիդմենի փողի պահանջարկի
ֆունկցիան կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ` MD = Pf(M/P,rb,re,p,h,y,u), որտեղ M/P-ն
իրական դրամարկղային մնացորդն է։
Այսպիսով` մոնետարիզմը լուրջ ներդրում ունեցավ տնտեսական համակարգում գործող փոփոխականների բարդ փոխհարաբերությունների գնահատման առումով։ Սակայն
այս տեսությունը ենթարկվել է քննադատության հետքեյնսականների կողմից, մասնավորապես` Քալդորը գրում է. «Փողի առաջարկի հսկողությունը ավելի քան հարմար ծխածածկույթ է պաշտպանելու համար այնպիսի գաղափարախոսական արդարացումը, ինչպիսին հակասոցիալական միջոցառումներն են»2։ Իսկ Պ. Դավիդսոնը նշում էր. «Մ.
Ֆրիդմենը վերացրեց անորոշություններն իր վերլուծություններից` ենթադրելով, որ բոլոր
սպասումները իրականացել են»3։ Բնականաբար, քեյնսականությունը չէր կարող համաձայնել նման դատողություններին, որովհետև սպասվող ցանկացած արդյունք երբեք չի
կարող համապատասխանել նախապես կանխատեսվածին։ Այս միտքը հիմնավորելու
համար հետքեյնսականները նշում են, որ երբ տեղի է ունենում փողի քանակության փոփոխություն, ապա դժվար է ներկայացնել. «Թե Y-ի աճի դեպքում որ մասն է պայմանավորված գնի և որ մասը` իրական ՀՆԱ աճով»4։
Այժմ փորձենք իրական տնտեսական պատմության մեջ գտնել այնպիսի տնտեսակարգ, որը համապատասխանի վերը նշված պահանջներին։ Դրանց համահունչ է
Արևմտյան Եվրոպայի և ԱՄՆ վաղ կապիտալիզմի մոդելը, ըստ որի՝ բնակչության գերակշիռ մասը համարվում էր հարստության մանր սեփականատեր, շուկայում գործում էր
ազատ մրցակցությունը, իսկ բնական ռեսուրսները բավական մատչելի էին։ Հետագա-
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Фридмен М., Если бы деньги заговорили…, пер. с. англ., 2-ое изд., М.։ Дело, 2002, с. 32.
King J., A History of Post Keynesian Economics Since 1936, Cheltenham, UK, Edvard Elgar, 2000, p.168.
3
Նշվ. աշխ., էջ 169։
4
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յում, երբ ունեցվածքային տարբերակումը և եկամուտների ճեղքվածքը կտրուկ խորացան,
հասարակությունը բևեռացավ, ծագեց մի համակարգ, որը լավագույն ձևով ներկայացրել
են դասականները` հանձինս Սմիթի, Ռիկարդոյի և Մարքսի։ 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ
դարի սկզբին սոցիալ-տնտեսական հակամարտությունն Արևմտյան Եվրոպայում և
ԱՄՆ-ում նշանակալիորեն հարթվեց, բայց ունեցվածքային տարբերությունները պահպանվեցին։ Այդ ժամանակին առավել համահունչ էր նորդասական մոդելը, իսկ ժամանակակից մոնետարիստների կանխադրույթները տնտեսավարող սուբյեկտների գործելակերպի բացատրության մասին կարող են իրական լինել միայն սահմանափակ շրջանակներում։ Նրանց փաստարկները կառուցվում են հետևյալ կերպ. եթե իրական համակարգի
պատկերը չի համապատասխանում մոնետարիստական մոդելի պարամետրերին, ապա
հիշյալ պատկերն աղավաղված է պետության անիրազեկ տնտեսական քաղաքականությամբ։
АРСЕН ПЕТРОСЯН
ВЗГЛЯДЫ НА ЭВОЛЮЦИЮ ДЕНЕГ
Ключевые слова: деньги, эволюция, классическая экономика,
кейнсинская школа, монетаризм, инфляция
В статье рассмотрена эволюция денег и его сущность. Особое внимание уделено развитию теории денег в различных экономических школах как теоретической основы современной
денежно-кредитной политики и регулирования инфляции.
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The given article comments on money content and evolution of views concerning money. Special
attention is paid to development of the theory of money in different economic schools, as a theoretical
basis of modern monetary policy and inflation regulation.
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ԿԱՐԵՆ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԱՐՄԻՆԵ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄՆ
ԸՍՏ ՀՀ ԿԲ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆՈՐԵՆ ԸՆԴՈՒՆՎԱԾ ՆՈՐՄԱՏԻՎՆԵՐԻ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական ցուցանիշներ, իրացվելիություն, ֆինանսական կայունություն, գործող
կապիտալ, պարտավորություններ, նորմատիվներ
Ձեռնարկությունների ֆինանսական վիճակի գնահատումը մշտապես եղել է տնտեսագիտության ուսումնասիրության հիմնական օբյեկտներից մեկը: Հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին
աճող ծրագրային ֆինանսավորման համատեքստում այն ձեռք է բերել առավել կարևոր նշանակություն: Այսօր շատ հեղինակներ և ֆինանսական ինստիտուտներ փորձում են գնահատել ընկերության ֆինանսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների քանակական և որակական կողմը, որը,
ընկերության ճյուղային պատկանելությունից, արտադրության ոլորտից, նույնիսկ կազմակերպության ծավալներից կախված, կարող է տարբեր լինել: Ֆինանսական վերլուծության գործընթացում,
ցուցանիշների քանակական ուսումնասիրությունից զատ, կարևոր է հասկանալ դրա որակական
կողմը՝ միաժամանակ սահմանելով տվյալ ցուցանիշի տվյալ պահին թուլյատրելի միջակայքը: Այս
նպատակով աշխատանքում ներկայացվել են մի շարք տեղական և միջազգային հեղինակավոր
կազմակերպությունների կողմից հաշվարկված ֆինանսական ցուցանիշների թույլատրելի միջակայքերը և իրականացվել է դրանց համեմատական վերլուծություն:

Ժամանակակից ֆինանսատնտեսական հարաբերությունները հիմնականում բնութագրվում են տնտեսության կենտրոնացվածության բարձր մակարդակով, դրա ընդհանուր
կառուցվածքում ծառայությունների ոլորտի ավելացմամբ, գիտատար ճյուղերում ներդրումների ներգրավման ակտիվացմամբ, որոնք, իրենց հերթին, ստիպում են մեզ վերանայել մեր պատկերացումները կազմակերպությունների ֆինանսների գոյացման և բաշխման մասին: Մասնավորապես՝ ձեռնարկությունների ֆինանսական վիճակի գնահատումը
մշտապես եղել է տնտեսագիտության ուսումնասիրության հիմնական օբյեկտներից մեկը,
և հարկ է նշել, որ վերջին տարիներին, աճող ծրագրային ֆինանսավորման համատեքստում, դա ձեռք է բերել առավել կարևոր նշանակություն: Այսօր շատ հեղինակներ փորձում են գնահատել ընկերության ֆինանսական վիճակը բնութագրող ցուցանիշների քանակական և որակական կողմը, որը, կախված ընկերության ճյուղային պատկանելությունից, արտադրության ոլորտից, նույնիսկ կազմակերպության ծավալներից, կարող է տարբեր դրսևորումներ ունենալ:
Ձեռնարկատիրական գործունեության անխափան և կայուն զարգացման համար հիմք
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է հանդիսանում կայուն ֆինանսական ցուցանիշների առկայությունը, մասնավորապես`
ժամանակից տնտեսական հարաբերությունների պայմաններում խիստ կարևորվում է
ընկերությունների իրացվելության ու ֆինանսական կայունության ապահովումը, որը ֆինանսական կառավարման և որոշումների կայացման գործում ունի էական, ինչու չէ, նաև
որոշիչ ազդեցություն:
Պետք է նշել, որ ֆինանսական վերլուծության գործընթացում, բացի ցուցանիշների
քանակական ուսումնասիրությունից, կարևորվում է որակական կողմը` միաժամանակ
սահմանելով տվյալ ցուցանիշի՝ տվյալ պահին թույլատրելի միջակայքը: Հարկ է նշել, որ,
ինչպես ցույց են տալիս Շիրակի մարզի տարբեր ոլորտներում գործող թվով 20 կազմակերպություններում իրականացված դիտարկումները, դրանցում, բացի մեկից, ֆինանսական ցուցանիշներ չեն հաշվարկվում, և հարց է առաջանում՝ ինչի վրա են հիմնված
դրանց կառավարչական և ֆինանսական կառավարմանը միտված որոշումները: Ավելին,
ֆինանսական ցուցանիշների բացակայությունն էապես դժվարացնում է նաև հավելյալ
միջոցների ներգրավման կառուցակարգային հնարավորությունները, որ ժամանակակից
տնտեսության խնդիրներից է:
Հաշվի առնելով այս և մի շարք այլ խնդիրներ՝ պետք է արձանագրել, որ ՀՀ-ում,
մասնավորապես՝ Շիրակի մարզում գործող կազմակերպությունների մեծ մասում առկա
են ֆինանսական ցուցանիշների գնահատման լուրջ բացթողումներ: Ավելին, կազմակերպությունների մեծամասնությունում ֆինանսական վիճակի գնահատումն իրականացվում
է ՀՀ ԿԲ սահմանած նորմատիվներով, ինչը, կարծում ենք, բավարար չէ ճշգրիտ և ամբողջական արդյունքներ ստանալու համար:
Փորձենք համեմատականներ անցկացնել միջազգայնորեն ընդունված և ՀՀ ԿԲ սահմանած՝ կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների գնահատման ընդունված նորմատիվների միջև:
ԿԲ-ն ընկերությունների գործունեության ֆինանսական վերլուծության նպատակով
մշակել է ֆինանսական գործակիցներ, որոնք ընդգրկվել են հինգ բաժնում`
1. ակտիվների արդյունավետության վերլուծություն և գնահատում,
2. գործունեության արդյունավետության վերլուծություն և գնահատում,
3. կապիտալի ու լևերեջի վերլուծություն և գնահատում,
4. շահութաբերության վերլուծություն և գնահատում,
5. պարտքի ծածկույթի վերլուծություն և գնահատում:
Վերոհիշյալ հինգ բաժնի գործակիցները ստանում են 1-5 արժեքներից մեկը` համաձայն սահմանված սանդղակի, որից հետո հաշվարկվում են հինգ բաժնի գնահատականները` համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի սահմանած կշիռների: Այստեղ ֆինանսական
գործակիցների սանդղակները և դրանց կշիռները տարբերվում են ըստ ճյուղերի:
Ինչպես նկատում ենք, գնահատված և քննարկված ցուցանիշների խմբերից և ոչ մեկում չի ներկայացվում, թե յուրաքանչյուր գործակցի գնահատման արդյունքում շեմային
որ միջակայքն է արդյունավետ համարվում: Ցուցանիշների մեծամասնությունում թվային
արժեքով գնահատում չի տրվում, որի հետևանքով հստակորեն չի բնութագրվում կազմա687

կերպության ֆինանսական դրությունը: Նշված ցուցանիշների խմբից առանձնացրել և
ուսումնասիրել ենք երկու հիմնական ցուցանիշներ` կայունության և իրացվելության,
որոնք հաշվարկվել և ներկայացվել են «Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ 2013 թ. հաշվապահական հաշվեկշռի հիման վրա:
Կազմակերպության ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ.
1. Սեփական կապիտալի կենտրոնացման գործակից՝
Գսկկ = ՍԿ/ΣՊ կամ ՍԿ/ԸԿ,
որտեղ` Պ - պարտավորություններ,
ՍԿ - սեփական կապիտալ,
ԸԿ - ընդհանուր կապիտալ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.81:
2. Փոխառու կապիտալի կենտրոնացման գործակից՝
Գփկկ =ՓԿ/(∑Պ) կամ ՓԿ/ԸԿ,
որտեղ` ՓԿ - փոխառու կապիտալ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.18:
3. Երկարաժամկետ ներդրումների կառուցվածքի գործակից՝
Գենկ = ՈԸՊ/ՈԸԱ,
որտեղ` ՈԸՊ - ոչ ընթացիկ պարտավորություններ,
ՈԸԱ - ոչ ընթացիկ ակտիվներ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.92:
4. Փոխառու կապիտալի կառուցվածքի գործակից՝
Գկկ = ՈԸՊ/ՓԿ,
որտեղ` ՈԸՊ - ոչ ընթացիկ պարտավորություններ են,
ՓԿ` փոխառու կապիտալը,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.50:
5. Սեփական և փոխառու կապիտալների հարաբերակցության գործակից՝
Գս/փ = ՍԿ/ՓԿ,
որտեղ` ՍԿ - սեփական կապիտալ,
ՓԿ - փոխառու կապիտալ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.23:
Կազմակերպության իրացվելիության ցուցանիշներ.
1. Սեփական ընթացիկ ակտիվների /ՍԸԱ/ մեծություն կամ գործող կապիտալ`
ՍԸԱ = ԸԱ – ԸՊ,
որտեղ` ԸԱ - ընթացիկ ակտիվներ,
ԸՊ - ընթացիկ պարտավորություններ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 1.033:
2. Գործող կապիտալի շարժունակության գործակից՝
Գգկշ = ՆԸԱ/ՍԸԱ,
որտեղ` ՆԸԱ - նյութական ընթացիկ ակտիվներ,
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ՍԸԱ - սեփական ընթացիկ ակտիվներ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 1.008:
3. Բացարձակ իրացվելիության գործակից՝
Գբի = (ԴՄ + ԿՖՆ)/ԸՊ,
որտեղ` ԴՄ - դրամական միջոցներ,
ԿՖՆ - կարճաժամկետ ֆինանսական ներդրումներ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.212:
4. Արագ իրացվելիության գործակից`
Գ աի = (ԴՄ+ԿՖՆ+ԴՊ+ՍԸԱ)/ԸՊ=(ԸԱ-Պ)/ԸՊ,
որտեղ` ԴՊ - դրամական պարտավորություններ,
«Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ՝ 0.673:
Քանի որ ՀՀ ԿԲ ֆինանսական ցուցանիշների համար հիմնականում որոշակի նորմատիվներ չեն սահմանվում, աղյուսակ 1-ում ներկայացնենք միջազգային տարբեր ֆինանսական կառույցների սահմանած՝ տվյալ ցուցանիշների ընդունելի նորմատիվները:
Աղյուսակ 1
Միջազգային պրակտիկայում կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների
գնահատման ընդունված նորմատիվները
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Իրացվելության գործակիցներ (Liquidity ratios)
Բացարձակ
իրացվելության
գործակից
(Absolutely
Liquidity ratios)
Արագ իրացվելիության
գործակից
(Acid test ratio,
Quick ratio)

Ցույց է տալիս, թե
կարճաժամկետ
պարտավորությունների որ մասը
կարող է ծածկվել
դրամական
միջոցների հաշվին
Ցույց է տալիս
առավել իրացվելի
շրջանառու միջոցների հարաբերակցությունը կարճաժամկետ պարտավորություններին

Ցույց է տալիս կազմակերպության միԸնթացիկ
ջոցների բավարարությունը կարճաիրացվելիուժամկետ պարթյան գործակից
տավորությունները
(Current ratio)
մարելիս

(0.2-0.5)

Ցուցանիշի
Որքան մեծ է
նորմատիվային
ցուցանիշը, այնքան
արժեքն ընթացիկ
կազմակերպությունը
իրացվելության
կրեդիտորների հետ
ցուցանիշներից
լավ է աշխատում
առանձացված չէ

(0.212)

(0.673)

(2.848)

Պետք է մեծ
լինի 1-ից,
բավարար է
համարվում
(0.3 - 1)
միջակայքը

Նորմատիվ
սահմանված չէ

Ցուցանիշը նորմալ
է համարվում
(0,75-1)
արժեքների
դեպքում

(1 – 2)

Գործակցի 1-ից
բարձր լինելը վկայում
է, որ ընկերությունը
կարող է ընթացիկ
ակտիվներով փակել
ընթացիկ պարտավորությունները

Կատարյալ
տարբերակում
պետք է լինի 2 և
ավելի
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ՌԴ ԿԲ
նորմատիվ

Fitch միջազգային
կորպորացիայի և
American MD bank-ի «Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ
ՀՀ ԿԲ նորմատիվ գնահատումներին
ֆինանսական
հմպ.՝ նորմատիցուցանիշներ
վային գործակիցներ

Իրացվելության գործակիցներ (Liquidity ratios)
Ներկայացնում է
Մաքուր
շրջանառու ակտիվշրջանառու
ների և կարճաՊետք է լինի
Նորմատիվ
Գործակիցը
կապիտալի
ժամկետ պար0-ից փոքր
սահմանված չէ
հաշվարկված չէ
գործակից
տավորությունների
( Net working
միջև եղած տարբեcapital )
րությունը
Ցույց է տալիս
Բարձրիրացվելի
Գործակիցը
բարձրիրացվելի
ակտիվների
կախված է կազՆվազագույն
Նորմատիվ
հարաբերակցու- ակտիվների մասմակերպության
մեծությունը՝
սահմանված չէ
թյան գործակից նաբաժինը ընդհաակտիվների
15%
նուր ակտիվների
(High liquidity
կազմից
կազմում
ratio)
Գործակիցը
Գործակցի արժեքը
Ցույց է տալիս, թե
տատանվում է
պետք է փոքր լինի
Իրացվելի
կազմակերպու2-ից. ինչքան փոքր
վճարունա0.5-ի շուրջ,
թյան վճարունակ
է այն, այդքան մեծ
կության
իսկ սեփաՆորմատիվ
միջոցներից
է վճարունակ
գործակից
կան կապիսահմանված չէ
որքանով է
միջոցներով ապա(Liquidity
տալը չպետք է
ապահովվում
հովված
solvency ratio)
փոքր լինի
իրացվելությունը
իրացվելիությունը
50%-ից

(0.144)

Ցուցանշի մասով
հաշվարկ չի
կատարվել

Ցուցանշի մասով
հաշվարկ չի
կատարվել

Կապիտալի կառուցվածքի ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ (Gearing ratio)

Ֆինանսական
անկախության
գործակից
(Equity to total
assets)
Պարտավորությունների և
սեփական կապիտալի հարաբերակցության
գործակից (Total
debt to equity)

Ցույց է տալիս, թե
կազմակերպության
ընդհանուր միջոցների որ մասն է
ձևավորվել սեփական կապիտալի
հաշվին
Ցույց է տալիս, թե
կազմակերպության սեփական
կապիտալի որ
մասն է ձևավորվել
պարտավորությունների հաշվին

Որքան մեծ է այս
Նվազագույն
ցուցանիշը, այնքան
սահմանն է`
փոքր է ընկերության
(0.5-0.8)
պարտքային բեռը

Ցանկալի
մակարդակ է
համարվում` 0.6 և
ավելին

(0.81)

Չպետք է
գերազանցի
Որքան փոքր է
Նախընտրելի է, որ
0.667- ը,
գործակիցը, այդքան
ցուցանիշը լինի 1
նորմատիընկերությունը արագ
կամ ավելի ցածր
վային մակմարի պարտքերը
կարդակն է`
(0.25 -1)

(0.92)

Բնութագրում է

Փոխառու կատնտեսավարող սուբպիտալի կենտյեկտի փոխառու կաՉպետք է
րոնացման
պիտալի տեսակամեծ լինի 0.4գործակից
րար կշիռը հաշվեից (40%)
(Concentration
ratio of borrowed
capital)

կշռի պասիվի
ընդհանուր
հանրագումարում

Որքան մեծ է
գործակիցը,
այդքան մեծ է
կախվածությունը
արտաքին
աղբյուրներից
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Նորմատիվային
մակարդակը 0.4 է

(0.23)

Ֆինանսական
ցուցանիշ

Նշանակություն

ՌԴ ԿԲ
նորմատիվ

Fitch միջազգային
կորպորացիայի և
American MD bank-ի «Շիրակ-ՋԿ» ՓԲԸ
ՀՀ ԿԲ նորմատիվ գնահատումներին
ֆինանսական
հմպ.՝ նորմատիցուցանիշներ
վային գործակիցներ

Իրացվելության գործակիցներ (Liquidity ratios)
Ցույց է տալիս, թե
Երկարաժամկետ
ոչ ընթացիկ ակներդրումների
տիվների որ մասն
կառուցվածքի
է ֆինանսավորգործակից (Longվում ոչ ընթացիկ
term investment
պարտավորուratio)
թյունների հաշվին

Որքան փոքր է գործակիցը, այնքան քիչ
թվով ոչ ընթացիկ
Նորմատիվ
նյութական
սահմանված
ակտիվներ են
չէ
անհրաժեշտ երկարաժամկետ պարտքը մարելու համար

Որպես կանոն,
առավել ընդունելի է
ցուցանիշի ցածր,
քան բարձր արժեքը,
ըստ American
MDbank-ի՝ գործակիցը չպետք է
գերազանցի 30%-ը

Ընդհանուր
ակտիվների և Ցույց է տալիս, թե
Կախված է
պասիվների հա- ակտիվների որ
րաբերակցու- մասն է ստեղծված (0.25 - 1)
կազմակերպության
(0.2 - 0.5)
թյան գործակից
փոխառու
գործունեությունից
(Total debt to միջոցների հաշվին
total assets)
Ցույց է տալիս
կրեդիտորների
Տոկոսների
ապահովվածությա
Գործակիցը
ծածկման
Նորմատիվ
Գործակիցը պետք
ն աստիճանը
պետք է փոքր
գործակից
սահմանված չէ
է փոքր լինի 1-ից
ռիսկերից` պայլինի 1-ից
(Times interest
մանավորված
earned)
տոկոսների
չվճարումներով
Եթե գործակիցը
Որոշվում է
ՎճարունակուԳործակիցը փոքր է 1-ից, ապա
ընթացիկ
թյան վերաընկերությունը չի
պետք է
վճարունակության
կանգնման
Ցուցանիշը
կարող ապահովել
մեծ լինի
և դրա նորմատիվի
գործակից
գնահատված չէ
ընթացիկ տարում
1-ից
հարաբերակցու(Restoring
վճարունակություն
թյան միջոցով
solvency ratio)
Բաժնետոմսի
Մեկ բաժնեգնի և մեկ բաժտոմսի
Ցույց է տալիս մեկ
Գործակցի արժեքը
նետոմսի
բաժնետոմսի
եկամտապայմանավորված
Գործակից
շահութաբեբերությունը
ապահոված
սահմանված չէ
է բաժնետոմսի
րության
չպետք է
շահութաբերուարժեքով
հարաբերակցածր լինի
թյունը
ցությունը (P/E
5%-ից
Ratio)
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(0.6)

(0.8)

(0.992)

Ցուցանիշը
հաշվարկված չէ

Ցուցանիշը
հաշվարկված չէ

КАРЕН ПЕТРОСЯН
АРМИНЕ АРУТЮНЯН
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ЦБ РА И ПРИНЯТЫМ
МЕЖДУНАРОДНЫМ НОРМАТИВАМ
Ключевые слова: финансовые показатели, ликвидность,
финансовая стабильность, действующий
капитал, обязательства, нормативы
Оценка финансово-экономического состояния предприятий была одним из основных обьектов исследования. Надо отметить, что в последние годы в сфере возрастания контекста финансовой программы, оно приобрело наибольшее значение. На сегодняшний день авторы экономических институтов пробуют оценить финансовое состояние и дать оценку их количественно-качественной стороне, которая может быть разным со стороны принадлежности, сферы предприятия, даже обьема. В период финансового анализа, кроме иследований количественных данных, необходимо понять их качественную сторону, одновременно ограничивая разрешенный промежуток этих данных. С этой целью в работе представлены нормативы финансовых
данных местных и международных организаций и осуществлен их сравнительный анализ.

KAREN PETROSYAN
ARMINE HARUTYUNYAN
ASSESSMENT OF ORGANIZATIONS FINANCIAL SITUATION AND INTERNATIONALLY
ACCEPTED STANDARDS BY CB OF RA
Key Words:

financial performance, liquidity, financial stability, working capital, obligations, regulations

Assessment of organizations financial state was always among objects of economic research.In
recent years it has acquired more great significance in the context of increasing financial projects.
Nowadays, many authors and financial institutions try to assess the company's financial state both in
quantitative and qualitative terms that can vary depending on the sector and size of production. In the
process financial analysis in addition to quantitative data qualitative aspect is also vital to understand
by restricting the acceptable interval of these indicators. For this purpose acceptable financial
indicators of local and international organizations are presented and comparative analysis is carried
out.
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ԱՇՈՏ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՊՏՀ

ԿԱՐԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ՀՀ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր`

կապիտալի շուկա, ֆոնդային բորսա, դեպոզիտարիա, ներդրումային արժեթղթեր, քլիրինգ և վերջնահաշվարկ, հրապարակային
տեղաբաշխում, աճուրդ

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն արդեն տնտեսական պատմություն է
դարձել, սակայն ՀՀ կապիտալի շուկայում դեռևս զգալի դրական տեղաշարժեր չեն նկատվում:
Հոդվածում բացահայտվել են այն դրական տեղաշարժերը, որոնք տեղի են ունեցել Հայաստանի կապիտալի շուկայում և վերլուծվել են շուկայի փաստացի ցուցանիշները: Միաժամանակ,
հոդվածում նախանշվում են այն հիմնական միջոցառումները, որոնք կարող են ակտիվացնել ՀՀ
կապիտալի շուկայի գործունեությունը:

Համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամն արդեն տնտեսական պատմություն է դարձել, սակայն ՀՀ կապիտալի շուկայում զգալի դրական տեղաշարժեր չեն
նկատվում: Ճգնաժամին հաջորդած բացասական սպասումները և տնտեսական զարգացման անորոշությունները սահմանափակող ազդեցություն են թողնում ՀՀ կապիտալի
շուկայի զարգացման վրա: Բացակայում են նոր ներդրումային գաղափարները և դրական ազդակները, իսկ տնտեսության նախաճգնաժամային ցուցանիշներին հասնելու
տեմպերը զգալիորեն դանդաղում են:
Այդուհանդերձ, ուսումնասիրությունները վկայում են, որ ՀՀ կապիտալի շուկայում
որոշակի քայլեր կատարվում են: Մասնավորապես. ա) Հայաստանի կենտրոնական դեպոզիտարիայի (ՀԿԴ) կողմից ներդրվեց դեպոզիտար նոր մոդել, որի արդյունքում մոտ
մեկ տասնյակ բանկեր և ներդրումային ընկերություններ դարձան հաշվի օպերատորներ՝
արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկային միասնական համակարգի ծառայություններն
ավելի հասանելի դարձնելով ՀՀ ներդրումային հանրությանը, բ) 2013 թ. սեպտեմբերին
ՀՀ անունից թողարկվեցին և տեղաբաշխվեցին 700 մլն դոլար ծավալով եվրոպարտատոմսեր՝ յոթ տարի մարման ժամկետով և 6% տարեկան անվանական եկամտաբերությամբ, գ) ՀԿԴ-ն ներդրողների արժեթղթերի հաշիվ բացեց «Քլիրսթրիմ» միջազգային
դեպոզիտարիայում, որի շնորհիվ միջազգային արժեթղթերը, այդ թվում՝ ՀՀ եվրոպարտատոմսերը հասանելի դարձան նաև ՀԿԴ կողմից սպասարկվող տեղական ներդրողներին, գ) 2014 թ. սկզբին եվրոպարտատոմսերը թույլատրվեցին նաև «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ
Արմենիա» ֆոնդային բորսայի (այսուհետև` բորսա) կողմից կազմակերպվող պետական
պարտատոմսերի բորսայական առևտրին:
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ՀՀ արժեթղթերի շուկայի ձեռքբերումներից մեկն էլ 2013 թ. վերջին Միջազգային
տնտեսական ընկերակցության և 2014 թ. սկզբին Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի (ՎԶԵԲ) կողմից ՀՀ դրամով արտահայտված պարտատոմսերի թողարկումն էր` յուրաքանչյուրը 2 մլրդ ՀՀ դրամ ծավալով: Այս թողարկումները հատկապես
դրական են այն առումով, որ արդյունքում ՀՀ-ում ի հայտ եկան և ներկայումս էլ շրջանառության մեջ են AAA (triple A) վարկանշով արժեթղթեր: Բացի այդ, ՎԶԵԲ-ի թողարկած
պարտատոմսերը ՀՀ ֆոնդային բորսայում շրջանառվող միակ պարտքային գործիքն են,
որ ունեն լողացող տոկոսադրույք:
Չնայած բորսայի և ՀԿԴ-ի կողմից վերջին շրջանում ՀՀ կապիտալի շուկայի առևտրային և վերջնահաշվարկի համակարգերի զարգացման ուղղությամբ ներդրված զգալի
նորարարություններին, ակնկալվող արդյունքները դեռևս մեծ չեն: Մասնավորապես`
դեռևս մեծ ակտիվություն չի նկատվում արժեթղթերի հրապարակային առաջարկի (Public
Offerings) շուկայում:

Գծապատկեր 1. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերով
կնքվող գործարքների քանակի և ծավալի շարժընթացը 2006-2013 թթ.1

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ ֆոնդային բորսայում բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկների իրականացումը էապես կախված է տվյալ բորսայում բաժնետոմսերի շրջանառության ծավալներից: Այսպես՝ աշխարհի մի շարք ֆոնդային բորսաների համար բաժնետոմսերի հրապարակային առաջարկի և բաժնետոմսերի առևտրի ծավալների միջև, մեր կողմից հաշվարկված, կոռելյացիայի գործակիցը կազմել է 0.89, ինչը
ցույց է տալիս, որ այս երկու գործոնների միջև առկա է սերտ կապ: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել նաև ՀՀ-ում գործող միակ ֆոնդային բորսայում շրջանառող
բաժնետոմսերի բորսայական ցուցանիշները: Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից, 20062007 թթ. հետո ֆոնդային բորսայում նկատվում է առևտրի ծավալների կտրուկ նվազում:
1

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա, Տարեկան տեղեկագրեր 2006-2013,
(http://www.nasdaqomx.am/am/bulletins.htm)
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Նման անկումը կապված էր նախկինում բաց բաժնետիրական ընկերությունների նկատմամբ գործող պարտադիր ցուցակման պահանջի վերացման հետ, ինչի հետևանքով
2007 թ. վերջին ավելի քան 150 թողարկողներ ապացուցակվեցին, որն էլ, բնականաբար,
իր բացասական ազդեցությունն ունեցավ բորսայական ցուցանիշների վրա: Նման իրավիճակին նպաստեց նաև 2007 թ. սկսված համաշխարհային ճգնաժամը:
Սակայն, 2010 թ. սկսած, բորսայում նկատվում է գործարքների աշխուժացում. 2012-ին
2010-ի համեմատ ֆոնդային բորսայում կնքվող գործարքներն ավելացել են 432%-ով (46
գործարքից հասնելով 245 գործարքի), իսկ գործարքների ծավալն աճել է 222%-ով (128
մլն դրամից հասնելով 413 մլն դրամի): 2013 թ. կնքված գործարքների ծավալը նախորդ
տարվա համեմատ ավելացել է 262%-ով: Նման շարժընթացը թույլ է տալիս եզրակացնել,
որ ՀՀ-ում աստիճանաբար վերականգնվում է բաժնային արժեթղթերի շուկան:
Ինչ վերաբերում է ՀՀ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկային, ապա այստեղ թողարկումներն ավելի հաճախակի են իրականացվում: Կորպորատիվ պարտատոմսերի
առաջին հրապարակային առաջարկն իրականացվել է դեռևս 2005 թ. «Հայէկոնոմբանկ»
ԲԲԸ-ի կողմից, որի արդյունքում ներգրավվել են 200 մլն դրամ ծավալի միջոցներ1: ՀՀ-ում
կարճաժամկետ և միջնաժամկետ կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկայի ակտիվություն
նկատվել է հատկապես 2007-2008 թթ., որից հետո պարտատոմսերի թողարկման ակտիվությունը զգալիորեն նվազել է, առաջին հերթին՝ պայմանավորված 2009 թ. աշխուժացած ֆինանսական ճգնաժամով և ՀՀ ֆինանսական շուկայում դրամով արտահայտված գործիքների տոկոսադրույքների բարձրացմամբ (գծապատկեր 2):

Գծապատկեր 2. 2006-2013 թթ. ՀՀ-ում հրապարակային առաջարկների միջոցով
տեղաբաշխված կորպորատիվ պարտատոմսերի ծավալները (մլն ՀՀ դրամ2)1

1
2

http://www.aravot.am/2005/12/10/322681/
Դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի վերահաշվարկը կատարվել է 1$=400 ՀՀ դրամ փոխարժեքով:
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2012 թ. դոլարով արտահայտված պարտատոմսերի թողարկման արգելքի վերացումից հետո շուկայում դոլարային պարտատոմսերի թողարկման նոր ալիք բարձրացավ:
2012 թ. վերջին իրականացվեցին նմանատիպ պարտատոմսերի թողարկումներ երեք ընկերությունների կողմից` 14 մլն ԱՄՆ դոլար ընդհանուր ծավալով, իսկ 2013 թ. տեղաբաշխվեցին երկու ընկերությունների թողարկած 5 մլն ԱՄՆ դոլար ծավալի կորպորատիվ
պարտատոմսերը:
Ներկայումս դոլարային պարտատոմսերը համարվում են բավական գրավիչ ներդրումային գործիքներ. դրանք շահավետ են թե՛ ներդրողների, թե՛ թողարկողների հա-մար:
Այսպես` 2014 թ. մայիսի տվյալներով այդ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը, կազմելով 9-10%, գերազանցել է դոլարային ավանդների տարեկան 5.9-6.1% եկամտաբերությունը, իսկ թողարկողի համար դա միջոցներ ներգրավելու առավել մատչելի տարբերակ է,
2
քան դոլարային վարկերը, որոնք տրամադրվում են տարեկան 9.4-10.7%-ով :
Բորսայում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխումները խթանելու համար կարելի է իրականացնել հետևյալ միջոցառումները.
 վերջնահաշվարկի կատարման ներկայիս գործող T+0 համակարգի փոխարեն
ներդնել T+n` առանց նախնական դեպոնացման համակարգը, որտեղ n-ը կարող է
ընդունել 0, 1, 2 կամ 3 արժեքները,
 ապահովել ՀԿԴ կողմից վերջնահաշվարկի ապահովման նպատակով դրամական
հաշիվների վարումը,
 պետական պարտատոմսերի աճուրդների կազմակերպման արդյունավետությունը
բարձրացնելու նպատակով բորսա տեղափոխել պետական պարտատոմսերի տեղաբաշխման աճուրդները:
Ներկայումս ՀՀ կապիտալի շուկայում հրապարակային տեղաբաշխումների իրականացման լուրջ խոչընդոտ է վերջնահաշվարկի T+0 ընթացակարգը, որը կատարվում է միջոցների նախնական դեպոնացմամբ: Ըստ որի՝ բորսայի տեղաբաշխման հարթակի մասնակիցները նախապես պետք է աճուրդին մասնակցելու համար համապատասխան դրամական միջոցները փոխանցեն ՀԿԴ (որն իրականացնում է ֆոնդային բորսայում կնքված
գործարքների քլիրինգը և վերջնահաշվարկը)՝ ՀՀ կենտրոնական բանկում բացված
առևտրային հաշիվներին: Նման գործընթացը անհարմարություններ է ստեղծում հատկապես օտարերկրյա ինստիտուցիոնալ ներդրողների համար, որոնք, սովորաբար, արժեթղթերի ձեռքբերումն իրականացնում են «առաքում վճարման դիմաց» սկզբունքով և
պատրաստ չեն դրամական միջոցներ փոխանցել ՀՀ-ում գործող ներդրումային ծառայություններ մատուցող անձանց՝ հետագայում արժեթղթեր ստանալու պայմանով: Խնդիրն
առավել սրվում է այն դեպքում, երբ տեղաբաշխման հարթակում հնարավոր է՝ օտարերկրյա մասնակցի արժեթղթեր ձեռք բերելու հայտը չբավարարվի, և նրա դրամական մի-

1
2

Թողարկողների պաշտոնական կայքեր, www.nasdaxomx.am, www.cbonds.info
ՀՀ ԿԲ, Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն, Ֆինանսական շուկայի տոկոսադրույքները
(ամսական), https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx
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ջոցները հետ փոխանցվեն, որը կապված է զգալի ֆինանսական և ժամանակային ծախսերի հետ: Ուստի նպատակահարմար է աճուրդները կազմակերպել T+n վերջնահաշվարկի մեխանիզմով, որտեղ n-ը գործարքի կնքման օրվան հաջորդող աշխատանքային օրերի թիվն է, որը կարող է ունենալ 0, 1, 2 կամ 3 արժեքը: Վերջինս էլ պետք է որոշվի թողարկողի կողմից՝ յուրաքանչյուր աճուրդի համար առանձին: Նման առաջարկով միջոցների
նախնական դեպոնացում չի պահանջվում նույնիսկ T+0-ի դեպքում: Այս մեխանիզմը հնարավորություն կտա հեշտացնելու միջազգային ներդրողների մասնակցությունը ֆոնդային
բորսայում իրականացվող տեղաբաշխումներին: Միջազգային կենտրոնական դեպոզիտարիաներում (Clearstream, Euroclear) սպասարկվող օտարերկրյա ներդրողները հնարավորություն կունենան բորսայի անդամներին ներկայացնելու տեղաբաշխումների ընթացքում արժեթղթերի ձեռքբերման հայտեր, իսկ կնքված գործարքների վերջնահաշվարկը
կկատարվի տեղաբաշխման աճուրդի անցկացման օրվանից տարբերվող T+n օրը:
Տվյալ խնդրիրը համալիր լուծելու նպատակով անհրաժեշտ է ոչ միայն անցնել առանց
նախնական դեպոնացման T+n ռեժիմին, այլ նաև ապահովել ՀԿԴ-ի կողմից վերջնահաշվարկի ապահովման նպատակով դրամական հաշիվների վարումը: Ներկայումս մի շարք
երկրների (Ռուսաստան, Վրաստան, Սերբիա, Հունգարիա և այլն) կենտրոնական դեպոզիտարիաներ առաջարկում են դրամական հաշիվների վարման ծառայություններ վերջնահաշվարկի արդյունավետ իրականացման նպատակով, որը լայն տարածում է գտել
նաև միջազգային դեպոզիտարիաների (CLEARSTREAM, EUROCLEAR) կողմից: Ընդ որում,
վերոնշյալ դեպոզիտարիաները դրամական միջոցների և արժեթղթերի համար բացում են
մեկ միասնական հաշիվ, որտեղ հաշվառվում են հաճախորդի բոլոր միջոցները, բացի
այդ, նշված դրամային հաշիվները բազմաարժութային են:
Այսպիսով՝ նշված միջոցառումները կարող են գործուն մեխանիզմներ ապահովել բորսայում արժեթղթերի հրապարակային տեղաբաշխումների խթանման և ՀՀ կապիտալի
շուկայի ակտիվացման համար:

АШОТ САЛНАЗАРЯН
КАРИНЕ НЕРСИСЯН
ПУТИ РАЗВИТИЯ РЫНКА КАПИТАЛА РА
Ключевые слова: рынок капитала, фондовая биржа, депозитарий, инвестиционние ценные бумаги,
публичное размещение, аукцион
Мировой финансовый кризис уже вошел в экономическую историю, однако, существенных
изменений на рынке капитала Армении еще не произошло.
В статье выявлены позитивные сдвиги, происходившие на рынке капитала Армении и проанализированы фактические показатели рынка. Одновременно в статье предлагаются те основные мероприятия, которые могут активизировать функционирование рынка капитала РА.
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The global financial crisis has already entered into economic history, nevertheless, significant
changes in capital market of Armenia have not been seen yet.
The article reveals positive developments taking place in Armenian capital market and analyzes
actual indicators of the market. The article also suggests those basic measures that can strengthen the
functioning of RA capital market.

ԳԱՅԱՆԵ ՍԱԼՆԱԶԱՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀԱՍՄԻԿ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ
Մագիստրոս, ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

ՀՀ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ
Հիմնաբառեր. տնտեսական անվտանգություն, սահմանային և փաստացի ցուցանիշներ, ՀՆԱ, ներդրումներ, արտահանում, ներմուծում, զուտ
միգրացիա
Հոդվածում ներկայացված են ՀՀ տնտեսական անվտանգության ցուցանիշների համակարգը,
յուրաքանչյուր ցուցանիշի սահմանային և փաստացի մեծությունը։ Այս ցուցանիշների ուսումնասիրության արդյունքում բացահայտվել են ՀՀ տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը։

Արդի ժամանակաշրջանում տնտեսության համաշխարհայնացման պայմաններում
կարևորվում է յուրաքանչյուր երկրի տնտեսական անվտանգության (այսուհետ՝ ՏԱ) ապահովումը: ՏԱ-ը կարելի է բնութագրել որպես ազգային տնտեսության այնպիսի վիճակ,
որի դեպքում, նույնիսկ արտաքին և ներքին անբարենպաստ պայմաններում, ապահովվում են ազգային շահերի պաշտպանությունը, տնտեսական քաղաքականության սոցիալական կողմնորոշումը և բավարար պաշտպանական ներուժը1: ՏԱ ապահովումը ենթադրում է երկրի տնտեսական ինքնուրույնության ապահովում և այնպիսի հնարավորու1
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թյունների ստեղծում, որոնք թույլ կտան ընդունել սեփական շահերից բխող և տնտեսական զարգացմանը նպաստող որոշումներ:
ՏԱ ապահովման համակարգում գլխավոր պահանջը սահմանային (շեմային) վերլուծության առկայությունն է, որի էությունն է տնտեսական ցուցանիշների փոփոխության միտումների բացահայտումը պետության տնտեսական կայունության և ազգային պետական
շահերի պահպանման համար:
ՏԱ ուսումնասիրությունն իրականացվում է մի քանի հաջորդական քայլերով. նախ՝
ձևավորվում է ցուցանիշների համակարգը, այնուհետև հստակեցվում է յուրաքանչյուր
ցուցանիշի շեմային մեծությունը, որից հետո դրանց փաստացի և շեմային արժեքների
համեմատությամբ բացահայտվում են ՏԱ փաստացի և հնարավոր սպառնալիքները: Սա
հնարավորություն է տալիս վեր հանելու այն արտաքին սպառնալիքները, որոնք կարող
են ծագել որպես արտաքին աշխարհից մեծ կախվածություն ունենալու հետևանքներ,
ընդգծելու երկրի ներսում առկա սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրները, այս համատեքստում բացահայտելու արտաքին և ներքին սպառնալիքներին հակազդելու երկրի կարողությունը:
Աշխատանքում փորձ է արվել միջազգային փորձի հիման վրա ձևավորելու ՀՀ ՏԱ ցուցանիշների համակարգը, ինչպես նաև ցուցանիշների սահմանային և փաստացի արժեքների տարբերության վերլուծությամբ բացահայտելու և գնահատելու ՀՀ ՏԱ սպառնալիքները: Համակարգում ներառվել են այն մակրոտնտեսական ցուցանիշները, որոնք, մեր կարծիքով, լավագույնս ներկայացնում են տնտեսական հարաբերությունները և՛ երկրի ներսում, և՛ երկրի ու արտաքին աշխարհի միջև: Որպես սահմանային արժեքներ վերցված են
համապատասխան ցուցանիշների՝ համաշխարհային պրակտիկայում ընդունված սահմանային մեծությունները: Համակարգի որոշ բաղադրիչների համար իրականացվել է զարգացող երկրների համապատասխան ցուցանիշների միջին արժեքի հաշվարկ՝ 1998-2007
թթ. տվյալների հիման վրա (մասնավորապես՝ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն, արտահանում/ՀՆԱ
հարաբերությունը, ապրանքների արտահանման մեջ մշակող արդյունաբերության մասնաբաժինը, վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտահանման մեջ բարձր
տեխնոլոգիաների տեսակարար կշիռը, զուտ միգրացիան՝ 1000 մարդու հաշվով):
Աղյուսակ 1
ՀՀ ՏԱ ցուցանիշները 2008-2013 թթ.
N
1.

Ցուցանիշ

Սահմանային
մեծություն

2008

Փաստացի մեծությունը ՀՀ-ում
2009
2010
2011
2012

2013

Տնտեսական ցուցանիշներ

1.1 Տնտեսական աճ, %
նվազագույնը՝ 3%
6.9
1.2 Արդյունաբերական արտադրության նվազագույնը՝ 70%
68.9
մեջ վերամշակող ադյունաբերության
տեսակարար կշիռը, %
1.3 Ներմուծված ապրանքների և ծառա- առավելագույնը՝ 35% 40.7
յությունների հարաբերությունը ՀՆԱին, %
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-14.1
66.3

2.2
66.1

4.7
64.6

7.2
62.3

3.1
62.5

43

45.3

47.4

49.3

50.6

1.4 Արտահանված ապրանքների և
ծառայությունների հարաբերությունը
ՀՆԱ-ին, %
1.5 Ներմուծված սննդամթերքի տեսակարար կշիռը ներքին սպառման մեջ, %
1.6 Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում, %
1.7 Մշակող արդյունաբերության
մասնաբաժինն ապրանքների
արտահանման մեջ, %
1.8 ԲՏ արտահանման մասնաբաժինը
վերամշակող արդյունաբերության
արտադրանքի արտահանման մեջ, %
1.9 Գնաճի միջին մակարդակ, %
1.10 Պետության կողմից գիտության վրա
կատարված ծախսերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, %
1.11 Ներդրումների ծավալը ՀՆԱ
նկատմամբ, %
1.12 Դրամական զանգվածը ՀՆԱ
նկատմամբ, %
2.

նվազագույնը՝ 26%

15

15.5

20.8

23.8

24.6

27

առավելագույնը՝ 30% 17.2

18.4

17.9

18.8

19

18.9

առավելագույնը՝
60%

71.4

80.2

81.8

83.2

88

88.9

նվազագույնը՝ 65%

51

33

24

21

22

-

նվազագույնը՝ 12%

1

2

2

3

3

-

առավելագույնը՝ 10% 9
նվազագույնը՝ 2%
0.19

3.4
0.27

8.2
0.24

7.7
0.25

2.6
0.25

5.8
0.27

նվազագույնը՝ 25%

43.8

33.8

29.4

27

22.5

24.5

նվազագույնը՝ 50%

19.4

25.9

26

29.8

33.7

36.2

նվազագույնը՝ $2235
առավելագույնը՝ 10%
առավելագույնը՝ 10%
առավելագույնը՝
0.16
առավելագույնը՝ 500

3606
27.6
28.6
0.339

2666
34.1
18.7
0.355

2844
35.8
19
0.362

3363
35
18.4
0.371

3290
32.4
17.3
0.372

3447
16.2
-

286

441

474

548

521

607

1:3

1:3.5

1:3.2

1:3.42 1:3.33 1:3.48 1:3.96

առավելագույնը 6%

9.8

9.4

6.1

7.1

7.3

7.1

0.62

0.62

0.64

0.65

0.65

-7.7

-14.3

-14.5

-14.1

-10.3

10.1

9.8

10.5

10.6

-

Սոցիալական ցուցանիշներ

2.1
2.2
2.3
2.4

ՀՆԱ-ն մեկ շնչի հաշվով, ԱՄՆ $
Աղքատության մակարդակը, %
Գործազրկության մակարդակը, %
Ջինիի գործակիցը (եկամուտների
կենտրոնացման գործակից), %
2.5 Հանցագործությունների մակարդակը (հանցագործությունների թիվը
100 հազար մարդու հաշվով)
2.6 Նվազագույն և միջին աշխատավարձերի հարաբերությունը
2.7 Զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, %
3. Ժողովրդագրական ցուցանիշներ

3.1 Մահացածների և ծնվածների թվերի առավելագույնը՝ 1
0.66
հարաբերակցությունը
3.2 Զուտ միգրացիայի մակարդակ (զուտ առավելագույնը՝ -6.5 -7.1
միգրացիան 1000 մարդու հաշվով)
3.3 Բնակչության ծերացման գործակից առավելագույնը՝ 7% 10.3

Բերված համակարգում 22 ցուցանիշից միայն 6-ն է համապատասխանում սահմանային մեծությանը, ինչը վկայում է ՀՀ ՏԱ խոցելիության մասին:
Տարեցտարի աճում է տնային տնտեսությունների վերջնական սպառման ծախսերի
մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում՝ 2013 թ. հասնելով 88.9%-ի (2008 թ.՝ 71.4%), որը 28.9 տոկոսային կետով գերազանցում է առավելագույն սահմանային մեծությունը: Սրան զուգահեռ,
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ներդրումներ/ՀՆԱ հարաբերությունը նվազելով` չապահովեց սահմանային մեծությունը
2013 թ. (24.5%՝ նվազագույն 25%-ի փոխարեն), մինչդեռ ցուցանիշը 2008 թ. 43.8% էր: Սա
վտանգում է արտաքին ու ներքին սպառնալիքներին հակազդելու երկրի կարողությունը:
ՀՀ ներմուծումը շուրջ չորս անգամ գերազանցում է արտահանումը: Չնայած վերջին
տարիներին արտահանումը ներմուծման համեմատ աճում է առաջանցիկ տեմպերով, ինչի շնորհիվ արտահանում/ՀՆԱ ցուցանիշը 2013 թ. ապահովել է սահմանային մեծությունը, այնուամենայնիվ, տարեցտարի մեծանում է ներմուծումից երկրի կախվածությունը՝
ներմուծում/ՀՆԱ ցուցանիշը 2013 թ. կազմել է 50.6%, որը 15.6%-ով գերազանցում է առավելագույն սահմանային մեծությունը: Ներմուծման մեծ ծավալները, բացի բացասական
առևտրային հաշվեկշիռ ձևավորելուց, երկիրը խոցելի են դարձնում նաև ՀՀ դրամի փոխարժեքի կայունության և գնաճի տեսանկյունից: Չնայած հարկ է նշել, որ, ըստ պաշտոնական վիճակագրության, գնաճը թույլատրելի սահմաններում է:
ՏԱ տեսանկյունից, մտահոգիչ է հատկապես ՀՀ արտահանման կառուցվածքը: Ինչպես տեսնում ենք, արտահանման մեջ վերամշակող արդյունաբերության մասնաբաժինը
ոչ միայն չի ապահովում նվազագույն թույլատրելի մեծությունը, այլև տարեցտարի ավելի է
մեծանում շեմային մեծությունից բացասական շեղումը: Արտահանման կառուցվածքում
մեծանում են հանքահումքային արտադրանքի, «Ոչ թանկարժեք մետաղներ և դրանցից
պատրաստված իրեր», «Թանկարժեք և կիսաթանկարժեք քարեր, թանկարժեք մետաղներ և դրանցից իրեր» ապրանքախմբերի մասնաբաժինները (2008 թ. համապատասխանաբար՝ 16.4%, 32.8%, 16.4%, 2013 թ.՝ 27.5%, 27.1% եւ 16.5%), ինչը, հասկանալի է՝ տնտեսական զարգացումը խոչընդոտելուց բացի, նաև մեծ վտանգներ է պարունակում երկրի
ՏԱ համար: Եվ թեպետ սրան առայժմ տեսանելի չէ արտահանման կողմնորոշում ունեցող
այլ ոլորտների զարգացումը: Բացառություն է կազմում բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտը,
որը չնայած հեռու է վերամշակող արդյունաբերության արտադրանքի արտահանման մեջ
իր մասնաբաժնի սահմանային մեծությունն ապահովելուց, բայց դիտարկվող ժամանակահատվածում աճ է ցուցաբերում (2008 թ. 1%-ի փոխարեն՝ 3% 2012 թ.):
Վերջին տասնամյակում պաշտոնական և ոչ պաշտոնական մակարդակներում հաճախ խոսվում է գիտելիքահենք տնտեսության ձևավորման մասին, սակայն գիտելիքի
աղբյուրը՝ գիտությունը, բավարար չափով չի ֆինանսավորվում: Պետության կողմից գիտության վրա կատարված ծախսերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, որոշակի աճ գրանցելով,
2013 թ. ընդամենը 0.27% էր:
Դիտարկվող ժամանակահատվածում (բացի 2009 թ.) նվազագույն սահմանային մեծությունը բավարարող և գերազանցող տնտեսական աճը չի ուղեկցվում բնակչության
կենսամակարդակի բարձրացմամբ: Չնայած կյանքի որակը բնութագրող ցուցանիշը՝ մեկ
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն ևս աճում է (եթե 2009 թ. $2666 էր, ապա 2013 թ.՝ $3447, որը սակայն ցածր է մինչճգնաժամային ժամանակահատվածի ցուցանիշից՝ 2008 թ.՝ $3606)1,
սակայն երկրում առկա սոցիալական հիմնախնդիրները թույլ չեն տալիս, որ ցուցանիշի
դրական փոփոխությունը համանման ազդեցություն ունենա բնակչության կյանքի որակի
1

ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2013 թ., էջ 227:
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վրա: Այսպես՝ չնայած նվազման միտմանը՝ այնուամենայնիվ, բարձր է գործազրկության
մակարդակը. 2013 թ. ցուցանիշը դեռ 6.2%-ով շարունակում էր գերազանցել թույլատրելի
առավելագույն մեծությունը: Երկրում յուրաքանչյուր երրորդը շարունակում է մնալ աղքատ: Առկա է եկամուտների կենտրոնացման բարձր աստիճան (2012 թ. Ջինիի գործակիցը
0.372 էր). ըստ պաշտոնական վիճակագրության՝ 2012 թ. բնակչության ամենահարուստ
10%-ին բաժին է ընկել եկամուտների 30%, իսկ ամենաաղքատ 10%-ին՝ ընդամենը 1.9%1:
Ինչ վերաբերում է ժողովրդագրական ցուցանիշների ուսումնասիրությանը, ապա
այստեղ ևս դրանք մտահոգիչ են. այդ մասին է վկայում ՀՀ բնակչության ծերացման գործակիցը, որը 2012 թ. 3.6-ով գերազանցում էր սահմանային մեծությունը: Երկրում առկա է
բնակչության բացասական մեխանիկական շարժ, դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվածում միգրացիայի հաշվեկշիռը բացասական է եղել՝ յուրաքանչյուր հաջորդ տարի աճ
գրանցելով նախորդ տարվա նկատմամբ: Պաշտոնական տվյալներով ցուցանիշը նվազել
է` 2013 թ. կազմելով -31188 մարդ` 2012 թ. -42811-ի համեմատ2: 1000 մարդու հաշվով
զուտ միգրացիայի ցուցանիշը գերազանցում է առավելագույն թույլատրելի մեծությունը
շուրջ 4-ով (2013 թ.): Յուրաքանչյուր հազար մարդու հաշվով զուտ միգրացիան բացասական է. 2008 թ. այն կազմում էր 7, 2011 թ.՝ 14, 2013 թ.՝ 10 մարդ: Բնակչության ծերացման
միտումը, արտագաղթը վտանգում են կարևորագույն ռեսուրսով՝ մարդկային կապիտալով երկրի ապահովվածությունը:
Այսպիսով` ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ ՀՀ ՏԱ համակարգում
առկա են լուրջ խորքային հիմնահարցեր, որոնք կրում են և՛ ներքին, և՛ արտաքին գործոնների ազդեցությունը: Այնուամենայնիվ, այս հիմնահարցերը մակրոտնտեսական կառավարման համապատասխան մարմինների կողմից լիովին վերահսկելի են, և արդյունավետ տնտեսական քաղաքականության իրականացումը կարող է ինչ-որ չափով բարելավել ստեղծված իրավիճակը:
ГАЯНЕ САЛНАЗАРЯН
АСМИК БАГДАСАРЯН
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПСНОСТИ В РА
Ключевые слова: экономическая безопасность, маржинальные (предельные) и фактические показатели ВВП, инвестиции, экспорт, импорт, чистая миграция
В статье представлена система нацианальной безопасности РА, предельные и фактические значения каждого показателя. В резултатье исследования этих показателей выявлены
проблемы экономической безопосности в РА.
1
2

ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2013 թ., էջ 108:
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ. հունվար-դեկտեմբերին, ԱՎԾ վիճակագրական հրապարակում, էջ
139:

702

GAYANE SALNAZARYAN
HASMIK BAGDASARYAN
ISSUES OF ECONOMIC SECURITY IN RA
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migration
The system of RA economic security indicators with marginal and actual values of each indicator
are presented in the article. As a result of these study of these indicators research economic security
issues of RA are revealed.

ԱԼՎԱՐԴ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԹԵՀՄԻՆԵ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՆԵՐՈՒԺԻ
ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Հիմնաբառեր. հարկեր, երկիր, հարկային համակարգ, հարկային ջանքեր, ինստիտուցիոնալ, տոկոսադրույք, հարկային մուտքեր, ծախսեր, եկամուտներ
Շուկայական տնտեսության պայմաններում, ինչպես գիտենք, պետության գործողությունները
էապես պայմանավորված են պետական եկամուտների, այն է՝ հարկային և մաքսային ոլորտներում
իրականացվող քաղաքականությամբ: Դա կարևոր գործիք է մակրոտնտեսական հավասարակշռության ձեռքբերման համար, քանի որ հարկերի և պետական ծախսերի միջոցով պետությունը
հնարավորություն է ստանում խթանելու գործարար ակտիվությունը, ազդելու զբաղվածության
վրա: Սույն հոդվածի շրջանակներում տարբերակվում է «հարկային ներուժ» և «հարկային ջանքեր»
հասկացությունների, ինչպես նաև այն փոփոխականների իմաստը, որոնք օգտագործվում են
դրանց գնահատման համար՝ էմպիրիկ (փորձնական) վերլուծության ժամանակ:

Շուկայական տնտեսության պայմաններում, ինչպես գիտենք, պետության գործողությունները էապես պայմանավորված են պետական եկամուտների, այն է՝ հարկային և
մաքսային ոլորտներում իրականացվող քաղաքականությամբ: Դա կարևոր գործիք է
մակրոտնտեսական հավասարակշռության ձեռքբերման համար, քանի որ հարկերի և
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պետական ծախսերի միջոցով պետությունը հնարավորություն է ստանում խթանելու գործարար ակտիվությունը, ազդելու զբաղվածության և այլ գործընթացների վրա: Ընդհանուր տնտեսական զարգացման գործում խիստ կարևորվում են հարկաբյուջետային արդյունավետ քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը՝ այդպիսով առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծելով երկրում կայուն և երկարաժամկետ տնտեսական աճի
ապահովման, ներդրումների խրախուսման, տնտեսության արտադրատեխնիկական հիմքի կատարելագործման ու նորացման, հասարակության տարբեր սոցիալական խմբերի
եկամուտների արդարացի վերաբաշխման, նպատակադրումների իրականացման, հավասար մրցակցային դաշտի ձևավորման, ընդլայնված վերարտադրության ապահովման
համար: Ահա թե ինչու՝ վերջին տարիներին հարկային և մաքսային ոլորտներում իրականացվող պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում ուղղված է եղել հետևյալ երկու կարևոր
խնդիրների լուծմանը՝
1. հարկման բազայի ընդլայնում, այդպիսով՝ պետական ու համայնքային բյուջեներին անհրաժեշտ հարկային եկամուտների ապահովում,
2. տնտեսավարող սուբյեկտների համար նպաստավոր գործարար միջավայրի ձևավորում1:
Միաժամանակ, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ եթե զարգացող երկրների
հարկային եկամուտներում գերակշռում են անուղղակի հարկերը, իսկ զարգացած
երկրների հարկային եկամուտներում՝ ուղղակի հարկերը, ապա դժվար չէ կռահել, որ վերջիններս ավելի արդյունավետ են պետության գործառույթների իրականացման տեսանկյունից՝ պետական բյուջեի եկամուտները պայմանավորելով մասնավորապես ուղղակի
հարկերի տեսակարար կշռի մեծացմամբ:
Հաշվի առնելով վերը նշվածը, նաև ելնելով այն հանգամանքից, որ հարկային եկամուտների հավաքագրման համեստ մակարդակը, որն իր արտացոլումն է գտնում նաև
հարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցության մեջ, մշտապես եղել և շարունակում է մնալ պետական
եկամուտների համակարգի հիմնական խնդիրը2, և որ հարկային եկամուտների գնահատված ներուժային մակարդակը դեռևս հեռու է փաստացի հավաքագրվող մակարդակից3, մեր կողմից փորձ է արվել սույն հոդվածի շրջանակներում հետազոտելու կազմակերպություններից (իրավաբանական անձանցից) գանձվող շահութահարկի մոդելավորման և հարկային ներուժի գնահատման մոտեցումները, քանի որ, մեր գնահատմամբ,
դրանք կարող են հանդես գալ որպես երկրի հարկաբյուջետային արդյունավետ քաղաքականության իրականացման միջոց:
Անդրադառնալով հարկային ներուժին` նշենք, որ դա այն հարկերի գնահատումն է,
որոնք կարող են հավաքագրվել որոշակի տարածքում (տարածաշրջանում, երկրում):
1

ՀՀ Կառավարության` ՀՀ 2014-2025 թվականների հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը
հաստատելու և ՀՀ Կառավարության 2008 թ. հոկտեմբերի 30-ի N1207-ն որոշման ուժը կորցրած ճանաչելու
մասին` N 442-Ն որոշում, 27.03.2014 թ., 145-րդ կետ:
2
Նույն տեղում, 148-րդ կետ:
3
Նույն տեղում, 87-րդ կետ:
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Երկրի (մարզի) հարկային ներուժը կախված է մի շարք գործոններից՝ ընդհանուր եկամտի ծավալից, տնտեսական կառուցվածքից, հարկային համակարգի առանձնահատկությունից և այլն:
Հարկային ներուժի ճշգրիտ գնահատումը բավական բարդ խնդիր է, որը, սակայն,
չափազանց կարևոր է բյուջեի եկամուտների պլանավորման համար: Կարելի է առանձնացնել երկրի կամ տարածաշրջանի հարկային ներուժի մեծության որոշման երկու հիմնական մոտեցումներ՝ ուղղակի հաշիվների մեթոդ, որտեղ գնահատվում է որևէ տարածքի հարկման բազան, որի հիման վրա կանխատեսվում են հարկային մուտքերը և էկոնոմետրիկ (տնտեսաչափական) մեթոդները, որոնք թույլ են տալիս կառուցել հարկային
մուտքերի մոդելը՝ կախված հարկային բազան, դրույքները և այլ ցուցանիշներ բնութագրող անկախ փոփոխականների ընտրությունից: Հարկային ներուժի գնահատման ժամանակ կարևորագույն խնդիր է գործոնների խմբի ճիշտ ընտրությունը, որը որոշում է
հարկային ներուժի մեծությունը տարածաշրջանում:
Հաջորդը հարկային ներուժի գնահատման մեթոդի ընտրությունն է, ըստ որի առավել
ճշգրիտ կգնահատվի հարկային վճարների հնարավոր մեծությունը: Հարկային ներուժը
հիմնականում պայմանավորվում է տնտեսության կառուցվածքով, իսկ հարկային ներուժի
և փաստացի հարկային հավաքագրումների տարբերությունը կախված է այնպիսի ինստիտուցիոնալ գործոններից, ինչպիսիք են կոռուպցիան, ստվերային տնտեսության չափերը, հարկերից խուսափումը, օրենքների կատարման մակարդակը, ուստի դրանց ազդեցության որոշումը անհրաժեշտ է ճիշտ գնահատման համար:
Թվարկված ինստիտուցիոնալ գործոնները հիմնականում անչափելի են, հետևաբար`
հնարավոր չէ հստակ որոշել հարկային ներուժը գնահատման ավանդական մեթոդներով:
Նման իրավիճակում նախընտրելի է frontier կամ ստոխաստիկ սահմանային մեթոդը,
որը, ի տարբերություն այլ էկոնոմետրիկ մեթոդների, թույլ է տալիս գնահատել հարկային
վճարների սահմանային մեծությունն այն ժամանակ, երբ գոյություն ունեն չվերահսկվող
գործոններ, որոնք հանգեցնում են հարկային վճարների համակարգված նվազմանը:
Համապատասխան գրականությունում առկա են հարկային ներուժի և հարկային
ջանքերի վերաբերյալ տարբեր եզրույթներ, որոնք տարբեր աշխատանքներում (հոդվածներում) տարբեր բովանդակություն ունեն: Վերոնշյալը չի խեղաթյուրում խնդրի էությունը,
սակայն կարող է հանգեցնել որոշակի շփոթի: Օրինակ` Bird, Martinez-Vazquez, Torgler
(2004) աշխատանքում հարկային ջանքերն անվանվում են փաստացի հարկային հավաքագրումների (tax revenue) հարաբերակցություն ՀՏԱ-ին (համախառն տարածաշրջանային արդյունք), իսկ Alfirman (2003) աշխատանքում նույն եզրույթը մեկնաբանվում է որպես փաստացի և հաշվարկային հարկային վճարների (հարկային ներուժի) հարաբերակցություն` ըստ ՓՔՄ (փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ) գնահատման: Հարկային ջանքերի որոշման բարդությունն այն է, որ միևնույն կերպ են կոչվում և՛ հասկացությունը, և՛
գործնականում որպես գնահատման չափանիշ օգտագործվող մեծությունը:
Հետևաբար՝ անհրաժեշտ է տարբերակել «հարկային ներուժ» և «հարկային ջանքեր»
հասկացությունների իմաստները, ինչպես նաև այն փոփոխականները, որոնք օգտա705

գործվում են դրանց գնահատման համար էմպիրիկ վերլուծության ժամանակ: Որոշակի
տարածաշրջանի հարկային ներուժ ասելով, սովորաբար, հասկացվում են առավելագույն
հարկային մուտքերը, որոնք կարող են հավաքագրվել տվյալ տարածաշրջանում հարկահավաքման միասնական պայմանների կիրառման պայմանով (տոկոսադրույք, բազա,
արտոնություններ և այլն), հարկային մարմիների միասնական (միջին կամ առավելագույն) ջանքերով: Այդ դեպքում էմպիրիկ հետազոտության մեջ, որպես հարկային ներուժի
չափանիշ, օգտագործվում է հարկային մուտքերի տեսական նշանակությունը՝ ստացված
որոշակի գնահատված մոդելից, որ ներառում է տարբեր գործոնների անկախ փոփոխականներ՝ դրանց չափը որոշող: «Հարկային ջանքեր» հասկացությունը բնութագրում է
չափման միջոցը՝ թե որքանով են իրական հարկային հավաքագրումները համապատասխանում հնարավոր հարկային հավաքագրումներին: Գործնականում՝ որպես հարկային
ջանքերի գնահատում են կիրառվում կա՛մ փաստացի հարկային մուտքերի հարաբերակցությունը կանխատեսված հարկային մուտքերի հանդեպ` ստացված որոշակի գնահատման մեթոդի միջոցով (Stotsky, Wolde Mariam (1997)), կա՛մ փաստացի և կանխատեսված
հարկային մուտքերի տարբերությունը:
Սակայն, ինչպես նշված է Alfirman (2003) աշխատանքում, հարկային ջանքերի մեկնաբանումը պետք է լինի զգուշավոր, քանի որ յուրաքանչյուր երկիր ունի տնտեսական,
քաղաքական և կառուցվածքային առանձնահատկություններ: Այսպես՝ որոշ երկրներում
(ԱՄՆ, Ճապոնիա) հարկային մուտքերի մակարդակի համեմատաբար ցածր լինելու
պատճառը պետական ծախսերի ցածր մակարդակն է, իսկ, ասենք, Շվեդիայում, Նորվեգիայում հավաքագրվում են բարձր հարկեր՝ այդպիսով ապահովելով ժողովրդի սոցիալական և այլ պետական ծախսերի բարձր մակարդակ:

АЛВАРД САРКИСЯН
ТЕРМИНЕ СТЕПАНЯН
ПО ВОПРОСУ ИНТЕРПРЕТАЦИИ НАЛОГОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ
Ключевые слова: индикатор, подход, налоговая база, метод,
налогообложение, налоговый потенциал, налоговые доходы, область, статья, оценка
В этой статье представлены спецификации методов и подходов оценки налогового потенциала популярные в профессиональной литературе и используемые в различных странах в
ходе реформ налогообложения прибыли организаций.
Анализ представленных методов и подходов очень важен, так как, с их помощью, можно
оценить налоговый потенциал каждой области в стране, также налоговые усилия налоговых
органов, что в конечном итоге сделает налогообложение в Республики Армения более эффективным.
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ON ISSUE OF TAX POTENTIAL INTERPRETATION IN ORGANIZATIONS
Key words: indicator, approach, tax base, method, taxation, tax potential, tax receipts, field, article,
assessment
Specific methods and assessment approaches for tax potential popular in special literature and
used by different countries in the process of tax reforms is presented in the article.
Analysis of presented methods and approaches is very important as it enables to assess tax
potential in every field, as well as efforts by tax bodies which will ultimately make taxation in RA more
efficient.
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Associate Professor, PhD Economics, ASUE

MODERN ISSUES OF ACCONTING AND COMPUTATION COST
OF UNIT PRODUCTS
Key Words։ production expenditure, expenses, allotment of
indirect manufacturing expenditure, administrative and sales expenses allotment ratio,
product cost, unit product cost
Under modern economic conditions correct computation of unit product
cost sold is very important as it serves general basis to forecast the unit sales
result expected by organization activity.
For that purpose it is necessary to consider allotment methods of indirect
(or manufacturing ovehead), head and sale expenses between different kinds of
attention to modern concepts connected with components of product cost.

cost and units product
price and the financial
production expenditure
products and pay more

Nowdays it is highly important to clear up unit cost and unit of product sold computation
methods, because the mentioned values are the best basis to forecast the units sales price.
Besides they are allowed to estimate products manufacturing efficiency taking into
consideration their competitive priorities at the market.
Accounting and computation cost of unit product is closely connected with Managerial and
Financial accounting systems. Without the framework of the mentioned systems it is impossible
to get information about product cost, gross profit, net profit before and after taxation.
Dealing with the criteria that characterizes efficiency and financial results of organizations
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activity, it is necessary to understand the difference between production “expenditure” and
“expenses” as general components of unit sales price. Understanding each of the concepts
allows us to make contens of the concepts։ clear product cost, product cost, sold taxable
profit.
Some economists continue to use the concept “full product cost”, which is not acceptable
in marketable relations. Instead of the concept we deal with concepts such as “product cost”
and “product cost sold”. In practice the application of these concepts is connected with
differentiation between production “expenditure” and “expenses”.
Unfortunately, in Armenia during the transitional period from social economy to
marketable, not only these concepts, but many other concepts, terms were distorted. For
example, many economists continue to use “Amortization fund” term instead of “Accrude
depreciation”.
Concepts of “expenditure’ and “expenses”’ have been considered by western and
Russian well-known scientists in Managerial Accounting sphere1.
IN Armenia great attempt in acquisition of accounting terms was made by Chart of
accounts, created by specialists of Miinistry of Finance2. The Chart was established on the
basis of French model. The first option of the Chart satisfied requirments of financial activity
organizations under condition of marketable relations. Later on it has been periodically
developed according to new requirments of International Accounting Standards.
Taking into consideration possibiIlities of Chart of accounts enforced in Armenia, we will
try to characterize the contents of these terms. First, these possibilities allow to record all
financial transactions in organization. It facilitates to recording them in a correct way. Second,
all the accounts in the Chart are separated into three divisions։ Financial, Managerial and out
of the Balance Sheet (statement of financial position) accounts. Using accounts of the first two
devisions of the Chart we will explain the contents of these terms.
Expenditures are components of product cost (accomplished works, supplied services
cost) and are recorded on Managerial accounts. They are presented in the group of accounts
number 81 ”Production expenditures”, the part of Managerial Accounts. Accounts in the
Chart have their codes. In this case expenditures are recorded on debit side of account
number 811 ”Basic production”.
According to International Accounting Standards number 18 “Revenue” the expenditures
are recorded on the accounts of the group number 81 and are recognized only after the
recognition of the sale of product, works or services and entry on the debit side of account 711
“Sold product, merchandizes, works, services cost”. This account comes from the financial
accounts group number 71 ”Expenses”.
1

2

Colin drury costing and itroduction, international Tomson busines press, an international Tomson publishing
company, London, 1998. Kondrakov N., Ivanova M., Managerial accounting, Students Book.- M.: INPRA, 2003.
Chart of accounts acted in Republic of Armenia, Ministry of Finance, Yerevan, 2012. [6] Managerial accounting
Garrison R. H. and Noreen E. W., 1994, p. 93-94.
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Expenditures are formed owing to the proccess of acquired raw marerials.That is to say,
the expenditures are equal the value of raw materials plus their proccess value. The sum of
these two components presents the significant part of product cost.
Expenditures are recorded on the following synthetic accounts։ 811 ”Basic production”,
812 ”Subsidiary production”, 813 ”Indirect production expenditures”, 814 ”Defective goods
and their correcting expenditures”. Actually, direct material expenditures, direct labour
expenditures, expenditures of subsidiary production and its indirect production expenditures
are recorded on debit side of “811” account. On “813” account are recorded sums of
administrative, operative subdivision personel earnings, bisness trip expenditures of operating
personel and other expenditures.
The group of accounts number 82 was created for accounting of non-current assets
building expenditures .
Expenses are presented by the expenses of accounting period. They are not connected
with the volume of product output and recorded on the group of accounts number 71. For
example, overhead expenses, audit and consulting services expenses, bank services expenses
and others.
I suggest the explanation of concepts “expenditure” and “expenses” with the utmost
clarity giving, as an example, the shipbilding sphere. Let’s assume that building a ship will take
a period of a year and according to sale contract with the purchaser, the final bargain will take
place at the end of the year, december 31. During the year the expenditures of the ship
production are collected on the “811” account and aren’t recognized before the sale of the
ship. But during the same year in shipbuilding they give payment to administrative personel,
incur public utilities expenses, communication expenses and other payments. These transactions are recognized as expenses incurred once because they are not connected with the sale.
Now we consider another example. In any production organization before beginning to
produce a product, they preleminary spend money on market researches and later on
advertisment. These expenses are recorded on 712 ”Sales expenses” and are recognized
regardless of whether the products have been sold or not owing to the indicated expenses. But
production expenditures had already been recorded within Managerial Accountig system and
will be recognized as expenses within Financial Accounting system only after the sale of the
products.
This, judging by the concept of “expenditure” is the function of Managerial accounting,
and “expenses” is the function of Financial accounting.
So when we speak about expenditure we consider the components of non-sold product
cost. Consequently, speaking about these components, if they use the term “expenses”
misunderstanding, will follow because we may perceive it as product cost sold.
Delimination of expenditure and expenses is important not only for recording them on
accounts , but for computation and operations concerning audit of production expenditures
and product cost sold in the correct way.
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Under modern conditions, the correct way of account, computation and control of
product expenditure became an urgent issue of organizational activity. The question indicated
is more up-to-date under condition of anticrises regulation of organizations financial result.
Issues of production expenditure account are of special importance. More precisely, the
comparibility in dealing with lowering unit product cost allows to provide a high level of profit
among enterprises that produce and sell similar products.
Historically, the issues of production expenditure account were given special importance
in 20-th of the last century, when with a rapid development of multistage production and
production of high technology, direct labour expenditure relatively decreased, and expenses
simultaneously significantly increased1.
To research possibilities of market expansion, set up control over the product quality,
expenditures for new items and compansantion of overhead expenses became one of the
general aims of enterprising.
Product cost is one of the most important criteria of efficiency in organisation activity.
The discovery of ways to decrease product cost is closely connected with the operations audit.
The operations audit allows to fulfil internal control and estimate the formation of product cost
management under the influence of different extensive and intensive factors.
Under the conditons of marketable relations permanent development reduction of unit
product cost depends on improvement of product quality, time of trade-off(services) and
flexibility of assortment and production volume. All indicated factors more or less influence on
demand increase which increses sales volume and decreases unit product cost.
Application of modern methods of operations audit allows to increase organization
efficiency and provides competitive priorities in the market.
And in this case the corrrect account of expenditure and expenses plays a great role in
creation of necessary economic information to estimate activity efficiency of organizations.
Incidentally, the general issue for every production unit became the calculation of the
expenses value under condition of special product volume and provision of break-even-point.
To answer these questions it is very important to determine the variable expenditure,
consisting of direct and indirect production expenditure.
In addition, within Managerial Accounting framework it is important to consider the issue
of indirect production expenditures (or manufacturing overehead) allotment between different
kinds of products and compute the unit product cost. It is also necessary to allot overhead
expenses and sales expenses between the product cost of different kind of products in order
to compute objects to sell unit product cost.
This step became more important to set up unit product sale price. There are different
approaches about allotment of indirect production expenditure and expenses. First, in those
branches of industry, where the persentage of raw materials in product cost is significantly, it
is offered the allotment of indirect expenditure in proportion to value of the used raw
1

Management accounting – decicion making, cima paper 9, Textbook, FOULKS Lynch, 2001, p. 331.
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materials. Second, in those branches of industry, where the percentage of direct labor
expenditure exceeds, it is purposeful to allot indirect expenditure in proportion to the value of
direct labor expenditure. Finally, if the production is distinquished with its high technology the
allotment of indirect expenditure in proportion to the quantity of machine-hours worked. As to
expenses, it is necessary to allot them in proportion to product cost of different kinds of
products.
This approach is andoubtedly acceptable if there is no balance of Work in process and of
Finished goods, especially under of JIT system and Activity-Based-Costing. Concerning the
mentioned issue there are some points of view. I share proffessor Ray H.Garrison` opinion,
who considers allocation of under or overapplied overhead between Work in proccess,
Finished Goods, and Cost of Goods Sold. The allocation is more accurate than direct write-off,
it is used less ofen in actual practice because of the time and difficulty involved in allocation
process1. Besides, most managers believe that the greater accuracy simply isn`t worth the
extra effort that allocation requires, particularly when the dollar amounts are small.
Thus having the product cost of every kind of product subject to sell we can set up the
reasonable profit and compute the unit product sales price.
It is important to notice that the allotment of indicated expenditures and expenses hasn’t
any role within the framework of Financial Accounting. That is why the allotment action is not
accomplished in this system. But it is quite necessary to do within Managerial Accounting
system, because results received after the action are the best basis for decision making. These
results allow to set up the unit sales price of different kind of products and estimate the level
of their profitability.
This way, we tried to clarify the contents of “expenditures” and “expenses” concepts and
directions of their application within Financial and Managerial Accounting.
Furthemore, we come to conclusion։ in a sientific sphere it is necessary to pay more
attention to modern interpretation of the economic concepts. Solution of this problems
requiers the creation of terms explanatory dictionary taken directly by professional specialists.
It is necessary to pay special attention to scientific works such as dissertations, scientific
articles, monographs taking away obsolete terms and concepts in them. It is important to
strengthen control on publications of student's books not permitting unacceptable terms in
them.
Nowdays the great information flows through the internet.It has its positive and negative
sides. In this information avalance, unfortunally, the low-quality information is much, which
confuses users. I don’t want to speak even about the materials received through simultaneous
translation, that gives many deviations from the original content.
Therefore, while learning concepts, it requires from students specialists to rely on
academic publications.

1

Garrison R. and Noreen E., Managerial accounting, 1994, p. 93-94.
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ԱԻԴԱ ՍԱՐԴԱՐՅԱՆ
ՄԻԱՎՈՐ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԻՆՔՆԱՐԺԵՔԻ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՀԱՇՎԱՐԿՄԱՆ
ԱՐԴԻ ՀԱՐՑԵՐ
Հիմնաբառեր. արտադրական ծախսումներ, ծախսեր, անուղղակի ծախսումների բաշխում, վարչական
և իրացման ծախսերի բաշխման գործակից,
արտադրական ինքնարժեք, միավոր արտադրանքի ինքնարժեք
Տնտեսավարման արդի պայմաններում անչափ կարևոր է ճշգրիտ իրականացնել միավոր արտադրանքի արտադրական ինքնարժեքի և իրացվող միավոր արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվարկը, քանի որ դա է միավոր արտադրանքի գնի և կազմակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքների կանխատեսման հիմքը։
Հետևաբար՝ հարկ է դիտարկել անուղղակի արտադրական ծախսումների, վարչական ու
իրացման ծախսերի բաշխման մեթոդներն առանձին արտադրատեսակների միջև, ավելի մեծ
ուշադրություն դարձնել արտադրանքի ինքնարժեքի բաղկացուցիչների հետ կապված արդի հասկացություններին։

АИДА САРДАРЯН
СОВРЕМЕННЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА И РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ЕДИНИЦЫ
ПРОДУКЦИИ
Ключевые слова: производственные затраты, расходы, распределение косвенных производственных
затрат, коэффициент распределения административных и коммерческих расходов,
производственная себестоимость, себестоимость единицы продукции
В современных условиях хозяйствования весьма важен точный расчет производственной
себестоимости единицы продукции и себестоимости единицы реализуемой продукции, поскольку они являются главной основой для прогнозирования продажной цены единицы продукции и
ожидаемых финансовых результатов деятельности организации.
Для этого требуется рассмотрение методов распределения косвенных производственных
затрат, управленческих и коммерческих расходов между отдельными видами продукции и обращение большего внимания на современные понятия, связанные с составлющими себестоимости продукции.

712

ՄԱՐԻԱ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՇԽԱՏԱՎԱՐՁԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հիմնաբառեր. աշխատանքի կազմակերպում, աշխատանքի
վարձատրություն, բանկային համակարգ,
արդյունավետություն, նորարարություն
Բանկային համակարգը ցանկացած երկրի տնտեսության անբաժան մասն է, և դրա արդյունավետ գործունեությունից է կախված երկրում սոցիալ-տնտեսական իրավիճակն ու բնակչության
բարեկեցությունը: Հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել են աշխատանքի և աշխատավարձի
կազմակերպման ներկայիս մեխանիզմները, ինչպես նաև առաջարկվել են դրանց կատարելագործման հնարավոր ուղղություններ:

Ներկայումս տնտեսական հարաբերությունների զարգացման դինամիզմը, պարբերական ճգնաժամերը, սոցիալ-տնտեսական կյանքի համաշխարհայնացումը ստիպում են
ֆինանսական կառույցներին և մասնավորապես՝ բանկերին ավելի մեծ ուշադրություն
դարձնել մարդկային ռեսուրսների կառավարման, դրանց աշխատանքային գործունեության կազմակերպման, արդյունավետ օգտագործման, մոտիվացման և հեռանկարային
զարգացման հիմնախնդիրներին: Միաժամանակ, առևտրային բանկերի միջև մրցակցության ինտենսիվացման, բանկային գործառնությունների թվի կտրուկ ավելացման, որակապես նոր և ավելի կատարելագործված բանկային ծառայությունների մատուցման անհրաժեշտությունը, ինչպես նաև բարձր որակավորում և հարուստ աշխատանքային փորձով կադրերի սակավությունը նոր բովանդակություն են հաղորդում բանկային ոլորտում
աշխատանքի, աշխատավարձի կազմակերպման և դրա արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրներին:
Ժամանակակից հետազոտողներից շատերն են անդրադառնում բանկային ոլորտին,
այդուհանդերձ, նրանց գիտական ուսումնասիրությունները և աշխատանքները հիմնականում նվիրված են լինում բանկերի ներդրումային գործունեության, դրամաշրջանառության, ոլորտի խթանման, ֆինանսական կամ ռազմավարական կառավարման կատարելագործման, ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների հարցերին, իսկ աշխատանքի գիտական կազմակերպման և աշխատավարձի կազմակերպման հիմնախնդիրները բանկային
ոլորտում և դրանց կատարելագործումը, որպես ընդհանուր գործունեության արդյունավետության բարձրացման գործիք, կարծում ենք, որ բավարար մակարդակով ուսումնասիրված չեն: Մակքինսի խորհրդատվական ընկերությունը 2009 թ. Ռուսաստանի Դաշնության տնտեսության արտադրողականության մակարդակը վերլուծելիս կարևորել է բանկային ոլորտի արտադրողականությունը, իսկ ընդհանուր տնտեսական արտադրողականության ցածր լինելը բացատրվել է աշխատանքի ոչ արդյունավետ կազմակերպմամբ,
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ֆինանսական համակարգի զարգացման ցածր մակարդակով, կադրերի անհրաժեշտ
մասնագիտական հմտությունների և գիտելիքների պակասով և այլ գործոններով1:
Ուսումնասիրելով Հայաստանի Հանրապետությունում 2012-2013 թթ. բանկային համակարգում անձնակազմի օգտագործման մակարդակը՝ պարզվել է, որ այստեղ մեկ աշխատողին բաժին ընկնող բանկային ծառայությունների ծավալը, համապատասխանաբար՝
18.13 և 12.11 մլն դրամ է: Բանկային ծառայությունների ծավալը 2012-2013 թթ. աճել է
7.9%-ով, իսկ աշխատողների թիվը` 61.4%-ով2: Ի թիվս այլ գործոնների, սա բացատրվում
է աշխատանքի կազմակերպման և աշխատանքի վարձատրության մեխանիզմների ցածր
արդյունավետությամբ:
Հոդվածի շրջանակներում նպատակ է դրվել ուսումնասիրելու բանկային համակարգում աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման առանձնահատկությունները՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով ՀՀ բանկային համակարգում աշխատանքի վարձատրության կատարելագործման հնարավորություններին:
Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգն ընդգրկում է ՀՀ կենտրոնական բանկը, ՀՀ տարածքում գործող բանկերը (այդ թվում՝ դուստր բանկերը), դրանց
մասնաճյուղերը, ներկայացուցչությունները, գործառնական գրասենյակները, ինչպես
նաև ՀՀ տարածքում գործող օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերն ու ներկայացուցչությունները3: Բանկը, որպես ֆինանսական ծառայություններ մատուցող կառույց, մեծ կախում ունի սեփական մարդկային ռեսուրսների արհեստավարժությունից և շահադրդվածությունից: Բանկային ոլորտում աշխատանքի կազմակերպման արդյունավետության
հիմքում դրված են հետևյալ գործոնները.
 բանկային անձնակազմի մասնագիտական մակարդակը, որակավորումը և դրա
բարձրացման հնարավորությունները,
 ժամանակակից հաշվողական տեխնիկայի, ծրագրերի փաթեթների և տվյալների
բազաների օգտագործումը,
 էլեկտրոնային գործառնությունների տեսակարար կշռի ավելացումը,
 հաշվապահական և հարկային վարչարարության ընթացակարգերի պարզեցումը:
Նշենք, որ բանկային ոլորտում աշխատանքի կարևորագույն առանձնահատկություններից է ֆինանսական նորամուծությունների անհրաժեշտությունը և աշխատանքի խիստ
կանոնակարգումը (ռեգլամենտավորումը)4:

1

Бакатина Д., Дювьенсар Ж.-П., Клинцов В. и др., Эффективная Россия: производительность как фундамент роста, McKinsey Global Institute, 2009, с. 18-25:
2
Հաշվարկներն իրականացվել են ըստ հետևյալ հրապարակումների տվյալների՝ ՀՀ սոցիալ-տնտեսական
վիճակը 2012 թ. հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թ. հունվար-դեկտեմբերին,
Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում 2008-2012, ՀՀ ԱՎԾ, 2013:
3
«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» ՀՀ օրենք՝ ընդունված ՀՀ ԱԺ կողմից 30 հունիսի 1996 թ.,
հոդված 2:
4
Новоселова Е., Особенности содержания труда персонала коммерческого банка и новые тенденции в его
организации, Известия Томского политехнического университета, 2005, N 5, с. 185-188.
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Ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին ֆինանսական շուկաներում մրցակցության
ուժեղացումը ստիպում է բանկերին անընդհատ իրենց հաճախորդներին առաջարկել կամ
նոր ծառայություններ, կամ էլ հայտնի ծառայությունների և գործառնությունների կատարելագործված տարբերակներ: Արտադրողականության աճը խթանող նորամուծությունները կարող են լինել տեխնոլոգիական և կառավարչական1: Աշխատանքի խիստ ռեգլամենտավորումը բանկային ոլորտում աշխատանքի կազմակերպման հաջորդ կարևոր առանձնահատկությունն է: Ի տարբերություն տնտեսության մյուս ոլորտների, բանկայինում ավելի մեծ կարևորություն է տրվում ներքին կանոնակարգերին, պաշտոնեական տեղեկագրերին կամ անձնագրերին, ինչպես նաև ներքին վերահսկողության և աուդիտի գործառույթների իրականացմանը: Այսպիսով՝ բանկային ոլորտում աշխատանքը կարգավորվում է ոչ
միայն բանկային օրենսդրությամբ, ԿԲ կողմնորոշիչներով և պարտադիր նորմատիվներով, այլև ներկազմակերպական մեխանիզմներով:
Միաժամանակ, պետք է նշել, որ աշխատանքի կազմակերպման առանձնահատկությունները բանկային ոլորտում հանգում են հետևյալին.
 Բանկային ոլորտում աշխատատեղերի գերակշռող մասը համալրելու համար ներգրավվում է ավելի բարձր կրթական մակարդակ և որակավորում ունեցող անձնակազմ, քան այլ ոլորտներում: Սովորաբար, անձնակազմի մոտ 90%-ը պետք է ունենա բարձրագույն կամ միջին մասնագիտական կրթություն2: Միաժամանակ, այստեղ ավելի հաճախ է ծագում անձնակազմի գիտելիքների և հմտությունների կատարելագործման անհրաժեշտություն:
 Ի տարբերություն այլ բնագավառների, այստեղ կարևոր խնդիրներից է աշխատանքի ավելի խոր բաժանումը և մասնագիտացումը: Այսպես` բանկային ոլորտում
կարելի է հանդիպել մինչև 6 աստիճանի մասնագիտացման3:
 Քանի որ բանկերի անձնակազմը հաճախ առնչվում է հաճախորդների վերաբերյալ
գաղտնի, բանկային և առևտրային գաղտնիք պարունակող տեղեկատվության,
ապա առավել կարևորվում է անձնակազմի պատասխանատվության, ազնվության, պարտաճանաչության և այլ բարոյական հատկանիշների առկայությունը:
 Քանի որ բանկային աշխատանքը պահանջում է նյարդային լարում, անընդհատ
ուշադրություն և բավական մեծ պատասխանատվություն, ապա գրեթե բոլոր ստորաբաժանումների աշխատողներն առավել հակված են սթրեսների, ինչը պետք է
հաշվի առնել աշխատանքի և հանգստի ռեժիմներ մշակելիս, աշխատատեղը նախագծելիս:
 Բանկային ոլորտում ներգրավված անձնակազմին ներկայացվող ավելի բարձր
կրթական, որակավորման, ինչպես նաև հմտությունների և անձնական հատկա1

Бакатина Д., Дювьенсар Ж.-П., Клинцов В. и др., Эффективная Россия: производительность как фундамент роста, McKinsey Global Institute, 2009, с. 17.
2
Алавердов А., Организация управления персоналом современного российского банка, 2-ое изд-е, М., “БДЦпресс”, 2003, с. 11.
3
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նիշների նկատմամբ լրացուցիչ պահանջով է բացատրվում, մյուս բնագավառների
համեմատ, այս ոլորտում աշխատանքի վարձատրության ավելի բարձր մակարդակը: 2013 թ. միջին ամսական անվանական աշխատավարձի ամենաբարձր մակարդակը՝ 368759 դրամ, պատկանում է ֆինանսական և ապահովագրական գործունեությանը, երկրորդ տեղում է տեղեկատվության և կապի ոլորտը՝ 310844
դրամ, իսկ երրորդ տեղում՝ հանքագործական արդյունաբերությունը և բացահանքերի շահագործումը՝ 304237 դրամ1: Համեմատության համար նշենք, որ աշխատանքի վարձատրության միջին անվանական հանրապետական մակարդակը
(159952 դրամ), ֆինանսական և ապահովագրական ոլորտի աշխատավարձից
ցածր է ավելի քան 2 անգամ:
Միաժամանակ, բանկերի կառավարման ոչ բոլոր մակարդակներում է աշխատավարձը բարձր, և ոչ միշտ է ապահովվում դրա խթանող գործառույթը:
Ուսումնասիրելով ՀՀ բանկային ոլորտում աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման ժամանակակից մեխանիզմները՝ գալիս ենք եզրակացության, որ մեր երկրում
չկա աշխատավարձի կազմակերպման միասնական մոտեցում, և նույնիսկ առանձին
բանկերի շրջանակներում տարբեր ստորաբաժանումների, սակայն նույն կատեգորիայի
աշխատողների նկատմամբ կիրառվում են աշխատավարձի սկզբունքորեն տարբեր մեխանիզմներ: Բանկերի մի մասն օգտագործում է աշխատանքի վարձատրության տարիֆային և անտարիֆ համակարգերի որոշ տարրեր, մյուսները սահմանում են աշխատավարձի մակարդակը՝ ելնելով ոլորտում նվազագույն և միջին աշխատավարձի մակարդակից, հաշվի առնելով սեփական ֆինանսական հնարավորությունները: Ուսումնասիրված
բանկերից մեկում ներդրված է աշխատանքի վարձատրության մեկ միասնական տարիֆային ցանց բոլոր կատեգորիաների աշխատողների համար, իսկ աշխատավարձը կախված է աշխատած ժամերի քանակից և տարիֆային գործակցից (ժամանակավարձային
համակարգ): Միաժամանակ, այս բանկում, ստորաբաժանումների գործունեության բնույթից կախված, նույն կատեգորիայի աշխատողների աշխատավարձի տարբերակումները
բացառելու համար, միտումնավոր չի կիրառվում բոնուսների, պարգևավճարների կամ
հավելավճարների որևէ ձև: Որոշ բանկեր էլ մշակել են աշխատանքի վարձատրության
բավական բարդ մեխանիզմ՝ հիմնված վարկանշավորման սկզբունքների վրա: Այսպիսով,
վերլուծելով տվյալ ոլորտում աշխատավարձի կազմակերպման տեսակետից տեղի ունեցած զարգացումները, կարող ենք արձանագրել, որ չնայած դրական տեղաշարժերին,
դեռևս շատ են թերացումները:
Նշենք, որ բանկային ոլորտում աշխատանքի վարձատրության արդյունավետ համակարգի ներդրման համար անհրաժեշտ է նորմատիվամեթոդական, կազմակերպչական և
տեղեկատվական ապահովվածություն: Կատարված ուսումնասիրության հիման վրա կարող ենք եզրակացնել, որ, կախված բանկային ոլորտի առանձնահատկություններից,
առանձին բանկի շրջանակներում տարբեր ստորաբաժանումների աշխատողների համար
1
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պետք է մշակվեն ու կիրառվեն աշխատանքի վարձատրության տարբեր մեխանիզմներ և
նույնիսկ` համակարգեր: Այսպես՝ փորձագետների, խորհրդատվական ծառայություններ
մատուցող և տեխնիկական սպասարկող անձնակազմի աշխատանքի վարձատրության
համար նպատակահարմար է կիրառել ամրագրված պաշտոնեական դրույքների սխեման: Այս դեպքում աշխատանքի վարձատրության հիմքում պետք է դրվեն նախօրոք
մշակված ժամային տարիֆային դրույքները (որոնք հաշվի են առնում աշխատանքի բարդությունը, անհրաժեշտ որակավորումը և այլ գործոններ), ինչպես նաև փաստացի աշխատած ժամանակը: Միևնույն պաշտոնի համար պաշտոնեական դրույքների միջակայքերի
ավելացումը 40-50%-ի չափով թույլ կտա խթանել կարիերայի հորիզոնական աճը՝ կախված վերապատրաստման, ատեստավորման արդյունքներից, ստաժից և այլն: Այս դեպքում աշխատանքի խրախուսման ձևերը, թեև ոչ հաճախ, սակայն ևս կարող են կիրառվել՝
հաշվի առնելով աշխատանքի կատարման որոշակի որակական ցուցանիշներ:
Կառավարման տարբեր մակարդակներում ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող անձանց (ընդհուպ բաժնի ղեկավարները), հաճախորդներին անմիջապես սպասարկող, ինչպես նաև վարկային ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար կարող է արդյունավետ լինել, այսպես կոչված, «փոփոխվող» (հաճախ անվանում են նաև «լողացող»)
պաշտոնեական դրույքների կիրառման սխեման, որը ենթադրում է ամրագրված՝ համեմատաբար ցածր բազային դրույքաչափ (օրինակ՝ նվազագույն աշխատավարձի 1-2-ապատիկի չափով) և մշտական լրավճար, որը գերազանցում է ամրագրված մասը և տրվում է
որոշակի որակական և քանակական ցուցանիշների ապահովման համար: Ընդ որում,
այդ բազային և «փոփոխվող» դրույքների մեծությունը, և դրանց տրամադրման պայմանները պետք է հստակ նշված լինեն տվյալ պաշտոնի անձնագրում և աշխատանքային
պայմանագրում: Բնական է, որ տարբեր կատեգորիայի աշխատողների համար պետք
սահմանվեն վարձատրության աճի տարբեր չափանիշներ և մակարդակներ: Աշխատանքի վարձատրության այս մեխանիզմն արդյունավետ է այն առումով, որ թույլ է տալիս
ապահովել ուղղակի կապ աշխատանքի արդյունքների և վարձատրության մակարդակի
միջև: Բանկային ոլորտում, իհարկե, խիստ սահմանափակ, սակայն կարող է նաև կիրառվել աշխատանքի վարձատրության գործավարձային կամ վարձատրություն ըստ գործառնությունների ձևը: Սա հնարավոր է կիրառել, օրինակ, արտարժութային դիլինգի ծառայություններ մատուցող անձնակազմի համար: Աշխատանքի վաձատրության այս ձևը կիրառելի է այնպիսի աշխատանքների դեպքում, որոնց արդյունքները կարելի է քանակապես գնահատել: Սովորաբար, այս տեսակի աշխատավարձ ստացողներին չեն տրամադրվում լրավճարներ և պարգևավճարներ, սակայն հնարավոր են միանվագ բացառություններ:
Այսպիսով՝ ամփոփելով պետք է նշել, որ բանկային ոլորտում աշխատանքի և աշխատավարձի կազմակերպման գործընթացների կատարելագործումը ոլորտի արտադրողականության հիմքում է: Համապատասխան ուսումնասիրությունների արդյունքում հանգում
ենք այն մտքին, որ բանկային ոլորտում անհրաժեշտ է կիրառել աշխատանքի վարձատրության տարբերակված սխեմա՝ ըստ տարբեր ստորաբաժանումների և պաշտոնների
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նկարագրերի: Այս մոտեցումը թույլ է տալիս առավելագույնս կապ ապահովել աշխատանքի վարձատրության և աշխատանքի արդյունքների միջև, ինչն էլ արդյունավետ աշխատանքի գրավականն է:
МАРИЯ СААКЯН
ВОЗМОЖНОСТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РА
Ключевые слова: организация труда, организация заработной платы, банковская система, эффективность, инновация
Банковская система является неотъемлемой частью экономики любого государства, а от
ее эффективности зависит социально-экономическое положение в стране и благосостояние
граждан. В рамках данной статьи были изучены современные механизмы организации труда и
зарплаты в банковской сфере, а также были предложены пути их совершенствования.

MARIA SAHAKYAN
OPPORTUNITIES FOR WAGE IMPROVEMENT IN RA BANKING SYSTEM
Key words: labor organization, organization of wage, banking system, efficiency, innovation
Banking sphere is an integral part of economy nowadays and efficiency of this sector is key factor
for total socio-economic growth and population welfare. In this article we studied mechanisms of labor
organization and wages in banking sphere, and offered new approaches for their improvement.

ՄԱՍԻՍ ՍԱՐՔԻՍ ՍԱՐՔԻՍՍՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՊՏՀ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԵՎ
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆինանսներ, արժեթղթեր, շուկա, ներդրում,
տնտեսություն, կորպորատիվ, կապիտալ
Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման գործընթացում նշված հիմնախնդիրների լուծումները
կնպաստեն ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զարգացման հեռանկարների ապահովմանը, որակական
հատկանիշների բարձրացմանը, համաշխարհային տնտեսությանը ՀՀ ինտեգրմանը, շուկայական
մեթոդներով ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ վերաբաշխմանը և այդ հիմքի վրա՝
երկրում տնտեսական կայուն և հաստատուն աճի ապահովմանը:
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Երկրի տնտեսական զարգացման վրա ազդող գործոնների շարքում կարևոր դեր
ունի նաև ներդրումային ոլորտը: Ներդրումային գործընթացի անընդհատ կազմակերպումը որոշում է տնտեսական աճի տեմպերը, ապահովում հասարակության վերարտադրության առաջընթացը: Տնտեսության մեջ խնայողությունները և ժամանակավորապես ազատ
դրամական միջոցները ակտիվների վերափոխման, այդ ռեսուրսները դեպի տնտեսության իրական հատված ուղղորդող մեխանիզմներից մեկն էլ արժեթղթերի շուկան է1:
Արժեթղթերի շուկան կարող է էական դեր խաղալ զարգացող տնտեսություններում և
հատկապես ՀՀ-ում, որը կարիք ունի ներդրումների, իսկ կայուն տնտեսական աճ ապահովելու համար միայն բանկային վարկավորման ծավալները մեծացնելը բավարար չէ,
հետևաբար՝ անհրաժեշտ է ունենալ արտադրության ֆինանսավորման գործուն համակարգ և զարգացած արժեթղթերի շուկա, «որը իրականացվել է որոշ զարգացող երկրների կողմից և ունեցել են դրական արդյունքներ» (գծապատկեր 1):
Կորպորատիվ արժեթղթերը նոր երևույթ են մեր շուկայում: Հայաստանում արժեթղթերի շուկային վերաբերող առաջին օրենսդրական փաստաթուղթը «Արժեթղթերի
շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքն էր, որն ընդունվեց 1993 թ. հուլիսի 20-ին՝ գործելով
հաջորդող յոթ տարիների ընթացքում2: Այնուհետև` 2000 թ. հուլիսին գործողության մեջ
դրվեց «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» ավելի համապարփակ ՀՀ օրենքը,
որի դրույթներին համապատասխան, ստեղծվեց ՀՀ արժեթղթերի հանձնաժողովը`
ստանձնելով արժեթղթերի շուկայի կարգավորողի և վերահսկողի իրավասությունները:
Կանոնակարգվեց նաև Հայաստանի ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի կենտրոնական
դեպոզիտարիայի` իբրև ինքնակարգավորվող կազմակերպությունների գործունեությունը: 2006 թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ «Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին» ՀՀ օրենքը, ըստ որի՝ երկրի ֆինանսական ամբողջ համակարգի, այդ թվում` ՀՀ արժեթղթերի շուկայի միակ կարգավորող և վերահսկիչ պետական մարմնի գործառույթները վերապահվեցին ՀՀ կենտրոնական բանկին:
Ներկայումս գործող «Արժեթղթերի շուկայի մասին» ՀՀ օրենքը ընդունվել է 2007 թ.
հոկտեմբերի 11-ին և կարգավորում է Հայաստանի արժեթղթերի շուկայում գործունեության բոլոր բնագավառները: Արժեթղթեր թողարկող ընկերությունները գործում են
նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, որի առաջին
տարբերակն ընդունվել է 2001 թ.՝ հետագայում ենթարկվելով փոփոխությունների և լրամշակումների՝ մասնավորապես, կորպորատիվ կառավարման միջազգային լավագույն
փորձն արտացոլելու նպատակով:
«ՆԱՍԴԱՔ Արմենիա» ԲԲԸ-ն (մինչև 27.01.2009 թ.` «Հայաստանի ֆոնդային բորսա»
ԲԲԸ, ՀՖԲ) ներկայումս Հայաստանում գործող միակ ֆոնդային բորսան է: Այն NASDAQ
Group, Inc. միջազգային խմբի մասն է3: Արդեն մոտ մեկ տասնամյակ է, ինչ ընկերությու1

Սալնազարյան Ա., Արժեթղթերի շուկա, Ե., «Զանգակ֊-97», 2009, էջ 19:
http://www.nasdaqomx.am/am/legislation.htm
3
http://www.nasdaqomx.am/am/about.htm
2
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նը, որպես Հայաստանի արժեթղթերի կազմակերպված շուկա, մասնակիցներին է առաջարկում լիովին ավտոմատացված էլեկտրոնային առևտրային հարթակ:

Գծապատկեր 1. ՀՀ բորսայական առևտրի ծավալն ըստ գործիքների, 2013 թ.1

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում իրականացվում է բաժնետոմսերի, կորպորատիվ
պարտատոմսերի, ՀՀ ֆինանսների նախարարության և ՀՀ կենտրոնական բանկի թողարկած պետական պարտատոմսերի, ՌԵՊՈ գործիքների, արտարժույթի, ինչպես
նաև վարկային ռեսուրսների առևտուր: ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիան շարունակում է
աշխատանքներ իրականացնել ֆինանսական այլ գործիքների համար հարթակների
ստեղծման ուղղությամբ: ՀՀ կենտրոնական բանկը ֆոնդային բորսայի և Հայաստանի
կապիտալի շուկայի գործունեությունը վերահսկող և կարգավորող մարմինն է:
ՀՀ ԿԲ տեղեկատվության համաձայն, 31.12.2012 թ. դրությամբ, հայաստանյան արժեթղթերի շուկայում ներդրումային ծառայություններ են մատուցել 21 առևտրային բանկեր,
9 ներդրումային ընկերություններ և 1 ներդրումային հիմնադրամի կառավարիչ2: Ներդրումային ընկերություններից 8-ը կարող է իր կամ հաճախորդի անունից հաճախորդի կամ
իր հաշվին արժեթղթերով գործարքներ իրականացնել, 7-ը` հաճախորդներից արժեթղթերով գործարքների կատարման հանձնարարականներ ընդունել ու հաղորդել, 7-ը` արժեթղթերով ներդրումների վերաբերյալ խորհրդատվություն տրամադրել, 7-ը` իրականացնել
արժեթղթերի տեղաբաշխման գործունեություն, 4-ը` արժեթղթերի փաթեթի կառավարում:
Ներկայումս ՀՀ-ում ձևավորված արժեթղթերի շուկան իր բովանդակությամբ և ծավալներով չի բավարարում տնտեսության կարիքները3: Դա հատկապես վերաբերում է
կորպորատիվ արժեթղթերի շուկային, որն անբավարար արդյունավետությամբ է կատարում ազատ դրամական միջոցներ ներգրավելու և դրանք տնտեսության իրական հատվածում ներդրումների վերափոխելու իր առանցքային գործառույթը: ՀՀ-ում շրջանառության մեջ կարող են դրվել հետևյալ հիմնական ձևերի բաժնետոմսերը՝ անվանական,
1

http://www.forbes.am/am/investing/finances/IP184Y9EM98J1I97

2

http://armef.com/news/category/analysis/article/article_1371015301
http://armeco.am/publ/1-1-0-53

3
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ազատ կամ սահմանափակ շրջանառության իրավունքով, սովորական և արտոնյալ: Այժմ
արժեթղթերի շուկայում շրջանառության մեջ են գտնվում հիմնականում անվանական
բաժնետոմսերը, ընդ որում, դրանց գերակշիռ մասը թողարկվել է պետական ձեռնարկությունների մասնավորեցման հետևանքով: Հայաստանյան արժեթղթերի շուկայում շրջանառվող կորպորատիվ արժեթղթերից են միայն բաժնետիրական ընկերությունների բաժնետոմսերը:
2007 թ. հունվարին ՀՖԲ-ում կորպորատիվ պարտատոմսերով գործարքներ չեն
կնքվել: Նախորդ ամսին՝ 2006 թ. դեկտեմբերին լրացել էր «Հայէկոնոմբանկ» ԲԲԸ-ի կողմից թողարկված կորպորատիվ պարտատոմսերի (Armex: HEZBB1) շրջանառության ժամկետը, որոնցով 2006 թվականի ընթացքում կնքվել է 47 գործարք` 477,144,760 ՀՀ դրամ
ընդհանուր ծավալով: 2007 թվականի հունվարին շրջանառության մեջ են եղել ՀՖԲ-ում
2006 թվականի դեկտեմբերի 13-ին ցուցակված` «Կասկադ-Կրեդիտ» ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն ՓԲԸ-ի կողմից թողարկված` 365 օր մարման ժամկետով, 50,000
ՀՀ դրամ անվանական արժեքով անվանական զեղչատոկոսային պարտատոմսերը
(Armex: KSKRB1), որոնցով ՀՖԲ-ում դեռևս գործարքներ չեն կնքվել:
2008 թվականի հունվարին ՀՖԲ-ում պարտատոմսերով կնքվել է 17 գործարք`
202,649,009 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով1: Գործարքի առարկա է 3 թողարկողի` «Արարատ բանկ» ՓԲԸ (Armex: ARKBB1), «Հայռուսգազարդ» ՓԲԸ (Armex: HRGAB1) և «Վալլետտա» ՍՊԸ (Armex: VALTB1), 17,862 պարտատոմս: Նախորդ ամսվա համեմատ պարտատոմսերով կնքված գործարքների քանակը, գործարքների առարկա պարտատոմսերի
քանակը և գործարքների ծավալը նվազել են, համապատասխանաբար՝ 26.09%-ով,
51.75%-ով և 47.54%-ով: Ստորև ներկայացված է 2008 թ. հունվարին ՀՖԲ-ում պարտատոմսերով կնքված գործարքների վերաբերյալ համառոտ վիճակագրական տվյալներ.
 2009 թ. հունվարին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում պարտատոմսերով կնքվել է
26 գործարք` 247,286,890 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով: Գործարքների առարկա են 6
թողարկողի 25,415 պարտատոմս: Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ
(2008 թ. հունվար) գործարքների քանակը, գործարքի առարկա արժեթղթերի քանակը և
գործարքների ծավալը աճել են, համապատասխանաբար՝ 52.94%-ով, 42.29%-ով և
22.03%-ով:
 2010 թ. հունվարին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքվել է 47 գործարք` 320,282,671 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով: Գործարքների
առարկա է 4 թողարկողի 63,211 պարտատոմս: Նախորդ ամսվա համեմատ պարտատոմսերով կնքված գործարքների քանակը և ծավալը նվազել են, համապատասխանաբար՝
4%-ով և 17%-ով, իսկ գործարքների առարկա պարտատոմսերի քանակը աճել` 148%-ով:
Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ (2009 թ. հունվար) գործարքների
քանակը, գործարքների առարկա արժեթղթերի քանակը և գործարքների ծավալը աճել
են, համապատասխանաբար՝ 81%-ով, 149%-ով և 30%-ով2:
1
2

http://armeco.am/publ/1-1-0-53
See more at: http://armeco.am/publ/1-1-0-53#sthash.bLk7wsPj.dpuf

721

 2011 թ. վերջի դրությամբ շուկայում առուծախի առարկա են եղել ընդամենը 11 թողարկողների բաժնետոմսեր, ընդ որում, ամբողջ տարվա ընթացքում բաժնետոմսերով
իրականացված առևտրի ծավալը կազմել է մոտ 200 մլն դրամ, իսկ գործարքների քանակը` 41: Դրանց բաժին է ընկնում կորպորատիվ արժեթղթերով առևտրի ավելի քան 90%-ը:
 2012 թ. հունվարին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքվել է 1 գործարք` 691,440 ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով: Գործարքների առարկա է 1 թողարկողի՝ «Շեն-Կոնցեռն» ՍՊԸ 67 պարտատոմս: Այս ամիս պարտատոմսերով
բոլոր գործարքները կնքվել են անընդհատ երկկողմանի աճուրդի միջոցով: Նախորդ
ամսվա համեմատ գործարքների քանակը, գործարքների առարկա պարտատոմսերի քանակը և կնքված գործարքների ծավալը նվազել են, համապատասխանաբար՝ 80.0%-ով
98.6%-ով և 98.8%-ով: Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ (2011 թ.
հունվար) գործարքների քանակը, գործարքների առարկա արժեթղթերի քանակը և գործարքների ծավալը նվազել են, համապատասխանաբար՝ 75.0%-ով, 95.5%-ով և 95.5%-ով:
 2013 թ. հունիսին ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիայում կորպորատիվ պարտատոմսերով կնքվել է 10 գործարք` 15,810,755. ՀՀ դրամ ընդհանուր ծավալով, որից 10,684,930
ՀՀ դրամը (25,885.29 ԱՄՆ դոլարին համարժեք) բաժին է ընկել դոլարային պարտատոմսերով առևտրին: Գործարքների առարկա են 3 թողարկողի 5 դասի 1,501 պարտատոմս:
Այս ամիս պարտատոմսերով բոլոր գործարքները կնքվել են անընդհատ երկկողմանի
աճուրդի միջոցով: Նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ (2012 թ. հունիս)
գործարքների քանակը աճել է 10.0 անգամ, իսկ գործարքների առարկա արժեթղթերի
քանակը և գործարքների ծավալը աճել են, համապատասխանաբար՝ 0.4%-ով և 2.2%-ով:
Նախորդ ամսվա համեմատ գործարքների քանակն աճել է 66.67%-ով, իսկ գործարքների
առարկա պարտատոմսերի քանակը, կնքված գործարքների առարկա պարտատոմսերի
քանակը և կնքված գործարքների ծավալը նվազել են, համապատասխանաբար՝ 52.72%-ով
և 52.63%-ով1:

Գծապատկեր 2. «ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա» ԲԲԸ-ում կորպորատիվ պարտատոմսերի
առևտրի ծավալները 2006-2013 թթ. (մլն դրամ)2
1
2
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Երկրի տնտեսական աճը դժվար է պատկերացնել առանց համապատասխան ներդրումների: Ներդրումային միջավայրի բարելավման ուղղությունը կարևոր նշանակություն
ունի արժեթղթերի շուկայի արդյունավետ մեխանիզմների մշակման գործում: Արժեթղթերի շուկայի զարգացման մակարդակը սերտորեն պայմանավորված է այդ ոլորտում ներդրումների ծավալների մեծացմամբ և դրանց արդյունավետ օգտագործմամբ: Զարգացած
արժեթղթերի շուկա ունենալու համար, նախ և առաջ, պետք է ստեղծվի հուսալի ներդրումային միջավայր ինչպես օտարերկրյա, այնպես էլ տեղական ներդրումների համար (օրինակ` ԻԻՀ-ում 2000-2014 թթ. նման եղանակով (Իրանի ռիալի արժեզրկումը ԱՄՆ դոլարի
նկատմամբ) կառավարությունը խթանել է կորպորատիվ արժեթղթերի պահանջարկը, և
հասարակությունը, վստահության մթնոլորտի ձևավորման շնորհիվ, ներդրումներն ուղղել
է դեպի ներքին արժեթղթերի շուկա) (գծապատկեր 3):

Գծապատկեր 3. Թեհրանի արժեթղթերի շուկան 1999-2011 թթ. (մլն դոլար)

ՀՀ արժեթղթերի շուկայի համակարգում առկա հիմնախնդիրներից հատկապես
կարևորվում են մասնագիտացված անձանց և կազմակերպությունների գործունեության
հետ կապված խնդիրները, մասնավորապես` ֆինանսական շուկայում արժեթղթերի թողարկման, հետագայում պահանջվող բազմաթիվ հայտարարագրերի և հաշվետվությունների պարզեցումը և կրճատումը, թողարկողների նկատմամբ կիրառվող ճիշտ մշակված
հարկային արտոնությունների մեխանիզմը, արժեթղթերի շուկայի ինտեգրումը արտասահմանյան շուկաների հետ:
ՀՀ կորպորատիվ արժեթղթերի շուկան դեռևս ունակ չէ հանդես գալու որպես տնտեսության ֆինանսավորման արդյունավետ միջոց: Պատճառը դրա զարգացմանը խոչընդոտող բազմաթիվ գործոններն են` տեղեկատվական թափանցիկության և լրացուցիչ տեղաբաշխման բացակայությունը և բաժնետիրական կապիտալի կենտրոնացման բավական
բարձր մակարդակը:
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МАСИС САРКИС САРКИССЯН
АНАЛИЗ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РЫНКА КОРПОРАТИВНЫХ
ЦЕННЫХ БУМАГ РА
Ключевые слова: финансы, ценные бумаги, рынок, инвестиции, экономика, корпоративный капитал
Перечисленные проблемы и их решения помогут обеспечить дальнейшее развитие по ценным бумагам на рынке ценных бумаг Республики Армения, с целью повышения качества рынка,
интегрировать Республику Армения в мировую экономику, и в конечном итоге, чтобы перераспределить финансовые ресурсы с помощью рыночных методов, которые приведут к экономической стабильности страны и устойчивому росту.

MASIS SARKIS SARKISSIAN
THE ANALYSIS FOR DEVELOPING AND MAKING OF ARMENIAN REPUBLIC
SECURITIES MARKET
Key Words: finance,
securities,
market,
economy, corporate, capital

investment,

The listed problems and their solutions will help to ensure the future development of securities in
the securities market of the Republic of Armenia, to increase the quality of the market, to integrate the
Republic of Armenia into the global economy, and finally to redistribute financial resources with the
help of market methods, which will lead to the country's economic stability and sustainable growth.

ԱՐՄԻՆԵ ՍՉԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ, ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ
ԿԱՆԽԱՏԵՍՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ
ՎԵՐԱԲԱՇԽՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. գլոբալ անկայունություն, սոցիալ-տնտեսական զարգացում, տնտեսական ակտիվություն, ֆինանսական միջոցների անբավարարություն, սոցիալական ծախսեր, ռազմավարական ծրագրեր
Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը էական փոփոխություններ առաջացրեց բյուջետային
հատվածում. նախկին քաղաքական կուրսից արձանագրվեցին նշանակալի շեղումներ` կապված
թե պետական եկամուտների և թե պետական ծախսերի հետ, նշանակալիորեն աճեց պետական
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պարտքի բեռը, սրվեց պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման հիմնախնդիրը: Այս
երեք փոխկապված քաղաքականությունների ուղղությունների վերանայմամբ, առկա հիմնախնդիրների լուծման հնարավորությունների բացահայտմամբ և դրանց հաղթահարման համար անհրաժեշտ միջոցառումների ճշգրտմամբ կարելի է սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեսանկյունից
հասնել ցանկալի արդյունքների: Միջնաժամկետ և տարեկան բյուջետային ծրագրերը պետք է սերտորեն կապված լինեն կառավարության սոցիալ-տնտեսական զարգացման երկարաժամկետ
ծրագրերի հետ:

Ֆինանսատնտեսական կայունության համաշխարհայնացման միտումները ներկա
պայմաններում առաջադրում են առկա հիմնախնդիրների ավելի լուրջ և համակարգային
վերլուծություն, գնահատում: Համաշխարհային հիմնախնդիրների ազդեցությունը զգալի
ռեսուրսներ է խլում, և մի կողմից՝ այդ հիմնախնդիրների լուծման հետաձգման անհնարինությունը, մյուս կողմից՝ բարեփոխումների համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների
անբավարարությունը պարտավորեցնում են սահմանել այդ խոչընդոտների հաղթահարման ուղղությամբ առաջարկվող միջոցառումների օպտիմալ համակցություն: Համաշխարհային անկայունության մի շարք գործոններ դեռևս պահպանվում են՝ թույլ չտալով
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից վեց տարի անց վստահորեն արձանագրել դրա հաղթահարումը: 2008-2009 թվականներին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և դրան հաջորդող ռեցեսիան նորից ուշադրությունը սևեռեցին սոցիալական և
տնտեսական զարգացումների հարաբերակցության հարցին1:
Նախորդ տարվան բնորոշ հիմնական միտումներից հարկ է նշել տնտեսական ակտիվության վերականգնումը զարգացած երկրներում (առանձին երկրներում՝ խիստ տարբեր տեմպերով), տնտեսական աճի տեմպի դանդաղման արմատավորումը, հիմնական
բորսայական ապրանքատեսակների գների կայուն վարքագիծը, ազգային արժույթների
արժեզրկման ճնշումները` զարգացող երկրներում2: 2013 թվականին ԱՄՀ-ն համաշխարհային տնտեսական աճը գնահատել է 3%, զարգացած երկրներում՝ 1,3%, իսկ զարգացող
երկրներում, չգերազանցելով նախորդ տարվա ցուցանիշը, 4,7%-ի սահմաններում3: Այսպիսով՝ կարող ենք փաստել, որ համաշխարհային տնտեսության կայուն վերականգնումը
դեռևս ապահովված չէ: Նշենք նաև, որ այս պայմաններում ձևավորված ֆինանսաներդրումային համակարգում հնարավոր չէ հասնել արագ աճի, և անհրաժեշտ է դառնում վերանայել տնտեսական զարգացման պետական կառավարումը և քաղաքականությունը,
այդ թվում՝ հարկաբյուջետային, դրամավարկային, հակամրցակցային և գնային քաղա4
քականությունների գործիքների ակտիվ կիրառումը :
ՀՀ-ում նույնպես տնտեսական ակտիվության ցածր միջավայրը շարունակել է պահպանվել՝ պայմանավորված արտաքին և ներքին թույլ պահանջարկով: Վերջինս, իր հեր1

Гюлумян К., Клупт М., Кризис, рецессия и социальное развитие: межстрановый анализ, Санкт-Петербургский государственный экономический университет, ,,Вопросы статистики”, 6/2014, с. 59.
2
ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2013, Ե., 2014, էջ 8:
3
World economic update 2014 January.
4
Экономика и математические методы, т. 49, N2, 2013, журнал Российской академии наук, с. 19.
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թին, արտահայտվել է մասնավոր սպառման աճի տեմպերի դանդաղ վերականգնմամբ և
ներդրումային թույլ ակտիվության պահպանմամբ: 2014 թվականին արտաքին հատվածում աշխարհաքաղաքական զարգացումների ներքո ավելացել են անորոշությունները,
ապրանքային և հումքային միջազգային շուկաներում նկատվել են թույլ գնաճային զարգացումներ, ինչն էլ, բնականաբար, անդրադարձել է ՀՀ տնտեսական զարգացման վրա:
Կայուն բյուջետային քաղաքականության համար ֆիսկալ կանոնների օգտագործման
փոխարինող տարբերակ է ֆինանսական շուկաներից եկող ազդակների վերլուծությունը:
Բայց, քանի որ դա իրեն չարդարացրեց 2008–2009 թվականներին, բնականաբար,
առաջ մղվեցին հատկապես ֆիսկալ սահմանափակումները: Ֆիսկալ քաղաքականության
կարգավորիչ դերի սահմանափակումը մոտ ապագայում կարող է նվազեցնել ակտիվ քաղաքականության իրականացման հնարավորությունները, իսկ բյուջետային գործընթացին
հաղորդելով ճկունություն՝ կարող ենք բարձրացնել դրա կարգավորման ներուժը:
Նշենք, որ, գների համեմատական կայունությամբ հանդերձ, ՀՀ-ում տնտեսական
աճի տեմպերը խիստ տատանվել են ինչպես մինչճգնաժամային, այնպես էլ հետճգնաժամային տարիներին, ինչը վկայում է իրական ՀՆԱ-ի՝ իր հավասարակշիռ կամ ներուժային
մակարդակից շեղման կամ «կարճ» բիզնես-ցիկլերի (տնտեսական պարբերաշրջանների)
առկայության մասին1: Ներկա և մոտ ապագայում նախանշվող տնտեսական աճի տեմպերի պայմաններում ՀՀ տնտեսությունը իր ներուժային մակարդակից ավելի ցածր մակարդակում է գտնվելու, ինչը հույժ կարևորում է կանխատեսվող բյուջեի հաշվեկշռի
ճշգրտման անհրաժեշտությունը և բյուջեի ծախսային կառուցվածքում առաջնահերթությունների վերաիմաստավորումը: Ֆինանսատնտեսական դժվարությունները սրել են ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետության խնդիրը և առաջին հերթին՝ բյուջետային
ռեսուրսների: Ուսուցողական դաս կարելի է քաղել հատկապես «վատ» ժամանակներում
ուսումնասիրելով բյուջետային գործընթացը, երբ ավելի դժվար է սոցիալական պարտավորությունների կատարման պահանջի համադրումը տնտեսական աճի խթանման հետ2:
Երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման նպատակով անհետաձգելի հիմնախնդիրների
լուծման ուղղությունները պետք է վերանայվեն որպես առաջնահերթ, իսկ դրանց իրագործման համար ծախսային պարտավորությունների կատարումը չպետք է ստեղծի բյուջետային համակարգի կայունության խախտման վտանգ3:
Համեմատություն անցկացնելով ԱՊՀ և Եվրոմիության երկրների բյուջետային ծախսերի կառուցվածքային համամասնությունների միջև՝ կարող ենք փաստել, որ ինչպես նախորդ տասնամյակում, այնպես էլ ներկայումս Հայաստանը զիջում է բյուջետային ծախսեր/ՀՆԱ և սոցիալական ծախսեր/ընդհանուր ծախսեր ցուցանիշներով:

1

2
3

Մաթևոսյան Ա., Ջանվելյան Վ., Ալեքսանյան Շ., Հարկաբյուջետային քաղաքականությունը և ՀՀ կառուցվածքային բյուջեի գնահատականը, Ե., 2014, էջ 15:
Мировая экономика и международные отношения, ,,Наука’’, N3, 2014, с. 121.
Российский экономический журнал, 4, 2013, с. 26.
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Աղյուսակ 1
ԱՊՀ երկրների բյուջետային ծախսերը բնութագրող ցուցանիշների փոփոխությունները1
Երկրներ

Ծախս/ՀՆԱ, %
2000
2012

Սոցծախս/ՀՆԱ, %
2000
2012

Սոցծախս/ծախս, %
2000
2012

2012*

Հայաստան

22

25

4.2

5.6

17

18

47

Ադրբեջան

16

32

5.4

4.2

31

13

-

Բելառուս

35

29

11.5

9.6

33

33

41

Ղազախստան

23

21

5.7

6.5

26

34

54

Ղրղզստան

17

33

6.5

11.8

35

35

52

Մոլդովա

27

40

8.5

14

30

36

69

Ռուսաստան

27

37

5.4

8.5

21

24

57

Տաջիկստան

15

25

3.4

7.2

26

30

50

Ուկրաինա

28

35

7.4

12

28

35

60

Նշենք, որ Եվրոմիությունում սոց. ծախսեր/ծախսեր ցուցանիշը միջինում 67.9 տոկոս
է* (ներառյալ սոցիալական պաշտպանության ծախսերը, 2011 թվական)2, ավելի բարձր
ցուցանիշ է գրանցվել Սկանդինավյան երկրներում, մասնավորապես` Նորվեգիայում այդ
նույն ցուցանիշը 2011 թվականին 72.1 տոկոս է3:
Աղյուսակ 2
Եվրոմիության երկրներում սոցիալական ոլորտում պետական ծախսերի մակարդակը
(2011 թ., %) 4
Սոցոլորտներ
Առողջապահություն
Հանգիստ, մշակույթ և
կրոն
Կրթություն
Սոցիալական
պաշտպանություն

Առավելագույն

Նվազագույն

18.1
Չեխիա
7.4
Իսլանդիա
17.9
Շվեյցարիա
43.8
Գերմանիա

6.1
Շվեյցարիա
1.2
Հունաստան
7.9
Հունաստան
24.8
Իսլանդիա

Միջին
ԵՄ
14.9

ՀՀ
2011
6.2

ՀՀ
2012
6.5

ՀՀ5
2013
6.0

2.2

1.8

2.0

1.7

10.9

10.8

10.6

9.9

39.9

27.2

30.7

28.9

Եվրոմիության մի շարք երկրներում սոցիալական ծախսերի կառուցվածքում ուղենշային է ոչ միայն սոցիալական պաշտպանության, այլև առողջապահության ծախսերի ֆինանսավորումը: Կարծում ենք, որ մեր երկրում նույնպես ընդհանուր սոցիալական ծախսե1

СНГ в 2012 году, статистический ежегодник, Межгосударственный статистический комитет содружества независимых государств, М., 2013, с. 81.
2
epp.eurostat.ec.europa.eu
3
Statistical Yearbook of Norway, 2012, p. 469.
4
Eurostat /onlinedatacode: gov_a_exp/
5
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2013 թվականի հունվար-դեկտեմբերին, Ե., 2014:
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րի աճի ապահովումը անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է բնակչության սոցիալական պաշտպանվածության մակարդակը բարձրացնելու գործում: Հարկ է այստեղ ուշադրություն դարձնել նաև այդ ոլորտում ընդգրկված առանձին ծախսերի ֆինանսավորման
միտումներին՝ ապահովելով համամասնական աճ:
Անդրադառնալով մեր երկրին՝ դիտարկենք ընդհանուր ծախսերի և սոցիալական
ծախսերի փոփոխությունները վերջին քսան տարիների ընթացքում: Կարող ենք ասել, որ
սոցիալական ծախսերի աճի տեմպը գերազանցում է ծախսերի աճի տեմպը:
Աղյուսակ 3
Պետական բյուջեի ծախսերի աճը վերջին 20 տարիների ընթացքում (մլրդ դրամ)
19971

2017

Աճը/անգամ/

Ընդհանուր ծախսեր

146.9

1589.3

10.8

Սոցիալական ոլորտի ծախսեր

40.8

770.9

18.9

Ցուցանիշներ

Նշենք` Հայաստանը նախկին ԽՍՀՄ երկրներից առաջիններից մեկն էր, որ իր բյուջետային գործընթացի մեջ ներդրեց միջնաժամկետ ծախսային ծրագիրը: Բացի այդ, երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագրերի մշակումը հիմք դրեց բյուջետային գործընթացի կազմակերպման նոր մշակույթի արմատավորմանը ՀՀ-ում, իսկ ծրագրային բյուջետավորմանը առանցքային տեղ է հատկացվել` սկսած 2004 թվականից, որպես պետական ծախսերի հիմնավորվածության, արդյունավետության և արդյունքների թափանցիկության աստիճանի ավելացման առավել խոստումնալից եղանակ2:
Աղյուսակ 4
ՀՀ պետական բյուջեի սոցիալական ծախսերի կառուցվածքը3
Սոցիալ-մշակութային ճյուղեր և գիտություն
Տեսակարար կշիռը ծախսերի ամբողջ ծավալում, %
Կրթություն
Սոցիալական պաշտպանություն
Առողջապահություն
Հանգիստ, մշակույթ և կրոն
Գիտություն

2014
Ծրագ.
47.87
10.21
28.69
6.35
1.60
1.02

2015
Կանխ.
48.10
9.52
29.68
6.20
1.67
1.03

2016
Կանխ.
48.92
9.82
30.47
5.96
1.63
1.04

2017
Կանխ.
48.51
10.04
30.57
5.33
1.53
1.04

Ամփոփելով նշենք, որ ՀՀ Կառավարության սոցիալ–տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության և ամբողջականության ապահովման գրավականը գերակա
խնդիրների հստակեցումն ու դրանք միջնաժամկետ (նաև՝ երկարաժամկետ) ռազմավարական ծրագրերի հենքի վրա լուծելն է: Բյուջետային քաղաքականությունը պետք է

1

Վիճակագրական տարեգիրք, 2001, ՀՀ ԱՎԾ, Ե., էջ 345:
Minfin.am
3
ՀՀ 2015-2017 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիր:
2
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ուղղված լինի կայուն տնտեսական աճի շարունակականության ապահովմանը, և այդ
շրջանակներում մշակվող ռազմավարության հիմնական խնդիրները պետք է լինեն հարկերի հավաքագրման մակարդակի բարելավումը, սոցիալական ուղղվածությամբ ծախսաին քաղաքականության իրականացումը և պակասուրդի արդյունավետ կառուցվածքի ու
պետական պարտքի կառավարման հետ կապված հարցերի կարգավորումը:

АРМИНЕ СЧАНЯН
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, ДОЛГОСРОЧНОГО
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ И ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ БЮДЖЕТНЫХ РЕСУРСОВ В РА
Ключевые слова: глобальная нестабильность, социально-экономическое развитие, экономическая активность, недостаточность финансовых
ресурсов, социальные затраты, стратегические программы
Финансово-экономический кризис внес существенные изменения в бюджетном секторе:
были зарегистрированны значимые отклонения от прежнего политического курса правительства РА и в отношении государственных прибылей, и в отношении государственных расходов,
значительно выросло бремя государственного долга, обострилась проблема финансирования
дефицита государственного бюджета. Путем пересмотра этих трех взаимосвязанных политических направлений, выявления возможности решения существующих проблем и корректировки необходимых мероприятий для их преодоления возможно достичь желаемых результатов
в отношении социально-экономического развития. Среднесрочные и годовые бюджетные программы должны быть теснейшим образом связаны с долгосрочными программами социальноэкономического развития правительства.

ARMINE SCHANYAN
ISSUES OF ECONOMIC DEVELOPMENT, LONG-TERM FORECASTS AND
REDISTRIBUTION OF BUDJETARY RESOURCES IN RA
Key words: global instability, socio-economic development,
economic activity,insufficiency of financial
resources, social costs, strategic programs
Dramatic changes took place in budgetary sphere as a result of financial crisis. Considerable
deviations from previous Government direction regarding state revenues and state expenses have been
registered, public debt burden and the issue of state budget deficit has significantly sharpened. Revision
of these 3 interconnected policies will enable to achieve desired outcomes in terms of socio-economic
development with revelation of possibilities for solution of current issues and with implementation of
necessary measures to overcome the mentioned issues. Medium-term and annual budget programs
must be closely linked with long-term socio-economic development programs of Government.
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ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ

ԱՐՄԻՆԵ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԴՈԼԱՐԱՅՆԱՑՄԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
Հիմնաբառեր. ազգային արժույթ, օտարերկրյա արժույթ,
տնտեսության դոլարայնացում, վարկային
ներդրումներ, արտարժութային և դրամային
ավանդներ
Տնտեսության դոլարայնացումը միջազգային դրամական շուկայի ֆենոմենն է, որի դեպքում
օտարերկրյա արժույթը (ամենից հաճախ` ԱՄՆ դոլարը) լայնորեն կիրառվում է երկրի ներսում: ՀՀ
տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը բնութագրող բաղադրիչների գնահատականը ցույց է
տալիս, որ 2008 թ. սկիզբ առած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը նպաստեց ՀՀ-ում դոլարայնացման մակարդակի բարձրացմանը: Անտարակույս, ՀՀ տնտեսությունում դեռևս առկա է ֆինանսական դոլարայնացումը, այսինքն` երկրի ռեզիդենտները ֆինանսական ակտիվները պահում են
հիմնականում օտարերկրյա արժույթով:

Տնտեսության դոլարայնացումը միջազգային դրամական շուկայի ֆենոմենն է, որի
դեպքում օտարերկրյա արժույթը (ամենից հաճախ` ԱՄՆ դոլարը) լայնորեն կիրառվում է
երկրի ներսում: Դոլարայնացման հիմնական տնտեսական պատճառը ռեզիդենտների
կողմից օտարերկրյա արժույթի գերադասումն է: Եթե ներքին տնտեսական իրադրության
բարելավման արդյունքում կայունանա ազգային արժույթը, ապա տեղի կունենա ապադոլարայնացում, այսինքն` ներքին շուկայի համար օտարերկրյա արժույթի նշանակության
փոքրացում:
Դոլարայնացման տնտեսագիտական բովանդակությունն ազգային արժույթից պահանջվող գործառույթների կատարումն է օտարերկրյա արժույթով: Տարբերում են դոլարայնացման երեք տեսակ`
 վճարումների դոլարայնացում, երբ օտարերկրյա արժույթն օգտագործվում է
գլխավորապես որպես վճարամիջոց (կատարում է շրջանառության միջոցի գործառույթը),
 ֆինանսական դոլարայնացում, երբ երկրի ռեզիդենտները ֆինանսական ակտիվները պահում են օտարերկրյա արժույթով (կուտակման միջոցի գործառույթ),
 իրական դոլարայնացում, երբ գները և աշխատավարձը սահմանվում են օտարերկրյա արժույթով (արժեչափի գործառույթ):
Դոլարայնացմանը նպաստող գործոններն են ինֆլյացիայի տեմպերը, ավանդների և
վարկերի իրական տոկոսադրույքները, դրամի միջին ամսական փոխարժեքը և դրա փոփոխության տեմպը, պաշտոնական փոխարժեքի անկայունության մակարդակը, ինչպես
նաև այլ ինստիտուցիոնալ գործոններ:
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ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտ տնտեսությունում ըստ արժույթների կատարված վարկային ներդրումների ծավալների կառուցվածքից (աղյուսակ 1) պարզ է դառնում, որ 2007-2012 թթ. արձանագրվել է ընդամենը վարկերում ՀՀ դրամով վարկերի տեսակարար կշռի նվազում, մասնավորապես` 2012 թ. 2007 թ. համեմատ դրանք նվազել են
25.0%-ով, միաժամանակ, նկատվել է արտարժույթով վարկերի տեսակարար կշռի աճ`
2007 թ. 39.5%-ից արդեն 2012 թ. դրանք հասել են 64.5%-ի, ինչը վկայում է ՀՀ տնտեսության դոլարայնացման մակարդակի աճի մասին:
Աղյուսակ 1
ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ռեզիդենտ տնտեսությունում կատարված վարկային
ներդրումների ծավալն ըստ արժույթների` 2007-2012 թթ.1

ՀՀ դրամով
ՀՀ դրամով վարկերի տեսակարար
կշիռն ընդամենը վարկերում, %
Արտարժույթով
Արտարժույթով վարկերի տեսակարար կշիռն ընդամենը վարկերում, %
Ընդամենը վարկեր

2007
249363

2008
379954

2009
336375

2010
377362

2011
464227

մլն դրամ
2012
538183

60.5
162801

61.5
237878

48.1
362545

42.6
508531

38.7
733746

35.5
977860

39.5

38.5

51.9

57.4

61.3

412164

617832

698920

885893

1197973

64.5
1516043

ՀՀ տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը հաշվարկելու համար ներկայացնենք նաև առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների (աղյուսակ 2): Աղյուսակ 2-ից պարզ է դառնում, որ եթե մինչև 2009 թ. ռեզիդենտներից ընդամենը ավանդներում գերակշռել են դրամային ավանդները, ապա սկսած 2009 թ. (պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ, որն առաջացրել էր բացասական սպասումներ և ազգային արժույթի նկատմամբ անվստահություն), կտրուկ աճել
են արտարժութային ավանդները՝ կազմելով, համապատասխանաբար` 68.7%, 64.0%,
61.0%, 63.3%:
Աղյուսակ 2
Առևտրային բանկերի ավանդներն ըստ տնտեսության հատվածների 2007-2012 թթ.2

Բանկային հաստատությունների քանակը3
Բանկերում սպասարկվող ֆիզիկական անձինք,
1000 մարդ4
Ավանդներ5, ընդամենը, այդ թվում`
Ոչ ռեզիդենտներից

2007
373

2008
412

2009
417

2010
430

2011
442

մլն դրամ
2012
476

888

964

1076

1068

1288

1541

413 215 465890 656990 761505 1023114 1212145
51 270 78 044 122 998 174 576 260 848 262391

1

ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրական տեղեկագիր - 2008, էջ 68, 2009՝ էջ 69, 2011՝ էջ 71, 2012՝ էջ 67:
ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի ֆինանսների վիճակագրություն - 2012, վիճակագր. ժողովածու, Ե., 2012՝ էջ 40, 2013՝
էջ 45:
3
Բանկերի և դրանց մասնաճյուղերի քանակը:
4
ՀՀ ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք - 2012, Ե., 2012՝ էջ 99, 2013՝ էջ 101:
5
Ընդգրկված չեն կուտակված տոկոսները:
2
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Ռեզիդենտներից
ՀՀ դրամով, այդ թվում`
ՀՀ դրամով ավանդների տեսակարար կշիռը
ռեզիդենտներից ընդամենը ավանդներում, %
Ցպահանջ
Կազմակերպություններից
Տնային տնտեսություններից
Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններից
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
Ժամկետային
Կազմակերպություններից
Տնային տնտեսություններից
Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններից
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
Արտարժույթով
Արտարժույթով ավանդների տեսակարար
կշիռը ռեզիդենտներից ընդամենը
ավանդներում, %
Ցպահանջ
Կազմակերպություններից
Տնային տնտեսություններից
Շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններից
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից
Ժամկետային
Կազմակերպություններից
Տնային տնտեսություններից
Շահույթ չհետապնդող
կազմակերպություններից
Այլ ֆինանսական կազմակերպություններից

361945 387846 533992 586929 762266 949754
232604 216892 167 526 211 003 296855 348487
64.2

56.0

31.3

36.0

39.0

36.7

131 558 99 917 104338 128 014 160 811 159147
83 658 55 516 60 829 73 452 93 825
71379
33 912 29 758 29 621 38 765 52 291
63223
9 780
12 649
9 312
11 092
11 995
21829
4 208
1 993
4 577
4 705
2 701
2716
101 046 116 975 63 188 82 989 136044 189339
24 801 34 207
14 018
16 237 28 861
18979
58 234 67 622
37 519 54 070 88 714
134116
9 001
8 278
5 498
3 862
5 784
12355
9 010
6 868
6 152
8 820
12 153
23489
129 341 170 954 366466 375926 465 411 601267
35.7

44.0

59 441 68 478
27 576 40 487
24 349 22 386
6 759
3 993
756
1 612
69 901 102 476
10 478 13 986
56 576 82 173

68.7

64.0

61.0

63.3

115 076 105 165 124 159 149044
596540 44 797 56 059
72153
47 999 52 043 59 448
68314
5 270
7 028
5 969
6905
2 152
1 297
2 683
1672
251 391 270 761 341 252 452223
48 836 36 968 32 122
55176
176 479 211 447 283139 372695

2 639

5 338

10 289

10 050

11 512

15413

209

978

15 786

12 296

14 478

8939

Հիմնվելով աղյուսակ 1-ի և աղյուսակ 2-ի տվյալների վրա՝ հաշվարկենք ՀՀ տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը 2007-2012 թթ. համար:
Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, ՀՀ տնտեսության դոլարայնացումը բնութագրող
բոլոր բաղադրիչների ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է 2009 թ.: Հետճգնաժամային տարիներին այդ բաղադրիչներն էական փոփոխություն չեն կրել, մասնավորապես` D1
բաղադրիչը, այսինքն` ռեզիդենտների արտարժութային ավանդների տեսակարար կշիռը
փողի զանգվածում 2012 թ. 44.7% է 2007 թ. 18.7%-ի համեմատ, այսինքն՝ ավելացել է
26%-ով: Հաջորդ բաղադրիչը` D2-ը, որը բնութագրում է ռեզիդենտների արտարժութային
ավանդների տեսակարար կշիռն ընդհանուր ավանդներում, սկսած 2009 թ. զգալիորեն
աճել է, իսկ արդեն 2012 թ. 63.3% է 2007 թ. 35.7%-ի համեմատ: Տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը բնութագրող հաջորդ բաղադրիչը` D3-ը, որն արտահայտում է ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով ցպահանջ ավանդների տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց ընդհանուր ցպահանջ ավանդներում, նույնպես աճել
է. 2009 թ. 61.8%է, 2010-2012 թթ., համապատասխանաբար` 57.3%, 53.2% և 52.0%`
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2007 թ. 41.8%-ի համեմատ: D4-ը, որը բնութագրում է ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց`
արտարժույթով ժամկետային ավանդների տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ ֆիզիկական
անձանց ընդհանուր ավանդներում, հատկապես աճել է 2009-2010 թթ.` կազմելով 87.0%
և 83.3%, աճը պահպանվել է նաև 2011-2012 թթ.` կազմելով համապատասխանաբար`
79.4% և 73.5% 2007 թ. 54.5%-ի համեմատ: Տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը
բնութագրող վերջին բաղադրիչը` D5-ը, այսինքն` ռեզիդենտ իրական հատվածին արտարժույթով տրամադրված վարկերի տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ իրական հատվածին
տրամադրված ընդհանուր վարկերում, ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում կրկին
դրսևորել է ակնհայտ աճի միտում` 2012 թ. կազմելով 64.5% 2007 թ. 39.5%-ի համեմատ:
Աղյուսակ 3
ՀՀ տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը 2007-2012 թթ.1
Տարիներ
Ռեզիդենտներից ներգրավված
ավանդներ, ընդամենը
Ռեզիդենտների արտարժութային
ավանդները, որից`
Ցպահանջ
Ժամկետային
Փողի զանգվածը2 (ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ)3
Ռեզիդենտների արտարժութային
ավանդների տեսակարար կշիռը
փողի զանգվածում, % (D1)
Ռեզիդենտների արտարժութային
ավանդների տեսակարար կշիռն
ընդհանուր ավանդներում, % (D2)
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
ընդհանուր ցպահանջ ավանդները
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով ցպահանջ ավանդները
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց`
արտարժույթով ցպահանջ ավանդների տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձանց ընդհանուր
ցպահանջ ավանդներում, % (D3)
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց
ընդհանուր ժամկետային ավանդները

2008
387 846

2009
533 992

2010
586 929

2011
762 266

մլն դրամ
2012
949754

129 341

170 954

366 466

375 926

465 411

601267

59 441
69 900
691935

68 478
102 476
707788

115 076
251 390
814990

105 165
270 761
911386

124 159
341 252
1126978

149044
452223
1346365

18.7

24.1

45.0

41.2

41.3

44.7

35.7

44.0

68.6

64.0

61.0

63.3

58261

52144

77620

90808

111739

131537

24 349

22 386

47 999

52 043

59 448

68314

41.8

42.9

61.8

57.3

53.2

52.0

128 135

170 098

288 910

324 831

429 966

506811

2007
361945

1

D1-D5 բաղադրիչները հաշվարկել է հեղինակը:
Փողի զանգվածն ընդգրկում է ավանդային կազմակերպություններից դուրս կանխիկ ՀՀ դրամը, ռեզիդենտների` ՀՀ դրամով ցպահանջ և ժամկետային, ինչպես նաև արտարժութային ավանդները և փոխառությունները:
3
ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրական տեղեկագիր – 2008` էջ 7, 2009՝ էջ 7, 201՝, էջ 7, 2012՝ էջ 7:
2
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Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց արտարժույթով ժամկետային ավանդները
Ռեզիդենտ ֆիզիկական անձանց`
արտարժույթով ժամկետային ավանդների տեսակարար կշիռը ռեզիդենտ
ֆիզիկական անձանց ընդհանուր
ժամկետային ավանդներում, % (D4)
Ռեզիդենտ իրական հատվածին արտարժույթով տրամադրված վարկերի
տեսակարար կշիռը ընդհանուր
վարկերում, % (D5)

69 901

102 476

251 391

270 761

341 252

372695

54.5

60.2

87.0

83.3

79.4

73.5

39.5

8.5

51.9

57.4

61.2

64.5

ՀՀ տնտեսության դոլարայնացման մակարդակը բնութագրող բաղադրիչների գնահատականը ցույց է տալիս, որ 2008 թ. սկիզբ առած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը
նպաստեց ՀՀ-ում դոլարայնացման մակարդակի բարձրացմանը: Ճգնաժամի արդյունքում օտարերկրյա արժույթը (մասնավորապես` ԱՄՆ դոլարը) գերակշռեց դրամական
զանգվածում և հաշիվների կառուցվածքում, ավելացան բնակչության արտարժութային
խնայողությունները և կազմակերպությունների արտարժութային ակտիվները, մեծացավ
արտարժութային ակտիվների բաժինը ֆինանսական շուկայում: Վերջինս վկայում է ազգային արժույթի նկատմամբ ռեզիդենտների վստահության նվազման մասին: Անտարակույս, ՀՀ տնտեսությունը դեռևս մնում է բարձր դոլարայնացված, և հիմնականում առկա
է ֆինանսական դոլարայնացումը, այսինքն` երկրի ռեզիդենտները ֆինանսական ակտիվները առավելապես պահում են օտարերկրյա արժույթով:

СЕРГЕЙ СУКИАСЯН
АРМИНЕ НЕРСИСЯН
ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОЛЛАРИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: национальная валюта, иностранная валюта, долларизация экономики, кредитные
вложения, вклады в валюте и драмах
Долларизация экономики является феноменом международного денежного рынка, при котором иностранная валюта (чаще всего доллар США) широко применяется внутри страны.
Оценка компонентов, характеризующих уровень долларизации экономики РА, показывает, что
начавшийся в 2008 г. финансово-экономический кризис привел к повышению уровня долларизации в РА. Несомненно, что экономика РА пока остается высокодолларизипованной, а в экономике, в основном, преобладает финансовая долларизация, то есть резиденты страны хранят
финансовые активы, в основном, в иностранной валюте.
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SERGEY SUKIASYAN
ARMINE NERSISYAN
ESTIMATION OF DOLLARIZATION LEVEL IN RA ECONOMY
Key Words: national currency, foreign currency, dollarization of economy, credit investments, foreign
currency and monetary deposits
Dollarization of economy is a phenomenon of international monetary market, when foreign
currency (most often USA dollar) is widely used inside the country. Assessment of the components
characterizing dollarization level of RA economy shows that the financial-economic crisis of 2008
caused the increase in dollarization level in RA. Certainly, RA economy still remains highly dollarized,
with mainly financial dollarization of economy, meaning that residents of the country keep financial
assets mainly in foreign currency.

ՍԵՐԳԵՅ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Տնտեսագիտության դոկտոր, ՀՊՏՀ

ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՄՀԵՐՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ, ՀՊՏՀ

ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ
ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Հիմնաբառեր. ֆինանսական շուկա, ֆինանսական ծառայություն, տոկոսային եկամուտներ, տոկոսային ծախսեր, տոկոսադրույք
Ֆինանսական շուկաների ինտեգրման և միջազգայնացման գործընթացն ուղեկցվում է ֆինանսական ծառայությունների աճով: ՀՀ առևտրային բանկերը զգալի առաջընթաց են արձանագրել ծառայությունների մատուցման շրջանակի ընդլայնման առումով, և գրեթե չկա ֆինանսական
ծառայության այնպիսի տեսակ, որ ՀՀ առևտրային բանկերը չեն մատուցում: ՀՀ առևտրային
բանկերն իրենց եկամուտների մեծ մասն ապահովում են տոկոսային եկամուտների հաշվին,
մինչդեռ զարգացած շուկաներում բանկերը, տոկոսային եկամուտներին համահունչ, ապահովում
են նաև ոչ տոկոսային եկամուտներ:

ՀՀ ֆինանսական համակարգը մուտք է գործել զարգացման նոր փուլ, և շուկայական
տնտեսակարգին հատուկ՝ գերակա միտումներից է ֆինանսական ծառայությունների
ոլորտի գերարագ զարգացումը, ինչն էլ, իր հերթին, ենթադրում է կայացած ֆինանսական շուկայի առկայություն: Ֆինանսական շուկաների ինտեգրման և միջազգայնացման
գործընթացն ուղեկցվում է ֆինանսական ծառայությունների տեսականու աճով: ՀՀ
առևտրային բանկերը զգալի առաջընթաց են արձանագրել ծառայությունների մատուց735

ման շրջանակի ընդլայնման առումով, և գրեթե չկա ֆինանսական ծառայության այնպիսի
տարատեսակ, որ ՀՀ առևտրային բանկերը չեն մատուցում՝ այդպիսով փաստելով միջազգային մակարդակում ֆինանսական շուկաների ազատականացման, միասնացման
խորացման և սերտաճման միտումների մասին:
Բանկային համակարգի ակտիվների և ՀՆԱ հարաբերակցության ցուցանիշը և բանկային համակարգի՝ տնտեսությանը տրամադրած վարկերի և ՀՆԱ հարաբերակցությունը
2011 թ. 54,0 և 31,6 տոկոս է, իսկ 2012 թ., համապատասխանաբար՝ 62,2 և 38,6 տոկոս`
աճելով 8,2 և 7,0 տոկոսային կետերով:
Աղյուսակ 1
ՀՀ առևտրային բանկերի եկամուտները և ծախսերը (հազ. ՀՀ դրամ)
1

2008
94478973

2009
114724481

Տոկոսային ծախսեր
18195431 34817438
Զուտ տոկոսային եկամուտներ
42238977 59661535
Ոչ տոկոսային եկամուտներ
27710750 35445333
Ոչ տոկոսային ծախսեր
39493150 54903276
Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտներ
-11782400 19457943
Հատկացումներ ակտիվների հնա30295046 46594506
րավոր կորուստների ծածկման
պահուստին
Ակտիվների հնարավոր կորուստնե- 26077196
41154017
րի ծածկման պահուստներին
կատարված մասհանումների
վերադարձ
Զուտ մասհանումներ
4217850
5440489
Շահույթ մինչև հարկվելը
26255627 34728080
Շահութահարկ
5407557
7859759
Զուտ շահույթ
20848071 26868321
Հաշվարկված շահաբաժիններ
55000
0
Չբաշխված շահույթ
20793071 26868321

52925058
61799423
31746635
59612900
-27866265
88708051

Տոկոսային եկամուտներ

2007
60434408

67670337

2010
13616088
6
58669941
77490945
40663703
69352286
-28688583
72735364

2011
2012
175483787 225728347
81462648
94021139
48585478
81591956
-33006478
86383234

111193907
114534440
56480560
96474771
-39994211
149798090

62832227 68228795 129986161

21037714
9903137
12924412 38897441
4516021
8692524
8408391 30204917
0
152021
8408391 30052896

18154439 19811929
42851751 54728300
9668070 12257129
33183681
42471171
196070
196070
32987611 42275101

2007 թ. ՀՀ առևտրային բանկերի տոկոսային եկամուտները 60,4 մլրդ դրամ են (աղյուսակ 1) և, յուրաքանչյուր տարի աճման միտում դրսևորելով, արդեն 2012 թ.՝ 225,7 մլրդ
դրամ՝ ավելանալով 165,3 մլրդ դրամով (շուրջ 3,7 անգամ): Հատկանշական է 2010-2012
թթ. արձանագրված փոփոխությունները, մասնավորապես՝ 2011 թ. առևտրային բանկերի
տոկոսային եկամուտները 2010 թ. համեմատությամբ ավելացել են 39,5 մլրդ դրամով (29
տոկոս), իսկ 2012 թ. 2011 թ. համեմատ՝ 50,2 մլրդ դրամով կամ 28,6 տոկոսով: Ինչ վերաբերում է ոչ տոկոսային եկամուտներին, ապա վերջիններս զգալիորեն զիջում են տոկո1

ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրական տեղեկագիր - 2007, Ե., 2008՝ էջ 79, 2009՝ էջ 83, 2010՝ էջ 81, 2011՝ էջ 82, 2012՝ էջ
85, 2013՝ էջ 81:
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սային եկամուտները, թեպետ յուրաքանչյուր տարի դրանք կայուն աճի միտում են ցուցաբերել: Պետք է փաստել, որ եթե 2007 թ. ՀՀ առևտրային բանկերի տոկոսային եկամուտները գերազանցել են ոչ տոկոսային եկամուտները երկու անգամ, ապա 2012 թ.՝ չորս անգամ, ինչն էլ վկայում է, որ ՀՀ առևտրային բանկերն իրենց եկամուտների մեծ մասն
ապահովվել են տոկոսային եկամուտների հաշվին, մինչդեռ զարգացած շուկաներում
բանկերը տոկոսային եկամուտներին համահունչ ապահովում են նաև ոչ տոկոսային եկամուտներ: Անդրադառնալով զուտ տոկոսային եկամուտներին՝ հարկ է նշել՝ 2011 թ. դրանք
94,1 մլրդ դրամ են, 2012 թ.՝ 114,5 մլրդ դրամ՝ ապահովելով 21,7 տոկոս աճ: Զուտ ոչ տոկոսային եկամուտները ՀՀ առևտրային բանկերում բացասական են, այսինքն՝ ոչ տոկոսային ծախսերը ներկայացված տարիներին գերազանցել են ոչ տոկոսային եկամուտները: Այդուհանդերձ, դիտարկելով տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի շարժընթացը,
ակնառու է, որ 2007-2010 թթ. ՀՀ առևտրային բանկերի ոչ տոկոսային ծախսերը գերազանցել են տոկոսային ծախսերը, այսինքն՝ ՀՀ առևտրային բանկերն իրականացրել են
հաճախորդներ գրավելու ռազմավարություն, 2011 թ. տոկոսային ծախսերն ու ոչ տոկոսային ծախսերը գրեթե հավասարվել են, իսկ 2012 թ. արդեն տոկոսային ծախսերը գերազանցել են ոչ տոկոսային ծախսերը 14,8 մլրդ դրամով՝ կազմելով 111,2 մլրդ դրամ:
2012 թ. ՀՀ բանկային համակարգի համախառն եկամուտներն ավելացել են 41, իսկ
համախառն ծախսերը՝ 43,4 տոկոսով: Համախառն եկամուտների կառուցվածքում տոկոսային եկամուտներն ավելացել են 28,8, ոչ տոկոսային եկամուտները՝ 16,6, ակտիվների
հնարավոր կորուստների պահուստներից վերադարձը՝ 90,6 տոկոսով: Դիտարկելով
ծախսային մասը` նախորդ տարվա համեմատ տոկոսային ծախսերն ավելացել են 36,5, ոչ
տոկոսային ծախսերը՝ 19,1, իսկ ակտիվների հնարավոր կորուստների պահուստներին
հատկացումները՝ 73,5 տոկոսով: Այս համատեքստում համախառն եկամտի կառուցվածքում ինչպես տոկոսային, այնպես էլ ոչ տոկոսային եկամուտների տեսակարար կշիռները
համապատասխանաբար նվազել են 5,3 և 2,9, իսկ ակտիվների հնարավոր կորուստների
պահուստին կատարված մասհանումների վերադարձի տեսակարար կշիռն ավելացել է
8,2 տոկոսային կետով: Համախառն ծախսերի կառուցվածքում տոկոսային և ոչ տոկոսային ծախսերի տեսակարար կշիռները համապատասխանաբար նվազել են 1,6 և 5,6 տոկոսային կետով, դրան զուգահեռ, ակտիվների կորուստների պահուստին մասհանումների տեսակարար կշիռն ավելացել է 7,2 տոկոսային կետով:
ՀՀ բանկային համակարգում տոկոսային եկամուտների աճը պայմանավորված է
տնտեսությանը տրամադրված վարկերից ստացված եկամուտների աճով (2011 թ.՝ 83,3
տոկոս, 2012 թ.՝ 83,6 տոկոս): Ոչ տոկոսային եկամուտներում ավելացել են միջնորդավճարներից և արժեթղթերի վաճառքից ստացվող զուտ եկամուտները՝ 2011 թ. համապատասխանաբար՝ 47,4 և 28,2 տոկոս, իսկ 2012 թ.՝ 44,7 և 25,7 տոկոս: Տոկոսային ծախսերն աճել են հիմնականում ժամկետային ավանդների և առևտրային բանկերից ու այլ
ֆինանսական կազմակերպություններից ներգրավված միջոցների դիմաց ծախսերի հաշվին, տոկոսային ծախսերում վերջիններիս տեսակարար կշիռները համապատասխանաբար 2011 թ. կազմել են 45,3 տոկոս և 20,5 տոկոս, իսկ 2012 թ.՝ 48,3 և 21,5 տոկոս: Ինչ
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վերաբերում է ոչ տոկոսային ծախսերին, ապա դրանց աճը պայմանավորված է աշխատավարձի և դրան հավասարեցված այլ վճարումների ավելացմամբ, ընդ որում, վերջինիս
տեսակարար կշիռը ընդհանուրում նվազել է 1,4 տոկոսային կետով՝ տարեվերջին կազմելով 41,7 տոկոս1:
Աղյուսակ 2
Սպասարկվող հաճախորդները և նրանց հաշիվների քանակը ՀՀ բանկային համակարգում2
2010

2011

2012

Ընդամենը հաճախորդներ

13516186

14878152

17842087

Իրավաբանական անձինք

763753

821373

850707

Ֆիզիկական անձինք

12752433

14056779

16991380

Ընդամենը վարկային հաշիվներ

3890490

4938713

6429660

223130

263349

297630

3667360

4675364

6132030

946502

1187752

1514452

18937

22887

25877

927565

1164865

1488575

Իրավաբանական անձանց
Ֆիզիկական անձանց
Ընդամենը ժամկետային ավանդային հաշիվներ
Իրավաբանական անձանց
Ֆիզիկական անձանց

ՀՀ առևտրային բանկերում սպասարկվող հաճախորդների քանակը 2011 թ. ավելացել
է 10,1, իսկ 2012 թ.՝ 19,9 տոկոսով՝ հիմնականում պայմանավորված ֆիզիկական անձ հաճախորդների քանակի ավելացմամբ: 2011 թ. ֆիզիկական անձ հաճախորդների քանակն
ավելացել է 10,2, 2012 թ.՝ 20,9, իսկ իրավաբանական անձ հաճախորդների քանակը, համապատասխանաբար՝ 7,5 և 3,4 տոկոսներով: Վարկային հաշիվների քանակի ավելացումը ևս պայմանավորված է ֆիզիկական անձանց վարկային հաշիվների քանակի
ավելացմամբ: 2012 թ. վարկային հաշիվներն ավելացել են 30,2 տոկոսով, որից իրավաբանական անձանց հաշիվները 13,1 և ֆիզիկական անձանց հաշիվները՝ 31,2 տոկոսներով: Ժամկետային ավանդային հաշիվներում 2012 թ. արձանագրվել է 27,5 տոկոս աճ,
մասնավորապես, իրավաբանական անձանց մասով` 13,1, ֆիզիկական անձանց մասով՝
27,8 տոկոս:
ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդների
և տրված վարկերի համար տոկոսադրույքների 2008-2012 թթ. շարժընթացից պարզ է,
որ, չնայած այն հանգամանքին, որ առևտրային բանկերն իրենց միջոցները հիմնականում ձևավորում են ներգրավված ավանդների հաշվին, այնուամենայնիվ, ֆիզիկական
անձանցից ներգրավված ավանդների համար առևտրային բանկերի առաջարկած տոկոսադրույքները զգալիորեն զիջել են տրամադրված վարկերի տոկոսադրույքները: Մասնավորապես՝ եթե 2008-2012 թթ. ֆիզիկական անձանցից ընդունած մինչև 1 տարի ժամկե1

ՀՀ ԿԲ. ՀՀ տարածքում գործող առևտրային բանկերի ամփոփ հաշվեկշռային ցուցանիշներ, Ե., 2013, էջ 7883:
2
ՀՀ ԿԲ, Վիճակագրական տեղեկագիր - 2012, Ե., 2013, էջ 103:
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տով դրամային ավանդների համար բանկերի առաջարկած տոկոսադրույքները 8.4%11.0% են, իսկ արտարժութային ավանդների համար` 5.5%-6.2%, ապա մինչև 1 տարի
ժամկետով ՀՀ դրամով տրամադրված վարկերի համար առաջարկվող տոկոսա-դրույքները տատանվել են 20.6%-21.9%, իսկ արտարժութային վարկերի համար` 13.1%-18.7%:
Նույն պատկերն է նաև ֆիզիկական անձանցից 1 տարուց ավելի ժամկետով ընդունված
ավանդների և տրամադրված վարկերի համար նախատեսված տոկոսադրույքներում,
մասնավորապես՝ եթե 1 տարուց ավելի ժամկետով դրամային ավանդների համար տոկոսադրույքները 9.5%-11.9% են, արտարժութային ավանդների համար` 8.0%-8.7%, ապա 1
տարուց ավելի ժամկետով տրամադրված դրամային և արտարժութային վարկերի համար
առաջարկվող տոկոսադրույքները, համապատասխանաբար` 18.2%-19.1% և 15.1%-20.5%:
Հիփոթեքային վարկերի համար նախատեսված տոկոսադրույքները նույնպես մատչելի
չեն: Ֆիզիկական անձանցից ներգրավված ավանդների համար տոկոսադրույքները ոչ
մեծ չափով աճել են հատկապես 2008-2009 թթ.` պայմանավորված ֆինանսատնտեսական ճգնաժամով, միաժամանակ, այդ նույն տարիներին արձանագրվել է առևտրային
բանկերի կողմից վարկավորման պայմանների խստացում, մասնավորապես` տոկոսադրույքների բարձրացում, ինչը նպաստել է սպառողական վարկերի տեսակարար կշռի
նվազմանը: Սպառողական վարկերի պայմանների խստացման համար կարևոր գործոններ են տնտեսության զարգացման սպասումները, հաճախորդների վարկարժանության
անորոշությունը, գրավի ռիսկը (ավտովարկավորման դեպքում): Հիփոթեքային վարկավորման պայմանների խստացումը հիմնականում հիմնավորվել է հիփոթեքային վարկավորման բարձր ռիսկայնությամբ, քանի որ հատկապես ճգնաժամի տարիներին է նկատվում բնակչության կողմից ստացվող եկամուտների նվազում:
2012 թ. ՀՀ բանկային համակարգի ընդհանուր ակտիվները 2 տրլն 478 մլրդ դրամ են
(2011 թ. համեմատությամբ աճել են 19,5 տոկոսով), ընդ որում, ակտիվներում հիմնականում ավելացել են տնտեսությանը տրամադրված վարկերի ծավալները: Նախորդ տարվա
համեմատ տնտեսությանը տրամադրված վարկերն ավելացել են 26,9 տոկոսով՝ կազմելով 1 տրլն 536 մլրդ դրամ: Ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված վարկերի ծավալները կազմել են 603,9 մլրդ դրամ և 932,4 մլրդ դրամ՝ համապատասխանաբար ավելանալով 24,8 և 28,3 տոկոսով: Ընդհանուր առմամբ, ինչպես 2011 թ., այնպես էլ
2012 թ. ՀՀ առևտրային բանկերն իրականացրել են ակտիվ վարկային քաղաքականություն, և վարկավորման հիմնական ուղղություններն են արդյունաբերությունը, առևտուրը
և սպառողական վարկերը:
ՀՀ ֆինանսական համակարգը մուտք է գործել զարգացման նոր, շրջադարձային
փուլ, ինչն ուղեկցվում է ֆինանսական ծառայությունների աճով, դրանց մատուցման աշխարհագրական ընդլայնմամբ, հաճախորդների ավելի որակյալ և թափանցիկ սպասարկմամբ՝ միաժամանակ ապահովելով հանրության ֆինանսական գրագիտության աստիճանի բարձրացում:

739

СЕРГЕЙ СУКИАСЯН
АРМЕНУИ МГЕРЯН
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РА
Ключевые слова: финансовый рынок, финансовые услуги,
процентные доходы, процентные расходы,
процентная ставка
Процесс интеграции и интернационализации финанасовых рынков сопровождается ростом ассортимента финансовых услуг. В коммерческих банках РА зафиксирован значительный
прогресс в сфере расширения рамок предоставляемых услуг, и в РА практически действуют
все виды финансовых услуг, предоставляемых коммерческими банками РА, что свидетельствует о тенденции к либерализации финансовых рынков, углублению интеграции и сращиванию
рынков на международном уровне. Коммерческие банки РА большую часть своих доходов обеспечивают за счет процентных доходов, тогда как на развитых рынках банки, наряду с процентными доходами, обеспечивают также и непроцентные доходы.

SERGEY SUKIASYAN
ARMENUI MGERYAN
ESTIMATION OF COMMERCIAL BANKS ACTIVITIES IN RA
Key Words:

financial market, financial service, interest
incomes, interest expenses, interest rate

The process of integration and financial market internationalization is accompanied by increase of
a set of financial services. RA commercial banks have recorded a significant progress concerning the
expansion of proposed services and it will be hard to find such kind of financial service not available in
RA commercial banks which is the evidence financial markets liberalization tendencies deepening
integration at international level. RA commercial banks provide most of their receipts at the cost of
interest incomes, while in developed markets banks also provide non-interest incomes.
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ՏԱՐՈՆ ՎԱՐԱԶԴԱՏՅԱՆ
Ասպիրանտ, ՀՀ պետական կառավարման
ակադեմիա

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽՈՉԸՆԴՈՏ
Հիմնաբառեր. ձեռնարկատիրության զարգացում, անբարեխիղճ մրցակցություն, անբարեխիղճ գովազդ, հասարակության մոլորեցում, տնտեսավարող սուբյեկտի համբավ
Հայտնի է, որ ձեռնարկատիրության զարգացման անհրաժեշտ պայմաններից մեկն առողջ
մրցակցությունն է, որի ապահովումը պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է:
Հոդվածում ներկայացված են անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման նախադրյալները և
միջազգային օրենսդրական կարգավորման փորձը: Անդրադարձ է կատարվել ՀՀ-ում անբարեխիղճ մրցակցության կարգավորման օրենսդրական նորմերի ձևավորմանը: Այստեղ ամփոփված
են տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հաճախակի կիրառվող անբարեխիղճ մրցակցության
հիմնական դրսևորումները, որոնք հաճախակի հանգեցնում են հասարակության մոլորեցմանը:
Հոդվածի վերջում առաջարկվել են անբարեխիղճ մրցակցության կարգավորման ուղիներ:

«Անբարեխիղճ մրցակցություն» եզրույթն առաջին անգամ գործածվել է Ֆրանսիայում, 19-րդ դարի սկզբին, թեպետ այդ երևույթն առաջացել է բավական վաղ ժամանակներում՝ շուկայական հարաբերությունների ձևավորման պահից ի վեր: Ավելի ուշ եզրույթը
հստակեցվեց և տարբեր երկրներում կիրառվեց ստվերային, անօրինական, համապարփակ մրցակցության նշանակությամբ: Արդյունաբերական սեփականության ոլորտում
հայտնի իրավաբան, ֆրանսիացի Պոլեմ Ռուբեն առաջարկել է անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման իր դասակարգումը. «Գործողություն, որ հանգեցնում է ապակողմնորոշման, շփոթության, վարկաբեկման, ձեռնարկությունների մրցակիցների ներքին կազմալուծման և ընդհանուր շուկայի կազմալուծման»1:
Համաշխարհային տնտեսագիտությունում և գործարար պրակտիկայում անբարեխիղճ մրցակցության հասկացությունն ունի բավական լայն մեկնաբանություն, որի ներքո
ընկալվում է շուկայի սուբյեկտի ցանկացած նպատակաուղղված գործողություն ընդդեմ
մրցակիցների, որ իրականացվում է անթույլատրելի մեթոդներով2:
Մրցակցային հարաբերությունները 20-րդ դարի սկզբից հայտնվեցին օրենսդրության
ուշադրության կենտրոնում, երբ առաջինը Գերմանիայում 1909 թ. ընդունվեց «Անբարեխիղճ մրցակցության մասին» հատուկ օրենք: Մինչ այս օրենքի ընդունումն միայն ԱՄՆում էր առկա մրցակցության մասին հատուկ օրենսդրություն (1890 թ.՝ Շերմանի օրենք),
որով կարգավորվում էին շուկայի մենաշնորհացմանն ուղղված գործողությունները: Գեր1
2

Вилкова Н., Регламентирование недобросовестной конкуренции во Франции, Хозяйство и право. 1995. № 4.
Князева И., Антимонопольная политика в России, учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся специальности «Нац. экономика», М., “Омега-Л”, 2006, с. 359.
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մանական օրենքի ընդունմանը նախորդել է լայնածավալ աշխատանք մրցակցային հարաբերությունների միջազգային իրավական կարգավորման ոլորտում, որի արդյունքում
1883 թ. ընդունվել է արդյունաբերական սեփականության պաշտպանության մասին Փարիզյան կոնվենցիան1: Համաձայն վերջինիս՝ «Մրցակցության յուրաքանչյուր գործողություն, որը հակասում է արդյունաբերական և առևտրային գործունեության արդարության
սկզբունքներին, համարվում է որպես անբարեխիղճ մրցակցության գործողություն»2: Անդամ երկրները պարտավորվում են ապահովել Կոնվենցիային մասնակից երկրների քաղաքացիների արդյունավետ պաշտպանությունն անբարեխիղճ մրցակցությունից3:
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպության ավագ իրավաբան
Վիխարդը, միջազգային գիտաժողովներում քննարկելով մրցակցության և արդյունաբերական սեփականության ինստիտուցիոնալ փոխհարաբերությունները և ծանոթանալով
ՌԴ հակամենաշնորհային մարմինների տասնամյա գործունեությանը, նշել է. «Մրցակցությունն անհրաժեշտ է արդյունաբերական և մտավոր սեփականության իրավունքներում,
իսկ արդյունաբերական սեփականության իրավունքները պետք է իրականացվեն մրցակցության պայմաններում»4:
Հայաստանի Հանրապետությունում անբարեխիղճ մրցակցության վերաբերյալ օրենսդրական առաջին քայլը 2000 թ. նոյեմբերի 6-ին ընդունված «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքն էր (այսուհետև՝ Օրենք)5: Սակայն, մինչ
այս օրենքի ընդունումը, անբարեխիղճ մրցակցության դրսևորման ձևերից մեկի՝ անբարեխիղճ գովազդի արգելման մասին արդեն իսկ 1996 թ. առկա էր համապատասխան
օրենսդրական կարգավորման դաշտ6: Անբարեխիղճ մրցակցությունը, որի բացասական
ազդեցություններից են հասարակության մոլորեցումը, տարբեր եղանակներով սպառողներին շփոթության մեջ գցելը, սպառողների իրավունքների ոտնահարումը, որոշակիորեն
հստակեցվեց 2001 թ. հունիսի 26-ին համապատասխան օրենսդրական կարգավորում
ստանալուց հետո7:
Տարիներ անց անբարեխիղճ մրցակցության արգելման մասին դրույթն ամրագրվեց
նաև ՀՀ մայր օրենքում՝ Սահմանադրությունում՝ 2005 թ. նոյեմբերի 27-ի սահմանադրական փոփոխություններում8: Վերջին տարիներին օրենսդրական կարգավորման առարկա
1

Князева И., նշվ. աշխ., с. 361:
Парижская конвенция по охране промышленной собственности, 20 марта 1883 года, статья 10-bis, пункт 2.
3
Նույն տեղում, пункт 1:
4
Вихард Й., Промышленная собственность и конкуренция - нелегкие отношения. Материалы междунар.
конф. «10 лет антимонопольным органам Российской Федерации. Итоги и перспективы», М., МАП России,
2000, с. 176.
5
«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք, գլուխ 5: ՀՀՊՏ 2000.12.15/30(128), ընդ.
06.11.2000, ուժի մեջ է 15.12.2000:
6
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք, գլուխ 4: ՀՀԱԺՏ 1996/10, ընդ. 30.04.1996, ուժի մեջ է 04.06.1996:
7
«Սպառողների իրավունքների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք: ՀՀՊՏ 2001.08.02/25(157), հոդ. 580,
ընդ. 26.06.2001, ուժի մեջ է 01.01.2002:
8
ՀՀ սահմանադրություն (փոփոխություններով), հոդված 33.1: ՀՀՊՏ 2005.12.05 / հատուկ թողարկում, հոդ.
1426, ընդ. 27.11.2005, ուժի մեջ է 05.12.2005:
2
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դարձան ապրանքային նշանների հետ կապված հարաբերությունները, որոնք էլ ավելի
հստակեցրին մրցակիցների միջև տարբեր անվանումների ներքո անբարեխիղճ եղանակով մրցակցային գործողություններ իրականացնելու պատասխանատվությունը1:
Անբարեխիղճ մրցակցության նկատմամբ պետական վերահսկողությունն Օրենքով
լիազորված է ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին (այսուհետև՝ Հանձնաժողով), որն իր իրավասության շրջանակներում կարող է կասեցնել անբարեխիղճ մրցակցության գործողությունը և կիրառել համապատասխան պատասխանատվության միջոցներ վերջինիս մասնակցող կողմերի նկատմամբ: Հանձնաժողովի տարեկան գործունեության հաշվետվություններում ներկայացված է անբարեխիղճ
մրցակցության վերաբերյալ արձանագրված դեպքերի մասին տեղեկատվություն, ըստ
որոնց՝ 2010 թ. կայացվել են պատասխանատվության ենթարկելու 130, 2011 թ.՝ 159,
2012 թ.՝ 57, 2013 թ.՝ 63 որոշումներ2: Հանձնաժողովի կողմից կայացված որոշումները վերաբերել են տնտեսության տարբեր ոլորտներում գործունեություն իրականացնող տնտեսավարող սուբյեկտներին, որոնք պատասխանատվության են ենթարկվել՝ ելնելով անբարեխիղճ մրցակցության տարաբնույթ դրսևորումներից: 2010 թ. հաշվետվությունում բացահայտվել են հիմնականում ապրանքային նշանների կիրառման կամ նմանակման,
պարտադիր մակնշման բացակայության կամ սխալ մակնշման, ինչպես նաև հասարակության մոլորեցման և շփոթության դեպքեր, մասնավորապես՝ 5 տնտեսավարող սուբյեկտների կողմից հավի ձվի պիտանիության ժամկետի մասին տեղեկատվություն չփակցնելը, «Արմենտել» ՓԲԸ-ի կողմից ակցիայի գովազդման ընթացքում հասարակության մոլորեցմանը հանգեցնող գործողությունները, «Ալեքս Գրիգ» ՍՊԸ-ի կողմից շփոթություն
առաջացնող այլ ապրանքային նշանների օգտագործումը և այլն3: 2011 թ. հիմնականում
դրսևորվել են մակնշման բացակայությամբ կամ օրենսդրությանը հակասող մակնշմամբ
ապրանքների իրացման եղանակով անբարեխիղճ մրցակցության գործողություններ,
որոնք թույլ են տրվել կաթնամթերքի արտադրությամբ զբաղվող «Աշտարակ կաթ»,
«Դուստր Մարիաննա», «Թամարա և Անի» ընկերությունների կողմից4: 2012 թ. Հանձնաժողովը բացահայտել է, որ «ՄԳԱ Վոթըր» ընկերությունը արտադրվող ապրանքների վրա
մակնշել է՝ «Բնական աղբյուրի խմելու ջուր», իսկ ուսումնասիրությունների արդյունքում
պարզվել է, որ դա չի համապատասխանում իրականությանը և սպառողներին գցում է մոլորության մեջ: Նույն ժամանակահատվածում իրականացված դիտանցումների արդյունքում պարզվել է, որ կարագի անվան տակ վաճառվել է «սփրեդ» և նմանատիպ այլ դեպ-

1

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենք: ՀՀՊՏ 2010.06.02/24(758) հոդ. 583, ընդ. 29.04.2010, ուժի
մեջ է 01.07.2010:
2
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2010, 2011, 2012, 2013 թվականների տարեկան գործունեության հաշվետվություններ:
3
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2010 թվականի տարեկան
գործունեության հաշվետվություն, էջ 30-31:
4
ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի տարեկան
գործունեության հաշվետվություն, էջ 27:
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քեր: Այսպիսի անբարեխիղճ մրցակցության գործողություններ կատարվել են պետական
գնումների շրջանակներում մատակարար կազմակերպությունների կողմից մանկապարտեզներին տրամադրվող սննդամթերքի մատակարարման ժամանակ: Ինչպես 2010 թ.,
այնպես էլ 2012 թ. «Արմենտել» ՓԲԸ-ն, սակագնային փաթեթներով նախատեսված պարտականությունների չկատարմամբ, մոլորեցրել է սպառողներին1: 2013 թ. Հանձնաժողովը
բացահայտել է անբարեխիղճ գովազդի միջոցով մրցակցության խախտման շուրջ 13
դեպք, մտավոր սեփականության օբյեկտի նկատմամբ այլ տնտեսավարող սուբյեկտի
իրավունքի օգտագործման միջոցով շփոթության առաջացման՝ անբարեխիղճ մրցակցության գործողության շուրջ 11 դեպք: Այս ժամականահատվածում «Արմենտել» ՓԲԸ-ն
նույնպես գտնվել է ուշադրության կենտրոնում գրանցված ապրանքային նշանների
կրկնօրինակմամբ՝ առաջացնելով հասարակության շփոթությունը: Հանձնաժողովը հայտնաբերել է չարտոնագրված համակարգչային ծրագրերի իրացման դեպքեր, որոնք կարող
էին վնասել սպառողների շահերը կամ հանգեցնել անբարեխիղճ մրցակցության գործողության2: 2013 թ. բացահայտումները ցույց են տալիս, որ Հանձնաժողովի կողմից անբարեխիղճ գովազդի հայտնաբերման դեպքերը վերջինիս կողմից անցկացված լայնածավալ
ստուգումների արդյունք են, այնինչ այս կառույցն Օրենքով կոչված չէ հենց գովազդի
նկատմամբ պետական վերահսկողություն իրականացնելու: ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ՀՀ պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններն արտաքին գովազդի մասով վերապահված են՝ Երևանում՝ Երևանի քաղաքապետին,
ՀՀ մարզերում՝ մարզպետներին, միջպետական և հանրապետական նշանակության ավտոմոբիլային ճանանապարհների վրա՝ ՀՀ տրանսպորտի և կապի նախարարությանը3,
իսկ հեռուստատեսության և ռադիոյի ոլորտում՝ ՀՀ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովին4: «Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորված չէ այն մասը,
համաձայն որի՝ լիազորված մարմինը սույն օրենքի խախտման դեպքերի վերաբերյալ
պետք է ծանուցի Հանձնաժողովին, քանզի այդպիսի դեպքերը կարող են հանգեցնել անբարեխիղճ մրցակցության գործողության, որն արդեն իսկ «Տնտեսական մրցակցության
պաշտպանության» մասին ՀՀ օրենքով նախատեսված պահանջների խախտում է: Փաստ
է, որ 2013 թ. հայտնաբերված անբարեխիղճ գովազդի դեպքերը չեն արձանագրվել համապատասխան լիազոր մարմինների կողմից, քանզի դրանք գրանցված կլինեին որպես

1

2
3

4

ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի 2011 թվականի տարեկան
գործունեության հաշվետվություն, էջ 20-21, 23:
Նույն տեղում, Էջ 26-27:
«Գովազդի մասին օրենսդրության պահպանման նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող ՀՀ պետական կառավարման լիազորված մարմնի իրավասություններ վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության
2001 թ. հոկտեմբերի 1-ի N 917 որոշում: ՀՀՊՏ 2001.10.18/32(164) հոդ. 783, ընդ. 01.10.2001, ուժի մեջ է
01.10.2001 (լրացումները՝ ՀՀ Կառավարության 2003 թ. դեկտեմբերի 11-ի N 1642 որոշմամբ: ՀՀՊՏ
2004.01.14/2(301), հոդ. 11, ընդ. 11.12.2003, ուժի մեջ է 15.01.2004):
«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 24, 2-րդ կետ:
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վերջիններիս հայտնաբերած իրավախախտումներ: Սա նշանակում է, որ ՀՀ կառավարության կողմից գովազդի մասին օրենսդրության պահանջների նկատմամբ վերահսկողության իրավունքներով օժտված լիազոր մարմինները չունեն բավարար մասնագիտական գիտելիքներ գովազդային գործունեության նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնելու համար: Միջազգային փորձը վկայում է, որ գովազդային գործունեության
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող մարմինը պետական կառավարման լիազորություններով օժտված մարմիններից տարբերվող կառույց է (ՌԴ-ում՝ Ֆեդերալ հակամենաշորհային ծառայություն, ԱՄՆ-ում՝ Ֆեդերալ առևտրային հանձնաժողով): Ուստի և
կարծում ենք, որ ՀՀ-ում նույնպես նպատակահարմար է նման վերահսկողությունը հանձնարարել Հանձնաժողովին կամ ձևավորել գովազդային գործունեությունը կարգավորող
հանձնաժողով, որը կհամագործակցի Հանձնաժողովի հետ, քանզի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ունեն մի շարք պարտականություններ: Վերն առաջարկված կառույցի ստեղծումը հնարավորություն կտա ավելի արդյունավետ հսկողություն իրականացնելու գովազդային գործունեության նկատմամբ, քանի որ ՀՀ-ում դրա անհրաժեշտությունը ներկայումս խիստ զգալի է, քանզի մեզանից յուրաքանչյուրը բազմիցս բախվում է շփոթությունների, անորոշությունների և թյուրիմացությունների: Դա պայմանավորված է տնտեսավարողների գովազդային քաղաքականությամբ, մասնավորապես՝ բազում զեղչային առաջարկներով, տարատեսակ ակցիաներով,
որոնք երբեմն անհստակ են կամ ապակողմնորոշիչ: Դրանք դրսևորվում են թե՛ կապի
տեղեկատվական համակարգերի (հեռուստատեսություն, ռադիո, համացանց), թե՛ զանգվածային լրատվական միջոցների (տպագիր մամուլ, թռուցիկներ) օգնությամբ, թե՛ հասարակական տրանսպորտում, թե՛ արտաքին գովազդի միջոցով: Կարծում ենք՝ առաջարկվող միջոցառումները հնարավորություն կտան ստեղծելու առողջ ձեռնարկատիրական
միջավայր, որը կապահովի տնտեսավարող սուբյեկտների միջև բարեխիղճ մրցակցության պայմաններ և դրական համբավի պահպանում, ինչպես նաև կնպաստի տնտեսության զարգացմանը:
ТАРОН ВАРАЗДАТЯН
НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ, КАК ПРЕПЯТСТВИЕ РАЗВИТИЮ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Ключевые слова: развитие предпринимательства, недобросовестная конкуренция, недобросовестная реклама, общественная мистификация, деловая репутация
Известно, что здоровая конкуренция – одна из необходимых условий развития предпринимательства, обеспечение которой является одним из важнейших задач государства.
В статье представлены корни осуществления недобросовестной конкуренции и международная практика правового регулирования. Статья ссылается на формирование законода-
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тельных норм регулирования недобросовестной конкуренции в РА. Она обобщает основные
проявления недобросовестной конкуренции со стороны хозяйствующих субъектов, которые
приводят к заблуждению общества. В конце статьи предлагаются способы регулирования недобросовестной конкуренции.
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Наблюдаемые в последние годы в Армении тенденции монополизации экономики, нарушения принципа конкурентности, роста безработицы, углубления социальной поляризации актуализируют проблему развития малого предпринимательства. В статье дан анализ причин,
препятствующих развитию малого предпринимательства в республике, представлены основные направления активизации финансовых рычагов стимулирования, в частности, обоснована
необходимость совершенствования механизма налогообложения малых и средних предприятий, а
также расширения возможностей их обеспечения льготными кредитами и иными нетрадиционными источниками финансирования малых предприятий с инновационной направленностью.
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Процессы монополизации экономики, социальной поляризации, повышение уровня
безработицы, наблюдаемые в последние годы в Армении, актуализируют проблему развития малого предпринимательства. Согласно докладу Всемирного банка, исследовавшего состояние антимонопольной политики и интенсивности внутренней конкуренции в
странах Европы и Центральной Азии, Армения по этим показателям занимает последнее
место среди рассматриваемых стран. Однако именно малое предпринимательство в большой степени определяет темпы экономического роста в стране, воздействует на структуру и качество валового продукта, способствует решению многих социальных проблем.
Наряду с известными преимуществами рассматриваемой сферы (возможность за
сравнительно короткий срок и с небольшими затратами на внедрение сформировать новый субъект хозяйствования, быстрая приспособляемость к потребностям рынка благодаря маневрированию, социальная значимость и др.) малым предприятиям свойственны и
определенные сложности, например, ограниченные возможности привлечения финансовых средств, недостаток профессионализма и опыта менеджмента. Указанные особенности подтверждают необходимость в государственном содействии субъектам малого предпринимательства.
Программа правительства РА на 2011-2020 гг. предусматривает создание основных
предпосылок и условий, направленных на содействие развитию в стране малого предпринимательства, улучшение предпринимательской среды. В соответствии с программой основными направлениями государственной поддержки малого предпринимательства являются финансовая и инвестиционная поддержка малого бизнеса, стимулирование его внешнеэкономической деятельности и, наконец, осуществление эффективной налоговой политики.
Наиболее значимые стимулы развития малого предпринимательства заложены именно в эффективной налоговой политике. Государственное регулирование малого бизнеса
через налоговый механизм осуществляется по двум направлениям: возможность применения специальных режимов налогообложения в отношении субъектов малого предпринимательства и предоставление отдельных налоговых льгот в рамках традиционной системы их налогообложения.
Рассмотрим особенности и этапы развития системы налогообложения малого бизнеса
в Армении. В республике с 1 июля 2000 г. был введен в действие закон об упрощенном
налоге, целью которого было создание благоприятных условий для малого предпринимательства. Закон предусматривал замену указанным налогом НДС и налога на прибыль
для юридических лиц, НДС и подоходного налога для физических лиц. Это решение было шагом вперед по сравнению с прежней системой, поскольку освобождало субъектов
малого бизнеса от необходимости ведения сложной бухгалтерской документации. Однако,
во-первых, уровень ставок налога не позволял им серьезно конкурировать с крупным
бизнесом, во-вторых, с каждым годом все большее количество представителей крупного
бизнеса, обходя закона (в частности, путем использования механизма дробления бизнеса)
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стремилось попасть в поле обложения упрощенным налогом. При этом основным преимуществом они считали не столько более низкие ставки налога, сколько простота механизма
взимания и ненадобность в дополнительном штате бухгалтера. В результате налоговые
поступления от крупных бизнесменов в республике заметно сократились. Вообще упрощенная система не обеспечивала в должной мере учета объектов налогообложения индивидуальных предпринимателей и малых предприятий, сохраняя условия для уклонения от
уплаты налога.
В целях смягчения отрицательных тенденций, связанных с применением упрощенного налога, и поиска более приемлемых механизмов налогообложения малого бизнеса, было установлено, что режим упрощенного налога с 2008 года будет действовать только
для объектов мелкооптовой торговли и отдельных видов деятельности (нотариаты, некоторые предприятия сферы услуг и др.), а производство будет полностью исключено из
сферы действия данного налога. Согласно действующему в эти годы порядку, в поле упрощенного налога могли работать те субъекты хозяйствования, чей ежегодный оборот не
превышал 50млн. драмов. Однако, в попытке властей перекрыть доступ крупных предприятий, не были учтены отрицательные последствия для прочих субъектов малого бизнеса, переведенных на порядок обложения НДС, например, возникшие сложности в связи с повышением размера взимаемой суммы, с необходимостью ведения бухгалтерской
документации. Результатом этого решения стали признаки отклонения от конкурентного
характера развития экономики.
С января 2009г. с установлением необлагаемого порога по НДС ( 58,4 млн.драмов)
режим налогообложения малого бизнеса стал более либеральным. Нововведение коснулось также порядка взимания прямых налогов, плательщики которых получили возможность полностью вычитать из валового дохода расходы капитального характера.
Другой особенностью налогообложения субъектов малого бизнеса в Армении явилось
внедрение с 2009 года системы патентных платежей. Законом были установлены отдельные виды предпринимательской деятельности, которые физические лица могут осуществлять без получения государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, если общая сумма оборота по реализации (валового дохода) за предыдущий
год не превышала 2,5 млн. драмов. В дальнейшем, законом РА “О патентных платежах”
было предусмотрено увеличить порог для признания плательщиком патентного платежа
до 6 млн. драмов для всех физических лиц и расширить число сфер, включенных под
действие патентного платежа для индивидуальных предпринимателей.
Заметно усилили налоговую нагрузку на малые субъекты торговли введенный с 1 января 2013 г. в действие закон “О налоге с оборота”. Согласно новому закону, вместо
прежних 20% налога на прибыль, объекты торговли вне НДС должны были платить 3,5%
налога с оборота, то есть ставку эту относили к общему обороту, а не к прибыли или к добавленной стоимости. Учитывая негативное воздействие этого решения, признана целесообразность освобождения от налогов микробизнеса с оборотом до 10 млн. драмов. В
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этом вопросе можно учесть опыт Грузии, где микро-бизнес с ежегодным оборотом до18
тыс. долларов полностью освобожден от уплаты подоходного налога, а для малого бизнеса с оборотом до 60 тыс. долларов действует ставка от 3% до 5% в зависимости от того,
подтверждены ли заявленные вычеты соответствующей документацией1.
В настоящее время малый и средний бизнес находится в двух режимах налогообложения: налог с оборота и патентные платежи. Последние законодательные инициативы предусматривают с 1 октября 2014 г. для объектов торговли снизить фиксированную ставку
налога с оборота с 3,5% до 1%. Однако, при этом, предлагается сложная схема налогообложения, выполнение которой для многих предприятий окажется неприемлемым, поскольку введено требование полного документирования всех сделок с информацией о
контрагентах. В настоящее время среди функционирующих в республике 68873 малых и
средних предприятий большая часть - 50144 является плательщиками налога с оборота, и
для них необходимость наличия счетов-фактур, тем более связанных с крупным бизнесом, обременительна.
Снизилась также доля малого и среднего бизнеса в структуре экспорта Армении, которая в 2013 году составила менее 15% (против 17,7% в 2012 году), остальные 85% были
отведены на крупный бизнес, причем, в основном, она сконцентрирована в горнорудной
сфере. Учитывая необходимость увеличения доли участия малых и средних предприятий
в объеме экспорта республики, целесообразно также установить налоговые льготы в отношении этих предприятий, приняв за основу удельный вес экспорта в общем объеме
выпускаемой данным предприятием продукции. Армении с его отрицательным торговым
балансом важно оценить также возможность налоговых льгот в отношении малых предприятий, обеспечивающих импортозамещение.
Еще одной важной особенностью налогового стимулирования малого бизнеса можно
считать направленность на активизацию его инновационного развития. Внедрение новых
технологий, новых форм организации труда и управления в сфере малого бизнеса особенно важны, поскольку именно они выступают в качестве связующего звена между наукой и производством, поэтому целесообразно установить налоговые льготы на малый
бизнес с инновационной направленностью в рамках установленного порядка налогообложения.
Льготы в области налогообложения малого предпринимательства в отдельных странах реализуются различными способами: путем введения специальных налоговых правил
для субъектов малого предпринимательства (Франция), или применение общих правил с
отдельными льготами для малых предприятий (США, Великобритания и ряд других
стран). Специальные налоговые режимы для малого предпринимательства в большинстве
случаев сводятся к следующим льготам:
− упрощенные комплекты документов и процедур представления бухгалтерской и
1

Малый бизнес Армении – состояние, проблемы и перспективы, Аналитический обзор, Е., 2013, с. 56.

749

налоговой отчетности (например, в Германии и Франции),
− налоговые скидки для малых предприятий, которые могут предоставляться как в
прямой, так и в косвенной форме. Прямая форма предполагает предоставление скидок предприятиям, удовлетворяющим критериям отнесения к субъектам малого
бизнеса, косвенной формой можно считать систему прогрессивных ставок налогообложения, при которой наименьшие ставки применяются к предприятиям с наименьшей налогооблагаемой базой и наиболее нуждающимся в финансовых ресурсах.
− стимулирование долгосрочных инвестиций и расходов на научные исследования и
разработки посредством исключения их из налогооблагаемой базы.
В целом, система льготного налогообложения малого бизнеса в Армении должна отвечать следующим целям: льготы, определяющие стратегические цели и задачи экономической политики, связанные с внедрением инновационных технологий, и льготы малым
предприятиям, осуществляющим предпринимательскую деятельность в социально значимых отраслях экономики.
Естественно, установление вышеперечисленных налоговых льгот в отношении
субъектов малого бизнеса может привести к снижению поступлений в бюджет, но эти поступления и без того занимают небольшой удельный вес в общих налоговых доходах бюджета. Кроме того, эти льготы могут обеспечить бюджету экономию за счет сокращения
выплат пособий по безработице и неимущим слоям населения, увеличения поступлений
косвенных налогов за счет расширения налогооблагаемой базы и роста потребления, увеличения объема поступлений единого подоходного налога.
Считаем, что фактически наиболее приемлемой формой налогообложения, доказавшей свою эффективность в развитии малого предпринимательства, являлся отмененный
упрощенный налог. Однако, для восстановления этого вида налога, необходим пакет законодательных изменений, которые позволят защититься от коррупционных рисков, ограничить возможности крупных предприятий оказаться в сфере льготного налогообложения.
Проблемы финансового обеспечения развития малого бизнеса особенно важны для
начинающих предприятий, учитывая отсутствие налаженного механизма их кредитования,
в результате чего малые предприятия вынуждены прибегать к другим источникам финансирования. Некоторый сдвиг в кредитовании малого бизнеса был в 2012 г., когда, благодаря помощи международной финансовой корпорации, (МФК) Инекобанк увеличил кредитование малого и микробизнеса с целью содействия экономическому росту и сокращения нищеты в сельских местностях. В результате банк предоставил за 2012-2013 гг.
101160 микрокредитов, из них 84% в сельской местности).
В современных условиях в развивающихся странах значительно возрастает актуальность инновационного малого бизнеса. В развитых странах данная проблема решается через функционирование венчурных фондов. Важность создания венчурного капитала для
финансирования малого предпринимательства с инновационной направленностью определяется, во-первых, тем, что существующие источники финансирования (банковский
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кредит, выпуск ценных бумаг и др.) практически недоступны для субъектов малого бизнеса, нуждающихся в инвестициях для реализации проектов технологического характера,
во-вторых, тем, что бизнес, направленный на внедрение новых технологий, на инновации, является в основном рисковым, поэтому традиционные источники финансирования
для него неприемлемы.
Преимущество венчурного источника финансирования состоит в отсутствии необходимости предоставления залога и представления кредитной истории, поэтому венчурный
капитал является наиболее приемлемым источником финансирования в республике для
вновь создаваемых и развивающихся предприятий инновационного характера, источник
коммерциализации научных разработок. Согласно исследованиям зарубежных экономистов, из финансируемых за счет венчурного фонда десяти проектов в среднем лишь один
оказывается успешным, однако доход от внедрения этого проекта может полностью перекрыть потери остальных девяти, что обеспечивает прибыльность венчурного фонда в
целом.
Необходимость внедрения в Армении венчурной системы обусловлена, в первую очередь, достаточно высоким потенциалом инновационных программ и актуальностью задач
внедрения новых технологий в республике. В Армении закон “О венчурных фондах” вступил в силу в 2011 году, а в 2013 году началась регистрация первого венчурного фонда
инициативной группой представителей армянской диаспоры. Фонд был основан с капиталом в размере 6млн. долларов. В соответствии с общепринятой мировой практикой фонд
открыт для новых инвесторов в течение первых 4 лет работы. Венчурный фонд должен
вкладывать в начинающие предприятия в сфере новых технологий в виде долевого участия, но не более 50% суммы. Надо отметить, что в республике имеется огромное количество новых идей, технологических проектов, поэтому, учитывая высокий инновационный потенциал, целесообразно создание новых фондов, что обеспечит конкуренцию между ними.
Одним из условий успешного развития малого бизнеса можно считать развитие лизинговых сделок, которые, по сравнению с кредитом, имеют определенные преимущества для субъектов малого и среднего бизнеса, особенно инновационного характера, поскольку не требуют привлечения предмета залога, а длительность срока погашения при
финансовом лизинге соответствует сроку эксплуатации предмета лизинга, в то время как
при кредитовании этот срок, как правило, значительно короче.
В отношении организаций, финансирующих малый бизнес, то есть лизинговых компаний, венчурных фондов и других организаций, целесообразны налоговые льготы, в
частности освобождение лизинговых компаний от налога на добавленную стоимость, налоговые льготы для венчурного капитала, направляемого на финансирование малых и
средних предприятий и др.
Благоприятное влияние на развитие малого бизнеса может оказать также широкое использование факторинговых услуг, учитывая большие объемы внешней торговли в рес751

публике. В Армении, в последние годы, деятельность банков, связанная с оказанием факторинговых услуг активизировалась особенно со стороны банка ВТБ Армения, который с
2013 года начал внедрять международный факторинг. В результате, в указанном банке
почти в семь раз за прошедший год увеличился объем портфеля данного вида услуг. Однако, международный факторинг в республике все еще недостаточно развит, расширение
идет в основном за счет внутреннего факторинга.
Итак, неблагоприятные тенденции в сфере малого предпринимательства все более
актуализируют вопрос использования действенных финансовых, в частности налоговых
стимулов развития малого предпринимательства, а также расширения возможностей финансирования и кредитования субъектов малого бизнеса.
ԻՐԻՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԱԼՎԱՐԴ ԶԱՏԻԿՅԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՓՈՔՐ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԽԹԱՆՄԱՆ
ԵՎ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հիմնաբառեր. փոքր ձեռնարկատիրություն, պետական
աջակցություն, շրջանառության հարկ, պարզեցված հարկ, բյուջե, լիզինգային գործարքներ, ֆակտորինգ, վենչուրային ֆոնդ
Հայաստանում վերջին տարիներին շարունակվող տնտեսության մենաշնորհացման, սոցիալական բևեռացման խորացման, գործազրկության աճի միտումները արդիական են դարձնում
փոքր ձեռնարկատիրության զարգացման խնդիրները:
Հոդվածում վերլուծվում են հանրապետությունում փոքր բիզնեսի զարգացման խոչընդոտները, վեր են հանվում դրա զարգացման խթանմանն անհրաժեշտ ֆինանսական լծակների օգտագործումը, հատկապես փոքր ձեռնարկությունների հարկման մեխանիզմների կատարելագործման
ուղիները, քննարկվում են ոլորտում արտոնյալ վարկավորման հնարավոր ընդլայնման, ինչպես
նաև ֆինանսավորման այլ՝ ոչ ավանդական աղբյուրների օգտագործման խնդիրները:
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ISSUES OF SMALL BUSINESS TAX INCENTIVES AND ITS FINANCIAL
MAINTENANCE IN ARMENIA
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Monopolization processes in RA economy, deepening income inequality, and rising rate of
unemployment in recent years make developments of small and medium-size enterprises (SMEs) an
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urgent issue nowadays.
The article analyses obstacles to development of SMEs in the Republic; stipulates the application of
financial tools required for development of the sector, namely: approaches to improving mechanisms of
taxation of small enterprises; discusses issues on possibilities for increasing the size of privileged lending
in this sector, and application of other, non-traditional funding sources.
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ПРОБЛЕМА РАСЧЕТА ИПЦ (ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН) В
АРМЕНИИ: АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОДХОД
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На сегодняшний день проблема инфляции одна из самых актуальных в развивающихся экономиках. При этом, подход к расчету потребительской инфляции осуществляется с учетом
международных стандартов. Вместе с тем, приходится признать, что существующие методики расчета индекса потребительских цен мало учитывают или вообще не учитывают высокую степень расслоения доходов населения в развивающихся странах. Если в развитой экономике проблема диверсификации доходов стоит не так остро, то развивающиеся экономики
страдают высокой степенью поляризации доходов. Однако наука, рассматривая эту проблематику, подходит к вопросу только со стороны доходной части бюджета домохозяйств. Тогда
как расходная часть, в силу поляризации доходов, также должна значительно отличаться.
Это отличие в частности должно иметь непосредственное отношение к формированию индекса потребительских цен, поскольку структура расходов формирует фактически структуру
спроса, тем самым делает индекс потребительских цен разным для различных слоев населения. В свете вышесказанного, в данной работе делается попытка выработать иной подход
к расчету индекса потребительских цен с учетом высокой степени поляризации доходов населения в Армении.

Коэффициенты, как инструмент расчета ИПЦ
Минимальная потребительская корзина является не только инструментом для анализа
уровня бедности и расчета прожиточного минимума, но во многом это также индикатор,
который определяет рост или же снижение уровня цен. Мы уже говорили, как рассчитывается минимальная корзина и из каких групп она состоит. Теперь покажем, как каждая
из этих групп влияет на совокупное изменение цен.
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Как известно, при расчете ИПЦ используются определенные веса, которые даются
тем или иным группам товаров, с целью более точного расчета общего изменения в уровне цен. Веса, или же коэффициенты, рассчитываются на основе потребительской способности населения, иными словами за основу берутся товары и услуги, которые имеют наибольшее значение для жизнедеятельности человека и им даются соответствующие веса.
Чем больше потребление того или иного товара в совокупной корзине, тем выше его вес.
Сумма всех коэффициентов равна единице. Так, все 470 наименований товаров и услуг,
которые входят в нашу потребительскую корзину, имеют соответствующий вес.
Для упрощения расчетов авторы разделили все товары на основные группы. Результаты, полученные в ходе такого анализа, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Удельные веса товарных групп в общей потребительской корзине РА
Наименования

2010
0,119
0,101
0,006
0,042
0,013
0,032
0,036
0,062
0,01
0,005
0,11
0,12
0,344

Хлебные продукты
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молочные продукты
Яйца
Топленое масло, жир
Фрукты
Овощи
Сахар
Неалкогольные напитки
Прочие продукты
Непродовольственные товары
Услуги
Источник: Национальная статистическая служба. - www.armstat.am

Коэффициенты, представленные в таблице, рассчитываются НСС и ЦБ Армении раз
в пять лет. Если делить всю таблицу на две части (продовольственные и непродовольственные товары), то наибольший вес имеет первая группа (0.53). Второй по значимости
группой являются услуги и сервис. Доля их в совокупной корзине составляет 34.4%. И
последняя, самая малая по доле, но не менее важная группа непродовольственных товаров с весом 0.12.
Используя данные веса, можно рассчитать уровень инфляции.
В таблице представлены индексы цен на отдельные группы товаров. Перемножив эти
индексы с соответствующими коэффициентами, мы должны получить уровень инфляции
конкретного года. Но, как показало дальнейшее исследование, это не всегда так. Более
того, инфляция, рассчитанная с помощью индексов и фактическая инфляция, достаточно
существенно отличаются. В этой связи возникает необходимость рассмотреть альтернативные методики расчета ИПЦ.
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Таблица 2
Уровень инфляции по группам товаров, рассчитанный на основе
весов потребительской корзины РА
Хлебопродукты
Мясопродукты
Рыбопродукты
Молочные продукты
Яйца
Животные и растительные масла
Фрукты
Овощи и картофель
Сахар
Безалкогольные напитки
Прочие продукты

2010
104,7
114,9
110,4
104,1
93,8
107,8
113,5
125,2
119,5
99,6
103,6

2011
111
112
102,3
118,6
121,8
117
115,8
110,1
120,9
101
100,5

2012
103,9
107
103,1
100,6
99,2
103,1
79,7
93,8
110
105,2
105,7

2013
107,8
103,7
103,8
106,9
119,8
108,9
113,1
101,5
88,1
106,9
105,9

Источник: рассчитано авторами.

Альтернативная методика расчета ИПЦ
Как было показано выше, использование предложенных коэффициентов при расчете
ИПЦ не всегда себя оправдывает. Вместе с тем, используя эконометрический инструментарий можно придти к несколько иным результатам. В выборку данных вошли три основные группы товаров, которые были описаны выше. Результаты регрессионного анализа
представлены в таблице 3.
Таблица 3
Результаты регрессионного анализа потребительской корзины РА1
Dependent Variable: CPI
Method: Least Squares
Sample: 1 254
Included observations: 254
Variable
C
FOOD
NON_FOOD
SERVICES
R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

1

Coefficient
0.065932
0.702307
0.091630
0.140227
0.999622
0.999618
0.584248
85.33633
-221.8872
220515.7
0.000000

Std. Error
0.038077
0.001233
0.002467
0.003530
Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

t-Statistic
1.731559
569.5002
37.14646
39.72568

Prob.
0.0846
0.0000
0.0000
0.0000
5.086614
29.88128
1.778639
1.834345
1.801049
1.406669

Примечание: Регрессионные расчеты проведены на основе динамики ИПЦ для различных групп товаров и
услуг с 2007 г.
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Результат регрессионного анализа в общем совпадает с данными предыдущей таблицы. Очевидно, что на долю продовольственных товаров приходится самый высокий коэффициент. При этом, вес, данный в предыдущей таблице группе продовольственных
товаров, несколько меньше. Это означает, что роль продовольственной составляющей
значительно приуменьшена в расчете ИПЦ.
Вместе с тем, поскольку достоверность расчетов по методике расчета ИПЦ представленной НСС также вызывает сомнения, авторами был сделан перерасчет показателей.
Расчет был сделан на основе данных минимального потребления конкретного года. На
сайте НСС с 2010 года эта корзина с ценами соответствующего года публикуется. Так как
до этого мы брали в расчет коэффициенты за 2010 год, то опять же была взята за основу
корзина 2010 года.
Таблица 4
Расчет весов на отдельные группы товаров на основе показателей динамики цен
Наименования
Хлебные продукты

2009

2010

2011

2012

2013

0,173

0,162

0,162

0,17

0,172

Мясопродукты

0,057

0,059

0,06

0,064

0,064

Рыбопродукты

0,003

0,005

0,0125

0,014

0,014

Молочные продукты

0,063

0,059

0,0575

0,066

0,068

Яйца

0,017

0,014

0,016

0,016

0,019

Топленое масло, жир

0,032

0,033

0,027

0,028

0,04

Фрукты

0,048

0,052

0,0469

0,031

0,028

Овощи

0,109

0,112

0,1019

0,105

0,092

Картофель

0,015

0,021

0,0282

0,019

0,016

Сахар

0,006

0,006

0,007

0,008

0,006

Неалкогольные напитки

0,005

0,006

0,0108

0,006

0,007

Прочие продукты

0,037

0,036

0,0352

0,038

0,039

Непродовольственные товары и услуги

0,435

0,435

0,435

0,435

0,435

Сравнивая веса, рассчитанные последним методом и веса, которые представляет
НСС, очевидны расхождения во всех группах. Так, вес практически всех продовольственных товаров, найденных альтернативным методом, гораздо выше фактических. Равновесие в удельных весах привносят веса на непродовольственные товары и услуги, где наш
показатель уступает 0.029. Вообще, анализируя таблицу, можно сказать, что у некоторых
видов товаров наблюдается тенденция роста удельного веса. К таким товарам относятся
хлебопродукты, мясные, молочные продукты и яйца. Заметно, что с 2010 население начало тратить больше на эти виды продукции. Только различия суммарного веса в такой
важной группе, как продовольственные товары составляет 0.03 единицы. Даже такое незначительное,на первый взгляд, различие может привести к существенным изменениям в
конечных результатах.
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Используя рассчитанные альтернативные веса по группам товаров, представляется
возможным расчет уровня инфляции. Авторами была рассчитана инфляция как на продовольственные, так и на непродовольственные товары и, как оказалось, более чем в 50%
случаях скорректированная инфляция выше, чем фактическая (см. рис. 4). Расчет общего
показателя ИПЦ показал ту же картину.

а) Продовольственные товары

а) Непродовольственные товары

Примечание: рассчитано авторами

Рис. 1. Скорректированный и фактический уровень ИПЦ, рассчитанный на основе
альтернативной методики

Таким образом, предложенная альтернативная методика выявила значительные расхождения в расчетах индекса потребительских цен в РА.
Методика расчета потребительской корзины – это еще один механизм, характеризующий государственную модель. Нет смысла еще раз говорить обо всей важности данного
показателя. Мы часто встречаемся с индикаторами и показателями, основой которых является потребительская корзина. Стипендии, пособия по безработице, пенсии – все это и
многое другое рассчитывается, основываясь на размере минимальной потребительской
корзины. Как результат, даже самое незначительное изменение ее количественного и качественного значения может привести к изменению в благосостоянии населения и коррекциям в социальной политике государства. Одним из самых важных показателей национального и экономического развития и благосостояния с уверенностью можно считать
уровень бедности. Этот показатель напрямую зависит от потребительской корзины. В Армении, несмотря на мизерную корзину в 37000, уровень бедности 37%. Основываясь на
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нем, можно утверждать, что более чем одна треть нашего населения не может позволить
себе приобрести даже самые минимальные и необходимые товары и услуги.
Итак, в результате проведенного исследования авторами был выделен ряд проблем и
недостатков, связанных с потребительской корзиной Армении, на основе которых были
сделаны следующие выводы:
 Методика сбора и анализа информации не совсем эффективна. Каждый год НСС
РА делает статистический опрос населения об их потреблении и доходах. Количество опрошенных домохозяйств варьируется от 5000 до 6000. На основе этих
данных составляется минимальная потребительская корзина РА. Но, как показал
опыт, эта методика не раскрывает всей сущности потребления и она характерна
множеством побочных недостатков. Так получается, что большая часть всех опрошенных принадлежат к низшему или же среднему слою населения, так как люди с
высокими доходами не желают раскрывать их месячные расходы. Второй проблемой является то, что информация зачастую ложная. Третьей причиной является
величина выборки. Для большей достоверности усредненных данных количество
опрошенных должно быть не только диверсифицировано по слоям населения, но
и увеличено в количестве.
 Цены на многие виды товаров и услуг, входящие в ИПЦ нереалистичны. На основе ПК, НСС делает анализ цен этих товаров и услуг, сравнивая их с ценами прошлого года или же базисного. По методике НСС сбор осуществляется из различных
источников и усредняется. Так, цена мужской сорочки на 2012 год составляет
7000 драм. Трудно понять, что даже за усредненную цену возможно купить такой
товар на территории РА. Сомнения возникают, на самом ли деле опрос проводится с нескольких источников.
 Расчет суммы непродовольственных товаров и услуг в ПК является ненаучным.
Для нахождения данной суммы используется коэффициент 1.77. В НСС данная методика обосновывается опытом нахождения и статистикой прошлых лет. Не представляется резонным этот подход назвать научным и правдоподобным.
 ИПЦ рассчитывается некорректным образом. Для нахождения ИПЦ используются
веса, которые меняются каждые 5 лет. Исследование показало, что фактические
веса не совпадают с корректированными, по этой причине и наблюдалась различная динамика роста ИПЦ.
 В качестве рекомендаций авторами предложено следующее:
 Потребительская корзина должна составляться не на основе опроса, а с использованием исследований Министерства Здравоохранения. Дело в том, что наше население на самом деле неправильно питается, потребляя хлебных продуктов больше,
чем других. По статистике, среднестатистический гражданин Армении в месяц потребляет 2232 ккал, и это считается минимальным потреблением. Но по расчетам
Министерства Здравоохранения эта цифра должна составлять 2412 ккал, а мини758





мальная потребительская корзина по городским ценам 56000 драм. Этот подход
решает ряд проблем. Во-первых, не будет нужды расходовать бюджетные деньги
на опрос жителей. Во-вторых, исчезает вероятность сбора недостоверных данных.
В-третьих, эта корзина количественно и качественно превосходит фактическую.
ИПЦ должен рассчитываться отдельно для различных слоев населения. Если в потребительскую корзину входят 470 наименований товаров и услуг, то это еще не
значит, что каждый имеет возможность приобрести любой из них. В то же время
повышения цен на некоторые виды товаров могут существеннее повлиять на одну
группу населения, нежели на другую. Так, повышение цен на сахар и хлеб однозначно отразится на благосостоянии средних и низших слоев населения, но никак
не на людей с достатком. При расчете ИПЦ, цены берутся в усредненном выражении, неважно, это товар высшего или же низшего качества. Но мы уже говорили,
что не каждый может приобрести дорогой автомобиль или поехать на хороший
заграничный курорт. Было бы эффективнее воспользоваться в этом случае Чешской моделью, где ИПЦ рассчитывается по группам с различными доходами.
Нужны методические изменения в расчете ИПЦ. В большей мере это касается
удельных весов товаров и услуг. Метод расчета должен быть понятен для каждого
и данные нужно публиковать ежегодно. Что же касается улучшения методики, то
на наш взгляд, лучшим вариантом будет комбинированный, эконометрический и
статистический расчет.
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ON ISSUE OF CALCULATING CPI IN ARMENIA: ALTERNATIVE APPROACH
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Inflation problem is among most important for emerging economies. At the same time, the
approach to calculation of consumer price inflation is carried out in accordance with international
standards. We also must acknowledge that current method of calculating consumer price index takes
little consideration or no consideration of high degree of incomes stratification of the population in
developing countries. If in developed economies, the problem of income diversification is not so sharp,
emerging economies suffer from high degree of income polarization. However, the science, considering
these problems, approaches them only from the side of revenues of households, while the expenditure
side, due to polarization of income must also vary significantly. This difference, in particular, should be
of direct relevance to formation of consumer price index, since the structure of costs actually forms the
structure of demand, thus making consumer price index different for different segments of population.
Highlighting the above mentioned this paper attempts to develop a different approach to calculation of
consumer price index, given the high degree of polarization of incomes for population in Armenia.
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