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Introduction. 

Humanity faces unprecedented challenges, from the current Covid-19 pandemic to 
the climate emergency. States have to work together like never before – across borders 
and sectors – to overcome these crises and ensure people across the globe human 
security. The following part focus on what role multilateralism can – and should – play 
at a time when international and global cooperation is needed more than ever, but 
multilateral institutions are politically constrained, under-resourced and widely 
weakened. 

The emerge of a powerful and unprecedented Pandemic, like Covid-19 in 2020, 
has showed all weaknesses of modern Society, a Society that is 'on entering door’ of the 
Digital Age. Globally, the dominant matrix in all media reports, political debates, 
business, and everyday life, was and remains - FEAR. We still don't have global panic, 
but level of public frustration is rising so fast that the perception of reality could be easy, 
quick and brutally shift from a rational to aggressive, irrational and destructive. 

In discourse of many different analysis of fears that have so far influenced the 
behavior of   political and social elite’s activity dominates three basic fears: 

The first fear, in general, has been/and still is fear from of a new, small, invisible, 
and unknown virus (CoVid 19- Sars 2) - what is that and what exactly to do to defeat 
population. (History of human development has proven that any 'fear from something 
new, unknown and almost invisible', usually could be a trigger for irrational decisions 
and actions.) 

Another fear (that fear is also a moral & ethical dilemma), is about question 
»Should we give priority to preserve the economy or give priority to saving of human 
lives?«. Epistemological analyzes might be a good source for understanding the essence 
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of this dilemma, but it is also a question of whether a human individual, with de facto 
modest intellectual abilities (intellectual abilities whish the course of history has proved 
– the emergence of wars, genocide, and animal manifestations of human irrationality), 
had learn, at all, something from similar crisis in the human history? 

The third fear is fear from political decisions which political authorities should 
/could made, in a short period of time. Political Elites have a fear that such decisions 
could have as a last consequence loss of political positions (political elites are playing 
between so called 'popular and unpopular measures’). 

1. Development of Covid -19 Crisis during 2020 

The current genesis of the Development of the Covid Pandemic -19 can be divided 
into 3 phases: 

 The first phase, the so-called preparatory period of »birth of problems«, was 
from January to March 2020 characterized by introduction of the first drastic measures 
to protect the population. 

 The second phase, from June 1 to September 15, was a period of »relaxation and 
easing” of restrictive measures. 

 The third phase, from September 15 until today, is also known as the Second 
Wave of the Covid-19 Pandemic. 

In the first phase of the crisis, Countries had waited, with great uncertainty, deci-
sions of the WHO in order to know what to do; that period was full of fear, disorient-
tation and shock due to the lack of adequate answers to the question »what's going on, 
why and how«. 

After WHO declared a Global Pandemic of Covid-19 and a couple of societal and 
political authorities, like Henry Kissinger, announced their vision of the existing 
problem, Global World suddenly has stirred. 

Drastic measures were introduced like physically restriction of the movement of 
people and lot of new narratives »were born« - social distance, lockdown, distance 
learning, homeschooling, stay at home etc. 

As many times before, the introduction of new narratives further induced disorien-
tation and fear in a large part of the population Globally because no one has precisely 
define/ understand the most of these new words.   

Psychologists warned ,at the beginning of the first phase of the Covid-19 crisis, 
that terms such as »social distance« in people who are physically isolated (examples of 
Italy, Spain and Greece where for 14 to 30 days people were physically not allowed to 
leave their homes), will create the subconscious impression that one individual person 
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must totally distance him from other humans and that could be very similar to the 
syndrome of »putting prisoners in solitary confinement indefinitely«.  

To avoid more fears Psychologists and medical experts has warn that Instead of 
using the term «social distance» much better will be to use the term «physical distance». 
It is similar with other terms from a whole new vocabulary of new Covid-19 narrative 
sets. 

In the second phase of Pandemic Covid -19 development, the States suddenly 
began to implement relaxation to restrictive measures which has create impression that 
the crisis had just begun to pass away and that 'now is a time to restart economy'.    

In many countries, such as Italy or Spain, quarantine measures (mandatory 
wearing of masks, hand hygiene, physical distance of 1.5 m between two people) have 
been totally abolished, especially for tourists. And again, profit (to save the economy) 
began to dominate the life, and majority of population has forgot that the ‘real danger’ 
from a virus still dd not disappeared. 

In the third phase, from mid-September, everything that was done wrong in terms 
of dealing with the crisis, in the First and Second Phases, began to reflect on very drastic 
ways. The Czech Republic, Belgium, France (with more the 52,000 new infections 
reported in just one day), Germany and other countries, had suddenly found in the throes 
of a hyper-growing problem. 

States have again set out to introduce partial or total lockdown and restriction of 
movement to citizens. The economy has become a 'burning issue' and the fear of the 
Great Depression has begun to be the first and foremost thing to talk about – from work 
to home. Apart from Germany, which approved aid to the economy – for small 
businesses 70% of the average income, for large ones over 40%, all other countries 
reacted rather confused and insecure, which further increases the fear and frustration of 
the population. 

When we look closely in the genesis of the development of all three phases of the 
Covid 19 crisis, so far, it is clear that social and political authorities, in most countries, 
have failed in several fields. First of all, from very beginning of the crisis there were not 
adequate communication between public and political authorities. This lack of adequate 
communication has created impression in a public that this Global pandemic would end 
in a minimum of 6 up to 12 months. For example, in the US Presidential race, US 
President Donald Trump confirmed in a conversation with prominent journalist Bob 
Woodward, »that he and his team had knew for Covid-19 in January, but that they did 
not want that panic spread across the US1. Unfortunately, it is obviously, that this was a 

                                                             
1 Woodward, Bob, book, 2020: Rage.Simon & Schuster www.washingtonpost.com 
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premise followed by many European and World leaders in decision-making processes. 
Such model of handling with a Covid 19 crisis did not prevent spreading of fake news 
and fears, especially in a First Phases of this crisis.   

It is interesting that in a first phase of Covid 19 crisis small   Switzerland did 
everything right. In less than two months, the number of infected was reduced from few 
thousands to 5 to 6 per day; Government had established Covid-19 Task force – from 
scientists, economic experts and political leaders – and parallel to that Swiss has very 
promptly react with financial means to support companies. Effects of such measures 
were (on a short and long run) that wider fear and panic was avoided. Alain Berset1, 
Swiss Ministry of Health, said: «We must follow this second wave of the pandemic in 
the best possible way, but there is no room for fear or panic. We should all think and act 
responsibly and look for constructive solutions to existing problems, which are certainly 
not few». But such balanced approach, like the Swiss one, unfortunately did not exist in 
other countries. Instead, in a practice, there were a tendency of tribalistic behavior 
towards neighboring countries and peoples, especially during the first phase of the crisis, 
when it came to the purchase of protective masks and respirators. Kidnapping of medical 
equipment, as a model of behavior, and confinement to national frameworks, as an 
announcement of a political model of behavior, were becoming more and more present.  

This behavior, especially noticeable in many EU countries, has exposed all 
dysfunction and formality of the existence of something that till yesterday was called the 
»common European House«. How can there be a 'common EU House’ if one state had 
sizes physical transport of masks to another state of the same EU? Or when one Country 
literally 'snatches in front of the nose' of another country respirator – and we have a 
dozen of such examples. 

The first phase of the Covid -19 crisis brought to the surface the hypocrisy of 
modern inter-state relations, or as retired Serbian career diplomat Zoran Jeremic put it: 
«This is a time when everyone thinks only on their own, State, problems. Do they really 
care that, for example, our people are stuck at an airport in Germany? Nobody cares. If 
we do not solve it ourselves and help them get to Serbia as soon as possible, no one will 
help us. And the only difference between «them» and «us» is that «they» have a little 
more money which they could use in this Crisis then we, everything else is the same. We 
need to be aware of the reality we are entering in». 

Along with tribalism and national isolationism, States have - completely income-
prehensibly - begun to arm themselves and conduct military exercises. According to 
existing theories of War, Defense and role of Army it is clear that Army does not have 

                                                             
1 Berset, Alain 2020: Reichen die Beschlossenen Regeln, Herr Bundesrat ?, www.srf.ch, 

28.10.2020. 
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the function, purpose, or capacity to prevent the spread of an almost invisible small virus 
with weapons. Why, then, since the beginning of the spread of the Covid Pandemic 19, 
more and more countries of the World have started arming themselves, performing 
military maneuvers, etc. And regional tensions, from Greece to Turkey, from Pakistan to 
India, from Armenia and Azerbaijan, France and Turkey - are intensified? 

2. Autism of Elite’s – still a live? 

If we look at the broader picture of the conditions in which Global, Regional and 
Local processes had been developed over the last 20 years, we can see that a formalistic 
approach to Global debates, Hypocrisy in the behavior of Statesmen, greed of business 
elite’s, still are there as a dominant model of action. 

Prof. Klaus Swab, Misel Foucault and Prof. Hatidza Berisha – messengers of the 
present moment vs. Autism of Elite 

When more than a decade ago Prof. Klaus Swab, the founder of the WEF Forum, 
who is also one of the leading thinkers of today’s World, warned representatives of 
political, business and social elites, especially in the West, that the people are slowly 
losing confidence in government authorities – no one has listened. Formally, at WEF 
rallies in Davos, representatives of Elite’s loudly approved numerous initiatives 
launched by the Forum, and all had signed Declarations, Binding Resolutions, etc., and 
upon returning to their domicile countries representatives of Elites quickly forgot what 
they had signed. 

Dozens of times, Prof. Swab warned that it is necessary to face the Reality as soon 
as possible so that in a few years we would not have insurmountable clashes of gene-
rations (generations X, Millennia’s and Z) and that in the end, due to unresolved prob-
lems, we would not leave space in social decision making to populist and right-wing 
movements. Unfortunately, most Representatives of the Elites did not want to hear all 
these warnings. One of this was a warning of the possible emergence of new epidemics, 
new diseases, etc. On the other hand, one of the leading experts on strategy in Eastern 
Europe, Prof. Hatidze Berisa (Prof. on the Serbian National Defense School, Min. of 
Defense, Serbia), reiterated that «the two key’s elements of society’s security are strong 
education system and a strong health system. If we do not have a healthy nation, a 
healthy society, we have no basis for the development of a healthy economy or pros-
perity of society as a whole».  

It is interesting that to the similar conclusions has come one of the leading thinkers 
of Neoliberalism Michel Foucault in 19631. In his book «The Birth of the Clinic», 

                                                             
1 Foucault, Michel 2009: (1924 -1984), Naissance de la Clinique. Paris: Presses Universitaires 

de France 1963. impr. 2009, ISBN: 9782130578659. 
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Foucault, analyzing the great epidemics that struck the World from the 16th to the 20th 
century, concluded that government authorities almost always behave similarly.  

First, they think how to preserve themselves on a power, and then everything else. 
Foucault also underscores the importance of a healthy society and a strong health system 
for a strong State and healthy society. 

The question which still remains open is – WHY Prof. Klaus Swab, Misel Fou-
cault and Prof. Hatice – who warned the local, regional and global community about 
everything that could happen to us – almost none of the ruling elites wanted to hear? 
And with Elite Autism we came to all problems which we are facing today in Covid 19 
Times!  

Instead to look realistic on all possible treats to society, majority representative of 
Elite has work and think politically hypocritically and business greedily – egoistically. 
In first, second and third phase of Covid-19 crisis nearly 75% of all decisions are made 
ad hock, clumsy, incomprehensible and chaotic.  

3. Fake news 

The expansion of Fake News is the next phenomenon of this Covid-19 crisis, and 
the reason for that is very weak presence of experts and doctors in public. Namely, if 
most military experts around the world agree, based on the analysis of military 
laboratories, that the Covid-19 virus is a very atypical virus that survives in all 
microclimatic conditions and mutates quickly, than this is most likely something that is a 
virus, but it is not of natural origin. Unfortunately, there is still no public evidence for 
such claims. But, even if it is natural or artificial, the Covid-19 virus is there, people are 
dying, and we have to live with it. But If there is no wider social and public debate about 
Covid-19 virus than space is created (in every country) for the placement of false news. 

Fake news, along with quarantine measures in the second phase of this crisis, had 
led us not only to the potential breakdown of health systems across Europe and the 
World, but also to the possible escalation of physical violence, as people no longer want 
to suffer quarantine and isolation and take to the streets. they demonstrate, ruin, destroy 
property. This riot was most concretely reflected during September and October on the 
streets of a dozen cities in Italy and Poland. Could this phenomenon have been 
prevented in time? Of course, this undesirable effect could have been prevented, but it 
was necessary at the very first beginning of the First Phase of the Covid-19 crisis, to 
underline to the public that: 

- First, the crisis will be longer than a one year. 
- Secondly, even when adequate vaccines appear, it will take at least two to three 

years for most of the world's population to be vaccinated. Vaccine is one preventive 
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measure and not the »killer of virus«. All of that would have been necessary to be said 
clearly to the citizens at early stage of this Pandemic, but that did not happen! 

- Third, launch wider debates, locally, regionally and globally, about the availa-
bility of the vaccine to all. Thus, it seems that even when vaccines appear, everything 
will revolve around achieving maximum profits and that will push many countries 
deeper into the credit and debt crisis (in order to buy vaccines, they will have to borrow 
from commercial banks around the world under very unfavorable conditions). 

4. The third phase of the Covid-19 crisis – the most dangerous one! 

Very false communication between social and political elites and local population 
since the beginning of the Covid-19 crisis has begun to yield unintended results. The so-
called psychological factor dominates, where the stability of societies now depends 
primarily on the readiness of most of the people to endure and consistently implement 
and reintroduce measures of limited population movement and increased quarantine. 

Two phenomena can be seen in this third phase of the crisis: the growing exis-
tential fear and nervousness, not only of employees but also of business owners (from 
restaurants and hoteliers to the transport industry and tourism); as well as the clumsiness 
of government representatives who are faced with the dilemma – to introduce a total 
lockdown (to safe the people) or slow down (to save the economy). 

The reintroduction of restrictive measures of movement and gathering of people, 
for many companies, primarily in the field of service and hospitality industry, means the 
definitive closure of companies. However, for 30 years inside of business and political 
elites was developed the mantra »that states as a system are too expensive and should be 
abolished more and more at the expense of the free market«.  

One small, almost invisible, virus tore down this theory like a 'tower of cards' and 
put it all back to square one – to the States as the basis organizational model of modern 
societies. Whether and to what extent the States, exhausted by the first and second 
phases of this crisis, will be able to implement (under the accelerated procedure) 
measures of subsidizing and supporting small and medium-sized businesses – still is 
open question. Many business owners and economists predict that more than 1/3 of 
companies will go bankrupt, or as Stephan Thailmann1, CEO of Gastroconsult, Schweiz, 
says »it is not a question of how many companies from the gastronomic industry will be 
shut down, but how many companies will survive«. 

At the beginning of 2021, Europe will face with the beginning of a great economic 
depression, a depression which the world did not face in the last 300 years! In this 
economic depression, if the political relationship between individual countries (Turkey 

                                                             
1 Bilanz 10/2020, Oktober 2020, pg. 38, Bilanz, Das Schweizer Wirtschaftsmagazin, bilanz.ch 
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and France, for example) will sharpened and the relationship between Christians and 
Muslims would be further polarized, not only in Europe but also globally, and as one of 
result will be intensify Islamic terrorist attacks in Europe. These attacks will have a 
chain effect against the action of so-called white radical extremists, and the spiral of 
violence can be developed at such a rate, in a short period of time, that it will be very 
difficult to stop it. 

BUT, there is hope that all of this could be stopped as soon as we start with 
implementation of the New Utopia (new ideas and new visions). 

5. PROPOSALS FOR MANIFESTO OF NEW UTOPIA «WORLD AFTER 
COVID -19» 

Thesis No. 1: After Covid 19 The World will not be the same. 

Until the onset of the financial crisis in 2008, the generally accepted rule of 
neoliberal theorists was that time is the State step down and that the future lies in the 
omnipotent free market. However, during 2009 and 2010, countries like China and 
Russia emerged from the financial crisis far faster and healthier than the EU and North 
America. 

The next proof that States, as systems, are still the only ones able to solve 
multidisciplinary complex problems is a Crisis like Covid-19 virus. 

Investing in private hospitals turned out to be good for profit, but those same 
private hospitals had neither the capacity nor the desire to fully bear the burden of 
fighting the Covid-19 crisis. Again, states had intervened and form Covid Hospital 
systems, both temporary and permanent. 

The education system has shown, from Germany to the countries of Eastern 
Europe and Africa, all the rigidity, inflexibility, and inability to solve the problems of 
educating children and students during the Covid-19 Pandemic. 

The main features were lack of technical equipment and untrained teachers and 
professors to use new learning models such as homeschooling and distance learning. 

Solutions: The World after the Covid-19 Pandemic will not be the same! It is 
necessary to introduce a new logic and approach – primarily in the development of a 
healthy health care system as well as the development of an education system capable of 
adapting to all possible future crises. We should remember the words of Prof. Klaus 
Swab, the founder of WEF Davos »that we need more morals and ethics in business and 
social development«. The new logic implies a more honest and fair approach. 

Thesis No. 2: We forgot to communicate (people with each other, Elites and State 
authorities with the Public) 
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In this text, it has been repeatedly stated that the authorities and elites 
misunderstood the public, which further caused several problems. 

Solutions: The social and public pedestal should be given to Science and Scientific 
Diplomacy. 

The presence of science in everyday life will help remove tensions between 
different parts of society, social strata and ethnic or religious groups. 

In some European countries, the media have registered »a new phenomenon 
during quarantine – increased social socializing of neighbours«. Instead of being part of 
everyday, normal behavior, it is now interpreted as a social phenomenon. Namely, with 
the development of the modern way of life, even before the appearance of the Pandemic, 
great social individualization and alienation of individuals was noticed. Life in many of 
the most developed countries has been reduced to focusing on making as much profit 
and personal wealth as possible and less and less socializing.  

Humans are also social beings who can individually developed through social 
interactions with others. 

By stronger forcing and application of scientific diplomacy, it is possible to annul 
the growing tensions within the States but also between the States. The reason is that the 
language of science is the same and precise everywhere and scientific diplomacy should 
be focused on merging everything that connects and not separating all of us as human 
beings. We should not wait for representatives of institutions or organizations! People 
should connect as much as possible through informal groups and initiate new models for 
solving existing and potentially coming problems. 

Thesis No. 3: Forget greed and making a profit at any cost! 

In the text, it has been emphasized several times why the race to maximize profits 
to the core, as the everyday logic of modern business, has destroyed the health and 
education system in 90% of countries. 

It is essential to change the logic, and instead of cruelly greedy profit, a more 
moral and ethical way of doing business should be developed. This model requires a 
more honest and fair play attitude not only towards employees but also towards other 
companies and society. 

Solutions: Business owners, not only in Eastern Europe, Africa and Asia, but also 
in the EU, should be educated that they will make more profit if they take care that their 
employees are satisfied and maximally motivated. 

Only the employed person who perceives the company as his and not only as the 
property of »some boss there« will have a greater motive for work, a greater degree of 
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responsibility and willingness of the individual to protect the interests of the company in 
which he works. 

Communism no, but a kind of social honesty and ethical moral business, yes. 

Thesis 4. Develop new models of work and life – give a bigger role to informal 
groups 

The leading Russian philosopher, Prof. Alexander N. Chumakov1, says »that 
thought he History all societies developed in the form of spirals upwards, in so-called 
cyclical models. Globalization is an unstoppable process and what we need is more 
debate about best possible local, regional and global solutions«. 

Solutions: Each period of development of human History was characterized by 
new models of social organization of the human community2. After 1492, 1913, 1929, 
1941, 1999, it is time for a greater presence of the so-called ' female principle' in social 
and international relations. It is the principle of a constructive and not an alpha male 
destructive way of solving problems. Everything that needs to be given to nature, and it 
needs to be copied in the organization of the human community. This female principle – 
the constructive development of societies, the principle of dialogue and tolerance and 
not the principle of force, should be reaffirmed and developed through the strengthening 
of informal groups of people. For example, in times of economic depression, the 
principle of empathy, voluntarism, and joint work without financial compensation 
should be developed. How? 

The store needs to work, there are not enough funds to pay employees. People can 
unite, and everyone can volunteer in a store. The one will ensure that the store gets food 
and drinks from the farmers (free of charge), another person will transport food to the 
store (free of charge), the third will sell it in the shop (but sell not for a money, but for 
exchange of goods, services or energy with other stores and companies). 

Selling for money will not exists – all will be based on a principle of a barter of 
goods. From everything that is on sale in the store, employees will be able to have daily 
and monthly personal needs. With the exchange of goods (barter), they will get energy, 
and everything 'will circulate between all parts of society as in a circle'. 

Thesis No. 5: Modern political activism that has developed over the last 30 years 
should replace a new approach – politicians at all ruling levels (local -municipality; 
regional, national, or Global) will work as volunteers! 

                                                             
1 Chumakov, Alexander N. 2020: Philosophy of Globalization. Moscow: Moscow University 

Press 2020, ISBN 978- 5-19-011515-4,UDK 32.001, BBK 66.0:65.5. 
2 Vitorovic Zoran R.: Preventivna Diplomatija. Ars Libry 2003, Serbia.  



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

17 

 

The development of global, regional and local social processes which has taken 
place over the last 30 years was in the shadow of a fierce desire to possess 'political 
power'. And political power is like the strongest narcotics because in this way of 
organization of modern societies it enables holders of political functions to influence the 
development of social and, above all, economic relations. This resulted in the 
development of a model of hypocrisy and immorality accompanied by corruption that 
ultimately led to very weak health and education systems, and potentially this political 
profile led to millions of deaths during the Covid-19 period. 

Solutions: Laws should be introduced in all Countries of the World so that all 
people can engage in political life, but only as volunteers. At the same time, according to 
that Law, anyone who performs an administrative function locally, regionally, or in 
national parliaments and state bodies, should do so as a volunteer. 

This position must not be abused by an individual for protectionism and the 
acquisition of additional capital through intermediation between the state and companies 
or between companies. 

Every politically active person would live from his job and salary from institution 
(Universities or School) or a Company (where he is employed) – but as a politician this 
person would work in political positions for two hours a day, but as a volunteer. In that 
way, more politicians could perform one function, institutions will be more efficient and 
eradicate from corruption, precessionism, hypocrisy, and political immorality. 

Thesis No. 6: Societies must introduce a flexible, healthy, efficient, and lifelong 
education model – a combination of formal and informal models 

The current C19 crisis has shown that education systems are rigid, old and 
inadequate for any crisis like Covid 19. When home schooling and distance learning 
were introduced, at the beginning of the first phase of the C19 crisis, all the negative 
elements of this type of education came to perversion. 

For example, in many countries in Eastern Europe, Asia and Africa, children and 
students did not have laptops and PCs at home, so they could not even attend distance 
learning. On the other hand, in developed countries like Germany, there are many 
professors and teachers who are not trained to work with online educational platforms. 
At the same time, there are not enough lecturers for many subjects in primary schools, 
such as geography, so many schools in Europe have hired former tourist guides to teach 
children geography. In some countries, such as Bosnia or Albania, it has been observed 
that many professors have found that in online education it is enough to send lectures to 
students via the viber application, and that any further work with students is 
unnecessary, except for exams. 
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Solutions: We need to work, firstly, on educating of educators and, secondly, to 
develop models of formal and non-formal education where the pillar of sustainability of 
an elite Faculty or University (like many in the USA) will not be paying for student 
semesters but acquiring real knowledge. To study at many US Universities, students 
must take student loans which they then pay back over a lifetime. In such circumstances, 
the quality of expertise and knowledge replaces the acquisition of a formal title (model: 
pay and finish), which has as its ultimate goal employment in a prestigious company. 

This model of education destroys even the minimum of real science, and when a 
crisis like Covid-19 occurs, without real science and real experts, there could not be 
adequate solutions of the problem. 

With other words, the goal of education should not be to obtain a diploma or title, 
but to obtain real knowledge and skills. 

Thesis 7. The Old Logic should be replaced by the New Logic and it starts with the 
implementation (in every segment of human life) of Ecology of Consciousness. 

The basis of all today's problems, in all segments of societal life is the forcing of 
the still old logic of the problem-solving approaches. It does not matter which part of 
social life is taken; the basis of the problem is the old ways of thinking. 

Solutions: We must start to introduce a New Logic, new way of thinking and 
dealing that will start with the general Ecology of Social Consciousness. 

6. Multilateralism Matters! 

As we said, at the beginning of this paper, humanity faces unprecedented challen-
ges, from the current Covid-19 pandemic to the climate emergency. The following part 
focus on what role multilateralism can – and should – play at a time when international 
and global cooperation is needed more than ever, but multilateral institutions are poli-
tically constrained, under-resourced and widely weakened. 

The perspective why multilateralism matters in future world politics as well as 
international and transnational relations is based on the following five assumptions:  

6.1. Future policy scenarios are coined by global and digital dynamics 

Humanity lives in the global age, as being outlined by scholars like Martin 
Albrow1 (1996). Furthermore, rapid technological changes shape humanity in the 21st 
century. There are numerous global challenges faced by humanity and all states across 
the globe: ranging from transnational terrorism, loss of biodiversity, cyber security 
attacks etc. 

                                                             
1  Albrow, Martin 1996: The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Cambridge: 

Polity Press. 
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The Global Risks Report 20201 by the World Economic Forum lists among geo-
political and societal global risks endangering humanity and states: global governance 
gaps, interstate conflict, state collapse, terrorist attacks, infectious disease, social 
instability et al. 

Confronted with these global threats there are two paths for humanity and states to 
tackle these global risks: the first is unilateralism, as such unilateral actions: «The 
process or fact of deciding a policy or action without involving another group or 
country». (Cambridge Dictionary 2020a)2 

The second path is multilateralism, as such multilateral actions. Multilateralism, as 
understood here, is defined as follows: »A situation in which several different countries 
or organizations work together to achieve something or deal with a problem«. (Cam-
bridge Dictionary 2020b)3 

6.2. Considering global challenges, a central assumption is: any unilateral 
action cannot solve global risks ahead of states and humanity 

Global challenges are far too big that any given state can cope with it on its own! 
The universality of risks is as such implicating the enforcement to international 
cooperation. Global risks impact upon all areas of life and at the same time they provide 
new chances of structuring the world. Global hazards create transnational commo-
nalities. All people live in world risk society (Beck 2007)4 and are forced to act together, 
because humanity faces the threat of self-destruction. Henceforth, in a world risk society 
global risks can be interpreted as a driving force for multilateralism, global risks and 
their practical and discursive treatment create transnational communities. 

Regarding international politics it is evident that no state in the world can manage 
on its own the challenges of the 21st century. As such multilateralism is the most 
promising, peaceful and sustainable way for humanity and states to tackle global risks. 

6.3. Multilateralism: An insight in realpolitik 

Immanuel Kant (2007)5 pointed out in his writings on Eternal Peace that »need 
compels insight«. The needs are in current times obvious. As such states will be forced 

                                                             
1 World Economic Forum 2020: Global Risks Report 2020. 

https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (10.12.2020).  
2 Cambridge Dictionary 2020a in 

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/unilateralism (23.01.2020). 
3 Cambridge Dictionary 2020b in 

https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/multilateralism (23.01.2020). 
4 Beck, Ulrich 2007: Weltrisikogesellschaft. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 
5 Kant, Immanuel 2007: Perpetual Peace. Originally published in 1795. Minneapolis: 

Filiquarian Publishing. 
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to cooperate – whetever they like it or not. This statement is simply an insight in real-
politik: because the costs of not cooperating are too high for any given state! Whereas 
after the decade of the end of the bipolar world order, the US was labelled as »The 
world’s only, but lonely superpower« (see Nye 2002)1; in 2020 it can be stated that 
world politics has two super powers again.  

The outlook of world politics in the 21st century is clear: this will be the Asian-
Pacific century. So, states have to raise the question: what role can they play in world 
politics coined by two super powers? 

On the basis of universal risks endangering humanity and all states, a clear wake-
up call for global cooperation can be identified. This is obviously seen by the current 
pandemic threatening all humans. Covid-19 is another global crisis that reveals that in 
the future shared expertise by states will be essential to provide insight and discuss 
measurements how humanity can cope with universal challenges. 

In the context of the contemporary infectious disease the choice which humanity 
has to decide on now, is described by Michael Osterholm and Mark Olshaker (2020: 12)2 
in the following words: «If the world doesn’t learn the right lessons from its failure to 
prepare and act on them with the speed, resources, and political and societal 
commitment they deserve, the toll next time could be considerably steeper».  

Multilateralism as understood here is perceived as a multi-stakeholder approach: it 
includes as such various actors. Detailed operational blueprint as preparing for the global 
challenges ahead of humanity would have to involve the following actors: 

 States and responsible governments, which are aware of the necessity for 
international cooperation. 

 Civil society actors, which play a decisive role in creating transnational policy 
measurements. 

 Business and corporations, which follow the ethics being outlined by the UN 
Global Compact. 

 Security issues related to human security. 
 Diplomacy and science: these two actors can contribute a lot in this joint 

endeavor as much as they are perceived to be an epistemic community. Overall, 
scientists and diplomats are here seen as an epistemic community, as such as »a network 
of professionals with recognized expertise and authoritative claims to policy-relevant 

                                                             
1 Nye, Joseph S. 2002: The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower 

Can’t Go It Alone. Oxford: Oxford University Press. 
2 Michael Osterholm and Mark Olshaker 2020: Chronicle of a Pandemic Foretold. In: Foreign 

Affairs 2020: The World After the Pandemic. In: https://www.foreignaffairs.com/issue-
packages/2020-06-03/world-after-pandemic (16.06.2020). 
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knowledge in a particular issue area« (Clunan 2020)1. Per se, their impacts can be 
enormous to create an atmosphere of confidence. 

The strategy for future relations should offer an operational blueprint for humanity 
on how to get through the next decades.  

6.4. It takes a state! 

At the moment a high number of states are not the best performers of 
multilateralism and international and global cooperation, but global civil society is: there 
is a variety of transnational networks, diverse age groups of representatives of civil 
society worldwide demonstrate that people are capable to cooperate on a global scale. 
Whereas on the side of states nationalism is globalizing, civil society and the private 
sector are aware of the fact that global challenges in this century can only be tackled by 
multilateral cooperation. 

Regarding the private sector the Bill & Melinda Gates Foundation (2020)2 e.g. has 
been a big donor in fighting against malaria in states of the Global South. 

Considering global civil society, people all over the world create transnational 
political spaces and reshape global politics. Exemplary millions of people have 
participated in 5.000 events in 156 countries on 20th Sep.2019 at rallies ahead of UN 
climate summit. (see Zeit Online 2020)3 Whereas all these efforts and contributions by 
the private sector and by global civil society are contributing to establish multilateralism, 
it is also clear that states have to take responsibility as well. To make progress towards 
multilateralism governments have to play a central role, in other words: it takes a state! 

States giving up sovereignty as being discussed in Global Governance discourses 
(see e.g. Paul Kennedy, Dirk Messner and Franz Nuscheler 2001)4 should be a universal 
agenda. This scenario would be game changing world politics. This plan requires a 
monumental political effort, but as stated before: in the long run, no single state can 
tackle the global challenges on its own. 

Global and digital dynamics will coin world politics and future relations between 
states across the globe. Pessimistic outcomes are at this point easy to imagine: nationa-
lism and isolationism. World politics has seen in the last decade that »Nationalism is 

                                                             
1 Clunan, Anne L. 2020: Epistemic community. International Relations. In: 

https://www.britannica.com/topic/epistemic-community (05.08.2020). 
2 Bill & Melinda Gates Foundation 2020: in: https://www.gatesfoundation.org/What-We-

Do/Global-Health/Malaria (10.12.2020).  
3 Zeit Online 2020: In: https://www.zeit.de/politik/2019-09/fridays-for-future-demonstrationen-

klimaschutz-weltweit-klimastreik-fs (22.01.2020). 
4 Kennedy, Paul/Messner, Dirk/Nuscheler Franz 2001: Global Trends and Global Governance. 

London: Pluto Press 
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globalizing« (Crouch 2017)1. Considering the political role of the USA in world politics 
over the last years, there was a clear tendency towards nationalism and unilateralism. 
President Trump’s foreign policy has repeatedly pushed back against multilateralism: 

 Withdrawn from the Paris Climate Agreement; 
 Withdrawn from UNESCO;  
 Withdrawn from negotiations on the Global Compact on Migration;  
 and the UN’s Human Rights Council. 

Implications from these steps being taken by the USA in realpolitik have resulted 
in a farewell to multilateralism and an international political atmosphere of »Every 
Nation for itself?« (Ian Bremmer 2013).2  

In the long run, in world risk society, those who welcome nationalism and 
pushback any idea of multilateralism and global cooperation, will lose. At the end of the 
day, nationalists will not be the winners, but the costs of their actions are enormous: 

 Global migration due to environmental destruction like desertification etc. 
means high risk of endangered human security.   

 The costs of not acting are higher: Political instability will lead to a rise of 
fragile and failed states. 

 Human security: states will be endangered. 

The rise of nationalism will increase the possibility of international conflicts. 
Whereas global challenges can also reveal governments ability to provide solutions 
drawing on collective resources in the process: global crisis may spur renewed interna-
tional cooperation and multilateralism. If the breakdown of international cooperation 
leads to disaster, the era after could lead to a renewed commitment to working 
multilaterally to advance common interests. 

7. Conclusion: Multilateralism Matters! 

Universal risks clearly remind states to focus on multilateralism and global 
cooperation. It also addresses civil society and the private sector to participate in the 
challenge to make the world more governable in a peaceful and sustainable way. 

The diagnosis presented here is among the various stakeholders for the implement-
tation of multilateral actions it is civil society who can be labelled as an active agent for 

                                                             
1 Crouch, Colin 2017 in Zeit Online: https://www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/globalisierung-

widerstand-rechte-nationalismus-donald-trump-marine-le-pen-is/komplettansicht?print 
(11.02.2017). 

2 Bremmer, Ian 2012: Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World. New 
York: Portfolio/Penguin. 
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global cooperation and multilateralism. As such, »People have the power to redeem the 
work of fools«. (Smith 1988)1 

There is no shortage of global challenges. Weak international cooperation is a 
choice, not an inevitability. Furthermore, multilateral response to global challenges is an 
essential of this era. Multilateralism is simply indispensable in developing solutions to 
ensure human security across the globe, and building the cornerstone of a sustainable 
world society and stable and peaceful relations among states. Global crisis as being out-
lined here serves as a wake-up call – a spur to invest in a more effective multilateral 
system. 

Multilateralism enables networking among various stakeholders and knowledge 
transfer within an international and transnational learning environment. States, civil 
society organizations, entrepreneurs, academic staff from universities all over the world 
are encouraged to participate in this global human endeavor by contributing their 
expertise, because: multilateralism matters! 

Or as Marijana Secibovic2, Prof. of Communication and Dean of the Faculty for 
Tourism and Management in Bosnia and Hercegovina, states: «The reform of conscious-
ness consists only if we allow the World to know its Consciousness. First step is that one 
individual awakens it from the dreams of itself, and to explain to himself and then to 
others all of it its own actions».  

 

References: 
1. Albrow, Martin 1996: The Global Age: State and Society Beyond Modernity. Cambridge: 
Polity Press. 
2. Beck, Ulrich 2007: Weltrisikogesellschaft. Frankfurt a. Main: Suhrkamp 
3. Berste, Alain 2020: Reichen die beschlossenen Regeln, Herr Bundesrat?, www.srf.ch, 
28.10.2020. 
4. Bilanz 10/2020, Oktober 2020, pg. 38, Bilanz, Das Schweizer Wirtschaftsmagazin, bilanz.ch. 
5. Bill & Melinda Gates Foundation 2020: www.gatesfoundation.org/What-We-Do/Global-
Health/Malaria (10.12.2020). 
6. Bremmer, Ian 2012: Every Nation for Itself. Winners and Losers in a G-Zero World. New 
York: Portfolio/Penguin. 
7. Cambridge Dictionary 2020a 
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/unilateralism (23.01.2020). 
8. Cambridge Dictionary 2020b 
https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/multilateralism (23.01.2020). 
9. Chumakov, Alexander N. 2020: Philosophy of Globalization. Moscow: Moscow University 
Press 2020. ISBN 978- 5-19-011515-4,UDK 32.001, BBK 66.0:65.5. 

                                                             
1 Smith, Patti 1988 in 

https://www.lyrics.com/lyric/1290995/Patti+Smith/People+Have+the+Power (22.01.2020). 
2 Secibovic, Marijana 2020: Potrebna nam je reforma svesti. Oktobar 2020. marijanass.com 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

24 

 

10. Clunan, Anne L. 2020: Epistemic community. International Relations. In: 
https://www.britannica.com/topic/epistemic-community (05.08.2020). 
11. Crouch, Colin 2017. Zeit Online: www.zeit.de/wirtschaft/2017-02/globalisierung-widerstand-
rechte-nationalismus-donald-trump-marine-le-pen-is/komplettansicht?print (11.02.2017). 
12. Foucault, Michel 2009: (1924 -1984), Naissance de la Clinique, Paris, Presses Universitaires 
de France 1963, impr. 2009, ISBN: 9782130578659. 
13. Kant, Immanuel 2007: Perpetual Peace. Originally published in 1795. Minneapolis: 
Filiquarian Publishing. 
14. Kennedy, Paul/Messner, Dirk/Nuscheler Franz 2001: Global Trends and Global Governance. 
London: Pluto Press 
15. Michael Osterholm and Mark Olshaker 2020: Chronicle of a Pandemic Foretold. In: Foreign 
Affairs 2020: The World After the Pandemic. In: https://www.foreignaffairs.com/issue-
packages/2020-06-03/world-after-pandemic (16.06.2020). 
16. Nye, Joseph S. 2002: The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower 
Can’t Go It Alone. Oxford: Oxford University Press. 
17. Secibovic, Marijana 2020: Potrebna nam je reforma svesti. Oktobar 2020. marijanass.com. 
18. Smith, Patti 1988 in 
https://www.lyrics.com/lyric/1290995/Patti+Smith/People+Have+the+Power (22.01.2020). 
19. Vitorovic, Zoran R. 2003: Preventivna Diplomatija. Ars Libry 2003, Serbia. 
20. Woodward, Bob, book, 2020: Rage.Simon & Schuster,  www.washingtonpost.com  
21. World Economic Forum 2020: Global Risks Report 2020. 
https://www.weforum.org/reports/the-global-risks-report-2020 (10.12.2020). 
22. Zeit Online 2020: in https://www.zeit.de/politik/2019-09/fridays-for-future-demonstrationen-
klimaschutz-weltweit-klimastreik-fs (22.01.2020). 
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Предложения по манифесту новой утопии: «мир после COVID-19 и почему 
многосторонность имеет значение!» 
Ключевые слова: Covid 19, кризис, фейковые новости, предложение, манифест, новая 
логика, новая утопия, многосторонность 
 
В этой статье авторы анализируют различные сегменты уникального и сложного 
вирусного кризиса Covid-19: от рассуждений об основных теориях и типах «стра-
хов, связанных с Covid-19», до основных характеристик первых трех фаз кризиса. 
Худшее общение между политическими и общественными властями с общест-
венностью привело к большей незащищенности и дезориентации с долгосрочным 
потенциалом множества различных факторов для стабильности на местном, ре-
гиональном или национальном уровне. Фейковые новости, аутизм элит и гряду-
щая экономическая депрессия с возможностью новой террористической атаки и 
повсеместным присутствием «старой логики» доводят мир до точки очень опас-
ных асимметричных проблем, которые могут быть решены только в том случае, 
если мы, как Глобальное сообщество срочно приступить к реализации «новой ло-
гики» человеческого (повседневного) мышления и действий. Авторы дают кон-
кретные предложения по реализации этой Новой логики в коротком «Предло-
жении манифеста Новой Утопии для лучшего мира после кризиса Covid 19» и 
почему многосторонность имеет значение. 
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Proposals for a manifesto of a new utopia: «The world after COVID-19 and why 
multilateralism matters!» 
Key words: Covid 19, crisis, fake news, proposal, Manifesto, New Logic, New Utopia, 
Multilateralism 
 
In this paper the authors are analyzing various segments of unique and complex Covid-
19 Virus Crisis: from discourse of basic theories and types of 'Covid-19 fears' to the 
main characteristics of first three phases of Crisis. Worst communication between 
political and societal authorities with public has produced more insecurity and 
disorientation with long term potential of many different treats for stability for local, 
regional or national level. Fake news, autism of elites and coming economic depression, 
with a potential of new terrorist attack and all over presence of 'old logic' are bringing 
the World to the point of very dangerous asymmetric treats which could be solved only 
if we as a Global Community urgently start to implement 'new logic' of human (daily) 
thinking and acting. The authors are giving concert suggestions for the implementation 
of this New Logic in a short 'Proposal for a Manifesto of New Utopia for better World 
after Covid 19 Crisis' and why Multilateralism Matters!  
 

Վերոնիկա ՎԻՏՄԱՆ, Զորան Ռ. ՎԻՏՈՐՈՎԻՉ 
Առաջարկներ նոր ուտոպիայի մանիֆեստի վերաբերյալ. «աշխարհը 
COVID-19-ից հետո և ինչու է կարևոր բազմակողմանիությունը» 
Բանալի բառեր. Covid 19, ճգնաժամ, կեղծ լուրեր, առաջարկ, մանիֆեստ, նոր 
տրամաբանություն, նոր ուտոպիա, բազմակողմանիություն 
 

Այս հոդվածում հեղինակները վերլուծում են եզակի և բարդ Covid-19 վիրու-
սային ճգնաժամի տարբեր հատվածներ՝ հիմնական տեսությունների և «Co-
vid-19 վախերի» տեսակների քննարկումից մինչև ճգնաժամի առաջին երեք 
փուլերի հիմնական բնութագրերը: Քաղաքական և պետական իշխանու-
թյունների ամենավատ հաղորդակցությունը հասարակության հետ առաջաց-
րել է ավելի շատ անապահովություն և ապակողմնորոշում` տեղական, տա-
րածաշրջանային կամ ազգային մակարդակի կայունության համար տարբեր 
ձևերով: Կեղծ լուրերը, էլիտաների աուտիզմը և առաջիկա տնտեսական ան-
կումը, նոր ահաբեկչության ներուժով և «հին տրամաբանության» ամբողջ 
ներկայությամբ աշխարհը հասցնում են շատ վտանգավոր ասիմետրիկ վե-
րաբերմունքի, որոնք հնարավոր կլինի լուծել միայն այն դեպքում, եթե մենք՝ 
որպես համաշխարհային համայնք շտապ սկսենք իրականացնել մարդկային 
(ամենօրյա) մտածողության և գործելու «նոր տրամաբանությունը»: Հեղինակ-
ները հստակ առաջարկներ են տալիս այս նոր տրամաբանության իրագործ-
ման համար՝ «Covid 19 ճգնաժամից հետո լավ աշխարհի Նոր Ուտոպիայի 
մանիֆեստի առաջարկում» և ինչու է բազմակողմանիությունը կարևոր: 
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Introduction 

The problems caused by sanctions and their effects on food security are one of 
Iran's challenges today. Examples of it have been seen in Libya, Iraq, etc. in the last few 
decades. There have been various sanctions in Iran since the 1979 revolution. With the 
rise of Donald Trump in the United States in 2017, a new trend of sanctions emerged. 
This study attempts to answer questions in this area. First, we look at examples close to 
how Iran is today. What are the signs of US sanctions on food security in Iran? Which 
domestic and international legal can help? What solutions can be considered in this 
regard? In this regard, how much extent can the internal structure be blamed for 
exacerbating this problem? 

Research background of this article. In the field of food security from the 
perspective of sanctions, there are studies conducted for example around Venezuela. In 
this regard, the consequences of the Venezuelan government's political decisions and the 
global policies of their supporters in violating the food security of citizens have been 
examined. Following the sanctions, the national currency has depreciated significantly 
and the purchasing power of the people has been lost. The country has suffered obvious 
losses in the sanctions, which have been exacerbated by the country's internal corruption, 
and the severe challenge of food shortages and the inability of people to buy has been 
created. The author also examines the increasing food crisis due to the war in the 
previous research on Yemen in the article "Warlords' Responsibility for the Food Crisis 
in Yemen", which focuses on the violation of basic food access rights during the internal 
conflict in Yemen and Arab alliance conflicts with Yemenis groups. The pre-war 
Yemeni country had been in food crisis and needy to global assistance, and with the start 
of the current war, it has faced difficult difficulties due to the impossibility of integrated 
management and aid conditions that is due to appropriate non-management and the lack 
of security in this country. One of the issues that actually happened in the Yemen war 
was a kind of embargo that actually happened with the destruction of the country's 
infrastructure and the tightening of trade. In all the cases mentioned earlier, similarities 
are found with the current situation in Iran. Sanctions and economic warfare and threats 
to food security are all issues that Iranian society is currently grappling with them. 
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Theoretical foundations of sanctions against Iran. In the analysis of the sanc-tions, 
we find that although the US government believes that its sanctions have not tar-geted 
the basic needs of the Iranian people (food and medicine), in fact, they have threa-tened 
food security in several ways. Whether this was conscious or not is what is thought to be 
a sign of their purposefulness and awareness to put pressure on the Iranian govern-ment. 
Meanwhile, senior managers and managers of Iran's food sector have also had ma-ny 
problems in their management. Sanctions have always been at the disposal of the in-
ternational community or a country or an alliance of several countries to put pressure on 
the other side, rightly or wrongly, to force that country to comply with their demands. 

International sanctions can be interpreted as "sanctions" are a set of laws, powers 
and requirements that are mentioned in a resolution or UN resolution, other documents 
and their purpose is limited. The prevention of behavior has often been inevitable1.  

With the coming to power of the revolutionary government in 1979 and the 
hostage crisis of the US embassy, various sanctions were gradually imposed on Iran. 
Since the inauguration of Donald Trump as the 45th President of the United States in 
2017, new and much tougher trends in US policy in dealing with Iran have emerged, 
including withdrawing from the UN Security Council and returning to tough sanctions. 
The nuclear deal was reached in the form of the P5 + 1 group after lengthy negotiations. 
In recent years, the Iranian food and drug supply sector and food security have been 
indirectly damaged by sanctions, although despite this attitude of lack of management 
and Internal well-being in the country and the existence of economic corruption and 
rents have also greatly increased the crisis. Also, with the spread of Covid 19 disease, 
problems have spread greatly. Here, the behavior of the United States and its disregard 
for international treaties and agreements can be considered as a kind of failure for the 
solutions of international law and the position of the UN Security Council indirectly. 
However, the scope of the case widened to open differences between other permanent 
members of the Security Council and Germany and the United States. Although these 
differences have been deep, the US sanctions has had effects on all of Iran economical 
and society relation and various companies, including companies in members of the P5 + 
1 group leave Iran bazar or trade with Iran and all of them have had a profound effect on 
Iran. The USA leaders say that these sanctions are toughest sanctions in the history of 
the United States. 

Typology of sanctions against Iran. International sanctions have a special structure 
and method of implementation. These sanctions have international validity and are legal, 
and all of the countries in the world are obliged to comply with them. Failure to comply 
with them is illegal and can be prosecuted. In accordance with Articles 24 and 25 of the 
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Charter of the United Nations, which express the satisfaction of the transfer of 
international peace and security authority by States to the Security Council and even the 
acceptance of its decisions in implementation, it has a broader authority to create 
political transition and Emphasizes the right to self-determination in countries.1  

As mentioned earlier, sanctions imposed by the Security Council, and in this 
global structure, are binding on all countries of the world, while sanctions imposed by 
the United States are a unilateral law that has no universal legal validity. But because the 
United States has the world's largest economy and extensive economic ties, the sanctions 
it has imposed have informally become international sanctions. 

The sanctions created in the two structures of sanctions were comprehensive and 
smart. Intelligent sanctions: "Sanctions that are intended to affect only a certain range of 
countries' activities or economic activities of a country" and comprehensive sanctions 
also mean "prohibition of all types of transfers between the United States and other 
countries" are important examples of sanctions. Available: "Purchase and sale of dollar-
denominated banknotes or documents by the Iranian government, purchase and sale of 
gold and other precious metals, purchase, supply or delivery of graphite, raw or semi-
raw metals such as aluminum and iron, coal and software Used by Iranian industries, 
opening Rial accounts outside Iran and trading in Rial, providing foreign currency and 
purchasing certificates issued by the Iranian government, buying and selling and 
providing aircraft parts, carpets and foodstuffs produced in Iran, Ports, Shipping and 
Shipbuilding, including Shipping of the Islamic Republic of Iran and Shipping of the 
South and its affiliates, oil exchanges and any purchase of petrochemicals from Iran, 
National Oil Company, Naftiran and National Tanker Company of Iran and any financial 
exchanges between international financial institutions and banks Central Iran or Air 
Financial Institutions Eni, ban on investment in the energy sector, the United States also 
imports carpets and foodstuffs such as pistachios from Iran and exports commercial 
aircraft and its parts and services to Iran, the Iranian Oil Trading Company (Niko) and 
including the purchase of oil, petroleum products or Petrochemical products from Iran, 
exchanges of foreign financial institutions with the Central Bank of Iran and Iranian 
financial institutions , providing special financial messaging services to the Central Bank 
of Iran and other financial institutions of Iran, providing underwriting services, 
insurance or reinsurance and sanctions related to Iran's energy sector.2  

Sanctions have also been included over time. Also lot of people were included in 
the list of sanctions. Some institutions have been placed under dual nuclear sanctions 
and terrorism to make it much more difficult to lift them out of sanctions. The US 
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administration will continue to impose sanctions until the last days of the Trump 
administration in 2020, making the conditions for Iran exiting sanctions even more 
complicated in the coming years. The US government has always claimed that sanctions 
do not include medicines and food and humanitarian goods. As can be seen, sanctions 
cover a wide range, and as a result, the country has in its executive orders solutions for 
some goods. 

Exports of basic foodstuffs, medicine and basic medical equipment to Iran and 
monetary trading licenses backed by imports from the United States or third countries, 
visas with a history of $ 500,000 are not subject to sanctions, and facilitate for sale food 
by non-Americans provided interact with individuals that they are not in the sanction 
list1. European countries also set up a financial line to trade goods needed by Iran that 
could somehow circumvent US sanctions, although this financial route also included 
goods that did not conflict with US sanctions. The reason for launching this financial 
route is the lack of risk-taking of companies and countries in establishing trade relations 
with Iran. Despite the US government's emphasis on exemptions for food, medicine and 
humanitarian goods, the country's tough sanctions have created such fears among 
businesses and traders that they are less willing to trade with Iran. In this regard, 
European countries tried to prevent the death of the nuclear deal by creating this line of 
traders, as well as a guarantee for the continuation of trade in essential goods to the 
Iranian government, as well as companies that intend to trade with Iran. Of course, in 
practice, the operation of this commercial line has been associated with many practical 
problems and has not been able to respond properly. In the structure of a free global 
economy, private companies cannot be forced to trade with a country, and therefore this 
line of trade could not meet the needs of Iran as expected. 

The effects of similar sanctions on the food crisis. Some countries have been with 
sanctions similar to those of Iran. Although they have had less severe. Other countries 
have also experienced these problems, which here briefly mention a few cases. 

Iraq is a prime example of a sign of sanctions that can be cited in the discourse of 
failing food security. Iraq faced severe global sanctions due to the Kuwaiti war. At the 
end of the Iran-Iraq war and due to the incompatibility between Iraq and the Arab 
countries, his former supporter in the war with Iran especially with Kuwait due to 
territorial disputes and oil exploration operations faced political, military challenges and 
subsequent sanctions. One of the consequences of the Iraq war was the killing of 
hundreds of thousands of people, the destruction of the Iraqi economy due to sanctions 
imposed by various resolutions. All of this caused hunger, lack of medicine, or in other 
words, the killing of hundreds of thousands to millions of people during this period. In 
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the wake of the horrific signs of sanctions, the world tried to make up for its mistake by 
proposing an oil-for-food program. A report by the United Nations Children's Fund 
(UNICEF) that "before the 2003 war estimated that 18 million of the 26 million Iraqis 
were living in food insecurity1. The main focus of the oil-for-food program has been the 
horrific conditions created by the sanctions. Although some of those hard effects 
couldn't care even with that plan and Iraq nation paid awful cost for those sanctions for a 
long time and some of those effects still continue. For another example, a similar pattern 
can be found in Venezuela, which has received the most evidence of US sanctions in the 
security challenge. The difference between Iraqi and Venezuelan sanctions is that in this 
country, as in the case of Iran, sanctions have not been international, but like Iran, it has 
had far-reaching consequences that are no different from widespread global sanctions. 
Venezuela has been plagued by domestic political turmoil and widespread corruption. 
The negative economic growth of twenty-five and inflation of six to ten million per cent 
has brought the country to the brink of misery. The results include "the government's 
inability to repay its debts on food imports and other basic necessities by reducing food 
imports by 30 percent by 67 percent by the end of the year"2. Food imports fell 67 
percent by the end of the year, purchasing power for food and medicine, a humanitarian 
crisis in social services and poverty spread by about 90 percent, and seven million 
people in need of humanitarian assistance," according to Reuters. (Congressional 
research service, 2020) The Venezuelan crisis has signs of coexistence: "The 
displacement of millions and the fear of food insecurity for millions of Venezuelans. In 
the realization of this crisis, in addition to international sanctions, the role of domestic 
policies of the Venezuelan government, according to researchers, can be much deeper)3.  

Sanctions and food security in Iran. The food security problem is tied to the hard 
parts of the recent history of Iran so that in the two world wars, the illegal occupation of 
foreigners has severe symptoms, which can be referred to the death of more than 
millions of people from starvation despite the country's neutrality in the war. Another 
example is the challenge of food rationing during the eight-year Iran-Iraq war. Although 
these problems happen in abnormal situation also generally country have some problem 
too. In this regard can point to have role wrong factors and corruption such as the 
existence of the black market and economic ruin, increasing the population without 
planning, increasing various social crisis, weakness in the management of water and 
food sources, lack of access to agriculture and programming for sustainable develop-
ment. Prior the 1979 Islamic Revolution, extensive programs were implemented to 
improve the country's agricultural and husbandry structures, using the cooperation of 
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leading countries in agriculture, horticulture, and animal husbandry. These programs 
were stopped by the revolution, and the eight-year Iran-Iraq war, in addition to the 
damage of hundreds of billions of dollars and the destruction of infrastructure and the 
killing of a large part of the country's young generation, prevented the continuation of 
development programs. After the war, agricultural and livestock improvement programs 
resumed, but because food security expansion programs require basic planning that calls 
for extensive national policies, in which various ministries are involved, adequate 
responses haven't been received so far. After the nuclear challenge, step-by-step 
sanctions were imposed, followed by lengthy dispute settlement talks. As mentioned 
earlier Sanctions were lifted under Resolution 2231, which improved Iran's economic 
strength. With the inauguration of the Donald Trump administration in the United States, 
the United States unilaterally withdrew from the Comprehensive Joint Action Plan 
(CJAP) in 2018, citing Iran's missile program. This was condemned by a large part of 
the world. However, many companies have refused to trade with Iran for fear of US 
sanctions. US sanctions have had a profound effect on the Iranian economy. This 
economic downturn in Iran has affected imports and exports, the unemployment rate, the 
devaluation of money to a great extent, and the rise in inflation and the poverty line, and 
impoverishment have had effects on many people. In the report of economic indicators 
in the first quarter of this year, the Central Bank of Iran has announced the rate of 
economic growth of this country, including oil - 2.8 per cent. The report puts the 
economic growth rate, excluding oil revenues, at - 6.6 per cent in the spring. In October 
of this year, the Parliamentary Research Center announced that between 1995(2016) and 
1998(2019), the average consumption of basic goods has decreased significantly. 

 According to statistics, Iran's economic growth by the end of 2019 reached 
negative eight and seven tenths, which resulted from strong external shocks to the oil 
and gas sector, tightening restrictions on the banking sector with sanctions on the 
petrochemical, metals, mines and maritime sectors and  Iran's economy will be ninety 
percent in compare of two years ago of itself1. "Beef consumption has dropped by 20 
percent and mutton by 29 percent," the report said in a report, which was even higher 
among the underprivileged. BBC Persian surveys of the living conditions of Iranian 
households show that the average annual consumption of many staple foods, including 
meat, fish, bread, rice and milk, has fallen by 30 to 50 percent over the past decade. 
During this period, bread at a constant price (i.e., taking into account inflation) has risen 
by 160 percent, the average price of sugar has risen by 45 percent and milk by 39 
percent, and red meat and fish have risen by 13 percent. Consumption of some items 
such as red meat and bread has been declining over the last two decades. Milk 
consumption was so severe that within six years the average milk consumption per 
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Iranian household was almost halved1. Although some difficulties of improper manage-
ment and lack of brokerage stability have caused inflation in increasing the price of 
livestock and agricultural inputs, but they are strongly linked with sanctions, some of 
which we will mention, but in general we can say that the role of sanctions in the 
meantime is great. From internal examples, the challenge enhancer can be bribery and 
economic corruption. Sanctions have caused food or agricultural inputs to enter the 
country at several times higher prices. Some goods are imported through normal routes 
and some in the form of smuggling. Also, in some cases, there is no competition for the 
import of goods, and import licenses are given to certain people who have a special 
relationship. The term sanctions businessman is used to refer to this group of people. 
Those who have raised large sums of money because of the problems of sanctions and 
the corrupt economic structures that exist. Of course, in spite of all the mentioned 
problems, the food supply of the country has been such that the food security of the 
citizens has been comprehensively protected but with a lot of damage. It is quite obvious 
that the word food security refers to the ability to provide food in addition to the 
presence of goods. This work has a deep connection with economic power. If the goods 
are in stock or for distribution but cannot be purchased by buyers, food security is not 
established in that society. Sanctions threaten food security by targeting the strength of a 
country's economy with a massive sales market and raising the final value of domes-
tically or imported goods, creating income and unemployment, and poverty and food 
insecurity. Many efforts have been made in the country to exploit possible solutions, 
which in this study has led to the creation of a plan through the Swiss financial network 
to purchase medicine and food with the consent of the United States. However, Iran still 
faces a severe challenge due to the pressure of US sanctions and the need to sell oil. 

It should be noted that "the report of the UN Special Rapporteur, Mr. Idris 
Jazayeri, on the illegality of the renewal of sanctions against Iran after the unilateral 
withdrawal of the United States from the Iran Nuclear Non-Proliferation Treaty. 
Monopolizing the punishment of countries violating the rules of international law and 
human rights is within the competence of the Security Council, and the achievements of 
violating this rule, damaging the monetary economic base or reducing the purchasing 
power of the people and the spread of poverty can be mentioned. I urge the United States 
to take real action to demonstrate its commitment to allow agricultural goods, foodstuffs, 
etc. to enter Iran to ensure that banks, monetary institutions, and corporations can 
quickly and freely ensure that they are allowed in the relevant imports and payments2. In 
fact, what is remarkable is the inability some of people to buy the goods that they need. 
Although some goods have become scarce several times and their prices have risen 
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sharply by the time of writing this article, but after a while the government has 
distributed those goods in the market and stabilized the situation, but the high price of 
some goods causes those goods though Are available but some people do not have the 
power to buy those goods. Clearly, life has become more difficult, especially for the 
more vulnerable parts of Iran, and they have not received much support from the 
government to meet their needs. However, the Iranian government talk about some plans 
like distributing a subsidy food basket for living needs and freeing up the cost of 
electricity for of 30 million Iranians. 

In Iran, there has been a kind of failure of food security (the second generation of 
the human rights structure) resulting from sanctions. As mentioned, these food security 
threats have manifested themselves in the form of affecting people's purchasing power. 
This violation generally manifests itself indirectly and secondarily as the effects of 
economic poverty, and the impact of these sanctions is on the vulnerable, including 
children, pregnant women, and the elderly1. Lack of proper comprehensive management 
of agriculture, animal husbandry and food industry is one of the most important crisis in 
Iran's food security. Agricultural economy and the country's economy are not two 
separate and unrelated categories. The structure of food distribution cannot be 
sufficiently uncoordinated with the structure of its production. In Iran, government 
agencies and the economy are largely government-centric. The Iranian administrative 
structure is very large and has millions of government employees. But despite this huge 
bureaucratic structure, planning coordination has many problems. Food security means 
that there is adequate and consistently healthy food available to all people in the 
community. This is a key role of government and one of the most important executive 
duties of governments; the existence of a crisis of hunger and malnutrition is the cause 
of many social disorders and in general, without adequate and healthy nutrition, it is not 
possible to expect a vibrant and healthy society. The agricultural, livestock and food 
industries were affected during the sanctions. One of the notable points in the sanctions 
is that according to research conducted in Iran, they have had the least impact on 
employment in the agricultural sector, and even more capital has been attracted to this 
position. Agriculture, animal husbandry and horticulture are among the oldest 
professions in Iran. The importance of Iran's food production and high self-sufficiency in 
this field, along with its infrastructure, caused Iran does not have to be in a very 
dangerous situation in this regard, as has happened in Venezuela and Yemen. However, 
there have always been serious problems in this area. For example, we can mention the 
research of the Agriculture and Food Industries Commission of the Iranian Chamber of 
Commerce. According to the report, rising prices of imported basic goods, shortage of 
quality agricultural inputs, declining exports, restrictions on export markets, rising costs 
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of imported agricultural inputs, declining product quality due to failure to import high-
quality pesticides, failure to attract investment, threat Food security of the society, 
barriers of modern technology is one of the most important consequences of imposing 
sanctions on the field of agriculture and food industry, which along with inefficient 
government policies, especially unstable exchange rate policies, have troubled economic 
actors in this field. The difficulty in providing quality seeds, seedlings, fertilizers and 
pesticides, the reduction of resources, the reduction of investment in the horticultural 
sector and the difficulty in supplying modern technologies are among the causes that 
will lead to a quantitative and qualitative reduction of horticultural production in the 
coming years.1Another effective factor, as mentioned earlier, is the lack of proper 
management and inconsistency of government agencies, especially in the face of 
sanctions. In the absence of the required coordination and due to the shortage and high 
cost of primary inputs required for import and also their import problems, a lot of power 
is wasted and efficiency is greatly reduced. In this case, in some products, non-export 
surplus consumption occurs or there are no suitable export conditions, and in some other 
needs of the country, there is a shortage. In the meantime, we can once again point to the 
colorful role of the Iranian economic mafia in the import of priority goods with 
government-subsidized currencies, which are needed to import the required goods. 

At the time of writing, there has been a large increase in the price of livestock 
products. This jump in prices has made some people unable to buy some livestock 
products. The supply of livestock inputs, many of which are imported, is of great impor-
tance. In Iran, about one million tons of red meat is consumed every year. Most of this 
meat is domestically produced and about ten percent of it is imported. Although the 
country is expected to reach full self-sufficiency in red meat production soon, the 
imports of livestock feed and the sustainable guarantee of these imports to avoid 
problems such as what happened this spring due to insufficient poultry feed and now the 
country is facing a shortage of white meat in late 2020.In this section, along with 
sanctions, we can refer to the management crisis of the country's food sector. As stated 
in the research of the official news agency of the Iranian government, IRNA; 

Inputs that are mostly imported and therefore exchange rate fluctuations have a 
serious impact on their prices. According to reports, the current approved price of each 
kilogram of corn is 1,500 Tomans, soybean meal is 2,750 Tomans and wheat bran is 
1,400 Tomans. While livestock and poultry producers buy more than four thousand 
tomans per kilogram of corn and more than 15 thousand tomans of soybean meal, which 
effects on the increasing cost of protein products. However, the evidence shows that the 
shortage of livestock and poultry inputs at the approved rate for production is not only to 
blame for the increase in the price of protein products, but also part of the livestock is 
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smuggled out of the country, which plays an important role in price growth1. As can be 
seen, high external pressure and the lack of proper internal management and economic 
corruption have become a formula for threatening the food security of Iranians. Howe-
ver, US sanctions have put a tremendous strain on Iran's economy, and an economy that 
has been sick and polluted under normal circumstances has been put in a more difficult 
situation. US sanctions are even more difficult than the oil-for-food program in Iraq 
because they have banned the sale of Iranian oil altogether. Although the country 
secretly sells oil and continues to export gas, it basically needs money to buy food and 
medicine even if in  the appears they are out of sanctions, and the country has a severe 
shortage of revenue. Even if food and medicine did not in fact include regime sanctions, 
the crippling impact of these sanctions on Iran's economy would undermine Iranians' 
financial ability to obtain food and medicine. Iran has fewer resources to allocate to 
domestic food and medicine products and even less resources to import these products2. 

In addition to agriculture and animal husbandry, the country's food industry has 
also been affected by sanctions. Many agricultural, horticultural and livestock products 
reach consumers through the food industry after packaging and a simple processor or in 
the form of processing and by-products. The effects of pressure on the food industry are 
seen in the form of rising prices of consumer goods such as dairy products, oils, pasta, 
pastes, etc. The effects of sanctions on the food industry can be attributed to rising costs 
of the packaging industry and the problem of supplying parts or purchasing machinery 
needed for production, problems with international exchanges and the difficulty of 
importing the required raw materials. Monetary problems, problems of international 
exchanges, problems of supply of raw materials and technology and high cost for the 
units of this sector, however, the most important challenges of the production sector are 
in terms of financing and international transfer. Lack of money transfers and lack of 
relations between domestic and foreign banks and the fact that foreign banks are not 
willing to have financial relations with Iran have created many problems for Iranian 
producers. 

The trade structure for Iran is under pressure from sanctions, as mentioned earlier, 
the use of the banking system is under a lot of pressure. The insurance system is a 
sanction and such trade is very difficult. On the other hand, shipping, which is the main 
method of a large trade in goods to Iran, is also under pressure from sanctions. Of 
course, sanctions and insurance restrictions related to train and road transport are also 
included, which of course do not involve much trade, but in general, all commercial 
sectors are under pressure. 
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According to Reuters, international sanctions on the financial, monetary and 
maritime transport sectors have had a very negative impact on Iran's imports by sea, 
which is also the main source of food imports. 

In an interview with Shahin Fatemi, an economist in Paris, Radio Farda first asks 
him why food imports are in trouble. Fatemi: The important thing is that the cheapest 
means of transportation economically is by sea, and this is the biggest factor in 
transporting food by the sea. The issue of insurance is more important than the issue of 
shipping. Because no ship is willing to carry a consignment unless an insurance 
company is prepared to ensure that consignment against risks1. 

The assessment of the International Monetary Fund's economic analysts indicates 
an increase in the unemployment rate in Iran in 2019. According to the statistics 
published by this institution, the unemployment rate in Iran will reach more than 15 
percent this year. The same report states that the unemployment rate in Iran will reach 16 
percent next year. The International Monetary Fund estimates that, it has that the 
inflation rate in Iran in 2020 will be more than 30%2. 

Unemployment is a threat for food security because low-incoming families have 
difficulty for prepare their needs food goods. Unemployment statistics in Iran are 
different in different reports and up to twenty percent have been reported. There is also 
fluctuation in inflation rate. But these two factors, inflation and unemployment have 
caused poverty and threatened the food security of Iranian households. 

Conclusion. As mentioned, food security in Iran has been affected by US 
sanctions. Although the US government is adamant that food and medicine are exempt 
from sanctions, the cost of imports has risen sharply due to technical problems and the 
caution of various countries in trade with Iran. Insurance problems, raw materials for 
production, shipping, money to buy Commodities, the devaluation of the national 
currency and unemployment all threaten food security. The Iranian government has tried 
to control the situation by managing the crisis and has been largely successful. Iran, like 
some similar countries that they have been in sanctions, has not experienced a famine 
crisis due to the high potential of the food, agriculture and animal husbandry industries, 
but rising food prices and high inflation have made it difficult for vulnerable families to 
buy some goods. On the other hand, the economic corruption and import mafia, which 
has grown especially in the non-transparent conditions of sanctions, is also a sign of the 
erosion of food security in Iranian society. All these factors will be a warning that the 
Iranian government should find a solution to reduce the problems as soon as possible. 
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The challenge of international or unilateral sanctions by powerful countries and their 
effectiveness on the well-being and health of citizens has been one of the most funda-
mental clauses in the scope of food security in some countries. Iran has had experienced 
many sanctions in the years since the 1979 Islamic Revolution, which have been exa-
cerbated during Trump's presidency. In countries that have experienced a variety of 
sanctions and reduced levels of food security that has been accompanied by social and 
political consequences. The United States believes that its sanctions are not a threat to 
the health of Iranians. In this study, we try to examine the level of the role of US sanc-
tions on the food security of Iranians. This study believes that sanctions have had an im-
pact on food security. In response, we will also address legal and political approaches in 
domestic and international law in managing to reduce the effectiveness of sanctions on 
food security of Iranian citizens. 
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Ալիզերա (Արիկ) ԱԴԿԱՆՅԱՆ 
Պատժամիջոցների ազդեցությունը Իրանի սննդի անվտանգության վրա 
Բանալի բառեր. ուտելիք, անվտանգություն, ճգնաժամ, մթերային անվտանգության 
կառավարում, Իրան, արտաքին ճնշում 
 

Ազդեցիկ երկրների միջազգային կամ միակողմանի պատժամիջոցների 
մարտահրավերը և դրանց արդյունավետությունը քաղաքացիների բարեկե-
ցության և առողջության վրա որոշ երկրներում սննդի անվտանգության 
ոլորտի հիմնարար կետերից մեկն է եղել: 1979-ի իսլամական հեղափոխու-
թյունից ի վեր Իրանը բազմաթիվ պատժամիջոցներ է ունեցել, որոնք սրվել 
են Թրամփի նախագահության տարիներին: Կան երկրներ, որոնք բազմա-
զան պատժամիջոցներ են կրել, և տուժել է պարենային անվտանգության 
մակարդակը, որն ուղեկցվել է սոցիալական և քաղաքական հետևանքներով, 
անվտանգության աստիճանը նվազել է։ Այս ուսումնասիրությունը ենթադրում 
է, որ պատժամիջոցներն ազդեցություն են ունեցել սննդամթերքի անվտան-
գության վրա:  
 
Алиреза (Арик) АДКАНЯН  
Влияние санкций на продовольственную безопасность в Иране 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, кризис, управление безопасностью, 
Иран, продовольственной, внешнее давление. 
 
Проблема международных и односторонних санкций со стороны влиятельных 
стран и их воздействие на благосостояние и здоровье граждан была одним из са-
мых основных положений в сфере продовольственной безопасности в некоторых 
странах. За годы, прошедшие после Исламской революции 1979, Иран испытал на 
себе много санкций, которые были усилены во время правления Трампа. В 
странах, испытавших различные санкции и снижение уровня продовольственной 
безопасности, это сопровождалось социальными и политическими последствиями. 
США считают, что их санкции не представляют угрозы здоровью иранцев. В этом 
исследовании мы пытаемся разобраться, какую роль сыграли санкции США на 
продовольственной безопасности иранцев. Это исследование подтверждает, что 
санкции отразились на продовольственной безопасности. В ответ мы также 
обратимся к правовым национальным и международным подходам в нацио-
нальном и международном праве в управлении, чтоб снизить воздействие санкций 
на продовольственную безопасность иранских граждан. 
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The transition from a unipolar to a multipolar world is accompanied by various 

political and economic upheavals. The global financial crisis and various attempts at 
"color" coups outside Western civilization are just a few examples of attempts to spread 
spheres of influence1. 

At the same time, the process of forming regional strategic alliances, which has 
acquired a new scale, is, in our opinion, a kind of counterbalance to the trend of 
economic globalization. Obviously, in one case, the facilitating factors are free trade and 
gradual steps by international organizations to eliminate trade barriers and in the other, 
the protection of the common interests of individual states or sectors of the economy and 
political elements of state support. From the point of view of forms of economic 
integration, only the process of regionalization makes it possible to achieve its highest 
form - the formation of an economic and political union, of which the EU is a striking 
manifestation. 

It is well known that with the collapse of the centrally planned Soviet command 
economy, the redistribution of the zones of influence of the superpowers began. In 1991, 
during the collapse of the USSR, an attempt was made to form a new regional 
association - the CIS. In the same year, Turkey managed to create another regional 
organization - BSEC (Black Sea Economic Cooperation). The membership of the newly 
independent states in international organizations helps to eliminate the isolation of these 
states from the world market and has a positive effect on the adoption of decisions 
favorable to them in these structures. In this regard, it is worthy to pay attention at 
structural evolution of Eurasian Economic Union2. 

                                                             
1 Manaseryan t., The New World Economic Order: trends and developments, Yerevan, 2002, p.37. 
2 Eurasian economic integration and relationship of Russia with former Soviet republicsSvetlana 
LedyaevaAalto BIZ, https://slideplayer.com/slide/12040446/ 
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The new international economic order is being formed in accordance with the 

general requirements of both developing and ours, formerly "socialist republics", and 
now - new independent states. Many post-Soviet countries (Russia, Armenia, Ukraine, 
Georgia, Azerbaijan, Moldova) are simultaneously members of both the CIS and the 
BSEC, and some of them even created a third structure - GUAM (Georgia, Ukraine, 
Azerbaijan, Moldova, headquarters in Kiev) with the obvious goal of opposing Russia 
and its initiatives. It is no coincidence that shortly after the start of GUAM's vigorous 
activity, "color revolutions" took place in Georgia and Ukraine, ''velvet revolution'' – in 
Armenia which, however, later suffered a political fiasco. And two of them (Azerbaijan 
and Georgia) refused to participate in the CIS Free Trade Zone. In addition, Georgia, 
Ukraine, Azerbaijan, Moldova, Armenia and Belarus participate in Eastern Partnership 
designed by European Union. 

It is from the point of view of political competition - even confrontation, redistri-
bution of zones of influence, and not economic integration - that the creation of a 
Eurasian Economic Union by some CIS countries is considered. "The United States will 
do everything it can to prevent Russia from creating a" new version of the Soviet Union, 
"the Financial Times claims, referring to Hillary Clinton's speech in Dublin. "They will 
call it the Customs Union or the Eurasian Union, or something like that," she said, 
referring to the integration activities of the Kremlin, which seeks to strengthen relations 
with its neighbors. Ideas related to integration were outlined by Vladimir Putin in an 
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article on the Eurasian Union and published in October last year, reminds the Financial 
Times. "We all know what the real goals are, and we need to find effective ways to slow 
down or prevent their implementation," the newspaper cited Clinton1. 

A number of economic studies attempt to foresee the trends and prospects of the 
new international economic order and the possibility of reconciling the tasks of state 
protectionism and strategic alliances in the process of its formation. Attention is drawn 
to these problems, in particular, at the latest annual meetings in Davos2. At such 
meetings, among others, approaches are also formed to assess the permissible limits of 
the formation of independent (national) economies in the context of the comparative 
advantages of a multipolar world. Along with this, many programs for the formation of 
national economies still do not indicate a clear orientation of the country towards one or 
another pole of the world economy. Moreover, the macroeconomic programs do not 
fully provide for the current changes, the main trends and their possible impact on 
national economies. As a result, in the first years of independence in a number of post-
Soviet countries certain difficulties emerged when choosing the priority of membership 
in the World Trade Organization or the Common Customs Union of the CIS. This trend, 
however, becomes less significant with more diversified options to select from 
international and regional strategic alliances.  Also, boosting competitiveness of their 
national economies allows many post soviet nations to utilize cooperative advantages 
within the framework of regional blocks. 

Despite the fact that the integration processes in the world economy effectively 
complement each other, in many post-Soviet countries today there are calls to make a 
choice in favor of only one of them: European integration against the Eurasian 
Economic Union. The principle of complementarity in economic integration suddenly 
became unacceptable simultaneously for Moscow, Washington and Brussels, and for all 
at the same time. 

More recently, German Ambassador to Armenia stated that Yerevan's accession to 
the Eurasian Union is fraught with blocking negotiations on simplifying the visa regime 
with the EU. Armenia will also have to forget about a loan of 1.5 billion euros, which 
the European Union has already refused to allocate - until better times3. 

We tend to think that the creation of the Eurasian Economic Union has no 
alternative. Moreover, it is a time requirement and the only way to adequately respond to 
the current challenges of the world economy. With the correct organization and effective 
alignment of forces within the structure, the Eurasian Economic Union can become an 

                                                             
1 http://inotv.rt.com/2012-12-07/Klinton-razglyadela-sovetskuyu-ugrozu-v 
2 WEF, www.wef.org 
3 www.newsinfo.am/Членство-Армении-в-Евразийском-союзе 
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important manifestation of the process of regionalization in the post-Soviet space - as a 
counterbalance to economic and political globalization. Finally, with scientifically 
grounded development programs and balanced decisions on the formation of effective 
structures, as well as with the implementation of effective policies, the Eurasian 
Economic Union can turn into a new center of power for the world economy. In turn, 
this will accelerate the formation of a multipolar world with the active participation of its 
new players1 willing to reveal and strengthen cooperative advantages of nations. 

As for the entry of Armenia into the Eurasian Economic Union, the expediency of 
this scenario is beyond doubt. Moreover, it should become a priority area of the state's 
foreign policy. It is especially important to note that participation in the formation and 
active participation in integration within the framework of the Eurasian Economic Union 
as a co-founder is much preferable to attempts to enter the European Union, where many 
issues related to the membership of Greece and many Eastern European countries have 
not yet been resolved. At the same time, the process of European integration not only 
does not contradict the interests of the Eurasian Economic Union, but, on the contrary, 
will help to better realize the competitive advantages of countries, including in the EU 
markets, and further strengthen its position in the international arena. We consider it 
possible to strengthen economic and political relations with the EU and its individual 
members precisely with the aim of realizing untapped opportunities. 

At the same time, attention should be paid to the differences in political and 
economic conditions in developed and developing countries, which prevents the latter 
from not only realizing their competitive advantages in foreign markets, but also 
successfully competing with artificially low prices of subsidized goods and services 
from outside. Therefore, it is necessary to pay attention to the factors that determine the 
role of the post-Soviet countries in the world economy in the changing conditions of 
international trade, which have become relevant in the formation of a new economic 
order. 

Finally, the formation of the Eurasian Economic Union will help to jointly fight 
against a variety of internal and external problems. Membership of the CIS countries in 
international organizations today has significantly changed the proportion of developing 
countries. In general, the post-Soviet countries, having more votes in the IMF and the 
World Bank, are able, together with democratic and independent countries, to have a 
great influence on the decision-making process, ultimately targeting the interests of 
developing countries. Thus, over time, post-Soviet countries can lobby their interests 
jointly in order to obtain greater benefits from fruitful cooperation and trade. 

                                                             
1 In the early 1970s, three centers of the world economy were formed - the United States, Western 
Europe (now the EU), Japan, and during the global financial crisis, a new center of power, China, 
proved its absolute competitiveness. 
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We consider an important factor of success to be the scientific validity of decision-
making, both in the direction of creating the Eurasian Economic Union and its 
development programs. This will make the process of regional integration effective and 
irreversible. It should be remembered that the image of modern Davos was created 
precisely by scientists who managed to skillfully construct the principles of economic 
integration through an informal dialogue and full consideration of the interests of the 
parties involved in integration1. 

To this end, we propose to create a working group of scientists-economists from 
countries who are ready to jointly form and join the Eurasian Economic Union. The 
main task of the proposed group is to develop mechanisms for the functioning and 
scientific support of the political team of the said union by calculations, economic 
analysis, well-reasoned and well-grounded approaches for decision-making, as well as 
professional assistance in developing promising areas of regional and global integration 
with successful utilization of cooperative advantages. 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ  
Համագործակցային առավելությունների օգտագործումը 
տարածաշրջանային ռազմավարական դաշինքների միջոցով. 
Եվրասիական տնտեսական միություն  
Բանալի բառեր. համագործակցության առավելություններ, Եվրասիական 
տնտեսական միություն, մրցունակություն, տարածաշրջանային ռազմավարական 
դաշինքներ, տնտեսական աճ  
 

Միաբևեռից դեպի բազմաբևեռ աշխարհին անցումն ուղեկցվում է տարբեր 
քաղաքական և տնտեսական ցնցումներով: Համաշխարհային ֆինանսական 
ճգնաժամը և արևմտյան քաղաքակրթությունից դուրս «գունավոր» հեղա-
շրջումների տարաբնույթ փորձերը ազդեցության ոլորտները տարածելու փոր-
ձերի ընդամենը մի քանի օրինակներ են: Միևնույն ժամանակ, տարածա-
շրջանային ռազմավարական դաշինքների ձևավորման գործընթացը, որը 
ձեռք է բերել նոր մասշտաբներ, մեր կարծիքով, տնտեսական համաշխար-
հայնացման միտման մի տեսակ հակակշիռ է: Ակնհայտ է, որ մի դեպքում 
նպաստող գործոններն են ազատ առևտուրը և միջազգային կազմակերպու-
թյունների կողմից առևտրային խոչընդոտների վերացմանն ուղղված աստի-
ճանական քայլերը, իսկ մյուս դեպքում՝ տնտեսության առանձին պետություն-
ների կամ ոլորտների ընդհանուր շահերի պաշտպանությունը և պետական 
աջակցության քաղաքական տարրերը:  

                                                             
1 Economist, professor at the University of Geneva Klaus Schwab convened the first conference in 
1971, which became traditional and turned into the World Economic Forum in Davos and today 
serves as a unifying platform for the discussion of global problems by leading politicians, 
economists and intellectuals. 
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Tatul MANASERYAN 
Utilizing cooperative advantages through regional strategic alliances: Eurasian 
Economic Union 
Key words: cooperative advantages, Eurasian Economic Union, competitiveness, regional strategic 
alliances, economic growth 
 

The transition from a unipolar to a multipolar world is accompanied by various political 
and economic upheavals. The global financial crisis and various attempts at "color" coups 
outside Western civilization are just a few examples of attempts to spread spheres of in-
fluence. At the same time, the process of forming regional strategic alliances, which has 
acquired a new scale, is, in our opinion, a kind of counterbalance to the trend of economic 
globalization. Obviously, in one case, the facilitating factors are free trade and gradual 
steps by international organizations to eliminate trade barriers and in the other, the pro-
tection of the common interests of individual states or sectors of the economy and political 
elements of state support. From the point of view of forms of economic integration, only 
the process of regionalization makes it possible to achieve its highest form - the formation 
of an economic and political union, of which the EU is a striking manifestation. 
 
Татул МАНАСЕРЯН 
Использование преимуществ сотрудничества посредством региональных 
стратегических альянсов: Евразийский экономический союз 
Ключевые слова: преимущества сотрудничества, Евразийский экономический союз, 
конкурентоспособность, региональные стратегические союзы, экономический рост 
 

Переход от однополярного к многополярному миру сопровождается различными 
политическими и экономическими потрясениями. Мировой финансовый кризис и 
различные попытки «цветных» переворотов вне западной цивилизации - лишь нес-
колько примеров попыток раздвинуть сферы влияния. В то же время процесс форми-
рования региональных стратегических альянсов, который приобрел новый масштаб, 
на наш взгляд, является своеобразным противовесом тенденции экономической 
глобализации. Очевидно, что в одном случае стимулирующими факторами являются 
свободная торговля и постепенные шаги международных организаций по устра-
нению торговых барьеров, а в другом - защита общих интересов отдельных госу-
дарств или секторов экономики и политические элементы государственной подд-
ержки. С точки зрения форм экономической интеграции, только процесс регио-
нализации позволяет достичь ее высшей формы - образования экономического и 
политического союза, ярким проявлением которого является ЕС. 
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ԱՐՏՈՆԱԳՐԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ1 
 

Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Ինովացիոն և ինստիտուցիոնալ  

լաբորատորիայի ղեկավար, տ.գ.թ., դոցենտ 
Արսեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆ-տի փոխդեկան, տ.գ.թ., դոցենտ 
  

Բանալի բառեր. մտավոր սեփականության շուկա, արտոնագրային հայտեր 
ռեզիդենտներից, բազիսային ինովացիաներ, արտոնագրային հայտեր ոչ 

ռեզիդենտներից, մտավոր ներուժ, արտոնագրերի շուկա 

 
Մտավոր սեփականության շուկան ձևավորվել է 19-րդ դարավերջին, 

որի իրավական կարգավորումը սկսվել է 1883 թվականից 
սեփականության պաշտպանության Փարիզյան կոնվենցիայի2 ընդունմամբ: 
Հաջորդ իրավական ակտը, որը սկսեց կարգավորել ոլորտին առնչվող հիմ-
նախնդիրները, 1886թ. ընդունված Գրականության և արվեստի գործերի 
պաշտպանության Բեռնի կոնվենցիան էր3: Մտավոր սեփականության 
իրավակարգավորման հաջորդ փուլը սկսվեց 20-րդ դարի երկրորդ կեսից: 
1952թ. ընդունվեց Հեղինակային իրավունքի համաշխարհային կոնվենցիան4, 
իսկ 1967թ.՝ Ստոկհոլմյան կոնվենցիան5, որը շրջանառության մեջ դրեց ՛՛Մը-
տավոր սեփականություն՛՛ հասկացությունը և հիմնեց Մտավոր սեփականու-
թյան համաշխարհային կազմակերպությունը: Հետագայում մտավոր սեփա-
կանության իրավակարգավորման հարցերով սկսեց զբաղվել Առևտրի հա-
մաշխարհային կլազմակերպությունը, որն էլ իր հերթին առաջարկեց կարգա-
վորման իր կանոնները։ 

                                                             
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ գիտության կոմիտեի կողմից 19T-5B015 
ծրագրին տրամադրված ֆինանսական աջակցության միջոցների շրջանակներում 
2 Гарибян А. С., Имплементация норм Парижской конвенции об охране промышленной 
собственности в российское законодательство, Аналитика культрологии, М, 2010. С.1 
3 Бернскя конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09 
сентября 1886 года, Женева, ВОИС, # 287, (R), 2007, с.8-9, ст. 2 
4 Н. Тупанценски, Права интелектуальной собственности, нарушения обзор, Проблемы 
экономики и юридической практики, М, 2013, с.1-2 
5 Сафонов Е. Н., Экономические и правовые аспекты коммерциализации результатов 
интелектуальной деятельности, Terra Economicus, 2006, с.1 
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Վերջին տասնամյակներում ծառայությունների ոլորտի ընդլայնումը, գլո-
բալացման արդյունքում տեղի ունեցող մրցակցության ուժեղացումը և նոր 
տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ի հայտ գալը էականորեն արագացրե-
ցին ինովացիաների տեմպերը: Բարձրտեխնոլոգիական կազմակերպություն-
ների մտավոր ակտիվները կազմում են ներկայում կազմում են դրանց շու-
կայական կապիտալացման ավելի քան 90 %-ը: Մտավոր սեփականության 
գործնական կիրառությունը անցում կատարեց նոր մակարդակի՝ ելնելով դրա 
առևտրայնացման արժեքի գնահատումից: Արտոնագրերի տրամադրման 
գործընթացների ծավալների ավելացումը ընդլայնում է արտոնագրերի, ապ-
րանքային նշանների և այլ ակտիվների ներդրումային գրավչությունը: 

Ժամանակակից ինովացիոն զարգացման կարևոր գործոն հանդիսա-
ցավ 21-րդ դարասկզբի տնտեսական ճգնաժամը, որն իր հերթին առա-
ջացրեց ինովացիոն նոր ալիք1: Այս առումով, մտավոր սեփականության ինս-
տիտուտի առկայությունն ունի բազմակի ազդեցություն ինովացիոն վարքա-
գծի և տեխնոլոգիաների զարգացման վրա: Մտավոր սեփականության իրա-
վունքը մշտապես դիտարկվել է որպես շուկայական ուժերի մոբիլիզացման և 
ինովացիոն գործընթացի իրականացման անհրաժեշտ ռեսուրսների արդյու-
նավետ տեղաբաշխման արդյունավետ մեխանիզմ: 

Ըստ Շումպետերի՝ ինովացիոն զարգացումը ներկայացնում է ՛՛ստեղծա-
գործական ոչնչացում՛՛2, որը մշտապես ստեղծում է նորը, անդադար և ոչըն-
չացնելով հինը: Մտավոր սեփականության օբյեկտների պաշտպանության 
արտոնագրային կամ այլ ձևերի տրամադրումը խթանում է ՛՛ինովացիաների 
մրցավազքը՛՛3, քանի որ մտավոր գործունեության տարբեր տեսակի ար-
դյունքների ստեղծումը և դրա հետ կապված արտոնագրի ստացումը կապ-
ված է ինովացիոն օբյեկտներ ստեղծողների կոշտ մրցակցության հետ: 

Տեղեկատվական հեղափոխության զարգացմամբ պայմանավորված, 
էականորեն ընդլայնվեց միջազգային իրավական նորմերով կարգավորվող  
ինտերնետային ցանցի հախուռն տեմպերով զարգացումը, հանգեցրեց մի 

                                                             
1 Глобальная перестройка./отв. ред. акад. А. А. Дынкин, акад. Н. И. Иванова/ ИМЭМО РАН 
–М.: Весь мир, 2014, с.8-9 
2 Шумпетер Й. А. Капитализм, Социализм и Демократия: Пер. С англ./ Предисл. и общ. ред. 
В. С. Автономова.-М.: Экономика, 1995, с. 85 
3 Gollin M. A. Driving Innovation. Intelectual Property Strategies for a Dynamic World. Cambrige 
University Press, 2008, p. 14 
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շարք բարդ հիմնախնդիրների, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում թվային 
ոլորտի իրավական և տնտեսական հարաբերությունների կարգավորմանը։  

Մտավոր սեփականության շուկան ունի մի շարք առանձնահատկու-
թյուններ։ Աեաջին հերթին, այն ընդգրկուն չէ։ Չի իրականացվում գիտական 
բացահայտումների հաշվառում և պաշտպանություն, որն իր հերթին հանգեց-
նում է հիմնարար հետազոտությունների արդյունքների գնահատման հիմնա-
վորված չափանիշների բացակայության։  

Գիտահետազոտական կազմակերպությունների արդյունավետությունը 
գնահատվում է գիտական ամսագրերում հրապարակվող հոդվածների քա-
նակով։ Հատկանշական է, որ նոր գաղափարներով և բացահայտումներով 
պայմանավորված գիտահետազոտական աշխատանքները ավելի դժվար են 
վերցվում հրատարակության։ 2019թ. ԵԱՏՄ անդամ երկրներին, որոնցում 
կենտրոնացված է աշխարհի հետազոտողների 5 տոկոսը,  բաժին է ընկել 
գիտական ամսագրերում հրապարակված հոդվածների ընդամենը 1.85 տո-
կոսը, այն դեպքում, երբ Չինաստանում այն կազմել է 18,9 տոկոս, Ճապո-
նիայում՝ 5.1 տոկոս, իսկ ԱՄՆ-ում՝ 19 տոկոս1:  

Նման չափանիշները լիարժեք չեն գնահատում հիմնարար հետազոտու-
թյունների արդյունքները: Անհրաժեշտ է գնահատել այդ արդյունքները ըստ 
անցած փորձագիտության թվաքանակի և թե դրանցից որքանն են արժանա-
ցել գիտական բացահայտումների շարքին: Այս առումով անհրաժեշտ է հաշ-
վառել գիտական բացահայտումները՝ հիմք ընդունելով հետազոտությունների 
արդյունավետության գնահատականը:  

1967թ. ընդունված Ստոկհոլմյան կոնվենցիայի համաձայն, գիտական 
բացահայտումներն ընդգրկվեցին մտավոր սեփականության իրավունքներով 
պաշտպանվող օբյեկտների շարքում2, իսկ 1978թ. մի շարք երկրների կողմից 
ստորագրվեց գիտական բացահայտումների միջազգային հաշվառման մա-
սին Ժնևյան համաձայնագիրը, սակայն այն այդպես էլ ուժի մեջ չմտավ շա-
հագրգիռ կողմերի ակնհայտ հակազդությունների շնորհիվ: Այնուհանդերձ, 
գիտական բացահայտումների պետական գրանցումը ԽՍՀՄ-ում իրականաց-

                                                             
1 World Development Indicators. Washington: The World Bank, 2019, Table 5 
2 Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը հիմնող 
կոնվենցիա, Հոդված 2. www.wipo.int/wipolex/ru/treaties/text.jsp?file_id=283837 
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վել է 1953-1991թթ, իսկ հետխորհրդային ժամանակաշրջանում այն դա-
դարեցվել է: Չնայած 2000թ. ԱՊՀ անդամ երկրների միջխորհրդարանական 
վեհաժողովի կողմից ընդունվեց գիտական բացահայտումների իրավական 
պաշտպանության մասին մոդելային օրենք, սակայն այն այդպես էլ չարժա-
նացավ կիրառության ԱՊՀ անդամ պետություններից և ոչ մեկում: 

Բացի այդ, նույնիսկ ամենախոշոր և հեռանկարային գիտական բացա-
հայտումները իրենք իրենցով չեն կարող դառնալ արդյունաբերական կիրա-
ռության օբյեկտ: Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի դրանք լրացվեն հայ-
տընագործությունների կլաստերով և վերածվեն բազիսային ինովացիաների: 

Երկրորդ հերթին, մտավոր սեփականության համաշխարհային շուկան 
զարգանում է առաջանցիկ տեմպերով: Ըստ մտավոր սեփականության հա-
մաշխարհային կազմակերպության տվյալների (աղյուսակ 1), 2000-2018 թթ. 
ամբողջ աշխարհում արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից ա-
վելացել է շուրջ 2.7 անգամ, իսկ ոչ ռեզիդենտներից՝ 1.8 անգամ: Ընդհանուր 
առմամբ, ամբողջ աշխարում արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտ-
ներից և ոչ ռեզիդենտներից ավելացել է՝ 1.3 միլիոնից հասնելով մինչև 3.3 
միլիոնի: Հարկ է նկատել, որ արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտ-
ներից զգալի տեմպերով ավելացել է Չինաստանում։ 2018թ.՝ 2000թ. համե-
մատ արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից ավելացել է 54,9 
անգամ, իսկ տեսակարար կշիռն աշխարհում՝ շուրջ 58,6 %-ով։ Հակառակ 
պատկերն է արտոնագրային հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտներից։ Այս 
պարագայում դիտարկվող ժամանակահատվածում դրանք ավելացել են 
ընդամենը 5,5 անգամ, իսկ տեսակարար իսկ աշխարհում՝ 15,6 %-ով։  

Իսկ օրինակ ԱՄՆ-ում արձանագրվել է ճիշտ հակառակ պատկերը։ Այս-
տեղ էլ առաջանցիկ տեմպերով ավելացել են արտոնագրային հայտերի քա-
նակը ոչ ռեզիդենտներից, ի տարբերություն ռեզիդենտներից արտոնագրա-
յին հայտերի քանակի։ 2018թ.՝ 2000թ. համեմատ ԱՄՆ-ում արտոնագրային 
հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտներից ավելացել է 2,3 անգամ (տեսակարար 
կշիռն աշխարհում՝ 32,9%-ով), իսկ ռեզիդենտներից արտոնագրային հայ-
տերն ավելացել են ընդամենը 1,7 անգամ (տեսակարար կշիռն աշխարհում՝ 
12%-ով)։ Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ հայտնագործությունների և գյու-
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տերի ակտիվության համաշխարհային կենտրոնը տեղափոխվում է դեպի 
արևելք, առաջին հերթին՝ դեպի Չինաստան:  

Աղյուսակ 1. Արտոնագրերի համաշխարհային և եվրասիական շուկաների 
զարգացման միտումները1 

Երկիրը 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 
1.Արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից (հատ) 

Աշխարհ 874800 1038800 1237100 1964400 2206900 2243100 2378400 
ՌԴ 23377 23644 28722 29269 26795 22777 24926 

Ղազախստ 1399 1523 1691 1271 993 1055 789 
Բելառուս 994 1166 1759 543 455 434 453 

ՀՀ 119 206 136 113 125 107 101 
Ղրղզստան 80 138 134 122 84 137 121 

ԵԱՏՄ 25969 26677 32442 31318 28452 24510 26390 
%, աշխ նկ 3.2 2.6 2.6 1.6 1.3 1.1 1.1 
Չինաստան 25346 93485 293066 968252 1204981 1245709 1393815 
%, աշխ նկ 2.9 9.0 23.7 49.3 54.6 55.5 58.6 
Ճապոնիա 384201 367960 290081 258839 260244 260292 253630 
%, աշխ նկ 43.9 35.4 23.4 13.2 11.8 11.6 10.7 

ԱՄՆ 164795 207867 241977 288335 295327 293904 285095 
%, աշխ նկ 18.8 20.0 19.6 14.7 13.4 13.1 12.0 

2.Արտոնագրային հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտներից (հատ) 
Աշխարհ 502700 664400 760300 914200 910600 919200 947900 

ՌԴ 8960 8609 13778 16248 14792 14106 13031 
Ղազախստ 116 103 273 232 231 173 193 
Բելառուս 204 296 174 148 66 90 94 

ՀՀ 8 2 6 2 1 3 4 
Ղրղզստան 4 3 6 4 5 9 8 

ԵԱՏՄ 9292 9013 14237 16634 15095 14381 13330 
%, աշխ նկ 1.8 1.4 1.9 1.8 1.7 1.6 1.4 
Չինաստան 26560 79842 98111 133612 133522 135885 148187 
%, աշխ նկ 5.3 12.0 12.9 14.6 14.7 14.8 15.6 
Ճապոնիա 35342 59118 54517 59882 58137 58189 59937 
%, աշխ նկ 7.0 8.9 7.2 6.6 6.4 6.3 6.3 

ԱՄՆ 131100 182866 248249 301075 310244 313052 312046 
%, աշխ նկ 26.0 27.5 32.7 32.9 34.0 34.0 32.9 

 
                                                             
1 Կազմված է մեր կողմից՝ ըստ Մտավոր սեփականության համածխարհային 
կազմակերպության տվյալների// https://www3.wipo.int/ipstats/index.htm?tab=patent 
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Իսկ ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ-պետություններին, ապա դրանք 
գտնվում են մտավոր սեփականության համաշխարհային շուկայի բավակա-
նին ցածր հորիզոնականներում: ԵԱՏՄ անդամ-պետություններում արտոնա-
գրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից 2000-2018թթ ավելացել է ընդա-
մենը 1.01 անգամ, իսկ դրանց տեսակարար կշիռը աշխարհում նույնիսկ նը-
վազել է՝ նույն ժամանակահատվածում 3.2 %-ից հասնելով ընդհուպ մինչև 1.1 
%-ի: Արտոնագրային հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտներից նույնպես ավե-
լացել է չնչին տեմպերով: Դիտարկող ժամանակահատվածումը դրանք ավե-
լացել են 1.4 անգամ, իսկ մասնաբաժինը աշխարհում 1.8 %-ից նվազել է՝ հաս-
նելով 1.4 %-ի: Ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի քանակով ԵԱՏՄ 
անդամ-պետություններից առաջատար է Ռուսաստանի Դաշնությունը: Եթե 
համեմատենք օրինակ Հայաստանի և Ղրղզստանի հետ, ապա շուրջ 200 
անգամ արտոնագրային հայտերը ռեզիդենտներից ավել են Ռուսաստանում, 
իսկ Ղազախստանի և Բելառուսի հետ համեմատած՝ 23 անգամ: ԵԱՏՄ ան-
դամ-պետություններից միայն Ռուսաստանում և Ղրղզստանում է դիտարկվել 
ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի քանակի աճ, իսկ մնացած երեք 
պետություններում 2018թ.՝ 2000թ համեմատ դրանք ունեցել են նվազման մի-
տում: Ռուսաստանում արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից 
2018թ.՝ 2000թ. համեմատ ավելացել է 1.06 անգամ, իսկ Ղրղզստանում՝ 1.5 
անգամ, ինչը վկայում է վերջինիս մտավոր սեփականության շուկայի զար-
գացման դրական շարժընթացի մասին: Ոչ բարվոք պատկեր է ինչպես Ղա-
զախստանի, այնպես էլ Բելառուսի և Հայաստանի մտավոր սեփականության 
շուկաներում: Մասնավորապես՝ Ղազախստանում 2018թ.՝ 2000թ. համեմատ 
արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտներից նվազել է 1.7 անգամ, 
Բելառուսում՝ 2.1 անգամ, իսկ մեր հանրապետությունում՝ 1.1 անգամ: Նման 
պատկեր է նաև ոչ ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի պարագայում: 
Ոչ ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի քանակով ԵԱՏՄ-ում նույնպես 
առաջատար է Ռուսաստանը, ուր Ղազախստանի համեմատ 67 անգամ ավել 
են ոչ ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի քանակը, Բելառուսի հա-
մեմատ՝ 138 անգամ, իսկ Ղրղզստանի և Հայաստանի համեմատ՝ ավելի քան 
2000 անգամ: Ինչպես տեսնում ենք, Ղրղզստանում և Հայաստանում արտո-
նագրային հայտերը ոչ ռեզիդենտներից գտնվում են շատ ցածր մակարդա-
կում, ինչը վկայում է այդ ցուցանիշի գծով մտավոր սեփականության շուկա-
յում այդ երկրների մասնակցության բավականին ցածր մակարդակի մասին: 
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ԵԱՏՄ-ում միայն Ռուսաստանում, Ղազախստանում և Ղրղզստանում է 
դիտարկվել ոչ ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի քանակի աճ, իսկ 
մնացած երկուսում 2018թ.՝ 2000թ. համեմատ դրանք ունեցել են նվազման 
միտում: Ռուսաստանում արտոնագրային հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտնե-
րից 2018թ.՝ 2000թ. համեմատ ավելացել է 1.4 անգամ, Ղազախստանում՝ 1.6 
անգամ, իսկ Ղրղզստանում՝ 2 անգամ: Ինչ վերաբերում է Բելառուսին և 
Հայաստանին, ապա դիտարկող ժամանակահատվածում արձանագրվել է ոչ 
ռեզիդենտներից արտոնագրային հայտերի առանց այդ էլ սակավ քանակի 
նվազեցում: Մասնավորապես՝ Բելառուսում 2018թ.՝ 2000թ. համեմատ արտո-
նագրային հայտերի քանակը ոչ ռեզիդենտներից նվազել է 2.1 անգամ, իսկ 
մեր հանրապետությունում՝ 2 անգամ: 

Այս ամենը վկայում է այն մասին, որ ԵԱՏՄ անդամ-պետություններում 
մտավոր սեփականության շուկան զարգանում է բավականին ցածր տեմ-
պերով՝ զրկելով օտարերկրյա ընկերություններին դրանց օգտագործման հը-
նարավորություններից: Մտավոր սեփականության կանոնակարգման միջազ-
գային նորմերը ավելի շատ բավարարում են օտարերկրյա ընկերությունների 
հետաքրքրությունները, իսկ պետական մարմինները չափազանց քիչ ուշա-
դրություն են դարձնում սեփական մտավոր ներուժիզարգացմանն ու արդյու-
նավետ օգտագործմանը:  Այս համատեքստում ԵԱՏՄ անդամ-պետություննե-
րի գերխնդիրն է ապահովել սեփական մտավոր ներուժի խոշորամասշտաբ 
կիրառությունն ու հետագա զարգացումը:  

Մտավոր սեփականության ոլորտում կիրառվող ռազմավարությունը 
պետք է լինի այնպիսին, որ հնարավորինս նպաստի վերոնշյալ բացասական 
միտումների հաղթահարմանը, ԵԱՏՄ անդամ-պետությունների մտավոր նե-
րուժի կիրառման արդյունավետության բարձրացմանը: Եվ քանի որ գլոբա-
լացումը հզոր ճնշում է գործադրում ժամանակակից միջազգային իրավակար-
գավորման գործընթացի, ինչպես նաև պետության սուվերենության վրա, ա-
ռանձին դեպքերում ձգտելով լուծել սեփական խնդիրները մյուսների հաշվին, 
ապա լուծումը իրավական դաշտում է՝ բարի մտադրություններով հասնելու 
փոխհամաձայնեցման՝ հաշվի առնելով բոլոր կողմերի հետաքրքրություն-
ները: 
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Ատոմ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Արսեն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Արտոնագրային շուկայի զարգացման եվրասիական միտումները 
Բանալի բառեր. մտավոր սեփականության շուկա, արտոնագրային հայտեր 
ռեզիդենտներից, բազիսային ինովացիաներ, արտոնագրային հայտեր ոչ 
ռեզիդենտներից, մտավոր ներուժ, արտոնագրերի շուկա 
 

Արտոնագրերի համաշխարհային շուկան զարգանում է հախուռն տեմպերով: 
2000-2018թթ. աշխարհում արտոնագրային հայտերի քանակը ռեզիդենտնե-
րից ավելացել է 54,9 անգամ, իսկ ոչ ռեզիդենտներից՝ 5,5 անգամ: Սակայն 
փաստ է, որ որ հայտնագործությունների և գյուտերի ակտիվության համաշ-
խարհային կենտրոնը տեղափոխվում է դեպի արևելք, առաջին հերթին՝ դե-
պի Չինաստան: Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ անդամ-պետություններին, ապա 
դրանք գտնվում են մտավոր սեփականության համաշխարհային շուկայի 
բավականին ցածր հորիզոնականներում: Այս համատեքստում ԵԱՏՄ անդամ 
պետությունների գերխնդիրն է ապահովել սեփական մտավոր ներուժի խոշո-
րամասշտաբ կիրառությունն ու հետագա զարգացումը:  
 
Атом МАРГАРЯН, Арсен ПЕТРОСЯН 
Анализ евразийских тенденций развития патентного рынка  
Ключевые слова: рынок интеллектуальной собственности, патентные заявки от 
резидентов, базовые инновации, патентные заявки от нерезидентов, интеллектуальный 
потенциал, патентный рынок 
 

Патентный рынок развивается бурными темпами. С 2000 по 2018 гг. в мире коли-
чество заявок на регистрацию товарных знаков от резидентов увеличилось при-
мерно в 54,9 раза, а от нерезидентов - в 5,5 раза. Однако следует отметить, что ми-
ровой центр активности изобретений перемещается на восток, прежде всего в Ки-
тай. Что касается отдельных государствах-членах ЕАЭС, то они находятся на от-
носительно низком уровне на мировом рынке интеллектуальной собственности.  В 
этом контексте главная задача государств-членов ЕАЭС - обеспечить масштабное 
использование и дальнейшее развитие собственного интеллектуального потен-
циала. 
 

Atom MARGARYAN, Arsen PETROSYAN 
Analysis of Eurasian patent market development trends 
Key words: intellectual property market, patent applications from residents, basic innovations, 
patent applications from non-residents, intellectual potential, patent market 
 

The patent market is developing at a rapid pace. From 2000 to 2018 in the world, the 
number of applications for registration of trademarks from residents has increased by 
about 54,9 times, and from non-residents - by 5,5 times. However, it should be noted 
that the world center of invention activity is moving to the east, primarily to China. As 
for individual EAEU member states, they are at a relatively low level in the global 
intellectual property market. In this context, the main task of the EAEU member states 
is to ensure the large-scale use and further development of their own intellectual poten-
tial.  
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ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Աննա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
ՀՊՏՀ տնտ. ինֆ և տեղ. համ. ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. որոշումների կայացմանը նպաստող համակարգեր, DSS 

համակարգեր, CDSS համակարգեր, տեղեկատվական համակարգերի 
արդյունավետություն,որոշում կայացնող,մոդել, մեթոդ 

 
Որոշումների կայացման տեսությունը գիտական հետազոտությունների 

ոլորտ է, որն ընդգրկում է մաթեմատիկայի, վիճակագրության, տնտեսագի-
տության, մենեջմենթի և հոգեբանության հասկացություններ ու մեթոդներ, 
ուսումնասիրում է մարդկանց կողմից տարբեր խնդիրների, լուծումների ընտ-
րության օրինաչափությունները, ինչպես նաև առավել արդյունավետ որոշում-
ների որոնման միջոցները: Ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիա-
ների արագ տեմպերով զարգացումը հանգեցրել է տեղեկատվության զգալի 
աճի: Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը թույլ է տալիս կատարել ավելի ճշգրիտ 
հաշվարկներ և իրականացնել մանրամասն վերլուծություններ, սակայն որո-
շում կայացնելը դարձնում է ավելի դժվար ու բարդ գործընթաց: Որոշումների 
կայացման գործընթացն առավել արդյունավետ իրականացնելու նպատակով 
ներկայումս կիրառվում են տեղեկատվական համակարգեր, որոնք իրակա-
նացնում են որոշումների կայացման հիմք հանդիսացող տվյալների վերլուծու-
թյուն: Նման համակարգերը կոչվում են որոշումների կայացմանը նպաստող 
(Decision Support System (DSS)) համակարգեր: Կարևորելով կազմակերպու-
թյուններում որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգերի դերը, դրա 
նշանակալի դրական ազդեցությունը կազմակերպության  եկամտաբերու-
թյան, կազմակերպություններում աշխատակիցների աշխատանքի ժամանա-
կի կրճատման վրա՝ հոդվածում  ներկայացվել է համակարգի տեսակները և 
իրականցվել է որոշումների ընդունման որոշ մեթոդների վերլուծություն:  

Որոշում կայացնելու խնդիրը գոյություն ունի տնտեսության կառավար-
ման գործունեության գրեթե բոլոր ոլորտներում: Բիզնես-կառավարիչը պետք 
է որոշում կայացնի ձեռնարկության գործունեության ամբողջ ընթացքում: Ըն-
տըրված որոշումը պետք է լինի ներկայացված այլընտրանքներից լավագույ-
նը, միևնույն ժամանակ որոշումների օպտիմալության բացակայությունը հան-
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գեցնում է հնարավորությունների և ռեսուրսների զգալի կորուստների: Իսկ 
որքան կորուստները շատ են, այնքան իրավիճակը բարդ է: Գոյություն ունի 
մի քայլերի հաջորդականություն, որն անհրաժեշտ է կատարել որոշում կա-
յացնելիս, սակայն կորուստներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է որոշում 
կայացնելիս հաշվի առնել հետևյալ քայլերի հաջորդականությունը:  

Առաջին հերթին որոշում կայացնելուց առաջ պետք է հստակ սահմանել 
նպատակը, այսինքն պետք է հստակ սահմանել այն խնդիրը, որը պետք է 
լուծել և անհրաժեշտ է հասկանալ, թե ինչու՞ պետք է լուծել հենց այդ խնդիրը: 
Որոշում կայացնելու երկրորդ քայլը տեղեկատվության հավաքագրումն է: Կա-
րևոր է հավաքագրել խնդրին անմիջականորեն կապված տեղեկատվություն, 
որը կօգնի ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ է պետք անել խնդիրը լուծելու հա-
մար: Տեղեկատվություն հավաքագրելիս անհրաժեշտ է կազմել բոլոր այլ-
ընտրանքների ցանկը, և նույնիսկ նրանք, որոնք ի սկզբանե կարող են անի-
րական թվալ: Երրորդ քայլը, որը պետք է անի որոշում կայացնողը հետե-
վանքների դիտարկումն է: Այս քայլը կարող է նույնքան կարևոր լինել, որքան 
առաջին քայլը, քանի որ այն կօգնի որոշել, թե ինչպես կանդրադառնա 
վերջնական որոշումը տվյալ կազմակերպության գործունեության վրա: Այս 
քայլում որոշում կայացնողը  պետք է դիտարկի, թե ինչպիսին կարող է լինել 
որոշման արդյունքները, պետք է հասկանա , թե ինչպես դա կազդի կազմա-
կերպության հետագա  գործունեության վրա: Այն բանից հետո, երբ հստակ 
սահմանվել է նպատակը, հավաքվել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և  կըշ-
ռադատվել դրա հետևանքները, պետք է կատարել ընտրություն և կայացնել 
վերջնական որոշում: Վերջնական որոշում կայացնելուց հետո անհրաժեշտ է 
գնահատել որոշումը: Այս վերջին քայլը, հավանաբար, նույնքան կարևոր է, 
որքան առաջինը, եթե ոչ ավելի կարևոր, քանի որ այն կօգնի զարգացնել 
որոշումներ կայացնելու հմտությունները հետագա խնդիրների լուծման հա-
մար: Սակայն պետք է գիտակցել, որ գուցե որոշ ժամանակ պահանջվի 
վերջնական արդյունքը տեսնելու համար։ Ինչպես նաև շատ հավանական է, 
որ ընտրված առաջին որոշումը չգործի և անհրաժեշտություն լինի վերադառ-
նալ երկրորդ քայլին և ընտրել մեկ այլ տարբերակ: 

Վերոնշյալից պարզ է դառնում, որ որոշումների կայացման գործընթացը 
անմիջականորեն կապված է մեծ ծավալի տեղեկատվության մշակման և կա-
ռուցման հետ: Այսպիսով, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների անընդհատ 
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զարգացումը հանգեցրեց տեղեկատվական համակարգերի ստեղծմանը, 
որոնք նախատեսված են որոշումների կայացման համար: Մարդն ու համա-
կարգը լրացնում են միմյանց. համակարգը գեներացնում է բոլոր հնարավոր 
տարբերակների առաջացումը, իսկ մարդը հասկանում է նպատակը և գնա-
հատում վերջնական արդյունքը: Այս ամենը ճանապարհ հարթեց որոշում-
ների կայացմանը նպաստող համակարգերի ստեղծման համար, և համա-
կարգերը արագ տեմպերով սկսեցին ներգրավվել մարդու գործունեության 
ավելի շատ և նոր ոլորտներ: Բացի բիզնես ոլորտից այս համակարգերը կի-
րառվում են նաև այլ նպատակներով։ Օրինակ՝ վերջերս որոշումների կայաց-
ման համակարգերը սկսել են լայն  կիրառություն ունենալ  բժշկության գրեթե 
բոլոր ոլորտներում: Համակարգը հաջողությամբ ներդրվել է սիրտ-անոթային 
վիրաբուժության, կլինիկական և փորձարարական վիրաբուժության մեջ, 
ստեղծվել է համակարգ, որը կանխատեսելու է գերծանր քաշ ունեցող մարդ-
կանց մոտ լեղապարկի հիվանդության ռիսկը, կա նաև համակարգ, որը 
հայտնաբերում է շագանակագեղձի քաղցկեղի ռիսկի  խմբերը և իրականաց-
նում է շագանակագեղձի բիոպսիայի ավտոմատացված վերլուծություն: Հա-
մակարգերի ներդրումը լավ արդյունքների է հասել նաև այլ ոլորտներում, 
ինչպիսիք են սպորտը, ապահովագրությունը, հյուրանոցային համալիրների 
ավտոմատացումը, շինանարությունը, առևտուրը: 

Ինչպես նշվեց, որոշումների կայացման համակարգերը բացի բիզնես 
ոլորտից մեծ կիրառելիություն ունեն բժշկության մեջ: Հնարավոր սխալները 
նվազագույնին հասցնելու համար առողջապահության ոլորտում հաջող ներ-
դըրվել են բժշկական որոշումների կայացման համակարգերը (Clinical Deci-
sion Support Systems): Ստորև աղյուսակով ներկայացված է բժշկական որո-
շումների կայացման վիճակագրությունը ըստ տարածաշրջանների: Կլինիկա-
կան որոշումների աջակցության համակարգերի գլոբալ շուկան կանխատես-
վում է, որ 2018թ. գնահատված 1,001,9 մլն ԱՄՆ դոլարից 2023-ին կհասնի 
1,752,0 մլն ԱՄՆ դոլարի `աճելով 11,8%-ով: Աշխարհագրական տեսանկյու-
նից, Հյուսիսային Ամերիկայի շուկան 2017թ. ամենամեծ մասնաբաժինն ուներ 
համաշխարհային կլինիկական որոշումների աջակցության համակարգերի 
շուկայում: 2017թ. գլոբալ թվային առողջապահության ոլորտի ֆինանսավո-
րումը աճել է 42% -ով և կազմել 7,2 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որից CDSS-ը ստացել է 
514 մլն ԱՄՆ դոլար: Նման ֆինանսավորումը օգնում է CDSS ընկերություննե-
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րին և բժշկական հետազոտական խմբերին ներդրումներ կատարել և համա-
գործակցել նորարարական լուծումներ տալու համար: Նման համագործակ-
ցությունն օգնում է զարգացնել CDSS գործիքներ, որոնք թույլ են տալիս ա-
ռողջապահական ծառայություններ մատուցողներին և նրանց հիվանդներին 
լավագույն որոշում կայացնել՝ ելնելով հատուկ հանգամանքներից: 

 
Գծապատկեր 1  Բժշկական որոշումների կայացման ներդրման 

վիճակագրությունը ըստ տարածաշրջանների 

Ասիայում և Ավստրալիայում, կանխատեսվել է, որ հանրային առողջա-
պահական ծրագրերի կիրառումը 2014-2018թթ. խթանելու էր առողջապահու-
թյան ոլորտի ծախսերը միջինը 8.1%: Ոլորտի ծախսերի արագ աճ էր սպաս-
վում նաև Մերձավոր Արևելքում և Աֆրիկայում1` 2014-2018թթ. տարեկան մի-
ջին աճը` 8.7%, իսկ Լատինական Ամերիկայում առողջապահական ծախսերը 
2014-2018թթ. տարեկան միջինը պետք է ավելանային 4,6%-ով, 2013թ. Բը-
րազիլիայի առողջապահական ընդհանուր ծախսերը գնահատվել են ՀՆԱ-ի 
9.1%-ը: CDSS-ի կիրառման շնորհիվ կարելի առողջապահական ծախսերը 
կարելի է հասցնել նվազագունի: Սակայն, չնայած այն հանգամանքին, որ 
որոշումների կայացմանը նպաստող համակարգերը  բավականին արագ 
տեմպերով աճում և ներդրվում են կազմակերպությունների կառավարման 
մեջ, այնուամենայնիվ, ներկայումս գոյություն չունի որոշումների կայացման 
համակարգերի հստակ սահմանված հասկացություն: Մյուս կողմից, գոյու-
թյուն ունեն որոշումների կայացմանն նպաստող համակարգերի բազմաթիվ 

                                                             
1 Աղբյուրը ` The Economist Intelligence Unit 2014 թ. Մայիս 
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սահմանումներ, որոնք, ընդհանուր առմամբ, ունեն նույն նշանակությունը: 
Դրանցից են՝ 

 տվյալների մշակման ընթացակարգեր՝ մոդելների օգտագործմամբ, 
որոնք օգնում են կառավարիչներին կայացնել ճիշտ որոշումներ1: 

 ինտերակտիվ ավտոմատացված համակարգեր, որոնք օգնում են 
կայացնել որոշումներ՝ հիմնվելով տվյալների և մոդելների վրա2: 

 համակարգ, որն օգտվողներին թույլ է տալիս ստանալ հասանելիու-
թյուն տվյալներին և մոդելներին, որի շնորհիվ էլ  նրանք կարող են կայացնել 
լավագույն որոշումը3: 

Ցանկացած որոշում կայացնելու գործընթաց, լինի դա անձնական, թե 
գործնական բնույթի որոշում, կարող է ներառել նույնքան շատ ընտրություն, 
որքան հենց բուն որոշումը: Շատ հաճախ որոշում կայացնողը կարողանում է 
ինքնուրույն կատարել որոշում, սակայն երբեմն անհրաժեշտություն է առա-
ջանում որոշում կայացնել աշխատանքային թիմի հետ, ինչն էլ պահանջում է 
բավականին շատ ժամանակ ու ռեսուրսները: Այսպիսով, ինչպե՞ս որոշել, թե 
որ մոտեցումն է լավագույնը: Գոյություն ունեն որոշումների  կայացման  հա-
մակարգված մոդելներ, որոնք օգնում են որոշում կայացնողին առկա այլըն-
տրանքներից ընտրել լավագույնը: Այդպիսի մոդելներից է Վրում-Յեթոն որո-
շումների կայացման համակարգված մոդելը4, որը թույլ է տալիս որոշումների 
կայացման գործընթացում կարգուկանոն մտցնել: Այն կարող է նաև օգնել ըն-
տըրել որոշում կայացնելու ամենաարդյունավետ միջոցները: Այս մոդելը օգ-
նում է ղեկավարին, ելնելով գործունեության ներկա վիճակից, ընտրել որո-
շումների կայացման լավագույն մոտեցումը: Այն ի սկզբանե մշակվել է Վիկ-
տոր Վրումի և Ֆիլիպ Յեթոնի կողմից 1973թ.։ Բազմաթիվ հետազոտողներ 
պարզել են, որ որոշում կայացնողը և իր աշխատանքային թիմը  ավելի ար-
դյունավետ և գոհ են, երբ հետևում են այս մոդելին: Վրում-Յեթոնի մոդելն 
այնքան պարզ է, որ այն կարելի կիրառել կազմակերպության ցանկացած 
մակարդակում։ Սակայն երբեմն նոր կամ անսովոր իրավիճակներում մոդելը  

                                                             
1 Little I.D.C. Models and Managers: The Concept of a Decision Calculus. Management Science, 
1970թ. N 8. 
2 Power D. J. Web-based and model-driven decision support systems: concepts and issues. 
Americas Conference on Information Systems, Long Beach, California, 2000թ. 
3  Edwards J.S. Expert Systems in Management and Administration. Are they really different from 
Decision Support Systems? // European Journal of Operational Research, 1992թ. էջ 114—121. 
4 տե՛ս https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_91.htm  
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կարող է մի փոքր երկարատև աշխատել։ Գործնականում, մոդելի կիրառու-
մից ղեկավարները, անկախ այն բանից, թե որոշում են կայացնում առօրյա 
խնդիրների վերաբերյալ, թե ավելի բարդ խնդիրների հետ գործ ունեն, կըս-
տանան խնդրի լուծման ճիշտ մոտեցում։ Սակայն նախքան մոդելի կիրա-
ռումը  պետք է հաշվի առնել այս երեք գործոնները՝ 

1. Որոշման որակ 
2. Աշխատանքային թիմի նվիրվածություն:  
3. Ժամանակի սահմանափակումներ:  

Վրում-Յեթոն մոդելը  աշխատում է «այո / ոչ» սկզբունքով յոթ հարցերին 
պատասխանելու միջոցով, որոնց ղեկավարը պատասխանելով՝ գտնում է  
տվյալ իրավիճակի համար լավագույն որոշում կայացնելու գործընթացը: 
Հարցերից յոււրաքանչյուրին պատասխանելիս՝ ղեկավարը անցնում է հաջորդ 
հարցերին։ Այսինքն, կարելի է ասել որոշման ծառի միջոցով որոշում կայաց-
նողը որոշում է որոշումների կայացման լավագույն գործընթացը: Պետք է  նը-
շել, որ Վրում-Յեթոնը մոդելն օգտակար է, բայց պարտադիր չէ, որ համա-
պատասխանի բոլոր իրադարձություններին: Մոդելի թերություններից կարելի 
է նշել, որ այն բաց է թողնում մի քանի կարևոր նկատառումներ, և դրա կոշտ 
կառուցվածքը նշանակում է, որ այն չի կարող հաշվի առնել նրբությունները, 
ինչպիսիք են ղեկավարի աշխատանքային թիմի հույզերն ու դինամիկան և ա-
ռաջադրանքի բարդությունը: Առաջարկված յոթ հարցերը շատ իրավիճակնե-
րում կարող են լինել ոչ ճիշտ: Օրինակ, «կարևորությունն» ու «որակը» անո-
րոշ տերմիններ են, և դրանց համար կարող է դժվար լինել ուղղակի «այո» 
կամ «ոչ» պատասխաններ տալը: Հետագայում, Վրումն ու Արթուր Յագոն 
անդրադարձան այս թույլ կողմերին և 1988թ. «Նոր առաջնորդությունը» գըր-
քում փոփոխեցին նախնական մոդելը: Նոր մոդելն ավելի բարդ է և նե-
րառում է մի քանի լրացուցիչ հարցեր, որոնք թույլ են տալիս օգտվողներին 
իրենց որոշումը կայացնելիս հաշվի առնել նաև այլ սահմանափակումներ, 
ինչպիսին է աշխարհագրական դիրքը: Այն նաև օգտագործում է մաթեմատի-
կական բանաձև, որը կօգնի մարդկանց ճշգրտորեն որոշել իրենց իրավիճա-
կի վերաբերյալ որոշումների կայացման օպտիմալ գործընթացը: Մոդելի նոր 
տարբերակը հաճախ անվանում են Վրամ-Յագո կամ Վրում-Յեթոն-Յագո: 
Այս մոդելի հիմքում ընկած ենթադրությունն այն է, որ ոչ մի ղեկավարման ոճ 
կամ որոշում կայացնելու գործընթաց չի համապատասխանում բոլոր իրավի-
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ճակներին: Յուրաքանչյուր որոշում կայացնող՝ տվյալ իրավիճակին առավե-
լագույնս հարմար ընթացք տալու համար պետք է հաշվի առնի մի շարք գոր-
ծոններ: Դրանք ներառում են ժամանակի սահմանափակումները, թիմի մաս-
նակցության անհրաժեշտ մակարդակը և վերջնական որոշման որակը: Մո-
դելը տրամաբանորեն շրջում է այս գործոնների միջով՝ օգնելու որոշում կա-
յացնողին բացահայտել առավել համապատասխան գործընթացն ու ոճը: Այն 
հատկապես օգտակար է այն ղեկավարների համար, ովքեր փորձում են հա-
վասարակշռել մասնակցային կառավարման առավելությունները և արդյու-
նավետ որոշումներ կայացնելու անհրաժեշտություն ունեն: 

Որոշումների կայացման մեկ այլ մոտեցում է Քեփներ-Տրեգո մոտեցու-
մը1, որն ապահովում է արդյունավետ, համակարգված շրջանակ որոշումների 
կայացման մասին տեղեկություն հավաքելու, կազմակերպելու և գնահատելու 
համար: Այն մշակվել է Չարլզ Քեփներ և Բենյամին Բ. Տրեգոյի կողմից 1960-
ականներին, և առաջին անգամ այդ մասին գրել են «Ռացիոնալ մենեջերը» 
(1965թ.) գրքում: Մոտեցումը լայն կիրառություն ունի NASA-ում, General Mo-
tors-ում և աշխարհի առաջատար այլ կազմակերպություններում: Քեփներ-
Տրեգո մոտեցումը հիմնված է այն նախադրյալի վրա, որ ցանկացած որոշման 
վերջնական նպատակը «հնարավոր լավագույն» ընտրություն կատարելն է: 
Այսպիսով, որոշում կայացնելիս որոշում կայացնողը բախվում է որոշակի 
ռիսկերի հետ  և  Քեփներ-Տրեգոի կարևոր առանձնահատկությունն է՝ օգնել 
գնահատել և մեղմացնել այդ որոշման ռիսկերը: Քեփներ-Տրեգո մատրիցի 
մոտեցումը ուղղորդում է դնել նպատակներ, ուսումնասիրել այլընտրանքները 
և դասել դրանք ըստ առաջնահերթության, ուղղորդում է գտնել լավագույն 
այլընտրանքների ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև վերջնական «լավա-
գույն» այլընտրանքը: Մոդելը նաև օգնում է վերահսկել խնդիրները, որոնք 
կառաջանան որոշման արդյունքում: Այս տեսակի մանրամասն ռիսկերի վեր-
լուծությունը որոշում կա-յացնողին օգնում է անաչառ որոշում կայացնել: Քեփ-
ներ-Տրեգո մատրիցան բաղկացած է չորս հիմնական քայլերից՝ 

1. իրավիճակի գնահատում,  
2. խնդիրների վերլուծություն,  
3. որոշման վերլուծություն,  
4. պոտենցիալ խնդրի վերլուծություն: 

                                                             
1 տե՛ս https://www.mindtools.com/pages/article/newTED_94.htm  
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Այս գործընթացի յուրաքանչյուր փուլն անցնելը որոշում կայացնողին 
կօգնի հասնել «հնարավոր լավագույն ընտրության»՝ հաշվի առնելով նրա գի-
տելիքներն ու ըմբռնումը որոշման վրա դրված խնդիրների վերաբերյալ: 

Որոշումների կայացման մեկ այլ մոդել է TDODAR մոդելը1: TDODAR-ը ա-
վիացիայի ոլորտում որոշումներ կայացնելու հանրաճանաչ գործիք է: Օդա-
չուները հաճախ օգտագործում են դրա վեց հաջորդական քայլերը, որպեսզի 
կարողանան լուծել այն խնդիրները, որոնք առաջացել են թռիչքի ժամանակ: 
Մոդելի վեց հաջորդական քայլերը հետևյալն են՝ 

 
Գծապատկեր 2  TDODAR մոդելի փուլերը 

Ըստ սխեմայի  մոդելի առաջին քայլը ժամանակն է։ Այսինքն շատ կա-
րևոր է հենց սկզբից իմանալ, թե որոշում կայացնողը որքան ժամանակ ունի 
դրա իրականացման համար: Ժամանակի մասին ճիշտ տեղեկատվությունը 
կօգնի հասկանալ և գնահատել հետագա քայլեր կատարելու հաջորդականու-
թյունը: Հաջորդ քայլը ախտորոշումն է։ Այսինքն՝ այս փուլում որոշում կայաց-
նողը ուսումնասիրում է ռեսուրսները և պարզում, թե որոնք են իր խնդիրնե-
րը: Այս գործիքը հիմնականում կիրառվում է միջին ծանրության խնդիրների 
լուծման համար: Մանրակրկիտ ախտորոշումը կարևոր փուլ է հետագա վատ 
որոշումներից խուսափելու համար: Հաջորդ փուլը ընտրանքներն են: Այստեղ 

                                                             
1  տե՛ս  https://www.mindtools.com/pages/article/tdodar-decision-model.htm  
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կարևոր է դիտարկել ընտրանքների հնարավորինս շատ տարբերակներ, որ-
պեսզի հետագայում հնարավորինս հեշտ լինի գտնել լուծման տարբերակներ: 
Կարևոր քայլ է որոշում կայացնելու փուլը: Անհրաժեշտ է դիտարկված տար-
բերակներից ընտրել լավագույնն ու խելամիտը և անցնել հաջորդ փուլին: 
Հինգերորդ փուլը որոշման իրականացման փուլն է: Եվ վերջին ամենակա-
րևոր փուլը վերանայման փուլն է: Այստեղ պետք է որոշում կայացնողը գնա-
հատի, թե ինչպես է ընթանում իր պլանավորածը: Եթե որոշում կայացնողը 
կատարել է ճիշտ որոշում և տեսնում է ակնկալվող արդյունքները, ապա խըն-
դիրը լուծված է։ Իսկ եթե խնդիրը չի շտկվում և ավելի է վատանում, ապա 
պետք է անցնել մոդելի մեկ այլ ցիկլի: TDODAR մոդելը հատկապես օգտա-
կար է արտակարգ իրավիճակներում որոշումներ կայացնելիս։ Այս մոդելով 
աշխատելիս պետք է հետևել քայլերին՝ խնդրի լուծման ճանապարհը գտնելու 
համար, որն էլ օգնում է խուսափել խուճապից և կայացնել ճիշտ որոշում:  

Այսպիսով, որոշումների կայացումը կազմակերպությունների արդյունա-
վետ կառավարման համար, ունի կենսական նշանակություն. օպտիմալ որո-
շում կայացնելը այն «ապրանքատեսակներից» է, որի ճիշտ կիրառությունը 
կարող է մեծ ազդեցություն ունենալ կազմակերպություների վրա՝ հնարավո-
րություններ ստեղծելով վերջիններիս համար գործունեություն ծավալելու գլո-
բալ մասշտաբով: Համակարգի կիրառման փորձառությունը ցույց է տալիս, 
որ դրա օգտագործումը չի պահանջում ժամանակի և ռեսուրսների զգալի 
ծախսեր: Եվ քանի որ արդյունավետ որոշում կայացնելը ուղիղ կապ ունի 
կազմակերպության եկամտաբերության, աշխատողների աշխատաժամանա-
կի կրճատման հետ, ապա անհրաժեշտ է ընտրել որոշումների կայամացման 
ճիշտ մոդել:  
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Աննա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
Որոշումների կայացմանը նպաստող տեղեկատվական համակարգերի 
հիմնական մեթոդների վերլուծությունը 
Բանալի բառեր. որոշումների կայացմանը նպաստող համակարգեր, CDSS 
համակարգ, որոշում կայացնող, մոդել և մեթոդ 
 

Մեծ ծավալի տեղեկատվությունը թույլ է տալիս կատարել ավելի ճշգրիտ հաշ-
վարկներ և իրականացնել մանրամասն վերլուծություններ, սակայն որոշում 
կայացնելը դարձնում է ավելի դժվար ու բարդ գործընթաց: Այդ գործընթացն 
արդյունավետ դարձնելու համար կիրառվում են որոշումների կայացմանը նը-
պաստող տեղեկատվական համակարգերը: Այդ համակարգերը կարելի է 
ասել ՛՛նոր՛՛ ու զարգացող համակարգեր են: Եվ քանի որ որոշումների ճիշտ 
կայացումը կարևոր նշանակություն ունի կազմակերպության  եկամտաբերու-
թյան, աշխատողների աշխատաժամանակի կրճատման համար, այդ պատ-
ճառով համակարգերի կիրառությունը օրեցօր աճում է: Հոդվածում ներկա-
յացվել է որոշումների կայացման համակարգված մոդելներից մի քանիսը: 
 

Анна ГАБРИЕЛЯН 
Анализ основых методов принятия решений информационных систем 
Ключевые слова: системы поддержки принятия решений, CDSS системы, лицо 
принимающее решения, модель и метод 
 

Большой объем информации позволяет проводить более точные расчеты, прово-
дить детальные анализы, но делает решения более трудными и сложными. Инфор-
мационные системы принятия решений используются, чтобы сделать этот процесс 
эффективным. Эти системы можно назвать «новыми» и развивающимися систе-
мами. Поскольку принятие правильных решений жизненно важно для прибыль-
ности организации и сокращения времени простоя сотрудников, использование 
систем увеличивается день ото дня. Медицина считается развивающейся областью 
систем DSS, где информационные системы внедрены достаточно успешно и, по 
статистике, имеют тенденцию к росту. В статье также представлены некоторые 
модели систематического принятия решений. 
 

Anna GABRIELYAN 
Analysis of the main methods of decision support systems 
Key words: decision support systems, CDSS system, decision maker, model and method 
 

The large amount of information allows to do more accurate calculations and detailed 
analyzes. However, making decisions is getting more difficult and complex. Decision 
support systems are used to make this process effective. Decision Support Systems 
(DSS systems) can be called "new" and evolving systems. As making the right decisions 
is vital for the both the organization's profitability and reducing employee time, the use 
of systems is increasing day by day. Medicine is considered to be a developing field of 
DSS systems, where information systems have been introduced quite successfully and, 
according to statistics, have a growing tendency. Some of the systematic decision-
making models have been introduces in the article, too. 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԶԱՄԲՅՈՒՂՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ 
ԱՊՐԱՆՔԱԽՄԲԵՐԻ ԳՆԱՃԻ ՏԱՏԱՆՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 

 

Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր  գնաճ, սպեկտրալ վերլուծություն, պարբերաշրջան, պարբերագիր, 

տատանողականություն, կոսպեկտր, կովարիացիա 

 
Գնաճը, լինելով կարևորագույն մակրոտնտեսական փոփոխականներից 

մեկը, ազդում է ամբողջ հասարակության եամուտների մակարդակի վրա, հե-
տևաբար կարևոր նշանակություն ունեն գնաճի պատճառների և տատանո-
ղականության վերաբերյալ վերլուծությունները։ Սպառողական զամբյուղում 
ներառված ապրանքախմբերի, ապրանքային ենթախմբերի գնաճի ցուցա-
նիշները ունեն տարբեր տատանողականություններ, որոնք պայմանավորված 
են տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջաններով։ 

Այս հոդվածը նպատակ ունի հարստացնելու Հայաստանի գնաճի վերա-
բերյալ պատկերացումները՝ պարզելու, թե պարենային, ոչ պարենային ապ-
րանքների, ինչպես նաև ծառայությունների գնաճի տատանողականությունը 
ինչ տևողությամբ կամ հաճականությամբ պարբերաշրջաններով(ցիկլերով) է 
պայմանավորված, որքան է կազմում յուրաքանչյուր ապրանքախմբի գնաճի 
տատանողականությունը բնութագրող վարիացիայի մեջ տարբեր պարբերա-
շրջանների մասնաբաժինը։ Քանի որ կան գործոններ, որոնք ազդում են ոչ 
միայն մեկ ապրանքախմբի, այլ մի շարք կամ նույնիսկ բոլոր ապրանքա-
խմբերի գնաճի վրա, հետևաբար կարևոր է նաև գնահատել տարբեր ապ-
րաքախմբերի և ծառայությունների գնաճի ցուցանիշների միջև կապը նկա-
րագրող կովարիացիայի մեջ տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջանների 
մասնաբաժինը; Այդ պարբերաշրջաններն էլ հենց պայմանավորված են ընդ-
հանուր ազդեցություն առաջացնող շոկերով կամ գործոններով։ 

Գրականության ակնարկ: Պարբերաշրջանների առկայությունը բնորոշ է 
մակրոտնտեսագիտական տարբեր փոփոխականների, որոնց տևողոթյունը 
պարզելու համար տարաբնույթ հետազոտություններ են արվել։ Օրինակ, Հա-
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միլտոնի1 Ժամանակային շարքերի վերլուծություն գրքում ներկայացված է 
ԱՄՆ-ի արդյունաբերական արտադրանքի շարքի սպեկտրալ վերլուծություն։ 
Դիտարկված է Դաշնային պահուստային ֆոնդի հրապարակած արդյունաբե-
րական արտադրանքի սեզոնային չհարթված ամսական ինդեքսը, որի միջո-
ցով հաշվարկվել է ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ աճի տեմպը, որը օգ-
տագործվել է պարբերագրի կամ սպեկտրի հաշվարկման համար։ Պարբերա-
գրի գծապատկերը ունենում է սովորաբար գագաթներ կամ պիկեր, որոնց էլ 
համապատասխանում են տարբեր տևողության պարբերաշրջաններ։ Այդ հե-
տազոտության մեջ ամենամեծ արժեք ունեցող գագաթները համապատաս-
խանում են մոտ 29 և 12 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններին։ Դրան-
ցից առաջինին սովորաբար կոչում են բիզնես ցիկլի հաճախականություն, 
իսկ մյուսը բնորոշում է սեզոնային երևույթները։ Պարբերագրի գծապատկե-
րի բիզնես ցիկլի պարբերաշրջանով սահմանափակված մասը ցույց է տալիս, 
թե տվյալ ցուցանիշի տատանողականության որ մասն է պայմանավորված 
տնտեսական ռեցեսիաներով։ Կան նաև այլ գագաթներ, որոնց համապա-
տասխանում են ավելի մեծ հաճականությամբ պարբերաշրջաններ։ 

ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի Տնտեսագի-
տության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման ամբիոնի հեղինակած Ֆի-
նանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն դասագրքում2 
ներկայացված է Հայաստանի գնաճի գործնական հարմոնիկ վերլուծություն։ 
Ներկայացված է գնաճի պարբերությունների տևողությունների գնահատումը 
Շուստերի պարբերագրի միջոցով։ Այդ վերլուծությունը իրականացվել է 1996-
2013թթ  գնաճի ցուցանիշի տվյալների հիման վրա  դիտարկված է 212 ամ-
սըվա տվյալ։ Կարևորվում է առավել մեծ ժամանակահատված ընդգրկող 
տվյալների հիման վրա սպեկտրի գնահատումը, ինչպես նաև կարևոր է 
պարզել, թե գնաճի տատանողականության մեջ տարբեր պարբերաշրջաննե-
րը ինչ մասնաբաժին ունեն, ինչպես նաև այլ ցուցանիշների հետ Հայաստանի 
գնաճի կովարիացիայի մեջ տարբեր տևողության պարբերաշրջանների մաս-

                                                             
1 Տե՛ս James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1994, էջ 167-170: 
2 Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն, Ուսումնական 
ձեռնարկ, Երևան, 2017, էջ 52-54:  
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նաբաժինների գնահատումը կրոս-սպեկտրալ վերլուծության միջոցով։ Այդ 
նպատակին էլ ուղղված է այս հոդվածը։ 

Հայաստանի գնաճի վերլուծություն է իրականացված այս տարվա ըն-
թացքում հրապարակված մեկ այլ հոդվածում1, որտեղ  կրոս-սպեկտրալ վեր-
լուծության միջոցով հետազոտվել է, թե պարենային ապրանքների և նավթի 
միջազգային գների և Հայաստանի գնաճի միջև կապը նկարագրող կովա-
րիացիայի մեջ տարբեր հաճախականության պարբերաշրջանները ինչ մաս-
նաբաժին ունեն։ Դա կարևորվում է, քանի որ արտաքին հատվածում գների 
փոփոխությունը ազատ առևտրի պայմաններում հանգեցնում  է ներքին գնե-
րի փոփոխության։  Գնահատվել են նաև արտաքին շուկայում այդ ապրան-
քախմբերի գնաճը ինչ տևողության պարբերաշրջաններով է պայմանավոր-
ված։ Հայաստանի ընդհանուր գնաճի հետ դիտարկված ցուցանիշներից ամե-
նաուժեղ կապն առկա է սննդամթերքի գնաճի դեպքում։ Ընդ որում կովա-
րիացիայի մեջ մոտ մեկ տարի տևողությամբ պարբերաշրջանները ունեն մեծ 
մասնաբաժին։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ընդհանուր գնաճի և հացա-
հատիկի գնաճի կովարիացիային, ապա դրա մեջ 1-3 տարի տևողությամբ 
պարբերաշրջանները ունեն մեծ մասնաբաժին։ 

Հետազոտության մեթսդաբանություն։ Հետազոտությունը իրականաց-
վել է սպեկտրալ վերլուծության միջոցով։ Դիտարկենք ժամանակային շարք, 
որը կազմված է ,  T հատ դիտարկումներից։ Այդ  շարքի սպեկտրը2 

 հաճախականության համար կարելի է որոշել հետևյալ կերպ՝ 

 
որտեղ -ն այդ շարքի j-րդ կարգի ավտոկովարիացիան է: Պատկերի 

մակերեսի կրկնապատիկը, որը սահմանափակված է սպեկտրի արժեքներից 
կազմված պարբերագրով, հավասար է տվյալ շարքի վարիացիային  

 

                                                             
1 Մերուժան Ասլանյան, Պարենային ապրանքների, նավթի գնաճի և Հայաստանի 
գնաճի սպեկտրալ վերլուծությունը, Այլընտրանք գիտական հանդես, Երևան, 2020 
2 Տես James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey, 1994, էջ 152-163: 
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 շարքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ՝ 

 
որտեղ -ը y շարքի միջինն է, , , T-ն կենտ թիվ է։ 

    և  M հատ գործակիցները գնահատվում են Փոքրագույն քառա-

կուսիների մեթոդով (OLS)։  հաճախականության  համար պարբերագրի 

արժեքները որոշվում է հետևյալ կերպ՝ 
 : 

Կրոս-սպեկտրալ վերլուծության միջոցով հնարավոր է գնահատել, թե 
երկու ժամանակային շարքերի կովարիացիայի մեջ տարբեր հաճախականու-
թյան ցիկլերը որքան մասնաբաժին ունեն։  

X և Y շարքերի կրոս սպեկտրը1  հաճախականության համար որոշվում 

է հետևյալ կերպ՝ 

 

 
Կրոս սպեկտրի իրական մասը կոչվում է կոսպեկտր՝ 

 
X և Y շարքերի կովարիացիան կարելի է որոշել դրանց կոսպեկտրով 

սահմանափակված պատկերի մակերեսի միջոցով. 

 
 շարքը ևս կարելի է ներկայացնել այն տեսքով,որով ներկայացվել էր 

 շարքը  

 

                                                             
1 Տես James D. Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press, Princeton, New 
Jersey, 1994, էջ 268-274 
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որտեղ -ը X շարքի միջինն է, , , T-ն շարքի 

երկարությունն է:  և  գործակիցները գնահատվում են Փոքրագույն 

քառակուսիների մեթոդով։ Կոսպեկտրի արժեքները  հաճախականության  

համար կարելի է որոշել հետևյալ կերպ՝ 
 : 

Վերլուծություն։ Վերլուծության համար դիտարկվել են Հայաստանի 
ընդհանուր գնաճի, որը չափվում է սպառողական գների ինդեքսի միջոցով, 
պարենային ապրանքների, ոչ պարենային ապրանքների, ծառայությունների, 
ինչպես նաև պարեանային մի շարք ապրանքների՝ հացաբուլկեղենի, մսա-
մթերքի, սուրճ, թեյ կակաո ապրանքախմբի, մրգի և բանջարեղենի գնաճի 
ցուցանիշները։ Դիտարկվել են 2000թ  հունվարից մինչև 2020թ  մայիսը 
ընդգրկող ժամանկաշչջանի համար ամիսը նախորդ ամսվա համեմատ գը-
նաճի ցուցանիշները։ Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են վերոնշյալ ապրանքա-
խմբերի տեսակարար կշիռները սպառողական զամբյուղի կազմում 2017-
2019թթ ։ Նշված կշիռները ցույց են տալիս, թե Հայաստանում միջինում եկա-
մըտի որ մասը որ ապրանքախմբի ձեռքբերմանն է հատկացվում։ Վերլուծու-
թյան համար դիտարկվել են այդ ապրանքախմբերի՝ նախորդ ամսվա համե-
մատ գնաճի ցուցանիշները 2000թ  հունվարից մինչև 2020թ  մայիսը ընդ-
գըրկող ժամանակահատվածի համար։ Աղյուսակ 2-ում ներկայացված է այդ 
ցուցանիշների նկարագրական վիճակագրությունը։ Տվյալների աղբյուր են 
աղբյուր են ՀՀ ԿԲ-ի1 և Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումները։ Պա-
րենային ապրանքները ունեն ամենամեծ ստանդարտ շեղումը, որի չափը ոչ 
պարենային ապրանքների և ծառայությունների ստանդարտ շեղման չափը 
գերազանցում է համապատասխանաբար 3,5 և 3,7 անգամ։ Պարենային ապ-
րանքների կազմում ամենամեծ ստանդարտ շեղում ունեն մրգի և բանջարե-
ղենի գնաճի ցուցանիշները։ Մրգի գնաճի ստանդարտ շեղումը հացաբուլկե-
ղենի, մսամթերքի և սուրճի գնաճի ստանդարտ շեղումները գերազանցում է   
6.7, 9.9, 11.2 անգամ, իսկ բանջարեղենի գնաճի ցուցանիշը՝ 10, 14,5, 16,5 
անգամ։ 

                                                             
1 ՀՀ ԿԲ-ի պաշտոնական կայք՝  https://www.cba.am/am/SitePages/statrealsector.aspx 
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Աղյուսակ 1. Հայաստանում սպառողական զամբյուղում ներառված 
ապրաքախմբերի տեսակարար կշիռները 2017-19թթ 1 

 Սպառողական զամբյուղի մեջ տեսակարար 
կշիռը, տոկոս 

Ապրանքախմբի անվանումը 2017թ  2018թ  2019թ  
Պարենային ապրանքներ,որից 45,53 45,06 45,89 
Հացաբուլկեղեն 8,87 8,83 8,88 
Մսամթերք 8,70 9,70 9,87 
Միրգ 3,24 2,81 3,35 
Բանջարեղեն 5,35 5,55 5,74 
Սուրճ, թեյ, կակաո 2,80 1,14 1,17 
Ոչ պարենային ապրանքներ 21,19 21,85 22,24 
Ծառայություններ 33,28 33,09 31,87 

 

Աղյուսակ 2. Հայասատանում սպառողական զամբյուղում ներառված 
ապրաքախմբերի նկարագրական վիճակագրությունը2 

Ապրանքա 
խումբ 

պարեն  
ապրանք 

հացաբուլ-
կեղեն 

մսա-
մթերք 

միրգ սուրճ, թեյ, 
կակաո 

բանջար
եղեն 

ոչ պարեն  
ապրանք 

ծառա-
յություն 

Միջին 0,36 0,32 0,37 1,33 0,26 1,89 0,20 0,26 
Մեդիան 0,03 0,00 0,27 1,00 0,03 -1,60 0,12 0,12 

Մաքսիմում 7,65 11,38 6,60 31,60 6,86 53,66 3,65 5,60 
Մինիմում -8,08 -4,31 -3,30 -31,05 -2,70 -35,79 -2,29 -1,38 

Ստանդարտ 
շեղում 2,61 1,74 1,19 11,74 1,04 17,27 0,74 0,70 

Անհամաչա-
փության 

գործակից 0,05 3,23 0,91 -0,09 3,43 0,38 0,72 3,84 
Կուրտոսիս 3,45 18,10 6,61 3,51 19,29 3,12 5,35 25,66 

Դիտարկում-
ների թիվ 245 245 245 245 245 245 245 245 

 

Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է Հայաստանի սպառողական զամբյու-
ղում ընդգրկված ապրանքախմբերի գնաճի վարիացիայի մեջ տարբեր տևո-
ղության պարբերաշրջանների մասնաբաժինը։ Մինչև 3 ամիս տևողությամբ 
պարբերաշրջանները ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն ծառայությունների գը-

                                                             
1 Սպառողական գների ինդեքսը ՀՀ-ում 2020թ  հունվարին, ՀՀ Վիճակագրության 
կոմիտե https://armstat.am/file/article/cpi_01_2020-arm.pdf 
2 Աղյուսակը կառուցվել է հեղինակի հաշվարկների հիման վրա 
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նաճի մեջ՝ շուրջ 24%, իսկ պարենային և ոչ պարենային ապրանքախմբերի 
դեպքում այն գրեթե նույն մասնաբաժինն ունի՝ 10%: Ոչ պարենային ապ-
րանքների և ծառայությունների գնաճի տատանողականությունը առավելա-
պես պայմանավորված է 3-9 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջաններով  այդ 
պարբերաշրջանների մասնաբաժինը ոչ պարենային ապրանքների գնաճի 
վարիացիայի մեջ կազմում է  մոտ 51%, իսկ ծառայությունների գնաճի վա-
րիացիայի մեջ՝ մոտ 46%: Պարենային ապրանքների գնաճի տատանողակա-
նությունը առավելապես պայմանավորված է մոտ մեկ տարի տևողությամբ 
պարբերաշրջաններով, այսիիքն՝ սեզոնային գործոններով։ Այդ պարբերա-
շըրջանների մասնաբաժինը կազմում է 47%: Ավելի փոքր հաճախականու-
թյուն ունեցող պարբերաշրջանները պայմանավորում են պարենային ապ-
րանքների գնաճի վարիացիայի շատ փոքր մասը, ընդամենը՝ 4,8%, իսկ դը-
րանց մասնաբաժինը ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների գը-
նաճի մեջ կազմում է մոտ 24 % և 21,5%: Ավելի քան 3 տարին մեկ դրսևորվող 
գործոնները ամենամեծ մասնաբաժին ունեն ծառայությունների գնաճի տա-
տանողականության մեջ՝ 11,8%, ոչ պարենային ապրանքների գնաճի մեջ դը-
րանց մասնաբաժինը կազմում է մոտ 7%, իսկ պարենային ապրանքների 
դեպքում դրանց ազդեցությունը աննշան է։ 

Աղյուսակ 3. Հայաստանի սպառողական զամբյուղում ընդգրկված 
ապրանքախմբերի գնաճի վարիացիայի մեջ տարբեր տևողության 

պարբերաշրջանների մասնաբաժինը, տոկոս1 
 

Պարբերաշրջան Պարենային 
ապրանքների գնաճ 

Ոչ պարենային 
ապրանքների գնաճ 

Ծառայությունների 
գնաճ 

մինչև 3 ամիս 10,90 9,98 23,99 
3-9 ամիս 37,62 50,89 45,76 

10-13.5 ամիս 46,68 15,25 8,84 
13.5-48 ամիս 4,29 16,68 9,60 

ավելի քան 48 ամիս 0,51 7,20 11,81 
Ընդամենը 100,00 100,00 100,00 

Վարիացիա 6,79 0,55 0,49 
 

                                                             
1 Աղյուսակի տվյալները ստացվել են հեղինակի կողմից վերոնշյալ ժամանակային 
շարքերի սպեկտրի գնահատման արդյունքում 
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Աղյուսակ 4. Պարենային որոշ ապրանքների գնաճի վարիացիայի մեջ 
տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջանների մասնաբաժինը, տոկոս1 

 

Պարբերաշրջան Հացաբուլկեղեն Սուրճ Մսամթերք Միրգ Բանջարեղեն 
մինչև 3 ամիս 19,81 11,64 18,39 19,47 8,93 

3-10 ամիս 44,29 38,62 44,43 52,49 32,87 
10-13.5 ամիս 2,72 14,06 14,14 24,20 56,07 
13.5-48 ամիս 22,08 21,70 14,84 3,23 2,00 

48 ամսից ավելի 11,10 13,99 8,20 0,61 0,12 
Ընդամենը 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
Վարիացիա 3,00 1,08 1,40 137,34 296,89 

 

Աղյուսակ 4-ում ներկայացված են պարենային մի քանի ապրանքների 
գնաճի վարիացիայի մեջ տարբեր տևողությամբ պարբերաշրջանների մաս-
նաբաժինը։ Մինչև 3 ամսվա պարբերաշրջանները պայմանավորել են գնաճի 
վարիացիայի մինչև 20%-ը, ընդ որում բանջարեղենի և ՛՛Սուրճ, թեյ, կակաո՛՛ 
ապրանքախմբում մասնաբաժինը շատ ավելի փոքր է՝ մոտ 12 և 9 %: Բոլոր 
ապրանքախմբերի՝ բանջարեղենից բացի գնաճի վարիացիայի մեջ ամենա-
մեծ մասնաբաժին ունեն 3-10 ամսվա պարբերաշրջանները, այսիքն՝ այն գոր-
ծոններն են պայմանավորում այդ ապրանքների գնաճի տատանողականու-
թյունը, որոնք 3-10 ամիս հաճախականությամբ են ի հայտ գալիս։ Բանջարե-
ղենի գնաճի վարիացիայի ամենամեծ մասնաբաժին ունեն 10-13,5 ամսվա 
պարբերաշրջանները՝ 56%, իսկ 3-10 ամսվա պարբերաշրջանների մասնա-
բաժինը ևս զգալի է՝ շուրջ 33%: Հացաբուլկեղենի շուրջ մեկ տարվա պարբե-
րաշրջանները  չնչին մասնաբաժին ունեն, իսկ մյուս ապրանքներինը մոտ 14-
24% է: Ավելի ցածր պարբերաշրջանների մասնաբաժինը 3 ապրանքախմբերի 
գնաճի վարիացիայում 23-36% է, իսկ բանջարեղենի և մրգի դեպքում՝ 2 և 4%: 

Այսպիսով, դիտարկելով պարենային ապրանքների ագրեգացված ցու-
ցանիշի գնաճի  և առանձին պարենային ապրանքների գնաճի վարիացիայի 
մեջ տարբեր պարբերաշրջանների մասնաբաժինները՝ ակնառու է, որ մրգի և 
բանջարեղենի, հատկապես բանջարեղենի գնաճի տատանողականությունն է 
պարենային ապրանքների ընդհանուր գնաճի տատանողականությունը պայ-
մանավորում՝ ունենալով ավելի փոքր տեսակարար կշիռ, քան հացաբուլկեղե-
նը և մսամթերքը։ Ամենաուժեղ կապն առկա է ընդհանուր գնաճի և պարենա-

                                                             
1 Աղյուսակի տվյալները ստացվել են հեղինակի կողմից վերոնշյալ ժամանակային 
շարքերի սպեկտրի գնահատման արդյունքում: 
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յին ապրանքների գնաճի միջև։ Դրանց կովարիացիայի մեջ ամենամեծ մաս-
նաբաժին ունեն 3-10 և 10-13,5 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջանները։ Ա-
վելի երկարատև պարբերաշրջանները պայմանավորում են կովարիացիայի 
փոքր մասը։ Գրեթե նույն կովարիացիան է առկա ընդհանուր գնաճի և ոչ 
պարենային ապրանքների գնաճի, պարենային ապրանքների գնաճի և ոչ 
պարենային ապրանքների գնաճի միջև։ Ընդ որում, համընկնում են նաև կո-
վարիացիայի մեջ նույն տևողությամբ պարբերաշրջանների մասնաբաժինը։ 
Ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն 3-10 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջան-
ները։ Դրանք ընդհանուր գնաճի և ծառայությունների գնաճի, պարենային 
ապրանքների և ծառայությունների գնաճի կովարիացիայի մեջ ևս ամենամեծ 
մասնաբաժինն ունեն, իսկ 10-13,5 ամիս տևողությամբ պարբերաշրջանները 
ունեն բացասական մասնաբաժին։ Ոչ պարենային ապրանքների գնաճի և 
ծառայությունների գնաճի կովարիացիայի մեջ զգալի մասնաբաժին ունեն 10-
13,5 ամիս և ավելի քան 3 տարի տևողությամբ պարբերաշրջանները։ 

Աղյուսակ 5. Հայաստանի սպառողական զամբյուղում ներառված 
ապրանքախմբերի գնաճի կովարիացիայի մեջ տարբեր տևողությամբ 

պարբերաշրջանների մասնաբաժինը1 

Պարբերաշրջան ԸԳ,ՊԱԳ ԸԳ, ոչ ՊԱԳ ԸԳ, ԾԳ ՊԱԳ, ոչ ՊԱԳ ՊԱԳ, ԾԳ ոչ ՊԱԳ, ԾԳ 
մինչև 3 ամիս 0,43 0,05 0,03 0,07 -0,01 0,00 

3-10 ամիս 1,60 0,12 0,15 0,13 0,15 0,01 
10-13.5 ամիս 1,80 0,05 -0,02 0,05 -0,06 0,03 
13.5-48 ամիս 0,17 0,03 0,02 0,02 0,01 0,02 
48 ամսից ավ 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,04 
Կովարիացիա 

կամ բոլոր պար-
բերաշրջանները 

4,02 0,28 0,22 0,29 0,11 0,09 

 

Եզրակացություններ։ Բարձր հաճախականությամբ պարբերաշրջան-
ները (մինչև 13,5ամիս) մեծ մասնաբաժին ունեն ծառայությունների և ոչ պա-
րենային ապրանքների գնաճի վարիացիայում, իսկ պարենային ապրանքնե-
րի դեպքում մեծ մասնաբաժին ունեն միջին հաճախականության պարբերա-
շըրջանները, որոնք պայմանավորված են սեզոնային գործոններով։ Միջին 

                                                             
1 Աղյուսակի տվյալները ստացվել են հեղինակի կողմից վերոնշյալ ժամանակային 
շարքերի կոսպեկտրի գնահատման արդյունքում: Հապավումներ՝ ԸԳ – ընդհանուր 
գնաճ, ՊԱԳ – պարենային ապրանքների գնաճ, ԾԳ – ծառայությունների գնաճ: 
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հաճախականության պարբերաշրջանների (13,5-48 ամիս) մասնաբաժինը 
ծառայությունների և ոչ պարենային ապրանքների գնա-ճի վարիացիայի մեջ 
չի գերազանցում համապատասխանաբար 18 և 32%-ը։ Իսկ ցածր հաճախա-
կանության պարբերաշրջանների (ավելի քան 3 տարի) պարենային ապ-
րանքների գնաճի վարիացիայի մեջ դրանց մասնաբաժինը աննշան է, ծառա-
յությունների և ոչ պարենային ապրանքների գնաճի մեջ չի անցնում 25%-ից։ 
Դիտարկված պարենային ապրանքների գնաճի վարիացիայում՝ բացի բան-
ջարեղենից, ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն բարձր, իսկ բանջարեղենի 
դեպքում միջին հաճախականային պարբերաշրջանները։ Ցածր հաճախակա-
նային պարբերաշրջանները պայմանավորում են մրգի և բանջարեղենի գնա-
ճի տատանողականության շատ փոքր մասը, իսկ մյուս պարենային ապ-
րանքների դեպքում՝ 23-36%-ը։ Այսպիսով, դիտարկելով պարենային ապրան-
քըների ագրեգացված ցուցանիշի գնաճի և առանձին պարենային ապրանք-
ների գնաճի վարիացիայի մեջ տարբեր պարբերաշրջանների մասնաբաժին-
ները, նկատելի է, որ մրգի և հատկապես բանջարեղենի գնաճի տատանողա-
կանությունն է պարենային ապրանքների ընդհանուր գնաճի տատանողակա-
նությունը պայմանավորում՝ ավելի փոքր տեսակարար կշռով, քան օրինակ, 
հացաբուլկեղենը և մսամթերքը։ Ընդհանուր գնաճի և պարենային, ոչ պարե-
նային ապրանքների, ծառայությունների գնաճի հետ կապը նկարագրող կո-
վարիացիայի մեջ ամենամեծ մասնաբաժինն ունեն ցածր հաճախականային 
պարբերաշրջանները, իսկ բարձր հաճախականային պարբերաշրջանները 
պայմանավորում են կովարիացիայի չնչին մասը։ Ընդհանուր և պարենային 
ապրանքների գնաճի կովարիացիայի մեջ զգալի մասնաբաժին ունեն նաև 
միջին հաճախականության պարբերաշրջանները։ Պարենային և ոչ պարենա-
յին ապրանքների, պարենային ապրանքների և ծառայությունների գնաճի 
կովարիացիայի մեջ ևս բարձր հաճախականային պարբերաշրջանները ունեն 
մեջ մասնաբաժին, իսկ ոչ պարենային ապրանքների և ծառայությունների 
գնաճի կովարիացիայում մեծ մասնաբաժին ունեն ցածր հաճախականային 
պարբերաշրջանները։ Վերլուծության արդյունքները վկայում են, թե Հայաս-
տանի գնաճի տատանողականությունը որ ապրանքախմբերն են առաջաց-
նում, ինչ հաճախականությամբ են ի հայտ գալիս այն գործոնները, որոնք 
պայմանավորում են գնաճի տատանողականությունը, ինչ հաճախականու-
թյամբ են դրսևորվում այն գործոնները, որոնք պայմանավորում են միա-
ժամանակ տարբեր ապրանքախմբերի գնաճի տատանողականությունը։ 



 
 
 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

73 

 

Մերուժան ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
Հայաստանի սպառողական զամբյուղում ներառված ապրանքախմբերի 
գնաճի տատանողականության գնահատումը  
Բանալի բառեր  գնաճ, սպեկտրալ վերլուծություն, պարբերաշրջան, պարբերագիր, 
տատանողականություն,կոսպեկտր, կովարիացիա 
/ 

Հոդվածում սպեկտրալ վերլուծության միջոցով գնահատվել է, թե Հայաս-
տանի սպառողական զամբյուղում ներառված 3 խոշոր ապրանքային խմբե-
րի՝ պարենային ապրանքների, ոչ պարենային ապրանքների և ծառայություն-
ների գնաճի ցուցանիշների, ինչպես նաև առանձին պարենային ապրանք-
ների գնաճի ցուցանիշների տատանողականության մեջ տարբեր տևողու-
թյան պարբերաշրջանները ինչ մասնաբաժին ունեն։ Գնահատվել է ընդհա-
նուր գնաճի, պարենային ապրանքների, ոչ պարենային ապրանքների և ծա-
ռայությունների գնաճի ցուցանիշների կապը նկարագրող կովարիացիայի 
մեջ տարբեր տևողության պարբերաշրջանների մասնաբաժինը։ Գնահատ-
ման արդյունքում երևում է, որ ընդհանուր գնաճն ամենաուժեղ կապն ունի 
պարենային ապրանքների գնաճի հետ։ Պարենային ապրանքներն ունեն 
տարբեր տատանողականություններ և առանձին պարենային ապրանքներն 
են պայմանավորում ընդհանուր գնաճի տատանողականությունը։  
 

Meruzhan ASLANYAN 
Тhe estimation of the volatility of inflation of goods and services included in the 
consumption basket in Аrmenia 
Key words: inflation, spectral analysis, cycle, periodogram, volatility, cospectrum, covariance. 
 

In the article the portions of variance of inflation of food, non-food and services in-
cluded in the consumption basket in Armenia were estimated, which are attributed to the 
cycles with different durations. The portions of the covariance between headline in-
flation of Armenia and inflation of those goods and services attributed to the cycles with 
different durations were also estimated. As a result of the estimation, it is clearly indi-
cated that the headline inflation has strongest connection with inflation of food products.  
 

Меружан АСЛАНЯН  
Оценивание волатильности инфляции товаров и услуг, включенных в 
потребительскую корзину Армении 
Ключевые слова: инфляция, спектральный анализ, цикл, периодограмма,  волатильность, 
коспектр, ковариация 
 

В статье оценены доли вариации инфляции продуктов питания, непродовольст-
венных товаров и услуг, включенных в потребительскую корзину Армении, кото-
рые относятся к циклам разной продолжительности. Также были оценены доли 
ковариации между общей инфляцией в Армении и инфляцией этих товаров и 
услуг, относящихся к циклам разной продолжительности. В результате оценки 
чётко указывается, что общая инфляция имеет наиболее сильную связь с инфля-
цией продуктов питания. Инфляция разных продуктов питания, в свою очередь, 
имеет разные колебания. 
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ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱ. ԱՆՑՅԱԼԻ ԴԱՍԵՐ, ԱՊԱԳԱՅԻՆ ՈՒՂՂՎԱԾ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 

  

Աշոտ ՄԱՐԴՈՅԱՆ  
ՀՊՏՀ դոցենտ, տնտեսագիտության թեկնածու 

Մելսիդա ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսական ֆակուլտետի ասպիրանտ 

               
Բանալի բառեր. հիփոթեքային շուկա, բնակարանաշինություն, տնտեսական 

ճգնաժամ, պետական միջամտություն 

     
Ներածություն: Վարկային հարաբերությունների համակարգում գլխա-

վոր տեղ է զբաղեցնում հիփոթեքային վարկավորումը: Հիփոթեքային վարկն 
անշարժ գույքի ձեռք բերման, շինարարության կամ վերանորոգման նպա-
տակով տրամադրվող երկարաժամկետ վարկի տեսակ է՝ ձեռք բերվող, կա-
ռուցվող կամ այլ անշարժ գույքի գրավադրմամբ, երբ վարկավորման ողջ 
ժամկետի ընթացքում գրավադրված անշարժ գույքը մնում է գրավատուի կամ 
երրորդ անձի տիրապետմանը կամ օգտագործմանը: Հիփոթեքը հունական 
ծագման բառ է, որը նշանակում է վարկ անշարժ գույքի գրավով, այսինքն 
այն կապված է եղել պարտապանի՝ վարկառուի նկատմամբ ունեցած որոշ 
հողային կալվածքների նկատմամբ պատասխանատվության ապահովման 
հետ1: Մենք սովոր ենք յուրաքանչյուր վարկ, որը նախատեսված է անշարժ 
գույքի ձեռք բերման համար, անվանել հիփոթեք: Սակայն իրականում հիփո-
թեքային վարկն անշարժ գույքի գրավ է և ամենևին պարտադիր չէ, որ գրա-
վադրվի հենց ձեռք բերվող գույքը: Մյուս կողմից, բավական հաճախ սպա-
ռողական վարկերը կարող են օգտագործվել անշարժ գույքի ձեռք բերման  
համար: Բնականաբար նման վարկերը հիփոթեք համարվել չեն կարող2: Ըստ 
ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի, հիփոթեք է համարվում անշարժ գույքի 
գրավը, ինչպես նաև հողամասի կառուցապատման իրավունքի գրավը3:  

Գործնականում հիփոթեքային վարկավորման հիմնական և գլխավոր 
նպատակն է ցածր և միջին եկամուտ ունեցող բնակչության բնակարանային 

                                                             
1 Балабанов И. Л. ‘’Экономика недвижемости’’Питер 2002 стр 28 
2 Семенистая Т. ‘’Ипотека, Энциклопедиа’’ 2017, стр. 4 
3 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 05.05 1998թ.,ՀՀ պաշտոնական 
տեղեկագիր, ՀՀՊՏ 1998 08 10/17(50), 01.01.1999, հոդված 260։  
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ապահովման և բնակարանային պայմանների բարելավման խնդիրների լու-
ծումը: Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել ՀՀ հիփոթեքային շուկայի զար-
գացման միտումները, տնտեսական հարաբերություններում վերջինիս դերը և 
ուղղությունները, որոնք կնպաստեն շուկայի դինամիկ զարգացմանը:  

Գրականության ակնարկ: Ունենալով սոցիալ-տնտեսական կարևոր 
նշանակություն,  հիփոթեքային շուկան մշտապես գտնվում է թե հայ, թե ար-
տերկրի հետազոտողների ուսումնասիրության կենտրոնում: Սույն հետազո-
տության տեղեկատվության հիմքը մասնագիտական գրականության արտ-
երկրի աղբյուրները (Տ. Սեմենիստայա, Ի. Բալաբանով), հայ հետազոտողնե-
րի ուսումնասիրությունները, Հայաստանում հիփոթեքային շուկայի հարաբե-
րությունները կարգավորող օրենքներն ու ենթաօրենսդրական ակտերը, մաս-
նավորապես ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը1, «ՀՀ հիփոթեքային վարկա-
վորման շուկայի զարգացման հաեցակարգին» հավանություն տալու ՀՀ կա-
ռավարության 03.06.2004 N 21  որոշումը, ՀՀ կառավարության 29.01.2010 N 
98 որոշումը «Երիտասարդ ընտանիքներին մատչելի բնակարան» պետական 
նպատակային ծրագիրը հաստատելու մասին, «Հիփոթեքային վարկի սպա-
սարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխա-
տողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկա-
մտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը սահմանելու մասին» 
15.02.2015թ և 05.010.2017թ  որոշումները,  ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի և 
ՀՀ Կենտրոնական բանկի պաշտոնական տեղեկագրերը, ինչպես նաև ՀՀ 
Կենտրոնական բանկի և ֆինանսների նախարարության կողմից մշակված 
տարբեր վիճակագրական և վերլուծական նյութերը: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն: Հոդվածում արծարծվող հիմ-
նահարցերը ավելի տեսանելի դարձնելու նպատակով կատարվել է համեմա-
տական վերլուծություն,  մասնավորապես ներկայացվել են շինարարության 
ոլորտում տեղի ունեցած փոփոխությունները 2004թ. ի վեր, փորձելով վեր 
հանել պատճառահետևանքային կապը վերջինիս և հիփոթեքային շուկայի 
զարգացումների միջև: Տեղեկատվության համար հիմք են ծառայել ՀՀ ԿԲ 
Ֆինանսական կայունության հաշվետվությունը, տարեկան վիճակագրական 
հրապարակումները: Հետազոտության համար կիրառվել են տվյալների հա-

                                                             
1ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք՝ ընդունված 05.05․1998թ.,Հայաստանի Հանրապետության 
պաշտոնական տեղեկագիր, ՀՀՊՏ 1998․08․10/17(50), 01.01.1999, հոդված 260-265։ 
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վաքագրման, վերլուծության գրաֆիկական, համեմատական մեթոդները՝ հա-
մադրելով 2005-2019թթ. ցուցանիշները: 

Վերլուծություն: Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետությանը, 
պետք է փաստել, որ հիփոթեքային շուկայի զարգացումը առանցքային նշա-
նակություն ունեցող հիմնախնդիր է,  քանի որ  վերջինիս զարգացումը կարող 
է լուծել մի շարք տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրներ: Այդ հանգա-
մանքով է պայմանավորված, որ հիփոթեքային շուկան մշտապես գտնվում է  
պետության ուշադրության և վերահսկողության ներքո: Նշենք, որ հիփոթե-
քային վարկավորումը, որպես ֆինանսական գործիք, սկսել է կիրառվել 2004 
թվականից, երբ ՀՀ Կառավարությունը ընդունեց որոշում «Հայաստանի Հան-
րապետությունում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման հայե-
ցակարգին հավանություն տալու մասին»: Որոշման մեջ առանձնացվում էին 
4 առանցքային խնդիրներ, այն է 

 բնակարանաշինարարական; 
 ֆինանսական միջնորդավորության ինստիտուտների զարգացման; 
 հիպոթեքային ֆինանսավորման կայուն և գործունակ մեխանիզմների 

ստեղծման; 
 սոցիալական1: 

Նկատենք, որ հիփոթեքային վարկերի տրամադրման գործընթացը ՀՀ 
բանկերի, վարկային կազմակերպությունների կողմից սկսվեց 2005թ.։ Հատ-
կանշական է, որ հիփոթեքային շուկայի զարգացումը  Հայաստանում կտրուկ 
հետընթաց և անկում ապրեց պայմանավորված, հատկապես, 2008թ. հա-
մաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությամբ։ Հիշյալ 
ժամանակահատվածում բանկերի և վարկային կազմակերպությունների մեծ 
մասն ուղղակի դադարեցրեց հիփոթեքային վարկերի տրամադրումը: Թերևս 
ստեղծված իրավիճակից դուրս գալուն ուղղված քայլերից էր «Ազգային հի-
փոթեքային ընկերություն» վերաֆինանսավորում իրականացնող վարկային 
կազմակերպություն փակ բաժնետիրական ընկերության ստեղծումը  ՀՀ ԿԲ 
խորհրդի 16.06.2009թ. որոշմամբ: Վերջինիս նպատակն էր ակտիվացնել հի-
փոթեքային շուկան, վարկավորումը հասանելի դարձնելով բնակչության ավե-

                                                             
1 ՀՀ կառավարության 03.06.2004 թ N 21 որոշում «ՀՀ հիփոթեքային վարկավորման շուկայի 
զարգացման հայեցակարգին հավանության տալու մասին»: 
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լի ստվար զանգվածի1: Այնուհետև, 2010թ  փետրվարին ՀՀ ԿԲ-ն ստեղծեց 
«Բնակարան երիտասարդներին» վերաֆինանսավորող վարկային կազմա-
կերպությունը՝ որպես ունիվերսալ վարկային կազմակերպություն2: Վերջինս 
ՀՀ ԿԲ նախագահի 2011թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 1/1410Ա որոշմամբ վերա-
փոխվեց վերաֆինանսավորող վարկային կազմակերպության3:  

Հիփոթեքային շուկան սերտ առնչվում է շինարարության հետ, քանզի 
հենց դրա զարգացումը կարող է նպաստել բնակարանանյին հիմնախնդիր-
ների կարգավորմանը:  

Հիփոթեքային շուկա բնակարանաշինություն: Բնակարանաշինությունը 
համարելով հիփոթեքային շուկային սերտ կապվող ոլորտ ուսումնասիրենք 
վերջինիս ծավալային փոփոխությունները 2005-2019թթ  ընթացքում: 

Աղյուսակ 1 4 Շինարարության ծավալը ՀՀ-ում 2005-2019թթ  

Տարեթիվ Բացարձակ 
արժեք (մլն 

դր) 

Նախորդ 
տարվա նկ. % 

Տեսակարար 
կշի-ռը ՀՆԱ-ում 

% 

ՀՆԱ հավելաճին 
նպաստելու 

չափը 
2019 434602 104.6 6.62 0.27 
2018 435804 104.4 6.6 0.14 
2017 429932 102.4 7.3 0.2 
2016 410603 87.5 7.8 -1.3 
2015 481497 98.8 9.4 -0.3 
2014 463858 100.2 9.3 -0.5 
2013 453449 92.3 10.5 -0.9 
2012 479416 97.4 12.5 0.4 
2011 504825 91.1 13 -2.1 
2010 588808 97.5 17.3 0.6 
2009 579741 62.6 18.6 -10.5 
2008 858680 103.1 25.3 2.7 
2007 671029 119.7 24.5 4.3 
2006 643828 138.4 23.7 7.4 
2005 435125 141.1 19.6 4.3 

                                                             
1 www.nma.am 
2 ՀՀ կառավարության որոշում «Երիտասարդ ընտանիքին` մատչելի բնակարան» պետ. նպ. ծր. 
հաստ. մասին, 29.01.2010, հոդ․ 96, 25.02.2010։ ՀՀ կառ. 29.01.2010 N 98-Ն որ. փոփ. և լր. 
կատ. մասին,  07.03.2019, ՀՀՊՏ 2019․03․20/20(1473), հոդ․ 217б 30.03.2019։ 
3 http://www.hfy.am/am/about_us.html /Բնակարան երիտասարդներին, պաշտոնական կայք էջ / 
4 https://www.armstat.am/am/?nid=12&id=04001 ՀՀ վիճ. կոմիտեի պաշտոնական կայքէջ 
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Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ում, շինարարության ոլորտ9ը ՀՀ ում 
համաչափ կերպով աճել է, մինչև 2009թ ճգնաժամը: 2009թ. նկատելի է 
ռեկորդային անկում, ինչին, բնականաբար նպաստում էր նաև բանկերի կող-
մից հիփոթեքային վարկերի տրամադրման  գործընթացի դադարեցումը։ 

Հարկ է նկատել, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ընթացքում շի-
նարարությունը դարձավ խորքային տուժող ոլորտներից մեկը, ընդ որում, 
եթե մինչև 2008թ. ոլորտը ապահովել էր ՀՆԱ-ի աճի 39.1%-ը, ապա 2009թ. 
շինարարության ոլորտում արձանագրվեց 41.6 % անկում, որն էլ, իր հերթին, 
կազմում էր ՀՆԱ-ի անկման  74.5%-ը: Հատկանշական է, որ 2010թ. տեղի ու-
նեցան դրական փոփոխություններ, 2009թ. նկատմամբ շինարարության աճի 
տեմպը կազմեց 3%, սակայն տեսակարար կշիռը` (17,3%) 2008թ. (25.3%) նը-
կատմամբ մնաց ցածր: Հարկ է նաև նկատել, որ ֆինանսատնտեսական ճըգ-
նաժամից հետո շինարարության ոլորտը դեռևս չի վերականգնել աճի եր-
բեմնի բարձր տեմպը, սակայն վերջին երեք տարիներին նկատելի է աճի դը-
րական միտում1, բացի այդ,  ինչպես տեսնում ենք աղյուսակում, արդեն իսկ 
2017թ. ոլորտում արձանագրվում է ՀՆԱ-ի հավելաճին նպաստման դրական 
միտում: Իհարկե անհերքելի է այն փաստը, որ շինարարության ոլորտում դը-
րական տեղաշարժ ապահովող կարևորագույն գործոններից է հիփոթեքային 
շուկայի զարգացումներից բխող ազդակները: 

Ընդհանրապես, եթե ուսումնասիրենք հիփոթեքային վարկավորման 
ծավալների շաժընթացը, կտեսնենք, որ աճի տեմպերը գրեթե համեմատա-
կան են շինարարության ծավալների հետ (աղյուսակ 2): Հարկ է նկատել, որ 
ինչպես շինարարության ոլորտում, այնպես էլ հիփոթեքային վարկերի ծավա-
լը գրեթե աճ չի գրանցել 2009թ. ճգնաժամի ընթացքում: Աղյուսակ 2-ում ա-
ռավել ակներև է դառնում, որ հիփոթեքային վարկերի պորտֆելը աճի բարձր 
տեմպեր է արձանագրել մինչև 2008թ.: 2009 և 2010թթ. համախառն պորտ-
ֆելի աճը եղել է շատ չնչին: Նկատենք, որ թերևս հուսադրող է 2011թ. պորտ-
ֆելի 2010թ. համեմատ 25% աճը, ինչը փաստում է շուկայի ակտիվացման մի-
տումները, աճի տեմպերը փոքր ինչ նվազել, բայց գրեթե կայուն են մնացել 
մինչև 2017թ., իսկ վերջին երկու տարիներին հիփոթեքային վարկերի ծավալը 
ռեկորդային աճ է գրանցել, 3 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնապատկվելով: 

                                                             
1 Տնտեսական ճգնաժամն ու աղքատության պատկերը. աշխատանքային շուկայի 
զարգացումները Հայաստանում 2008-2010թ , զեկույց  www.armstat.am 
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Աղյուսակ 2. Հիփոթեքային վարկավորման ծավալների դինամիկան ՀՀ ում 
2005-2019թթ 1 

 

Թվական ՀՀ բանկերի հիփոթեքային 
վակերի պորտֆելը 

տոկոսային փոփոխությունը/%/ 

2005 11106  
2006 23770 114 
2007 53367 124.5 
2008 83621 56.7 
2009 83960 0.4 
2010 88114 4.9 
2011 110300 25.2 
2012 127384 15.5 
2013 143197 12.4 
2014 156698 9.5 
2015 178967 14.2 
2016 183689 2.6 
2017 209054 13.8 
2018 255209 22 
2019 358760 40.6 

 

Անշուշտ, նման կտրուկ փոփոխությունը հետևանք է պետական միջա-
մըտության և աջակցության: Ինչպես վկայում է ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական 2018թ 
կայունության հաշվետվությունը2 հիփոթեքային վարկերի ծավալների աճին 
անհերքելի խթան են էր  «Ազգային հիփոթեքային ընկերություն», «Բնակա-
րան երիտասարդներին» վարկային կազմակերպությունների գործունեությու-
նը, ինչպես նաև 2015թ. փետրվարի 19-ի կառավարության N 205 որոշումը, 
ըստ որի, հիմք ընդունելով «Եկամտային հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 8.2-րդ 
հոդվածի 5-րդ մասը` որոշվում է. Հաստատել հիփոթեքային վարկի սպա-
սարկման համար վճարված տոկոսների գումարների չափով վարձու աշխա-
տողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների կողմից վճարված եկա-
մտային հարկի գումարների վերադարձման կարգը3:  Կարգը տարածվում է 
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում կառուցված կամ կառուցվող 
բազմաբնակարան բնակելի շենքում անմիջապես կառուցապատողից, ինչ-
պես նաև պետության և (կամ) համայնքի կողմից իրականացվող բնակարա-
նային ապահովության ծրագրի շրջանակներում պետությունից կամ համայն-
քից 2014 թվականի նոյեմբերի 1-ից հետո բնակարան ձեռք բերող կամ Հա-

                                                             
1 ՀՀ ԿԲ վիճ. հրապ., Տարեկան տեղեկագիր www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx 
2  Ֆին. Կայունության հաշվետվ. 2018թ. www.cba.am/am/SitePages/finstabilityreports.aspx 
3 Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ www.arlis.am  
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յաստանի Հանրապետության տարածքում անհատական բնակելի տուն կա-
ռուցող վարձու աշխատողների, անհատ ձեռնարկատերերի և նոտարների 
(այսուհետ՝ վարկառու) վրա՝ վերջիններիս կողմից  սահմանված փաստաթըղ-
թերը կառուցված կամ կառուցվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի կամ 
անհատական բնակելի տան գտնվելու վայրի հարկային (տարածքային) մար-
մին ներկայացվելու դեպքում: Մասնավորապես պետք է փաստել, որ ուսում-
նասիրելով Պետական եկամուտների կոմիտեի կողմից արված հայտարարու-
թյունները պարզ է դառնում, որ տարեցտարի ավելացել է վերադարձված 
եկամտային հարկի ծավալը: Եթե 2015թ. վերադարձվել է 273.9 մլն  ՀՀ դը-
րամ, ապա  2016թ. այն կազմել է ավելի քան 1.349,8 մլն ՀՀ դրամ, ինչը մոտ 
հինգ անգամ գերազանցում է նախորդող տարվա ցուցանիշը: Այնուհետև 
2017թ. կատարվել է 2016թ. համեմատ գրեթե կրկնակի աճ, վերադարձվել է 
2.416.0 մլն դրամ, իսկ 2018թ. 4683,7 մլն դրամի է հասել վերադարձվող 
եկամտային հարկի գումարը:1 Վերադարձմանը ենթակա գումարները 2019թ. 
կազմել են 7,9 մլրդ ՀՀ դրամ՝ գերազանցելով 2018թ. ցուցանիշը 68,9 %-ով: 
2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ գործընթացում ներգրավված է եղել 7152 
անձ (ներառյալ համավարկառուները), որոնց թվաքանակը 2018 թվականի 
տարեվերջի համեմատ աճել է 77,9 %-ով:   

 

Գծապատկեր 1. Շինարարության և հիփոթեքային վարկերի ծավալները 
2004-2019 թթ Հայաստանի Հանրապետությունում 

                                                             
1 ՀՀ պետ. եկամ. կոմ. պաշտոնական կայք էջ www.petekamutner.am/mdNews.aspx?sid 
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Եթե համեմատենք շինարարության և հիփոթեքի ծավալները (գծա-
պատկեր 1) 2004-2019թթ, թերևս առավել ակներև է դառնում, որ 2014թ. 
սկսած փոփոխությունները ուղիղ համեմատական են, այսինքն շինարարու-
թյան ծավալի աճը զուգորդվել է հիփոթեքային վարկերի ծավալի աճի հետ 
/Կոռելյացիայի գործակիցը -0.5 է/:  

Եզրակացություններ: Հիփոթեքային վարկը, որպես առանձին վարկա-
տեսակ օգտագործում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում: Անհերքելի է, որ 
շուկայի զարգացումը նպաստում է տնտեսության մի շարք ոլորտների կայուն 
աճին, բնականաբար լուծելով կարևոր սոցիալական հիմնախնդիրներ: Հոդ-
վածի շրջանակներում կատարված ուսումնասիրությունները ևս մեկ անգամ 
փաստում են, որ շուկային բնականոն գործունեությունը և կայուն զարգա-
ցումը սերտորեն առնչվում է պետական աջակցության հետ: Նախորդ տաս-
նամյակում գրանցած «դառը» փորձը ևս մեկ անգամ գալիս է հիմնավորելու 
այն համոզմունքը, որ անկախ տնտեսական տատանումներից, ճգնաժամա-
յին իրավիճակներից, պետական միջամտությունը պետք է հնարավորինս հե-
ռու պահի հիփոթեքային շուկան կտրուկ ազդեցություններից: Թերևս հիփո-
թեքային շուկան կարող է շինարարության ոլորտի զարգացման խթան հան-
դիսանալով ապահովել տնտեսության այլ ճյուղերի աշխուժացում ևս, նպաս-
տելով մեր երկրի համար կարևորագույն խնդիրներից մեկի՝ զբաղվածության 
մակարդակի բարելավմանը:  

Հատկապես ներկայիս տնտեսական ոչ կայուն վիճակում, կապված հա-
մաշխարհային տնտեսությունը ծնկի բերած համավարակի հետ, երկրի ներ-
սում զբաղվածության խնդրի կարգավորումը տնտեսության բոլոր ճյուղերի 
զարգացման առանցքում է գտնվում, այս համատեքստում հիփոթեքային շու-
կայի զարգացումը պետք է դառնա մարտահրավերներին դիմակայելու ուղ-
ղություններից մեկը, զուգահեռաբար լուծելով բնակչության բնակարաններով 
ապահովվածության հիմնախնդիրը, հիմք հանդիսանալով նաև զբաղվածու-
թյան խնդրի կարգավորման գործում: 
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Աշոտ ՄԱՐԴՈՅԱՆ, Մելսիդա ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ  
Հիփոթեքային շուկա. անցյալի դասեր, ապագային ուղղված 
մարտահրավերներ 
Բանալի բառեր. հիփոթեքային շուկա, բնակարանաշինություն, տնտեսական 
ճգնաժամ, պետական միջամտություն 
 

Հիփոթեքային շուկան առանցքային նշանակություն ունի Հայաստանի Հան-
րապետության համար, քանի որ վերջինիս զարգացումը կարող է լուծել մի 
շարք տնտեսական և սոցիալական հիմնախնդիրներ: Ուստի պետական մի-
ջամտությունը գրեթե անխուսափելի է այս ոլորտում: Պետությունը տարբեր 
լծակներով պետք է փորձի խթանել հիփոթեքային շուկայի զարգացմանը, 
միաժամանակ նպաստելով շուկայի հետ սերտ առնչվող սոցիալական խըն-
դիրների լուծմանը: Հիփոթեքային շուկայի զարգացումը կարող է նպաստել 
բնակչության լայն շերտերի բնակարանային պայմանների բարելավմանը, 
այդ պատճառով հոդվածում ուսումնասիրվել է շուկայի զարգացման հնարա-
վոր կապը շինարարության հետ, վեր հանելով վերջին երկու տասնամյակ-
ներում  արձանագրած հաջողություններն ու ձախողումները  ոլորտում: 
 

Ashot MARDOYAN, Melsida TOVMASYAN 
Mortgage market: Lessons from the past, challenges for the future 
Key words. mortgage market, housing construction, economic crisis, state intervention 
 

The mortgage market is of key importance for Armenia, as its development can solve a 
number of economic and social issues. Therefore, state intervention in this area is almost 
inevitable. The state should try to promote the development of the mortgage market 
through various levers, while at the same time contributing to the resolution of social 
problems closely related to the market. The development of the mortgage market can 
help improve the housing conditions of the general population, so the article explores 
the possible relationship between market development and the construction sector, high-
lighting the successes and failures of the last two decades. 
 

Ашот МАРДОЯН, Мелсида ТОВМАСЯН 
Ипотечный рынок. Уроки прошлого, вызовы на будущее 
Ключевые слова: Ипотечный рынок, жилищное строителство, экономический кризис, 
государственное вмешательство 
 

Рынок ипотеки имеет ключевое значение для Республики Армения, так как его 
развитие может решить ряд экономических и социальных проблем. Поэтому госу-
дарственное вмешательство в эту область практически неизбежно. Государство 
должно стремиться содействовать развитию рынка ипотеки с помощью различных 
рычагов, одновременно способствуя решению социальных проблем, тесно связан-
ных с рынком. Развитие ипотечного рынка может помочь улучшить жилищные 
условия широких слоев населения, поэтому в статье исследуется возможная взаи-
мосвязь между развитием рынка и строительным сектором, подчеркивая успехи и 
неудачи последних двух десятилетий. 
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ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ 

 

Նվեր ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. վարկային ռիսկ, բանկային համակարգ, ֆինանսական 

կայունություն, ռիսկերի գնահատում, վարկային պորտֆել 

 
Սույն հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային 

ռիսկի գնահատման մեթոդների կիրառման փորձը, տրվել է վարկային ռիսկի 
գնահատման արդիականության հիմնավորումը: Աշխատանքում ներառված 
են գնահատման տարբեր մեթոդներ և մոդելներ, որոնք ներկա պահին կի-
րառելի են թե՛ ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից, թե՛ զարգացած երկների 
բանկերի կողմից: Ուսումնասիրվել են ՀՀ փորձը, միջազգային փորձը, ինչ-
պես նաև Բազելյան Կոմիտեի կողմից ներկայացվող պահանջները ռիսկերի 
կառավարման և գնահատաման քաղաքականության գործընթացում: 

Ֆինանսական շուկաների վերջին տասնամյակի զարգացումները ցույց 
են տալիս ռիսկերի կառավարման առանձնահատուկ դերը ֆինանսական կա-
ռույցների և ֆինանսական համակարգերի կայունության գործում: Զարգա-
ցած երկրների ֆինանսական շուկաների կարգավորողները տարեցտարի ա-
վելի մեծ ուշադրություն են դարձնում ռիսկերի կառավարմանը:1 

ՀՀ-ում ֆինանսական համակարգի խոշորագույն մասն է շարունակում 
մնալ բանկային համակարգը, որին բաժին է ընկնում ֆինանսական համա-
կարգի ակտիվների 84.1%-ը: 2019թ-ի ընթացքում բանկային համակարգի ակ-
տիվներ/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆԱ ցուցանիշները աճել են համապատասխանա-
բար 1.0 և 0.6 տոկոսային կետերով և կազմել համապատասխանաբար 84.1% 
և 49.5%:2 Բանկային համակարգի ակտիվներում շարունակում են գերակշռող 
մնալ վարկային ծառայությունները, և այս պարագայում վարկային ռիսկն 

                                                             
1 Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման արդյունավետ բանաձևը, 2015 
https://banks.am/am/news/interviews/10648 
2 Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2019, էջ 28  
https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Stability%20report_I_19.pdf  
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ունի ամենամեծ կշիռը: Առևտրային բանկերի ռիսկով կշռված ակտիվներում1 
վարկային ռիսկի տեսակարար կշիռը կազմում է կազմում է 89.2%:2 Համա-
ձայն ՀՀ ԿԲ խորհրդի  կողմից 16.04.2013թ-ին ընդունված թիվ 102-Ն որոշ-
ման՝ վարկային ռիսկը հավանականություն է, որ գործարքի մյուս կողմը կը-
խախտի բանկի հետ կնքած պայմանագրի պայմանները, ինչը բացասաբար 
կազդի բանկի շահույթի և (կամ) կապիտալի վրա՝ անկախ այն հանգաման-
քից՝ գործարքներն արտացոլվում են բանկի հաշվեկշռում, թե հանդես են 
գալիս որպես արտահաշվեկշռային հոդված:3 

Բանկերը պետք է ունենան մշակված մեթոդաբանություն, որը թույլ կտա 
գնահատել վարկային ռիսկը ինչպես առանձին փոխառուի (գործընկերոջ) 
մակարդակով, այնպես էլ վարկային պորտֆելների կտրվածքով: Հետազոտե-
լով միջազգային փորձը և ՀՀ-ում գործող օրենսդրությունը ինչպես նաև տար-
բեր առաջատար ընկերությունների կողմից ներկայացված սահմանումները 
կապված վարկային ռիսկի հետ հանգում ենք հետևյալին, որ վարկային ռիս-
կը փոխառուների կողմից հիմնական պարտքի և դրա գծով վճարվող տո-
կոսների` վարկային պայմանագրով նշված պայմաններին և ժամկետներին 
համապատասխան չվճարման ռիսկն է: Վարկային ռիսկի կազմում կարելի է 
առանձնացնել հետևյալ ռիսկերը. 

 Վարկի չմարման ռիսկ, որը ենթադրում է փոխառուի կողմից վարկա-
յին պայմանագրի պայմանների չկատարման վտանգ, այսինքն պարտքի 
հիմնական գումարի, տոկոսի և կոմիսիոն վճարների լրիվ ու ժամանակին չը-
վերադարձման վտանգ: Այստեղ հատկանշական է պայմանագրի պայման-
ների ամբողջական չկատարումը, այսինքն եթե վարկառուն ժամանակից 
շուտ մարի իր պարտավորությունը դա նույնպես իր մեջ ռիսկ է ներառում: 

 Վճարումների երկարաձգման վտանգ, որը նշանակում է վարկի վերա-
դարձման երկարաձգում և տոկոսների ժամկետանց վճարում, ինչը տանում է 
բանկի իրացվելի միջոցների կրճատմանը, ընդ որում վճարումների երկարա-
ձըգման ռիսկը կարող է վերածվել վարկի չմարման ռիսկի: 

                                                             
1 Ռիսկով կշռված ակտիվները ներառում են այն բոլոր ակտիվները, որոնք ընկերու-թյունը 
պահպանում է, որոնք համակարգված կշռված են վարկային ռիսկի նկատմամբ: 
2Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2019, էջ 29 
 https://www.cba.am/AM/pperiodicals/Stability%20report_I_19.pdf  
3 ՀՀ ԿԲ խորհուրդ N 102-Ն որոշում, ընդունված 16 ապրիլի 2013թ,  
https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=83799  
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Գոյություն ունեն բազմաթիվ տարբեր գործոններ, որոնք ազդում են ան-
ձի վարկային ռիսկի վրա, որոնք ավելի են բարդացնում վարկառուի վարկա-
յին ռիսկի գնահատումը: Վարկային ռիսկի գնահատման միջազգային փոր-
ձից բերենք հետևյալ մոդելների կիրառման օրինակները. 

VaR (Value at Risk) հանդիսանում է ֆինանսական գործիքների և պորտ-
ֆելների հնարավոր կորուստները գնահատելու  հիմնական մեթոդներից 
մեկը: Այն դրամական արտահայտությամբ մի մեծություն է, որին տվյալ ժա-
մանակահատվածում չեն կարող գերազանցել սպասվող կորուստները` տըր-
ված հավանականությամբ (վստահության մակարդակ): Ըստ էության, VaR-ը 
ֆիքսված ժամանակահատվածում ներդրումային պորտֆելի կորստի մեծու-
թյունն է, եթե տեղի են ունենում որոշ անբարենպաստ իրադարձություններ: 
Անբարենպաստ իրադարձություն ասելով հասկանում ենք տարբեր ճգնաժա-
մեր, թույլ կանխատեսված գործոններ (օրինակ օրենսդրության փոփոխու-
թյուն, բնական աղետներ), որոնք կարող են ազդել շուկայի վրա: VaR-ը 
բնութագրվում է երեք պարամետրերով. 

1. Ժամանակահատվածը որի համար հաշվում ենք կորստի մեծու-
թյունը: Բազելյան կոմիտեն խորհուրդ է տալիս վերցնել 10 օր: Սակայն ա-
ռավել տարածված է հաշվարկը կատարել 1 օրվա կտրվածքով: 

2. Վստահության մակարդակ (confidence level) - ռիսկի թույլատրելի 
կարդակը: Բազելյան կոմիտեն խորհուրդ է տալիս վստահության մակարդա-
կը վերցնել 99%, իսկ Riskmetric1 համակարգը 95%: 

3. Բազային (հիմնական) արժույթը, ըստ որի չափվում է ցուցանիշը:2 

VaR մեթոդով հաշվարկները իրականացվում են առաջիկա մեկ, հինգ 
կամ տաս օրերի համար, քանի որ ավելի երկար ժամանակահատավածի հա-
մար շուկայի վարքագիծը կանխատեսելը շատ դժվար է: Այսպիսով VaR-ի ար-
ժեքը հաշվարկելը հնարավորություն է տալիս եզրակացնել. «Բանկը X%-ով 
վստահ է (X/100 հավանականությամբ), որ իր կորուստները չեն կարող ավել 
լինել Y մեծությունից N օրերի ընթացքում»: Y մեծությունը իրենից ներկայաց-
նում է VaR-ը: Մեծությունը հաշվարկելու ժամանակ ենթադրվում է, որ շուկան 

                                                             
1 Glyn A. Holton, Value at Risk Theory and Practice, 2014, 
http://www.value-at-risk.net/riskmetrics/ 
2 Костюченко Н.С., Анализ кредитных рисков, 2012, էջ 24: 
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իրեն կդրսևորի «նորմալ»1: Բանկային ռիսկերը գնահատելու նպատակով մի-
ջազգային փորձում լայնորեն կիրառվում են սթրես թեստերը, ըստ որի դի-
տարկվող ամենատարբեր շոկային սցենարների հանդես գալու դեպքում գը-
նահատվում է բանկի վնասները: Սթրես թեստերը չեն ենթադրում հաշվարկ-
ման կոնկրետ մեթոդիկա, քանի որ դիտարկվում են տարբեր ռիսկերին վե-
րաբերվող մի շարք սցենարներ և յուրաքանչյուր սցենարի դեպքում համա-
պատասխան մեթոդով հաշվարկվում են բանկի վնասը կամ օգուտը: Սցե-
նարները կարող են լինել պատմականորեն հիմնավորված և չհիմնավորված 
(հիպոթեզային): Պատմականորեն հիմնավորված սցենարները համարվում 
են ավելի իրատեսական, քանի որ այդ սցենարներն անցյալում արդեն տեղի 
են ունեցել և կրկնվելու հավանականությունը ավելի մեծ է: 

Հիպոթեզային սցենարները կիրառվում են այն դեպքերում, երբ շոկային 
իրավիճակները, որոնք անցյալում տեղի չեն ունեցել, ապագայում թվում են 
հավանական և կանխատեսելի: Սթրես թեստերի այս տեսակը հիմնվում է 
ռիսկերը գնահատող մարմնի արհեստավարժության և իրատեսական ռիսկե-
րը ճիշտ կանխատեսելու կարողության վրա, քանի որ յուրաքանչյուր ֆինան-
սական կազմակեպություն գիտակցում է իր գործունեության առանձնահա-
տուկ ռիսկային իրավիճակները և կառուցում միայն իրեն բնորոշ սցենարներ: 
Վարկային ռիսկի ազդեցությունը բանկերի վրա գնահատելու նպատակով օգ-
տագործվում են հետևյալ սցենարները. 

1. դասակարգված վարկերի 25%- ով համամասնական դուրսգրումը, 
2. կասկածելի վարկերի 75%-ի դասակարգումը անհուսալի վարկերի, 
3. ստանդարտ վարկերի 30%-ի դասակարգումը հսկվող վարկերի,  
4. խոշոր վարկառուի սննկացմամբ վարկի անհուսալիության փաստը, 
5. ստանդարտ վարկերի 1%-ի դասակարգումը անհուսալի վարկերի: 

Վարկային ռիսկը գնահատելու և կառավարելու համար անհրաժեշտ է 
հստակ պատկերացում ունենալ սպասվող կորուստների (Expected Loss) և 
չսպասվող կորուստների (Unexpected Loss) մասին: Սպասվող կորուստները 
ցույց են տալիս վարկային կորուստների միջին մակարդակը, որոնք կապված 
են վարկառուի պարտավորությունների չկատարման հետ: Չսպասվող կո-
րուստները ցույց են տալիս շեղումը` սպասվող կորուստների միջինից: Վար-

                                                             
1 Костюченко Н.С., Анализ кредитных рисков, 2012, էջ 26: 
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կային պորտֆելի ռիսկը գնահատելու հիմնական խնդիրը` սպասվող և 
չսպասվող կորուստների հաշվարկն է: Սպասվող կորուստները հաշվարկվում 
են հետևյալ բանձևով. 

 
որտեղ՝ 
EAD (exposure at default)-ն բանկի պորտֆելի ընդհանուր մեծությունն է, 

որն առկա է դեֆոլտի պահին։ EAD-ն չի կարող ավելի մեծ լինել քան վարկի 
մեծությունը: LGD-ն դեֆոլտի դեպքում կորստի մեծությունն է, վարկի դեֆոլտ 
լինելու դեպքում կորստի տոկոսային մեծությունը, որը չի վերականգնվի գրա-
վի վաճառքի և այլ հնարավոր մուտքերի արդյունքում։  

 
որտեղ` RR-ը վարկի այն մասն է, որը կարող է վերականգնվել: 
Բանկի 10 մլն ԱՄՆ դոլար վարկի տրման պրագայում(EAD), որի դիմաց 

վերցրել է 3 մլն դոլարի գրավ կունենանք հետևյալը. 

 
 

Կորստի ենթակա գումարը կլինի 7 մլն դոլլար, որն էլ իր հերթին պետք է 
բազմապատկվի դեֆոլտի հավանականությամբ (PD): 

PD-ն դեֆոլտի հավանականությունն է, այսինքն հավանականությունն է 
այն բանի, որ վարկառուն չի կատարի իր պայմանագրով նախատեսված 
պարտավորությունները: Այս մեծությունը պետք է հաշվարկվի յուրաքանչյուր 
վարկառուի համար: PD-ն հաշվարկելու ժամանակ գնահատվում է վարկա-
ռուի ֆինանսական վիճակը` հաշվի առնելով առաջիկա տնտեսական զարգա-
ցումները, վարկառուի վարկային պատմությունը, նրա հարաբերությունները 
բանկի հետ: PD-ն տատանվում է 0%-100% միջակայքում: Եթե ընկերությունը 
վարկառուի PD-ն գնահատել է 0.99 ապա դա նշանակում է, որ 99%-ով հա-
վանական է, որ վարկառուն չի կատարի իր պարտավորությունները: 

 
Այսպիսով, սպասվող կորուստները հավասար են 6.93 մլն: 

Չսպասվող կորուստները սպասվող կորուստների միջինից շեղումներն 
են: Չսպասվող կորուստները միշտ մեծ են սպասվող կորուստներից, սակայն 
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հավասար են 0 եթե PD-ն զրո է: Չսպասվող կորուստները հաշվարկվում են 
հետևյալ բանաձևով. 

 
Որտեզ  և  LGD-ի և PD-ի շեղումներն են: 

Վարկային ռիսկի սպասվող կորուստները գնահատելու ժամանակ հիմ-
նական խնդիրը դեֆոլտի հավանականության հաշվարկն է: Դեֆոլտի հավա-
նականությունը հաշվելու համար օգտագործվում են ռեգրեսիոն, լոգիտ, պրո-
բիտ և այլ մոդելներ: Սակայն ավելի ավանդական և տարածված մեթոդը գը-
ծային ռեգրեսիոն մոդելով հաշվարկն է, որը ունի հետևյալ տեսքը. 

 
p–ն դեֆոլտի հավանականությունն է 

-ն կշռային գործակիցներն են 
-ն վարկառուի բնութագրիչներն են 

Այս մոդելի թերությունն այն է, որ հավասարման ձախ մասը իրենից 
ներկայացնում է հավանականություն, որը ընդունում է արժեքներ 0-ից 1 
հատվածում, իսկ աջ մասը կարող է արժեքներ ընդունել - ∞ +∞ հատվածում: 
Լոգիստիկ ռեգրոսիոն մոդելները թույլ են տալիս հաղթահարել այս խնդիրը. 

 

Վարկառուի անվճարունակությունը գնահատելու համար անհրաժեշտ է 
ունենալ որոշակի տեղեկատվություն վարկառուի վերաբերյալ: Այս դեպքում 
տեղեկատվություն ասելով հասկանում ենք տվյալների առկայություն այն 
գործոնների մասին որոնք ազդեցություն են ունենում վարկառուի վճարունա-
կության փոփոխության վրա: Գործոնները կարող են բազմազան լինել, այդ 
իսկ պատճառով յուրաքանչյուր բանկ ինքն է որոշում, թե վարկառուի դեֆոլ-
տը գնահատելու համար որոնք վերցնի: 

Գործոնների ազդեցության կշիռները որոշելու համար կատարում են ռե-
գրեսիոն վերլուծություն` բանկերում առկա վիճակագրական շարքերի միջո-
ցով: Կատարենք հետևյալ վերլուծությունը, որը կիրառելի է նաև ներկայումս 
բանկային համակարգում: 
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Հաշվարկում օգտագործվող վիճակագրական շարքը բաղկացած է 1500 
տողից, որից միայն 10- ն են ներկայացված աղյուսակ 1-ում: 

1. վարկառուի տարիքը –  
2. եկամուտը  –  
3. պարտք եկամուտ հարաբերակցությունը – ,  
4. վարկերը – ,  
5. այլ պարտքերը – : 

Աղյուսակ 1. Մոդելում օգտագործված վիճակագրական շարքի առաջին 10 
տվյալները 

X1 X2 X3 X4 X5 Default 
64 116 14,7 5,05 12 0 
40 61 4,8 1,04 1,89 0 
30 27 34,5 1,75 7,56 0 
25 30 22,4 0,76 5,96 1 
35 38 10,9 1,46 2,68 1 
65 189 5 3,36 6,09 0 
21 23 3,9 0,31 0,59 0 
62 96 17,5 6,69 10,11 0 
30 39 10,6 2,39 1,74 1 
38 124 19,1 9,52 14,16 0 

 

Շարքերում կախյալ փոփոխականը` դեֆոլտի հավանականությունը, նը-
շանակված է 0 եթե վարկառուն կատարել է իր վարկային պարտավորու-
թյունները, 1` հակառակ դեպքում: Stata ծրագրային փաթեթից օգտվելով կը-
ստանանք մոդելում օգտագործվող և աղյուսակ 2-ում ներկայացված  կը-

շիռները, որոնք օգտագործելով կստանանք վարկառուի անվճարունակությու-
նը հաշվելու բանաձևը. 

Աղյուսակ 2.  կշիռները 

Դեֆոլտ Կշռային 
գործակից 

Ստանդարտ 
շեղում 

T P>(t) 95% վստահության 
միջակայք 

X1 -.0129389 .000956 -13.53 0.000 -.0148142 -.0110636 
X2 .0001939 .0002549 0.76 0.447 -.0003061 .0006939 
X3 .0234824 .0021991 10.68 0.000 .0191688 .0277961 
X4 .0361724 .0053593 6.75 0.000 .0256599 .0466849 
X5 -.0084706 .0034762 -2.44 0.015 -.0152893 -.0016519 

Հաստատուն 525361 0374105 14 04 0 000 4519783 5987437 
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Stata ծրագրային փաթեթով գնահատված մոդելի վերջնարդյունքը 

 
Նոր վարկառուի մասին ստացած տվյալները տեղադրելով բանաձևում 

կստանանք տվյալ վարկառուի սնանկացման հավանականությունը: Ստաց-
ված հավանականությունն օգտագործելով, հաշվարկվում է տվյալ վարկառուի 
մասով սպավող կորուստը: Սպասվող և չսպասվող կորուստների հանրագու-
մարի միջոցով բանկը որոշում է, թե նոր վարկը ինչպես կփոխի վարկային 
պորտֆելը։ Վարկային ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը պետք է 
նպատակաուղղված լինի վարկային պորտֆելի վրա ազդող անցանկալի 
գործոնների և իրադարձությունների բացահայտմանն ու կանխարգելմանը, 
վերջիններիս հետ կապված ռիսկերի կառավարմանը և բանկի համար ըն-
դունելի ռիսկերի չափի նկատմամբ մշտական վերահսկողությանը: 

Հաշվի առնելով, որ բանկային համակարգում առկա ֆինանսական ռիս-
կերի մեջ մեծ տեսակարար կշիռը բաժին է ընկնում վարկային ռիսկին՝ ինչի 
մասին փաստում են կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակված ֆինան-
սական հաշվետվությունները, հոդվածում կատարվել է վարկային ռիսկի գը-
նահատման մեթոդների ներկայացում և հաշվարկ։ Այս համատեքստում կա-
րող ենք եզրակացնել, որ վարկային ռիսկի գնահատման գործընթացում թե՛ 
միջազգային, թե՛ ՀՀ փորձում առավելագույնս կիրառվում են մաթեմատիկա-
կան և վիճակագրական մեթոդներ՝ մասնավորապես ռեգրեսիոն, լոգիթ պրո-
բիթ մոդելները։ Հոդվածում ներկայացված մոդելից պարզ է դառնում, որ սը-
նանկացման հավանականության մեջ ամենամեծ ազդեցությունն ունեցող 
գործոններն են անձի տվյալ պահին գործող պարտավորությունները և դրանց 
հարաբերակցությունը սեփական եկամուտին։ Հաջորդ գործոնը, որն ունի 
բարձր կշռային գործակից համաձայն մեր մոդելի՝ վարկառուի տարիքն է, 
ընդ որում այն հակադարձ համեմատական է վարկառուի սնանկացման հա-
վանականությանը։ Վերոնշյալից հանգում ենք նրան, որ բանկերը վարկեր 
տրամադրում են ավելի հասուն տարիքում գտնվող անձանց, որոնց եկամուտ-
ները համեմատաբար ավելի կայուն են։ Նշենք, որ ՀՀ-ը բանկերը վարկա-
վորման համար սահմանում են վարկառուի առավելագույն տարիք՝ համա-
դրելով այն ՀՀ-ում սահմանված կենսաթոշակային տարիքի հետ։ Մոդելի կի-
րառումից ստացված վերջնարդյունքից երևում է, որ վարկառուի եկամուտը 
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ունի ամենափոքր կշռային գործակիցը, ինչը նշանակում է, որ այն ունի ամե-
նաքիչ ազդեցությունը սնանկության հավանականության վրա։ Կարելի է եզ-
րակացնել, որ վարկի տրամադրման որոշման կայացման մեջ բանկերը չեն 
առաջնորդվում միայն եկամտի մեծության չափով, այլ նաև խիստ կարևորում 
են վարկառուի այլ գործող վարկերը, նրա տարիքը, ինչպես նաև գործող մյուս 
պարտավորությունները։ Վերոնշյալ դատողությունները և եզրահանգումները 
օգտագործելով յուրաքանչյուր բանկ իր ռազմավարության շրջանակներում 
սահմանում է ընդունելի շեմեր, վարկավորման որոշման կայացման համար, 
ինչպես հաշվարկված սնանակության հավանականության մասով, այնպես էլ 
առանձին գործոնների մասով։  
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Նվեր ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՀ առևտրային բանկերի վարկային ռիսկերը և դրանց գնահատման 
մեթոդները 
Բանալի բառեր. վարկային ռիսկ, բանկային համակարգ, ֆինանսական 
կայունություն, ռիսկերի գնահատում, վարկային պորտֆել 
 

Ֆինանսական շուկաների վերջին տասնամյակի զարգացումները ցույց են 
տալիս ռիսկերի կառավարման առանձնահատուկ դերը ֆինանսական կա-
ռույցների և ֆինանսական համակարգերի կայունության գործում: Բանկերը 
պետք է ունենան մշակված մեթոդաբանություն, որը թույլ կտա գնահատել 
վարկային ռիսկը ինչպես առանձին փոխառուի մակարդակով, այնպես էլ 
վարկային պորտֆելների կտրվածքով: Վարկային ռիսկը վերլուծելու պարա-
գայում կարևոր է գնահատված հավանականությամբ հաշվարկել վարկառուի 
սպասվող կորուտները։ Վարկային ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությու-
նը պետք է նպատակաուղղված լինի վարկային պորտֆելի վրա ազդող ան-
ցանկալի գործոնների բացահայտմանն ու կանխարգելմանը: 
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Нвер ОГАННИСЯН 
Кредитные риски коммерческих банков республики армении и методы их 
оценки 
Ключевые слова: кредитный риск, банковская система, финансовая стабильность, оценка 
рисков, кредитний портфель 
 
Развитие финансовых рынков за последнее десятилетие показывает особую роль 
управления рисками в обеспечении стабильности финансовых институтов и фи-
нансовых систем. Банки должны иметь разработанную методологию, позво-
ляющую оценивать кредитный риск как на уровне индивидуального заемщика, 
так и с точки зрения кредитного портфеля. В случае оценки кредитного риска сле-
дует рассчитать ожидаемые убытки заемщика при определенной вероятности. Ме-
тодология оценки кредитного риска должна быть направлена на выявление и пре-
дотвращение неблагоприятных факторов, влияющих на ссудный портфель, управ-
ление рисками, связанными с последним, и постоянный контроль над суммой 
рисков, приемлемых для банка. 
 
Nver HOVHANNISYAN 
Credit risks of RA commercial banks and their assessment methods 
Key words: credit risk, banking system, financial stability, risk assessment, loan portfolio 
 
The developments in the financial markets during the last decade, illustrates the 
importance of risk management as a hallmark for the stability of financial systems and 
institutions. Banks are required to have a feasible methodology for assessing credit risk, 
both for individual borrowers and for larger loan portfolios. For assessing credit risk, it 
is important to calculate the probability of expected losses from the borrower. The credit 
risk assessment methodology should be designed to be able to identify and prevent the 
adverse factors that can affect the loan portfolio, to manage the risks associated with 
these factors, and to be able to constantly monitor the extent of risk, acceptable for the 
bank. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ БАНКА И ВНЕДРЕНИЕ 
ИННОВАЦИОННЫХ БАНКОВСКИХ УСЛУГ ДЛЯ СТРАТЕГИЧЕСКОГО 

ПРЕИМУЩЕСТВО 
 

Асмик МАНАНДЯН 
Аспирант кафедры банковского дела и страхования АГЭУ 

 
Ключевые слова: банк, стратегия, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, 

инновационные банковские услуги 

 
Банковская  система  является незаменимой  частью  экономики  любой  

страны, а устойчивое развитие банковской системы неразрывно связано с конку-
рентоспособностью коммерческих банков. Современный банковский сектор отли-
чается повышенным уровнем конкуренции не только на уровне изменения про-
центных ставок на более  низкие,  или  широкой  линейкой  продукции  и  услуг,  
но  и  уровнем инновационности. 

В современный период экономической нестабильности банкам очень важно 
найти способ удержания имеющихся клиентов и привлечения новых. В условиях 
жесткой конкуренции это сделать вдвойне сложней. Немаловажную роль играет 
оптимизация внутренних процессов, направленная на сокращение издержек. Во 
всех данных областях важнейшую роль начинает играть процесс внедрения ин-
новаций. Инновация в настоящее время не просто одно из явлений, определяющих 
экономический рост, развитие и структурные сдвиги. Инновации стали харак-
терной особенностью и сутью современного развития во всех сферах экономики, в 
том числе и в банковском деле. 

Чтобы оказаться конкурентоспособными в современной финансовой сис-
теме, банкам следует разрабатывать особые, базирующиеся на использовании но-
вых технологий стратегии своего развития и достижения заданных целей. Повы-
шение конкурентоспособности банков предполагает четкую постановку целей 
банка, формирование путей и способов их достижения и разработку конкретных 
мероприятий для реализации планов, что требует изучения рынка кредитных ре-
сурсов, анализа финансового состояния клиентов и прогнозирования на этой ос-
нове возможностей их привлечения, изменений в деятельности банка и обеспе-
чивает условия, способствующие привлечению новых клиентов, расширению сфе-
ры банковских услуг, а также внедрение инновационных услуг для стратегичес-
кого преимущества.  

Конкурентоспособность банка – это его способность обеспечивать качест-
венное предложение продуктов и услуг по сравнению с конкурентами. Устойчивое 
развитие банковской системы неразрывно связано с конкурентоспособностью бан-
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ков. Наличие достаточного количества самостоятельных банков создает опреде-
ленную среду, в которой банки вынуждены вступать в борьбу за клиента, улуч-
шать качество обслуживания, расширять услуги, предлагать новые продукты. 

Конкурентное преимущество коммерческого банка — превосходство в объе-
ме и качестве предоставляемых услуг на конкретных сегментах рынка в опреде-
ленный период времени в условиях изменяющихся ценностей и целей потребите-
лей, достигнутое без ущерба собственному финансовому состоянию; наличие дос-
таточного рыночного потенциала, обеспечивающего разработку, организационное 
оформление и предоставление к продаже конкурентоспособных услуг в будущем. 

Выделяют основные конкурентные преимущества банка, способствующие 
его развитию: организационные (структура собственности, территориальная дос-
тупность, наличие филиальной сети и перспективы ее расширения, степень охвата 
рынка, компетентное обслуживание клиентов, обеспечение безопасности и защи-
ты, наличие дистанционного обслуживания, имидж и репутация банка на рынке 
финансовых услуг, техническая оснащенность, наличие лицензии, устойчивая 
клиентура, квалификация работников, грамотный менеджмент, накопленный опыт 
работы), ценовые (тарифная политика, инвестиционная привлекательность, систе-
мы скидок, размер комиссий), продуктовые (спектр оказываемых услуг: стандар-
тизированные и инновационные банковские продукты, оказание консультацион-
ных услуг, качество предоставляемых продуктов и услуг). 

Реализация банковских продуктов и услуг также очень важный этап в 
деятельности банка. Однако это не только реализация продуктов и услуг, это опре-
деленные философия и стратегия, которые не могут появиться сами по себе, без 
предварительной подготовки, глубокого осмысления и анализа, а также интенсив-
ной работы всех отделений банка. Сочетание стратегических целей и оперативных 
задач, стратегического и текущего планирования позволяет коммерческим банкам 
избежать неудач в своей деятельности, полнее реализовать свой интерес. Страте-
гию банка можно определить как цель и методы ее реализации, а тактику — как 
совокупность конкретных средств, приемов и методов достижения цели. Страте-
гия и тактика между собой тесно взаимосвязаны, тактика является конкретным 
средством воплощения в жизнь стратегии. 

Таким образом, конкурентная стратегия банка — это:  
программа действий, направленных на формирование и удержание долговре-

менных конкурентных преимуществ на целевых рынках, отражающая количест-
венные цели развития банка и те внутренние изменения в банке, которые должны 
произойти для повышения его конкурентоспособности, 

совокупность наиболее значимых целей его становления и последующего 
функционирования на рынке, вариантных подходов к практической реализации, 
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комплекс принимаемых решений по эффективному размещению ресурсов 
банка для повышения доходности и достижения долгосрочных конкурентных 
преимуществ на целевых рынках; принятие решений с ориентацией на будущее. 

Современный  мир  и  повышенная  конкуренция  заставляют  игроков рынка  
находить  все  новые  и  новые  способы  для  развития  и  улучшения собственных 
продуктов, способов их предоставления, а также новые способы экономии  собст-
венных  ресурсов. Шумпетер1 был первым, кто предложил концепцию инноваций, 
в которой инновации существенно влияют на производительность и конкуренто-
способность. Инновации - это фундаментальный источник способности предприя-
тия, отрасли или страны поддерживать конкурентоспособность2. Панесар и Маке-
сет3 предполагают, что сфера инноваций со временем эволюционировала, то есть 
от ранних промышленных инноваций к сфере услуг. В условиях быстро растущего 
сектора услуг и его постоянно увеличивающегося экономического вклада ученые 
начали обращать внимание на характеристики услуг и исследования инноваций в 
сфере услуг. Майлз4 классифицировал инновации в сфере услуг на инновации в 
области продуктов, процессов и доставки на основе их характеристик. Джеллал и 
Галлоудж5 классифицировали инновации в сфере услуг на инновационные про-
дукты, процессы, внутренние и внешние организационные инновации. Наиболее 
примечательна четырехмерная модель инноваций в сфере услуг, представленная 
Бильдербейком6, которые использовали подход SEM для классификации содер-
жания инновационных услуг в концепции обслуживания, клиентском интерфейсе, 
системе доставки и технологических инновациях Ден Хердок и другие7  расши-
рили четырехмерную модель, объединив логическую перспективы с доминирова-
нием в сфере услуг, чтобы предложить шестимерную модель инноваций в сфере 
услуг, включая новую концепцию обслуживания, новое взаимодействие с клиен-
тами, новых деловых партнеров, новые модели доходов, организационные иннова-

                                                             
1 Schumpeter, J.A. The Theory of Economic Development: An Inquiry into Profits, Capital, Credit, 
Interest, and the Business Cycle; Transaction Publishers: Piscataway, NJ, USA, 1934. 
2 Drucker, P.F. Innovations and Entrepreneurship; Haper and Row: New York, NY, USA, 1985 
3 Panesar, S.S.; Markeset, T. Development of a framework for industrial service innovation 
management and coordination. J. Qual. Maint. Eng. 2008, 14, 177–193.  
4 Miles, I. Services Innovation: Statistical and Conceptual Issues; Doc DSTI/EAS/STP/NESTI 
(95); Working Group on Innovation and Technology Policy, OECD: Paris, France, 1995. 
5 Djellal, F.; Gallouj, F. Services and the search for relevant innovation indicators: A review of 
national and international surveys. Sci. Public Policy 1999, 26, 218–232 
6 Bilderbeek, R.; den Hertog, P.; Marklund, G.; Miles, I. Services in Innovation: Knowledge 
Intensive Business Services (KIBS) as Co-Producers of Innovation; SI4S Synthesis Paper No. 3; 
STEP: Oslo, Norway, 1998. 
7 Den Hertog, P.; Van Der Aa, W.; De Jong, M.W. Capabilities for managing service innovation: 
Towards a conceptual framework. J. Serv. Manag. 2010, 21, 490–514 
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ции и технологические инновации. Эта модель получила широкое признание в 
академических кругах и мы обсудим шестимерную модель инновационных услуг. 

Внедрение инновационных банковских услуг используется как фактор повы-
шения конкурентоспособности. Основываясь на обзоре литературы, мы разрабо-
тали критерии и подкритерии инноваций в сфере банковских услуг. Описание 
критериев оценки инновационных банковских услуг представлено на рисунке 1. 

Рисунок 1. Критерии оценки инновационных банковских услуг 

 
Новая концепция обслуживания.  
Ориентированный на клиента - сосредоточенность на потребностях клиен-

тов для предоставления и индивидуальных услуг, 
Повышение эффективности обслуживания - мобилизовать новые техноло-

гии для ускорения транзакций и повышения эффективности обслуживания, 
Сниженный кредитный риск - использовать новые технологии для сбора 

данных о поведении потребителей, чтобы снизить кредитный риск, 
Разработка сценарного финансирования - объедините финансовые услуги с 

новыми коммерческими сценариями для разработки новых услуг. 
Взаимодействие с новым клиентом  
Расширение каналов связи с клиентами - мобилизовать новые технологии 

для запуска большего количества каналов обслуживания, таких как мобильный 
банкинг, WeChat-банкинг, и Weibo Banking, 

Активное определение потребностей клиентов - мобилизовать новые техно-
логии для активного анализа потенциальных потребностей целевых клиентов, 
взять на себя инициативы по заботе о потребностях потребителей и предостав-
лению точных финансовых услуг, 

Предоставление индивидуальных услуг  - предоставление персонализирован-
ных услуг в соответствии с потребностями клиентов, например услуга “private 
banking”. 
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Новые бизнес партнеры  
Альянс с Fintech - делиться данными с финтех-компаниями и компаниями 

электронной коммерции, чтобы изучить финансовые потребности потенциальных 
клиентов и повысить их, 

Альянс с офлайновыми продавцами - сотрудничить с офлайновыми пред-
приятиями, чтобы установить банкоматы в бизнес-помещениях, предлагать удоб-
ные услуги, 

Альянс с финансовыми партнерами - создать альянс с отечественными и 
зарубежными финансовыми партнерами для развития содержания и объема услуг. 

Новые модели доходов  
Многогранные бизнес-стратегии - управляйте трансграничными банковс-

кими предприятиями для разработки диверсифицированных продуктов или рын-
ков, таких как внутренние платформ электронной коммерции и мобилизации биз-
нес-данных, собранных с помощью транзакций электронной торговли, для  пре-
доставлять удобные финансовые услуги, 

Профессиональные бизнес – стратегии - сосредоточенность на конкретных 
группах, чтобы предоставлять более профессиональные продукты и услуги. 

Организационные инновации  
Реформа организационной структуры - Создавия онлайн-финансовые цент-

ров и отделов реформирования процессов, чтобы ускорить финансовые иннова-
ции, быстро адаптироваться к внешним изменениям и повысить эффективность 
принятия решений, 

Обучение  сотрудников - обучение обслуживающий персонал, чтобы повы-
сить его профессиональные знания и навыки, чтобы обеспечить беспрепятствен-
ное внедрение новых услуг, 

Организационная инновационная культура - установление механизм стиму-
лирования, чтобы мотивировать сотрудников участвовать в инновациях и разви-
вать инновационную организационную культуру. 

Технологическая инновация 
Развитие анализа больших данных - использывать аналитику больших дан-

ных для построения моделей поведения клиентов для изучения новых требований 
клиентов, 

Развитие управления инвестициями - применять новые технологии, чтобы 
предоставлять клиентам эффективный инвентарь, 

Приложение Blockchain - применять технологию блокчейн для повышения 
безопасности транзакций, 
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Новые способы оплаты - внедрять технологию биометрической идентифика-
ции, чтобы предоставлять инновационные способы оплаты, например, с использо-
ванием распознавания лиц и голосового управления, 

Улучшения цифрового маркетинга - использывать цифровые медиа, контент-
маркетинг и маркетинг баз данных, чтобы повысить популярность новых услуг и 
улучшить понимание этих услуг потребителями. 

Таким образом, эффективная деятельность  коммерческих банков является 
важнейшим условием дальнейшего экономического развития страны и во многом 
предопределяет темпы роста всей экономики. Сочетание стратегических целей и 
оперативных задач, стратегического и текущего планирования позволяет коммер-
ческим банкам избежать неудач в своей деятельности, полнее реализовать свой 
интерес.  

Последние достижения в области информационных технологий привели к 
быстрому развитию новых и инновационных финансовых услуг, называемых фи-
нансовыми технологиями (Fintech). Эта комбинация предоставляет пользователям 
более инновационные финансовые услуги, включая мобильные платежи, крауд-
фандинг, одноранговое (P2P) кредитование, страхование и управление капиталом1. 
Таким образом технологические инновации подчеркивают интеграцию финансов и 
технологий, а также использование новых технологии для повышения эффектив-
ности финансовых услуг, снижения затрат и контроль рисков. По мере совер-
шенствования рыночных условий хозяйствования в банковской системы возникает 
необходимость внедрения инновационных технологий, современных методов и 
моделей управления, направленных на повышение её конкурентоспособности. 
Чтобы сохранить и наращивать конкурентные преимущества в области предос-
тавления банковских улуг, банку требуются инструменты и модели, а также стра-
тегические шаги для внедрение инновационных технологий которые позволят 
эффективно управлять собственными бизнес-процессами. 

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Barberis, J. The Rise of Fintech: Getting Hong Kong to Lead the Digital financial Transition in 
APAC; Fintech Report; Fintech HK: Hong Kong, 2014 
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Հասմիկ ՄԱՆԱՆԴՅԱՆ 
Բանկերի մրցունակությունը և նորարարական բանկային 
ծառայությունների ներդրումը՝ որպես ռազմավարական առավելություն 
Բանալի բառեր. բանկ, ռազմավարություն, մրցունակություն, մրցակցային 
առավելություններ, նորարարական բանկային ծառայություններ  
 

Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում բանկերի հա-
մար հատկապես կարևոր է մրցակցային ներուժի ավելացումը: Այս խնդրի 
լուծումը մեծապես կախված է մրցակցային ռազմավարության բովանդակու-
թյան ձևավորման միասնական տեսական մոտեցման մշակումից: Մրցակցա-
յին ռազմավարությունը առանձնահատուկ տեղ է գրավում բանկի գործու-
նեության ռազմավարական կառավարման համակարգում: Հիմնվելով ծառա-
յությունների նորարարության տեսության վրա` ներկայացրել ենք հիբրիդա-
յին բազմակի չափանիշների որոշումներ կայացնելու մեթոդ` բանկային հա-
մակարգի կայունության և մրցունակության բարելավման, ծառայությունների 
նորարարության ռազմավարությունները գնահատելու համար:  
 

Hasmik MANANDYAN 
Competitiveness of the bank and the introduction of innovative banking services 
for strategic advantage 
Key words: bank, strategy, competitiveness, competitive advantages, innovative banking services 
 

In the context of the global financial crisis, it is especially important for banks to in-
crease their competitive potential. The solution to this problem largely depends on the 
development of a unified theoretical approach to content strategy design. The compe-
titive strategy has a special place in the strategic management system of the bank. Based 
on the service innovation theory, we propose a novel hybrid multiple criteria decision-
making method to evaluate service innovation strategies for improving the sustainability 
and competitiveness of banking system. A six-dimensional model comprising 20 sub-
criteria is constructed both the decision-making trial and evaluation technique. 
 

Асмик МАНАНДЯН 
Конкурентоспособность банка и внедрение инновационных банковских услуг 
для стратегического преимущество 
Ключевые слова: банк, стратегия, конкурентоспособность, конкурентные 
преимущества, инновационные банковские услуги 
 

В условиях мирового финансового кризиса особую актуальность для банков при-
обретает повышение их конкурентного потенциала. Решение данной задачи в зна-
чительной степени зависит от разработки единого теоретического подхода к фор-
мированию содержания конкурентоспособной стратегии.  Конкурентная стратегия 
занимает особое место в системе стратегического управления деятельностью бан-
ка. Основываясь на теории инноваций в сфере услуг, в этой статье мы предлагаем 
новый гибридный метод принятия решений по множественным критериям для 
оценки стратегий инноваций в сфере услуг для повышения устойчивости и кон-
курентоспособности банковской системы.  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԽՈՐՈՒԹՅԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ 

 

Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ  
ՀՊՏՀ «ֆինանսներ» ամբիոնի ասիստենտ, տնտ գիտ թեկ  

 
Բանալի բառեր  ֆինանսական խորություն, ֆինանսական շուկա, ՀՆԱ 

 
  Ներկայումս ցանկացած տնտեսության զարգացվածության կարևորա-
գույն բնութագրիչներից մեկը կայուն և արդյունավետ ֆինանսական շուկայի 
առկայությունն է։ ԱՄՀ-ի, Համաշխարհային բանկի և Համաշխարհային տըն-
տեսական ֆորումի հետազոտությունների արդյունքների համաձայն արդյու-
նավետ ֆինանսական շուկաների բնութագրիչները ներառում են հետևյալ 
չորս չափանիշները. ֆինանսական ծառայությունների հասանելիություն, դի-
վերսիֆիկացված ներդրումային հնարավորություններ, շուկայի որակյալ են-
թակառուցվածքներ, ռիսկերի կառավարման լուծումներ՝ համապատասխան 
ակտիվների առկայություն ռիսկի մեղմացման համար [1]։ Իր հերթին ֆինան-
սական շուկայի զարգացումը միջնաժամկետում և երկարաժամկետում որոշ-
վում է մի շարք հիմնական ցուցանիշներով, որոնց մեջ կարևորագույններից 
մեկը «ֆինանսական խորությունն» է: «Ֆինանսական խորություն» տերմինը 
հայտնի դարձավ 1973թ , երբ լույս տեսավ Էդուարդ Շոուի «Ֆինանսական 
խորությունը տնտեսական զարգացման մեջ» վերնագրով աշխատությունը։  
Միաժամանակ 1973թ  հրատարակվեց տնտեսագետ Ռոնալդ ՄակԿինոնի 
«Փողը և կապիտալը տնտեսական զարգացման մեջ» աշխատությունը, որից 
հետո ՄակԿինոնն ու Շոուն միավորվեցին մեկ գաղափարի շուրջ։ ՄակԿի-
նոն-Շոուի հիմնական գաղափարներն ու տեսակետները պարզ էին։ Մասնա-
վորապես, պետական այնպիսի քաղաքականության շրջանակում, ինչպիսին 
է տոկոսադրույքների, կապիտալի հոսքերի նկատմամբ վերահսկողությունը, 
ֆինանսական հատված դուրս գալու, վարկեր տրամադրելու, ֆինանսական 
հաստատությունների հանրային սեփականություն դառնալու գործընթացների 
և այլ սահմանափակումները զարգացող երկրներում կարող են դառնալ «ֆի-
նանսական ռեպրեսիաների» պատճառներ: Վերջիններս էլ ֆինանսական 
հաստատություններին խոչընդոտում են լավ իրականացնելու իրենց ֆինան-
սական միջնորդի ֆունկցիան և արդյունքում կապիտալը արդյունավետ չի 
բաշխվում։ Այդ փաստով պայմանավորված` նրանք օգտագործում են «ֆի-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

101 

 

նանսական խորություն» տերմինը, որն ընդգրկում է ֆինանսական համա-
կարգում փոփոխությունները [2]։ Այնուհետև «Ֆինանսական շուկայի խորու-
թյուն» հասկացությունը շրջանառության մեջ ներմուծվել է Համաշխարհային 
Բանկի Զարգացման և Վերակառուցման փորձագետների կողմից, ովքեր հե-
տազոտությունների մեջ օգտագործել են դրա առավելությունները, ուսումնա-
սիրելով երկրի կամ երկրների խմբի, նախ և առաջ զարգացող երկրների,  
ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովվածության մակարդակը տնտեսական 
զարգացման պահանջի ապահովման համար:    
 Տնտեսության ֆինանսական խորության տակ հաճախ հասկանում են 
հայեցակարգային հետևյալ կարևոր բնութագրիչները.   
 Առաջին, տնտեսվարող սուբյեկտները կարող են օգտագործել բոլոր ֆի-
նանսական շուկաները խնայողությունների և ներդրումային որոշումների կա-
յացման համար,  
 Երկրորդ, ֆինանսական միջնորդները և շուկաները  ի վիճակի են տնօրի-
նել ավելի մեծ քանակի կապիտալ և կառավարել, կարգավորել շրջանառու-
թյան ավելի մեծ ծավալ, առանց ակտիվների գների էական փոփոխության, 
 Երրորդ, ֆինանսական հատվածը կարող է ստեղծել ակտիվների ռիսկերի 
տեղաբաշխման լայն ցանկ (հեջավորում կամ դիվերսիֆիկացիա): 

 Այլ կերպ ասած, խորը շուկաները հասարակությանը թույլ են տալիս ներ-
դրումներ կատարել ներդրումային ու ռիսկերի տեղաբաշխման լայն և որակ-
յալ գործիքներում, ինչպես նաև փոխառուներին տալիս են ֆինանսավորման 
և ռիսկի կառավարման գործիքներից օգտվելու նման հնարավորություն [3]: 

 Ներկայումս, ֆինանսական խորության հաշվարկման համար համապա-
տասխան ցուցանիշների հավաքագրումն ու կառուցումը մեթոդաբանական և 
տեխնիկական մեծ դժվարություն չեն ներկայացնում. տվյալներն  իրենց ար-
տացոլումն են գտնում տարբեր երկրների բորսայական և բանկային վիճա-
կագրության մեջ, որոնք հրապարակվում են միջազգային տնտեսական կազ-
մակերպությունների կողմից: Մասնավորապես, Համաշխարհային բանկի 
փորձագետները վարում են ֆինանսական կառուցվածքի մասին բոլորին հա-
սանելի տվյալների բազա, որում ներառված ֆինանսական շուկայի խորու-
թյունը բնութագրող 28 ցուցանիշները թույլ են տալիս բացահայտել ինչպես 
այս կամ այն երկրի ֆինանսական շուկայի զարգացման մակարդակը, այն-
պես էլ դրա առանձին հատվածներինը: Առանձին երկրների կամ երկրների 
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խմբերի շուկաների ֆինանսական խորության գործակցի որոշման համար 
օգտագործվում են ցուցանիշների երեք խումբ: Դրանց թվին են դասվում.  
  1. բանկային համակարգի զարգացման ցուցանիշները` մասնավոր 
հատվածին տրամադրված վարկերի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, բանկային 
ավանդների ծավալի հարաբերությունը ՀՆԱ-ին, զուտ տոկոսային մարժայի 
հարաբերությունը տոկոսային ակտիվներին և այլն,     
  2. արժեթղթերի շուկայի զարգացման ցուցանիշները` արժեթղթերի շու-
կայի կապիտալացման հարաբերությունը ՀՆԱ-ին և այլն,  
  3. ապահովագրական հատվածի զարգացման ցուցանիշները` կյանքի 
և ապահովագրության այլ տեսակների գծով հավաքագրված պրեմիաների 
հարաբերությունը ՀՆԱ-ին [4]:      
  Մակրոմակարդակում երկրների ֆինանսական շուկայի խորությունը 
սովորաբար որոշվում է որպես ֆինանսական պահանջների և պարտավորու-
թյունների հարաբերություն ՀՆԱ-ին և ցույց է  տալիս, թե ինչ աստիճանով են 
ընկերությունները, տնային տնտեսությունները և պետական հաստատու-
թյունները կարող ֆինանսավորել իրենց գործունեությունը ֆինանսական շու-
կաների և ֆինանսական միջնորդների հաշվին: Այս ցուցանիշը գտնվում է եր-
կըրի դրամական և ֆինանսական գործիքների շրջանառության հագեցվա-
ծության ցուցանիշի հետ անմիջական կապի մեջ:  Ֆինանսական շուկայի խո-
րությունը հիմնականում որոշվում է ֆինանսական միջնորդների հասունու-
թյան մակարդակով: Ֆինանսական համակարգերը զարգանում են ինստի-
տուտների, գործիքների և մեխանիզմների ստեղծման միջոցով, որոնք թույլ 
են տալիս ապահովել խնայողությունների հավաքագրում և ներգրաված մի-
ջոցների արդյունավետ օգտագործում ներդրումային նպատակների համար: 
Ֆինանսական շուկաների խորացումը որոշվում է ինչպես ֆինանսական 
մեխանիզմների զարգացման և նորացման ընդհանուր միտումներով, այնպես 
էլ տարածքային շուկաների զարգացման յուրահատկություններով, ֆինան-
սական «պրոդուկտների» առանձին խմբերի արագացված աճով: Ֆինանսա-
կան խորության ցուցանիշի կարևոր առավելությունը, հաշվի առնելով դրա 
համընդհանրությունը, միջազգային բավականին ճշգրիտ համեմատություն-
ների իրականացման հնարավորությունն է, ինչպես շուկայի հատվածների 
տեսանկյունից, այնպես էլ առանձին երկրների կամ երկրների խմբերի ֆի-
նանսական վիճակի տեսանկյունից: Ֆինանսական խորությունը ենթադրում է 
նաև ֆինանսական կառուցվածքի զարգացածություն, որն ընդհանուր առ-
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մամբ տալիս է տնտեսական աճի ապահովման համար դրամական ռեսուրս-
ների հավաքագրման և տեղաբաշխման հնարավորությունների գնահատա-
կանը: Ամերիկացի գիտնականներ Ն.Լոյազի և Ռ.Ռանսեի կարծիքով, երկա-
րաժամկետում ֆինանսական շուկաների խորացումը ֆինանսական համա-
կարգին տալիս է մեծ կայունություն, քանի որ մեծանում է կապիտալի հոս-
քերի սպասարկման հնարավորությունն  առանց ակտիվների և փոխարժեքի 
կուրսի տատանումների [5]: Համաձայն Բ Գարբայի, ֆինանսական զարգա-
ցումը ֆինանսական խորության համակցություն է (շուկայի չափ և իրացվե-
լիություն), որը ենթադրում է առանձին անհատների համար ֆինանսական 
ծառայությունների մատչելիություն, ֆինանսական հաստատությունների գոր-
ծունեության արդյունավետություն, ցածր գնով և կայուն եկամտով ֆինանսա-
կան ծառայություններ մատուցելու հնարավորություն, ինչպես նաև կապիտա-
լի շուկայի ակտիվություն [6]։ Ֆինանսական խորացումն ընկալվում է նաև 
որպես գործընթաց, որի արդյունքում ավելանում է ֆինանսական արդյունա-
վետությունը, լայնությունը (ֆինանսական շուկաների և գործիքների շրջանա-
կը) և ֆինանսական շուկաների հասանելիությունը (մատչելիությունը): Այսպի-
սով, կարող ենք նշել ֆինանսական խորության հետևյալ առավելությունները:
  Առաջին, ավելի խորը ներքին ֆինանսական շուկաները կարող են ընդ-
լայնել պետության ու համապատասխան մարմինների կողմից իրականացվող 
քաղաքականության գործիքների ցանկը և մեծացնել քաղաքականության 
ներդրման արդյունավետությունը։ Վերջին հետազոտությունները ցույց են 
վել, որ երկրի ընտրած տնտեսական քաղաքականությունը (փոխարժեքի 
ընտրություն և դրամական ռեժիմ), ինչպես նաև ֆիսկալ քաղաքականության 
ցիկլայնությունը և քաղաքականության իրականացման արդյունավետությու-
նը կարող են բացատրվել  ֆինանսական զարգացածության մակարդակով։ 
Միաժամանակ, կարող է գոյություն ունենալ հետադարձ կապ քաղաքակա-
նության և ֆինանսական խորության մակարդակի միջև, քաղաքականության 
դիրքից կախված ֆինանսական համակարգի խորությունը, լայնությունը և ֆի-
նանսական խորության գործընթացները որոշվեն տնտեսական քաղաքակա-
նության ընտրությամբ։       
  Երկրորդ, ավելի խորը ֆինանսական շուկաները օտարերկրյա մասնա-
կիցների հետ մրցելու հնարավորություն են տալիս և արդյունքում նաև բարձ-
րացնում են ֆինանսական ներգրավվածությունը:    
  Երրորդ, ենթադրվում է, որ այն դեր է խաղում երկրի ֆինանսական 
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շուկայի ձևավորման մեջ՝ դարձնելով այն ավելի արդյունավետ։ Բացելով շու-
կան օտարերկյա մասնակիցների համար՝ ներքին խաղացողները պետք է հը-
նարավորություն ստանան մուտք ունենալ գլոբալ կապիտալի շուկաներ, որ-
պեսզի նվազեցնեն արբիտրաժային ծախսերը և ստանան արտաքին շուկա-
ներում ներդրումներ կատարելու հնարավորություն։ Այնուամենայնիվ, այն 
պահանջում է ներքին ուժեղ ֆինանսական ինստիտուտների առկայություն և 
կայուն տնտեսական պայմաններ բաց շուկայական համակարգի անբարե-
նպաստ հետևանքները նվազեցնելու համար։    
  Չորրորդ, ֆինանսական խորությունը գործընթաց է, որի արդյունքում 
տնտեսության արդյունավետությունը, լայնությունը (շուկաների շրջանակն ու 
գործիքները) և ֆինանսական շուկաների հասանելիությունն աճում են։  

  Այսինքն, արդյունքում ֆինանսական խորությունը կարող է ազդել աղ-
քատության մակարդակի, բնակչության ֆինանսական ներգրավվածության 
վրա: Այն փոխազդեցություն ունի նաև տնտեսական աճի հետ: Այնպիսի փո-
քըր տնտեսություն ունեցող երկրների, ինչպիսին է, օրինակ, Հայաստանը, 
փոքր ֆինանսական համակարգերը ենթադրում են տնային տնտեսություն-
ների, ձեռնարկությունների և կառավարության համար համապատասխան 
գործիքների բացակայություն ռիսկերի դիվերսիֆիկացման, իրենց եկամուտ-
ների հոսքերի փոփոխականության կառավարման և անսպասելի իրադար-
ձություններից ապահովագրվելու համար: Խորը ֆինանսական համակար-
գերը, մյուս կողմից, կարող են թեթևացնել ընկերությունների և տնտեսության 
ճյուղերի իրացվելիության սահմանափակումները, դրանով նվազեցնելով ներ-
դրումների և տնտեսական արդյունքների փոփոխականությունը: Նմանապես 
ապահովագրության և խնայելու հնարավորությունների հասանելիությունը 
թույլ է  տալիս ավելի լավ հարթեցնել սպառումը:  Այսպիսով, մեր կարծիքով, 
«ֆինանսական խորությունը» ֆինանսական հաստատությունների և գործիք-
ների դիվերսիֆիկացիայով արտահայտվող ֆինանսական ծառայությունների 
հասարակության տարբեր մակարդակներում ներթափանցման աստիճանն է, 
որը չափում է տնտեսության հատվածների զարգացածության մակարդակը։ 
Երբ ֆինանսական ճգնաժամը հարվածում է աշխարհի տարբեր մասերին, 
այդ թվում ՀՀ-ին, այն «դաս» է դառնում ֆինանսական համակարգի կայու-
նության պահպանման կարևորության համար։ Ֆինանսական համակարգի 
անկայունությունը սպառնալիք է ներկայացնում  հասարակական վստահու-
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թյան կորուստ, տնտեսական աճի դանդաղեցում և եկամուտների նվազեցում։ 
Ֆինանսական շուկայի խորացումը կարևոր դեր է խաղում ֆինանսական կա-
յունության և ֆինանսական զարգացածության համար։ ՀՀ ֆինանսական խո-
րության չափի և արդյունավետության ցուցանիշները վերջին տասնամյակի՝ 
2009-2019թթ. ունեցել են անընդհատ աճի միտում։ Հիմնվելով Համաշխար-
հային բանկի տվյալների վրա, դիտարկել ենք ֆինանսական խորության երեք 
հիմնական ցուցանիշները՝ մասնավոր հատվածին տրված վարկի և ՀՆԱ-ի 
հարաբերակցության, արժեթղթերի շուկայի կապիտալացման, փողի M2 զան-
գըվածի և ՀՆԱ-ի հարաբերակցության ցուցանիշները տարածաշրջանի (ՌԴ, 
Թուրքիա, Ադրբեջան, Վրաստան) համատեքստում և եզրակացրել ենք, որ  

 առաջին ցուցանիշով զիջում է համեմատվող երկրներին՝ բացառու-
թյամբ Ադրբեջանի (գերազանցում է գրեթե երկու անգամ) և ՌԴ-ի (14 %-ով), 
ընդ որում 2019թ. 2,54 անգամ աճել է 2009թ  համեմատ և կազմել 59,9 %: 

 երկրորդ ցուցանիշը չնչին է և տատանվում է 0,1%-ից 1,2%-ի սահման-
ներում։ Այս ցուցանիշն անհամեմատելի ցածր է և մի քանի տասնյակ անգամ 
զիջում է տարածաշրջանի երկրների ցուցանիշներին։  

 ՀՀ-ում դրամական շուկայի խորության ցուցանիշը դիտարկվող ժամա-
նակաշրջանում հիմնականում ևս ունեցել է անընդհատ աճի միտում, մասնա-
վորապես, 2019թ.՝ 2000թ. համեմատ այս ցուցանիշն ավելացել է գրեթե 2,5 
անգամ։ Ընդ որում, դիտարկվող երկրների համատեքստում, ՀՀ-ն այս ցու-
ցանիշով գերազանցում է միայն Ադրբեջանին։  

  Այսպիսով, Հայաստանի տնտեսության ֆինանսական խորության ցու-
ցանիշները դիտարկվող ժամանակաշրջանում մեծ փոփոխության են ենթար-
կըվել, սակայն, հիմնականում հետ են մնում տարածաշրջանի երկրներից։ 
Ներկայումս, տնտեսության ֆինանսավորումը հիմնականում կատարվում է  
բանկային համակարգի միջոցով, որին պատկանում է ֆինանսական համա-
կարգի կապիտալի 83.5%-ը: Հարևան երկրներին զարգացման տեմպերով 
գերազանցելու համար՝ Հայաստանը պետք է արագացնի կապիտալի և դրա-
մական շուկայի տրանսֆորմացիան իրացվելիությունը մեծացնելու համար։ 
Կորպորատիվ կառավարման հզորացումը և թափանցիկության բարձրա-
ցումն ունեն կենսական նշանակություն խորը և իրացվելի շուկաների համար։ 
Անհատներին, տնային տնտեսություններին և փոքր ընկերություններին տրա-
մադրելով ռիսկի կառավարման ֆինանսական գործիքների հասանելիություն՝ 
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հնարավոր է բարձրացնել իրական տնտեսության արդյունավետությունը և 
կայունությունը, դրանով իսկ ֆինանսական համակարգը, որը ծառայում է  
դրան։ Կատարելով բարեփոխումներ ֆինանսական շուկայում՝ Հայաստանը 
կարող է ստեղծել ամուր տնտեսական հենք և բարձրացնել իր տնտեսական 
դիրքը համաշխարհային շուկայում։ ՀՀ տնտեսության ֆինանսական խորու-
թյան խոչընդոտները չեն տարբերվում հիմնական կառուցվածքային յուրա-
հատկություններից՝ շուկայի մասշտաբ, չափ և այլն։ Ներկայումս ՀՀ ֆինան-
սական համակարգն ունի սահմանափակ գործիքներ, որոնք էլ արտացոլում 
են ֆինանսական խորության սահմանափակությունը։ Մրցակցությունը խթա-
նելու, տեղեկատվական ենթակառուցվածքը, գրավով ապահովվածության 
հետ կապված խնդիրները լուծելու, ֆինանսական ծառայությունները և գոր-
ծիքները զարգացնելու նպատակադրված և հավասարակշռված պետական 
նախաձեռնությունը կարող է օգնել հաղթահարելու խորացման որոշ խոչըն-
դոտներ։ Հայաստանն կարիք ունի արագացնելու կապիտալի ու փողի շու-
կայի վերափոխումը, մեծացնելու ֆինանսական գործիքների դիվերսիֆիկա-
ցիան ֆինանսական խորությունը բարձրացնելու և որպես արդյունք՝ տնտե-
սության զարգացածությունը բարձրացնելու համար։  
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Սրբուհի ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ  
Ֆինանսական խորության բովանդակությունը և տնտեսական 
հատկանիշները 
Բանալի բառեր  ֆինանսական խորություն, ֆինանսական շուկա, ՀՆԱ 
 

Արդյունավետ, կայուն և խորը ֆինանսական շուկաները սովորաբար ընդհա-
նուր պայման են կայուն տնտեսական աճի համար։ Փոքր և ոչ խորը ֆինան-
սական համակարգերը ենթադրում են տնային տնտեսությունների, ձեռնար-
կությունների և կառավարության համար համապատասխան գործիքների 
բացակայություն ռիսկերի դիվերսիֆիկացման, իրենց եկամուտների հոսքերի 
փոփոխականության կառավարման և անսպասելի իրադարձություններից 
ապահովագրվելու համար: Հետազոտությունը նվիրված է ֆինանսական շու-
կայի զարգացածությունը որոշող ամենակարևոր ցուցանիշին: 
 
Српуи ИСРАЕЛЯН 
Содержание и экономические характеристики финансовой глубины 
Ключевые слова: финансовая глубина, финансовый рынок, ВВП 
 

Эффективные, стабильные и глубокие финансовые рынки обычно являются об-
щим условием устойчивого экономического роста. Небольшие и неглубокие фи-
нансовые системы подразумевают отсутствие у домашних хозяйств, предприятий 
и правительств соответствующих инструментов для диверсификации рисков, уп-
равлении изменчивостью своих денежных потоков и защиты от неожиданных 
событий. Данное исследование посвящено выявлению экономического содержа-
ния, роли и специфики финансовой глубины, который является важнейшим пока-
зателем определения развитии финансового рынка. Также рассмотривается прояв-
ление показателей финансовой глубины в Армении. 
 
Srbuhi ISRAYELYAN  
The nature and economic characteristics of financial depth 
Key words: financial depth, financial market, GDP 
 
Efficient, stable and deep financial markets are usually a general condition for sus-
tainable economic growth. Small and shallow financial systems mean that households, 
businesses and governments do not have the appropriate tools to diversify risks, manage 
the volatility of their cash flows, and protect themselves from unexpected events. This 
study is devoted to identify the economic nature, role and specifics of financial depth, 
which is the most important indicator of the development of the financial market. The 
author also examined the indicators of financial depth in Armenia. 
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ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ 
ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ՏԵՍԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ1 
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Նարեկ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ,  
ՀՊՏՀ Ֆինանսներ ամբիոնի ասպիրանտ 

Տաթևիկ ՌՈՍՏՈՄՅԱՆ,  
ՀՊՏՀ Մակրոտնտ. վերլուծություն մասն. մագիստրանտ 

 
Բանալի բառեր. անհաշվեկշռվածություններ, խոցելիություններ, շոկեր, արժութային 

ճգնաժամերի մոդելներ, երկակի ճգնաժամեր 

 
Մակրոտնտեսական կայունության հիմնահարցը մշտապես եղել է տըն-

տեսագիտական ուսումնասիրությունների առանցքում։ Տարբեր հետազոտող-
ներ փաստում են, որ մակրոտնտեսական կայունությունը այլ գործոնների 
հետ մեկտեղ (քաղաքական կայունություն, մրցակցություն, սեփականության 
իրավունքի պաշտպանություն և այլն) երկարաժամկետ տնտեսական աճի 
անկյունաքարերից է [1]։ Ըստ քեյնսյան տնտեսագետների, մակրոտնտեսա-
կան կայունությունը արտաքին և ներքին տնտեսական հավասարակշռությու-
նըն է, որն էլ իր հերթին ենթադրում է լրիվ զբաղվածություն և կայուն տնտե-
սական աճ՝ համակցված գնաճի ցածր մակարդակի հետ [2]։ Առավել ընդգըր-
կուն և հակողմանի սահմանմամբ՝ տնտեսությունը կայուն է, երբ արտաքին և 
ներքին անհաշվեկշռվածությունները սահմանափակ են և ժամանակավոր, 
իսկ ֆինանսական կայունությունը պահպանված է [3]։ Համաձայն վերջին 
սահմանման՝ մակրոտնտեսական կայունությունը ենթադրում է  

● Ներքին հաշվեկշռվածություն  իրական ՀՆԱ-ն մոտ է իր պոտենցիա-
լին, գնաճը ցածր է և չի արագանում, 

                                                             
1 Հոդվածը հրապարակվում է ՀՊՏՀ ԱՄԲԵՐԴ հետազոտական կենտրոնի կողմից իրակա-
նացվող Հայաստանի տնտեսության վրա բացասաբար ազդող գործոնները, դրանք բնութա-
գրող  ցուցանիշների ընտրությունը և այդ ցուցանիշների համար առավելագույն կամ նվազա-
գույն շեմերի սահմանման հնարավորությունները դրամաշնորհային ծրագրի շրջանակներում: 
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● Արտաքին հաշվեկռվածություն  վճարային հաշվեկշռի ֆինանսական  
հաշիվը ապահովվում է կայուն կապիտալի հոսքերով, 

● Ֆինանսական կայունություն  ֆինանսական հատվածը արդյունավե-
տորեն իրականցնում է ռեսուրսների բաշխումը խնայողներից ներդրողներին, 
ճշգրտորեն գնանշում է ֆինանսական ռիսկերը և դիմակայում է ֆինանսա-
կան և իրական տնտեսական շոկերին։  

Այս պայմանների ապահովման պարագայում տնտեսական պարբերա-
շըրջանները (ՀՆԱ պոտենցիալ մակարդակի նկատմամբ վերելքներն ու ան-
կումները) շարունակվում են, սակայն տնտեսությունը գրանցում է ընդհանուր 
զարգացման միտում ։ Մակրոտնտեսական քաղաքականություն մշակողների 
խնդիրն է տնտեսությունը պահել այդ միտումի (պոտենցիալ աճի) շուրջ։ 

Մակրոտնտեսական կայունության ուսումնասիրության շրջանակներում 
կարևոր է առանձնացնել «խոցելիություններ» (vulnerabilities), «դիմադրողա-
կանություն» (resilience) և «ցնցումներ» (shocks) հասկացությունները։ Խոցե-
լիությունը տնտեսագիտական գրականության մեջ սահմանվում է որպես 
տնտեսության ենթակայությունը արտաքին շոկերին, որոնք առաջանում են 
բացությունից, և բնորոշ է հատկապես փոքր տնտեսություններին։ Դիմադրո-
ղականությունը (resilience) տնտեսության ունակությունն է դիմադրելու կամ 
վերականգնվելու նման շոկերից հետո [4]։ Շոկերը արտաքին կամ ներքին 
ներգործություններն են՝ սովորաբար անակնկալ կերպով դրսևորվող և տըն-
տեսության տարբեր հատվածների վրա ազդեցություն ունեցող։ Շոկերը տըն-
տեսության վրա ներգործում են որոշակի փոխանցումային մեխանիզմով, որը 
ներկայացնում է դրանց տարածման ուղիները [5]։  

Տնտեսական շոկերը կարող են հանգեցնել մակրոտնտեսական կայու-
նության խախտման, կամ որ նույնն է՝ անկայնության: Կայունության խախ-
տումները դիտվում են որպես ճգնաժամեր, երբ տնտեսական ակտիվության 
անկումը զուգորդվում է փոխարժեքի, արտաքին ֆինանսական հոսքերի, 
հարկաբյուջետային համակարգի և ֆինանսական հատվածի կտրուկ ցնցում-
ներով և խաթարումներով։ Մակրոտնտեսական կայունության վրա կարող են 
ազդել նաև տվյալ երկրի՝ երբեմն տնտեսական կյանքի հետ ոչ ուղղակի կապ 
ունեցող մի շարք ֆունդամենտալ գործոններ։ 
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Հաշվի առնելով մակրոտնտեսական կայունության կարևորությունն ու 
դրա խախտման հետևանքների ողջ ծանրությունը, այն բավական քննարկ-
ված երևույթը է մասնագիտական գրականությունում: Ցածր եկամուտով եր-
կըրների համար Կլաուդիո Ռեդեդսը կատարել է հետազոտություն, որտեղ 
տարբեր գործոնների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի տատանողականության վրա 
քանակապես գնահատվել է պանելային վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մո-
դելի միջոցով (VAR): Արդյունքում պարզվել է, որ հիմանարար գործոններն 
ունեն փոքր ազդեցություն իրական ՀՆԱ-ի տատանողականության վրա [6]: 

Համանման հետազոտություն կատարվել է նաև ՌԴ-ի համար Էլլերի, 
Ֆիդրմաքի և Ֆանգակովայի կողմից, որում փորձել են պարզել հարկաբյու-
ջետային քաղաքականության և ՀՆԱ-ի տատանողականության միջև կապը 
ՌԴ մարզերի համար: Վերլուծությունները կատարվել են պանելային տվյալ-
ների հիման վրա՝ Համակարգային ընդհանրացված մոմենտների մեթոդով 
(GMM): Հետազոտության արդյունքում հեղինակները եկել են 3 հիմնական 
եզրահանգման՝ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը ավելի շատ ցնցում 
առաջացնող է, քան կլանող, տեղական կառավարման մեծությունը չի թու-
լացնում ՀՆԱ-ի տատանողականությունը ՌԴ-ում, և նավթի բարձր գների 
ժամանակ բարձր շահույթը նվազեցնում է ՀՆԱ-ի տատանողականությունը 
ողջ ժամանակահատվածի համար [7]: 

Շիվ Չոուլան, Քուալետին և Ռաչելը VAR-ի միջոցով գնահատել են հա-
մաշխարհային տնտեսության ցնցումների ազդեցությունը Մեծ Բրիտանիայի 
վրա: Վերլուծությունը վկայում է, որ ՀՆԱ նվազման մեջ առավել մեծ տեսա-
կարար կշիռ են ունեցել ֆինանսական ուղիով փոխանցված ցնցումները [8]: 

Հորվաթը և Ռասնեկը գնահատել են ներքին և արտաքին ցնցումների 
ազդեցությունը Սլովակիայի տնտեսության վրա՝ VAR մոդելի միջոցով: Հետա-
զոտության արդյունքում հեղինակները հանգել են հետևյալ եզրակացություն-
ներին՝ երկարաժամկետում Սլովակիայի գների մակարդակը մոտ 80%-ով 
բացատրվում է արտաքին ցնցումներով, մինչդեռ ՀՆԱ-ի տատանողականու-
թյան մոտ 70%-ը բացատրվում է ներքին գործոններով [9]: 

Շտիգլիցը, Էսթերլին և Ռումինը (2000) իրենց հետազոտության մեջ 
տրոնացել են ՀՆԱ-ի տատանողականության վրա ֆինանսական հատվածի 
ազդեցությանը՝ գնահատումն իրականացնելով փոքրագույն քառակուսիների 
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եղանակով: Վերլուծությունը ցույց է տվել, որ կապիտալի հաշիվների բացու-
թյունը առաջացնում է ավելի շատ ՀՆԱ-ի տատնողականություն, ինչպես նաև 
ֆինանսական հաստատությունները մեծապես նպաստում են տնտեսական 
տատանողականությանը, օրինակ՝ մեծ մասնավոր վարկերը կարող են պատ-
ճառ հանդիսանալ տատանողականության [10]: 

Բրունո Կորիքը (2020) կատարել է գնաճի և թողարկման (ՀՆԱ) անկա-
յունության միջև առկա կապի ուսումնասիրություն՝ օգտագործելով ՏՀԶԿ-ի 
կազմում ընդգրկված և նրանից դուրս 37 երկրների վերջին երկու դարն 
ընդգրկող տարեկան տվյալներ: Պանելային գծային ռեգրեսիոն մոդելի վեր-
լուծության արդյունքները փաստում են, որ գնաճը դրական ազդեցություն ու-
նի ՀՆԱ անկայունության վրա: Այս բացահայտումը համահունչ է այն տեսա-
կետին, որ ցածր գնաճը հեռանկարում կայունացնող ազդեցություն է ունենում 
թողարկման տատանողականության (անկայունության) վրա [11]: 

Գրուսի, Նաբարի և Պոպլավսկի-Ռիբեիրոյի հետազոտության (2019) 
արդյունքում պարզվել է, որ զարգացող տնտեսությունների աճի արագացման 
կամ դանդաղեցման ժամանակաշրջաններում արտաքին պայմանները մեծ 
ազդեցություն են ունենում: Ներկայացված աշխատանքային փաստաթղթում 
ուսումնասիրվել է ներքին քաղաքականության և կառուցվածքային այլ գոր-
ծոնների դերը, որոնք զարգացող տնտեսություններում վերջին հինգ տաս-
նամյակների ընթացքում ուժեղացնում կամ մեղմում են արտաքին պայման-
ների փոփոխությունների ազդեցությունն աճի մոդելի վրա: Լոգիթ մոդելի (Lo-
git regression) արդյունքները փաստում են, որ այդ տնտեսությունները կարող 
են ուժեղացնել արտաքին պայմաններից եկող աճի ազդակը` ամրապնդելով 
իրենց ինստիտուցիոնալ շրջանակները և որդեգրելով քաղաքականության 
համալիր չափանիշներ, որոնք կպաշտպանեն առևտրի ինտեգրումը, թույլ կը-
տան փոխարժեքի ճկունություն և կապահովեն խոցելիությունների 
սահմանա-փակումներ՝ կապված ընթացիկ հաշվի և արտաքին պարտքի մեծ 
պակա-սուրդների, ինչպես նաև պետական բարձր պարտքի հետ [12]: 

Պակիստանի Սուպերիոր համալսարանի տնտեսագետների հետազո-
տությունը նվիրված է ներքին և միջազգային այն գործոնների էմպիրիկ ու-
սումնասիրությանը, որոնք կարևոր դեր են խաղում տնտեսական տատա-
նումների գործում: Աշխատանքում քանակապես գնահատվում է ցածր և մի-
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ջին եկամուտ ունեցող 40 երկրների տնտեսական տատանումների վրա 1960-
2013թթ. ընթացքում դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականու-
թյունների, ինչպես նաև միջազգային փոփոխականների, օտարերկրյա ուղ-
ղակի ներդրումների, արտաքին օգնության, առևտրի բացության ազդեցու-
թյունը՝ կիրառելով պանելային վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդել: Ար-
դյունքները վկայում են, որ ՕՈւՆ-երի, զարգացման պաշտոնական աջակ-
ցության (ODA- official development assistance - զարգացող երկրներին հատ-
կացվող արտաքին օգնության) և առևտրի բացության ազդեցություններն 
ակնհայտ են տնտեսական տատանումներում [13]: 

Անյանվուն (Anyanwu, 2014) վերլուծել է Աֆրիկայի և Չինաստանի տնտե-
սական աճի վրա ազդող գործոնները՝ աֆրիկյան պետությունների 1996-2010 
թվականների և  Չինաստանի տնտեսությունների 1984-2010թթ. պանելային 
շարքերը: Հետազոտության արդյունքունքը վկայում է Աֆրիկայի տնտեսա-
կան աճի և մեծածավալ ներքին ներդրումների, պաշտոնական զուտ օգնու-
թյան, մետաղի գնի ինդեքսի, կառավարության արդյունավետության, քաղա-
քային բնակչության դրական և նշանակալի ազդեցությունը, իսկ Չինաստանի 
ռեգրեսորների ենթախմբի ազդեցությունը երկակի է. ներքին ներդրումների և 
առևտրի բացությունն ունեն դրական և նշանակալի ազդեցություն, իսկ պաշ-
տոնական զարգացման օգնությունը, բնակչության աճը, գնաճը, մասնավոր 
հատվածի վարկավորումը, գյուղատնտեսական արտադրանքի գինը և նավ-
թի գնի ինդեքսները՝ բացասական և նշանակալի ազդեցություն [14]:  

Անկայունությունները և ճգնաժամերը համաշխարհային տնտեսության 
զարգացման անբաժան մասն են։ Ինչպես կարելի է տեսնել Գծապատկեր 1-
ից, անցյալ դարում և այս դարի առաջին տասնամյակում գլոբալ մակար-
դակով 7 մեծամասշտաբ ճգնաժամեր են տեղի ունեցել։ Ըստ գծապատկերի, 
եթե դիտարկենք միայն բանկային, արժութային, պարտքային և ինֆլյացիոն 
ճգնաժամերը, ապա աշխարհում դրանց գագաթնակետը արձանագրվել է 
երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ, իսկ եթե հաշվի առնենք 
նաև ֆոնդային շուկայի ճգնաժամերը, գագաթնակետը գրանցվել է արդեն 
1930-ականների Մեծ դեպրեսիայի տարիներին։ Ընդ որում, ճգնաժամերը 
զուգորդվում են տնտեսական ակտիվության էական և տևական խաթար-
մամբ։ 1970-2011թթ  66 երկրում բանկային ճգնաժամերի ուսումնասիրմամբ 
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պարզվել է, որ բանկային ճգնաժամերի միջին տևողությունը շուրջ երկու տա-
րի է, ՀՆԱ կորուստը՝ 23%, ընդ որում զարգացած երկրներում՝ մինչև 33% [15]: 

 

Գծապատկեր 1  Աշխարհում տեղի ունեցած ճգնաժամերը ըստ բնութագրող 
ինդեքսները, կշռված երկրների ՀՆԱ-ներով1 

Արժութային ճգնաժամեր։ Արժութային ճգնաժամը առաջանում է այն 
ժամանակ, երբ երկրի ազգային արժույթի վրա սպեկուլյատիվ «հարձակումը» 
հանգեցնում է փոխարժեքի կտրուկ և արագ անկմանը, կամ ստիպում է դրա-
մավարկային մարմիններին «պաշտպանել» ազգային արժույթը օգտագոր-
ծելով մեծ ծավալի միջազգային պահուստներ, կտրուկ բարձրացնելով տոկո-
սադրույքը կամ կիրառելով կապիտալի շարժի սահմանափակումներ [16]։ 
Միաժամանակ՝ արժութային ճգնաժամերի սահմանումը և վերլուծությունը 
պահանջում է քանակական չափանիշներ։ Այդպիսի միջազգային ընդունված 
չափանիշ է Լևինի և Վալենսիայի սահմանումը (2012), ովքեր արժութային 
ճգնաժամ են համարում ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ երկրի ազգային արժույթի 
30% անվանական արժեզրկումը, որը միաժամանակ պետք է 10%-ային կե-
տով բարձր լինի նախորդ տարվա ցուցանիշից [17]։ Աշխարհում նման ճգնա-
ժամեր եղել են Եվրոպայում (1992-1993), Արևելյան Ասիայում (1997), ՌԴ-ում 

                                                             
1 Կապույտ՝ BCDI (Banking, Currency, Default, Inflation) ինդեքս, նարնջագույն՝ BCDI ինդեքս և 
ֆոնդային շուկայի ճգնաժամեր։ Վերցված է` Reinhart and Rogoff in Claessens et al. (2014)  «Fi-
nancial Crises։ Causes, Consequences and Policy Responses» (էջ 252), և ամփոփում է աշխարհում 
տեղի ունեցած բանկային, արժութային, պարտքային և ինֆլյացիայի ճգնաժամերը՝ 66 երկրնե-
րի 1900-2010թթ տվյալներով, կշռված ըստ ՀՆԱ-ների։ 
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(1998), Բրազիլիայում (1999), Արգենտինայում (2001-2002), Թուրքիայում 
(2001) և այլն։ Արժութային ճգնամերի գիտական մեկնաբանությունները զար-
գացել են դրանց բնույթի փոփոխություններին զուգահեռ։ Տնտեսագիտական 
գրականության մեջ այդ մեկնաբանությունները խմբավորվում են մոտեցում-
ների (մոդելների) երեք սերունդներում։ 

● Արժութային ճգնաժամերի առաջին սերնդի մոդելները տարածում են 
գտել 1970-1980թթ.՝ հիմնականում Կրուգմանի և Ֆլուդի ու Գարբերի աշխա-
տությունների շնորհիվ (ըստ այդմ՝ հայտնի են նաև որպես KFG մոդելներ)։ Այս 
մոդելների հիմքը այն թեզն է, որ ազգային արժույթի ֆիքսված փոխարժեքի 
վրա սպեկուլյատիվ «հարձակումը» ներդրողների բանական վարքագծի ար-
դյունքն է, որն առաջանում է կենտրոնական բանկի կողմից վարկավորմամբ 
պետական բյուջեի պակասուրդի ֆինանսավորման արդյունքում։ Նման մե-
խանիզմ բնորոշ էր Բրեթթոն Վուդսի (1969-73թթ ), Մեքսիկայի (1969-
73թթ ), Արգենտինայի (1978-81թթ ), Ռուսաստանի (1998թ ) ճգնաժամերին։ 

● Արժութային ճգնաժամերի երկրորդ սերնդի մոդելները տարածում են 
գտել 1990-ականներին։  Այս մոդելները հիմնվում են բազմակի հավասարա-
կըշռության (multiple equilibria) գաղափարի վրա, որը ենթադրում է ինքնի-
րացնող կանխատեսումներ, այսինքն՝ ներդրողները «հարձակվում են» ազգա-
յին արժույթի վրա, քանի որ սպասում են այլ ներդրողների կողմից «հարձակ-
ման»։ Այսպիսի մեխանիզմ բնորոշ էր Եվրոպական փոխարժեքի մեխանիզմի 
ճգնաժամին՝ 1992թ , երբ բրիտանական ֆունտի վրա սպեկուլյատիվ հարձա-
կում տեղի ունեցավ՝ հանգեցնելով այդ համակարգից վերջինիս դուրս գալուն։ 

● Արժութային ճգնաժամերի երկրորդ սերնդի մոդելները հիմնականում 
հիմնվում են 1997-1998թթ  ասիական ճգնաժամի փորձի վրա, որի ժամա-
նակ ասիական երկրների պետական բյուջեի և վճարային հաշվեկշռի պակա-
սուրդները կառավարելի էին, սակայն առկա էին հաշվեկշռային անհամա-
պատասխանություններ։ Մասնավորապես, արտաքին պարտքը արտահայտ-
ված էր արտարժույթով, ինչը խոցելի է դարձնում ֆինանսական հատվածին և 
արտաքին պարտք ունեցող կազմակերպություններին փոխարժեքի տատա-
նումների նկատմամբ։ Միևնույն ժամանակ, իրենց դերն են խաղում նաև ինք-
նիրացնող կանխատեսումները։ 

Ճգնաժամերը բացատրող այս մոդելները անհրաժեշտ է դիտարկել 
տնտեսության հնարավոր խոցելիությունների բացահատման տեսակետից, 
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քանի դրանցով արտացոլում են այն գործոնները, որոնք կարող են հանգեց-
նել արժութային ճգնաժամի։ 

«Կտրուկ կանգի» (վճարային հաշվեկշռի) ճգնաժամեր։ Կտրուկ կանգի 
ճգնաժամերը տեղի են ունենում միջազգային կապիտալի հոսքերի խոշոր նը-
վազմամբ կամ երկրից կապիտալի արտահոսքով, ինչին զուգահեռ գրանց-
վում է երկրի ռիսկի հավելավճարի բարձրացում։ Տնտեսագիտական գրա-
կանությունում նշվում են կտրուկ կանգի ճգնաժամերի հետևյալ գործոնները  

● Գլոբալ շոկեր՝ միջազգային տոկոսադրույքների կամ ռիսկային ակ-
տիվների սփրեդների բարձրացում, 

● Ներքին արտադրության համեմատ մեծ կլանում (ՀՆԱ – առևտրային 
հաշվեկշիռ), 

● Բանկային հատվածի մեծ արտաժութային պարտավորություններ։ 

Պարտքային ճգնաժամեր։ Արտաքին պարտքի ճգնաժամը վրա է հաս-
նում, երբ երկիրը ի վիճակի չէ սպասարկել արտաքին պետական և/կամ մաս-
նավոր պարտքը։ Ներքին պարտքի ճգնաժամ արձանագրվում է, երբ երկիրը 
ժամանակին չի կատարում ներքին պարտքային պարտավորությունները՝ ուղ-
ղակի դեֆոլտով, ինֆլյացիայով, արժույթի արժեզրկմամբ կամ ֆինանսական 
ռեպրեսիայի այլ մեթոդներով [18]։  Մակրո մոդելներում պետական պարտքի 
ճգնաժամերը բացատրելու երկու սկզբունքներ են առկա  

● Միջժամանակային մոդելներ  այս մոդելներում ընդունվում է, որ եր-
կիրը կատարում է պարտքի սպասարկումը, քանի որ չկատարումը կհանգ-
նեցնի ֆինանսական շուկային հասանելիության կորստի՝ թույլ չտալով ար-
տաքին շոկերի ազդեցությանը հակազդումը։ Երկիրը կգնա դեֆոլտի, երբ ա-
ռևտրի պայմանները (արտահանման գները ներմուծման գների համեմատ) 
նպաստավոր են, և սպասում է այդպիսի իրավիճակի պահպանմանը, 

● Ներժամանակային մոդելներ  այս դեպքում ընդհակառակը՝ երկիրը 
դեֆոլտի է գնում բացասական շոկի պայմաններում, և պարտքի վճարում 
չկատարելով միջոցներն օգտագործում է սպառման «հարթեցման» համար։ 

Սակայն պարտքային ճգնաժամերի փորձը ցույց է տալիս, որ այս մո-
տեցումները ունակ չեն արտացոլելու պարտքային ճգնաժամերի իրական 
պատճառները, ուստի տնտեսագիտական գրականությունում զարգացել են 
տարբեր տեսություններ (հիպոթեզներ), որոնք օգնում են հասնանալ ճգնա-
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ժամերի պատճառները և, հետևաբար, փնտրել դրանց լուծումները։ Առավել 
ուշագրավ են հետևյալ մոտեցումները  

● Պարտքի «չհանդուրժում» (Debt Intolerance)  Ռեյնհարթը, Ռոգոֆֆը և 
Սավաստանոն, ուսումնասիրելով պետական պարտքի դեֆոլտները, գալիս 
են առանձին երկրների պարտք «չհանդուժելու» եզրահանգմանը, որոնք 
պարտքային ճգնաժամի են բախվում պարտքի բեռի այնպիսի մակարդակ-
ներում, որոնք խնդրահարույց չէին լինի զարգացած երկրների համար (ըստ 
հեղինակների, այսպիսի երկրներ են ՌԴ-ը, Արգենտինան, Թուրքիան, Վենե-
սուելան և այլն)։ Հեղինակները փաստում են, որ առանձին երկրների համար 
«անվտանգ» պարտք/ՀՆԱ հարաբերությունը խիստ տարբեր է, և կարող է լի-
նել ընդհուպ մինչև մինչև 20% կամ 15% տոկոս։ Երևույթի ընդհանուր համա-
տեքստում հեղինակները կարևորում են տնտեսական, քաղաքական և ինս-
տիտուցիոնալ գործոնների դերը [19]։ 

● «Սկզբնական մեղք» (Original Sin). 1997-1998թթ  ասիական երկրնե-
րի պարտքային ճգնաժամերից հետո Այչենգրինը և Հաուսմանը առաջ քաշե-
ցին տեսակետ, որ զարգացող երկրների պարտքային հիմնախնդիրների ա-
կունքում պարտքի արժութային կառուցվածքն է։ Մասնավորապես, զարգա-
ցող երկրները, անցյալում ունենալով բարձր ինֆլյացիայի և ազգային ար-
ժույթի անկայունության պատմություն, ի վիճակի չեն միջազգային ֆինանսա-
կան շուկայից ներգրավել սեփական արժույթով, իսկ ներքին շուկայից՝ երկար 
ժամկետայնության պարտք։ Հետևաբար, ներգրավված արտարժութային 
և/կամ կարճաժամկետ միջոցները լավագույն դեպքում ներդրվում են ազգա-
յին արժույթով և երկարաժամկետ եկամտային հոսքեր գեներացնող ծրագրե-
րում, որի արդյունքում այդ երկրները իրենց ակտիվների և պարտավորու-
թյունների հաշվեկշռում բախվում են արժութային և ժամկետայնության ան-
համապատասխանության։ Այս երևույթի հաղթահարումը հեղինակները տես-
նում են ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներում, որոնք աստիճանաբար կչեզո-
քացնեն ներդրողների անհանգստությունը առ այն, որ երկիրը սեփական ար-
ժույթը արժեզրկելով կգնա պարտքի իրական պաշարի նվազեցման [20]։ 

● «Այս անգամ տարբեր է» (This Time Is Different). Ռեյնհարթի և Ռոգոֆ-
ֆի համանուն աշխատությունը ներկայացնում է «այս անգամ տարբեր է» երե-
վույթը, որը ոչ թե պարտքային ճգնաժամերի պատճառների վերաբերյալ ա-
ռանձին հիպոթեզ է, այլ պարտքային ճգանաժամերի (նաև ընդհանուր առ-
մամբ՝ ֆինանսական ճգնաժամերի) պատմական էվոլյուցիան բացատրող 
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ընդհանուր մոտեցում։ Այն արտացոլում է բարձր պարտքի բեռով երկրների, 
ֆինանսական կամ իրական հատվածի կազմակերպությունների խոցելիու-
թյունը ֆինանսական շուկաների սպասումների նկատմամբ՝ անկախ նրանից, 
թե նախորդ ճգնաժամերի դասերը որքանով են յուրացվել և ինչպիսի բա-
րեփոխումներ են իրականացվել (օրինակ՝ պարտքի ժամկետայնության, կա-
ռուցվածքի, փոխարժեքի ռեժիմի, ֆինանսական նորամուծությունների, ինս-
տիտուցիոնալ և այլ գործոնների առնչությամբ)։ Ահա թե ինչու, յուրաքանչյուր 
ճգնաժամից առաջ ընդունված է համարել, որ «այս անգամ տարբեր է», քանի 
որ նախորդ ճգնաժամերի պատճառները բացակայում են, սակայն մեկ այլ 
պատճառով ֆինանսական շուկաների վստահության կտրուկ կորուստը հան-
գեցնում է նոր պարտքային ճգնաժամի։ Հետևաբար փաստարկվում է, որ ֆի-
նանսական շուկաների իռացիոնալ վստահության ալիքներ կան, որոնք էլ ա-
ռաջացնում են պարտքային ճգնաժամերի պարբերաշրջանները [21]։   

Բանկային ճգնաժամեր։ Բանկային ճգնաժամ արձանագրվում է, երբ 
բանկային համակարգից ավանդների փախուստը (bank run) ստիպում է բան-
կերին կասեցնել պարտավորությունների փոխարկելիությունը կամ՝  կառա-
վարությանը միջամտել մեծածավալ իրացվելիության խոշորածավալ ներար-
կմամբ՝ վերջինս կանխելու նպատակով։ Լևինը և Վալենսիան (2012) տալիս 
են բանկային ճգնաժամի չափանիշները, որը կարելի է համարել ուղենիշային 
տնտեսագիտական գրականությունում [22]։ Այսպես, համակարգային բան-
կային ճգնաժամի 1 տարվա ընթացքում պետք է տեղի ունենա  

1. Բանկային համակարգի նշանակալի շոկ՝ ավանդների փախուստ, 
բանկային համակարգի ֆինանսական վնասների և/կամ բանկերի սնանկաց-
մամբ դրսևորվող, 

2. Պետական քաղաքականության զգալի արձագանք բանկային համա-
կարգի նշանակալի կորուստներին, որտեղ կիրառվում են նշված 6 գործիք-
ների նվազագույնը 3-ը։ 

● Մեծ ծավալով իրացվելիության ներարկում՝ ավանդների ամենաքիչը 
5%-ի չափով, որը նախորդ տարվա նկատմամբ ավել է ամենաքիչը կրկնակի, 

● Բանկերի վերակառուցում՝ ՀՆԱ ամենաքիչը 3%-ի չափով համախա-
ռըն ծախսերը, 

● Բանկերի նշանակալի չափով ազգայնացումներ, 
● Նշանակալի պետական երախիքների տրամադրում, 
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● Նշանակալի ծավալի ակտիվների ձեռքբերում բանկերից, 
● Բանկային արձակուրդներ և դեպոզիտների սառեցում։ 

Բանկային ճգնաժամերը տարբեր ժամանակներում բացատրվել են մի 
շարք գործոններով, որոնք երկարաժամկետ, կամ կարճաժամկետ բնույթ ու-
նեն, ինչպես նաև կարող են հանդես գալ կուտակվող խոցելիության կամ 
«բռնկիչի» դերում։ Դրանցից առավել ուշագրավ են  

● Ֆինանսական ինովացիա և սպեկուլյատիվ ֆինանսներ։ Քեյնսյան 
տնտեսագետ Հայման Մինսկին բանկային ճգնաժամերը բացատրում է ֆի-
նանսական անկայունության հիպոթեզով։ Ըստ այս հիպոթեզի, կայունության 
ժամանակներում ֆինանսական հատվածը «ցանում է իր անկայունության 
սերմերը», քանի որ շահույթի ձգտումը մղում է ֆինանսական միջնորդներին 
դեպի սպեկուլյատիվ գործարքների և «Պոնզիի սխեմաների1», ինչում մեծ դեր 
է ունենում նաև ֆինանսական նորամուծությունը։ Համաձայն այս տեսության՝  
ֆինանսական համակարգում ճգնաժամ կարող է առաջանալ առանց արտա-
քին շոկերի, հետևաբար նման զարգացումը կանխելու համար պարտադիր է 
ֆինանսական համակարգի կարգավորման քաղաքանությունը [23]։ 

● Տեղեկատվական անհամաչափություն (ասիմետրիա)։ ֆինանսական 
համակարգի կայունության խաթարմանը տեղեկատվական ասիմետրիան եր-
կու եղանակով է նպաստում։ Առաջինը այսպես կոչված «բարոյական ռիսկն» 
է (moral hazard), երբ գործընկերների միջև գործարքը կատարելուց հետո ոչ 
համաչափ տեղեկատվություն է առաջանում, կամ գործընկերներից մեկը փո-
խում է վարքագիծը ի վնաս մյուսի։ Երկրորդը «անբարենպաստ ընտրու-
թյունն» է (adverse selection), երբ ի սկզբանե գործընկերների միջև առկա է 
տեղեկատվական անհամաչափություն [24]։ 

● Ինքնիրացնող կանխատեսումներ։ Բանկային ավանդների փախուս-
տը նկատվում է սպասումների կտրուկ վատթարացման պայմաններում և ա-
ռաջանում է ավանդների փախուստի և բացասական սպասումների արատա-
վոր շրջան։ 

Ներկայացված ճգնաժամերը (արժութային, կտրուկ կանգի, պետական 
պարտքի, բանկային) առավել հաճախ առանձին չեն դրսորվում։ Լևինի և 

                                                             
1 Երբ նախկին ներդրումների եկամտաբերությունն ապահովվում է նոր ներդրումներ ներգրա-
վելով, որը կարճաժամկետում կարող է ապահովել ցածր ռիսկ- բարձր եկամտաբերություն, 
սակայն ֆինանսական համակարգի շոկը անմիջապես փլուզում է այդ մեխանիզմը։ 
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Վալենսիայի հետազոտությունը ցույց է տվել, որ բավականին հաճախ եր-
կակի ճգնաժամեր են տեղի ունենում՝ բանկային և արժութային։ Այսպես, 
հայտնաբերված 217 արժութային ճգնաժամերից 53-ն ուղեկցվել են 
ճգնաժամով (147 ընդհանուր), իսկ 18 դեպքերում ճգնաժամը եռակի է՝ ընդ-
գըրկելով նաև պարտքային ճգնաժամ։  

Կտրուկ կանգի ճգնաժամերը ևս առավել հաճախ զուգորդվում են բան-
կային ճգնաժամերով  170-ից 42-ը այդպիսի դեպքեր են։ Այս ճգնաժամերի 
փոխկապվածությունը բավականին հստակ է  արժութային ճգնաժամի դեպ-
քում բանկերը կարող են խնդիրներ ունենալ՝ սպասարկելու արտարժութային 
պարտավորությունները՝ միևնույն ժամանակ զգալով ավանդների փախուստի 
ճնշում։ Բանկային ճգնաժամի դեպքում առաջանում է ավանդների փա-
խուստ, իսկ կենտրոնական բանկը չի կարողանում միաժամանակ և՛ «պաշտ-
պանել» ազգային արժույթը, և՛ հանդես գալ որպես «վերջին ատյանի վար-
կատու» բանկերի համար։  

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ մակրոտնտեսական անկայունության 
պատճառների շրջանակը լայն է, գործոնները՝ հաճախ դժվար չափելի։ Ընդ 
որում, երբ մակրոտնտեսական անկայունությունը զուգորդվում է արժութա-
յին, վճարային հաշվեկշռի, պարտքային կամ բանկային ճգնաժամերով, այն 
շատ ավելի երկարատև է լինում և ավելի խորը հետևանքներ ունենում։ Հե-
տևաբար, կարևոր է ինչպես շոկերի, այնպես էլ խոցելիությունների բացահայ-
տումն ու ուսումնասիրությունը՝ քաղաքականության մշակման գործընթացում 
ճշգրտումներ մտցնելու և ճգնաժամերի հավանականությունը նվազեցնելու 
համար։ Հնարավոր խոցելիությունների և շոկերի աղբյուրները բացահայտե-
լու համար կարևոր է տնտեսության առանձնահատկությունների ուսումնասի-
րությունը, իսկ տնտեսության վրա շոկերի ազդեցության բացահայտման հա-
մար՝ դրանց փոխանցման ուղիների առանձնացումն ու վերլուծությունը։ 
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Մակրոտնտեսական անկայունության և ֆինանսական ճգնաժամերի 
տեսամեթոդական հիմնահարցեր 
Բանալի բառեր. անհաշվեկշռվածություններ, խոցելիություններ, շոկեր, արժութային 
ճգնաժամերի մոդելներ, երկակի ճգնաժամեր 
 

Մակրոտնտեսական անկայունությունը տնտեսագիտության առանցքային 
հիմնահարցերից է, որոնց պարզաբանումը սկզբունքային է արդյունավետ 
քաղաքականության մշակման և իրականացման տեսանկյունից։ Հոդվածում 
հեղինակները անդրադառնում են մակրոտնտեսական կայունության սահմա-
նումներին, անկայունությունների պատճառների և դրսևորումների վերաբեր-
յալ հետազոտություններին, ֆինանսական ճգնաժամերի տեսակներին, դը-
րանց պատճառներին և առանձնահատկություններին։  
 

H.BEJANYAN, Y.BAZINYAN, A.AYRUMYAN, N.KARAPETYAN,  
T. ROSTOMYAN, 
Theoretical and methodological issues of macroeconomic imbalance and financial 
crises 
Key words: imbalances, vulnerabilities, shocks, models of currency crises, twin crises 
 

Macroeconomic instability is one of the pivotal issues in economics, the clarification of 
which is the key to the development and implementation of effective policy. The authors 
of the current article address the definitions of macroeconomic stability, as well as the 
research conducted to reveal the causes of instabilities and their manifestations, types of 
financial crises, their causes and characteristics. Taking into consideration the findings 
of the current theoretical and methodological research much importance is attached to 
the study of the sources of economic shocks and vulnerabilities with the aim of making 
adjustments in the policy-making process and reducing the probability of crises. 
 

Айк БЕДЖАНЯН, Евгения БАЗИНЯН, Артур АЙРУМЯН, Нарек 
КАРАПЕТЯН, Татевик РОСТОМЯН 
Теоретико-методологические вопросы макроэкономической нестабильности 
и финансовых кризисов 
Ключевые слова: дисбалансы, уязвимости, шоки, модели валютных кризисов, двойные 
кризисы 
 

Макроэкономическая нестабильность - одна из ключевых проблем экономики, 
прояснение которой имеет фундаментальное значение с точки зрения разработки 
и реализации эффективной политики. В данной статье авторы рассматривают 
сущность понятия макроэкономической стабильности, осуществятся обзор иссле-
дований – направленных на выявление причин и особенностей проявления неста-
бильностей,  а также выявление видов финансовых кризисов и причин их прояв-
ления. По результатам данного теоретико-методологического исследования стано-
вится важным изучение источников экономических потрясений и уязвимостей. 
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ինստիտուտներ, վարկավորման ծավալ, տոկոսային սփրեդ 

 
Երկրների միջև եկամուտների տարբերության պատճառները մշտապես 

եղել են տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում։ Տարբեր հեղինակների 
կողմից ուսումնասիրվել են ինչպես եկամուտների տարբերության վրա ազդող 
գործոնները, այնպես էլ եկամուտների աճի միտումները և ժամանակի մեջ 
եկամուտների աճի տեմպն արմատապես փոխելու հնարավորությունները։ 
Տարածված տեսակետ կա, որ աղքատ երկրները տնտեսական աճի ավելի 
բարձր տեմպ պետք է արձանագրեն, քան եկամուտների բարձր մակարդակ 
ունեցող երկրները, քանի որ հարուստ երկրների եկամուտների փոփոխու-
թյունն ունի հավասարակշռված աճի հետագիծ։ Հետևապես՝ երկրների միջև 
եկամուտների տարբերությունը ժամանակի ընթացքում պետք է նվազի։ Սա-
կայն իրականում երբ դիտարկում ենք տարբեր երկրների մեկ շնչի հաշվով 
համախառն ներքին արդյունքի դինամիկան (Գծապատկեր 1)՝ պարզ է դառ-
նում, որ իրականում միտումը տրամագծորեն հակառակն է. հարուստ և աղ-
քատ երկրների միջև եկամուտների ճեղքը հետզհետե ավելի է մեծանում։ 

Նախորդ դարի ընթացքում առաջ քաշված տնտեսագիտական մոդել-
ների հիմքում ընկած էր այն ենթադրությունը, որ ֆինանսական ինստիտուտ-
ները և ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող տատանումները իրական 
տնտեսության վրա նշանակալի ազդեցություն չունեն: Այնուամենայնիվ, որոշ 
հետազոտողներ, ուսումնասիրելով երկրների տնտեսական աճի տեմպերը, 
պնդել են, որ ֆինանսական ինստիտուտներն ունեն կարևոր դերակատարում 

                                                             
* Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի տրամադրած 
ֆինանսավորմամբ՝ 18T-5B403 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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և որ հենց ֆինանսական միջնորդ կազմակերպությունների գործունեության 
արդյունավետությունն է տնտեսական զարգացման և տնտեսական աճի հիմ-
նական գործոնը [2],[3],[4],[6]: Նման պնդման հիմնական հիմնավորումն այն 
է, որ ֆինանսական ինստիտուտները, իրականացնելով հասարակության 
տարբեր հատվածներում ֆինանսական միջոցների վերաբաշխման իրենց 
գործառույթը, երկարաժամկետ հատվածում խնայողություններն ուղղորդում 
են դեպի տնտեսության ավելի արտադրողական հատվածներ։ Այսպիսով, ֆի-
նանսական միջնորդ կազմակերպությունները, ձեռնարկատերերին ֆինան-
սական սահմանափակումներից զերծ պահելուց զատ, իրականացնում են 
նաև կապիտալի կուտակում, ինչն էլ հանգեցնում է տնտեսական աճի [7]։ 

 

Գծապատկեր 1  Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի փոփոխությունը որոշ երկրների 
համար 1990-2017 թվականներին 

Ֆինանսական ինստիտուտների և տնտեության իրական հատվածին 
վերաբերվող փոփոխականների միջև փոխառնչությունների վերաբերյալ առ-
կա են մի քանի տեսություններ։ Պահանջարկի նախապատվության տեսու-
թյան համաձայն՝ երբ տնտեսությունը գտնվում է աճի շրջափուլում, կազմա-
կերպությունների գործունեության ֆինանսավորման նպատակով պարտքի և 
կապիտալի շուկաներին հասանելիության անհրաժեշտությունը հանգեցնում է 
ֆինանսական ծառայությունների պահանջարկի աճի, ինչն էլ հանգեցնում է 
ֆինանսական ոլորտի զարգացմանը։ Այսպիսով՝ տնտեսական աճը հանգեց-
նում է որակապես նոր մակարդակի ֆինանսական ինստիտուտների առա-
ջացմանը՝ ավելի բարձր ստանդարտներով և պատասխանատվությամբ։ 

Տնտեսագետների շրջանում առկա է նաև այն տեսակետը, որ ֆինան-
սական զարգացման և տնտեսական աճի միջև կապը կախված է երկրում 
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տնտեսական աճի մակարդակից։ Օրինակ Լիանգը և Ռայչերտը նշում են, որ 
ֆինանսական զարգացման և տնտեսական աճի միջև պատճառականությու-
նը տնտեսական պարբերաշրջանի փուլից կախված փոխվում է [1]։ Զարգա-
ցող երկրներում մոդելը բխում է պահանջարկից, իսկ զարգացած երկրներում 
հակառակն է [7]։ Որոշ հետազոտողներ էլ պնդում են, որ տնտեսական աճի և 
ֆինանսական զարգացման միջև կապը մեծապես կախված է երկրում ֆի-
նանսական զարգացման աստիճանից [5], դրանով իսկ հակադրվելով նա-
խորդ տեսության կողմնակիցներին, որոնք տնտեսական աճի և ֆինանսա-
կան զարգացման միջև փոխառնչությունների հիմնական նախապայման են 
դիտարկում երկրում տնտեսական աճի մակարդակը։ Միաժամանակ առաջ է 
քաշվում այն գաղափարը, որ տնտեսական աճի և ֆինանսական զարգաց-
ման միջև կապը ուժեղ է, երբ երկրի ֆինանսական զարգացվածությունը մի-
ջին մակարդակի է։ Միջինից ցածր զարգացվածության պարագայում ֆինան-
սական զարգացման ազդեցությունը նշանակալի չէ, և ֆինանսական զար-
գացման բարձր մակարդաներում ազդեցությունը նույնպես թույլ է։ 

Եկամուտների մակարդակի և ֆինանսական ինստիտուտների միջև փո-
խազդեցությունների բացահայտման նպատակով մեր կողմից կիրառվել են 
ֆինանսական ինստիտուտների գործունեությունը բնութագրող այնպիսի փո-
փոխականներ, որոնք բոլոր երկրների համար հասանելի և համադրելի են։ 
Որպես եկամուտների մակարդակը բնութագրող փոփոխական վերցվել է եր-
կըրների մեկ շնչի հաշվով համախառն ներքին արդյունքի ցուցանիշը՝ ճըշ-
գըրտված գնողունակության համարժեքով։ Իսկ որպես ֆինանսական ինստի-
տուտների գործունեությունը բնութագրող փոփոխականներ վերցվել են հե-
տևյալ երեք ցուցանիշները  

1. չափահաս բնակչության 100 000 անձին բաժին ընկնող առևտրային 
բանկերի մասնաճյուղերի քանակը,  

2. առևտրային բանկերի կողմից մասնավոր հատվածին տրամադրվող 
վարկերի մասնաբաժինը համախառն ներքին արդյունքի մեջ, 

3. տոկոսադրույքի սփրեդը՝ բանկերի կողմից տրամադրվող վարկերի և 
ավանդների միջին տոկոսադրույքների տարբերություն։  

Հետազոտության շրջանակներում օգտվել ենք Համաշխարհային բանկի 
տվյալների շտեմարաններում ներառված 2018թ. ամփոփ ցուցանիշներից։ 
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Գծապատկեր 2  Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և չափահաս բնակչության 
100 000 անձին բաժին ընկնող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի 

քանակի կապը 

Գծապատկեր 3  Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և առևտրային բանկերի կողմից 
մասնավոր հատվածին տրամադրվող վարկերի ՀՆԱ-ի նկատմամբ 

մասնաբաժնի կապը 

Գծապատկեր 4  Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և տոկոսադրույքի սփրեդի կապը 
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Նախ իրականացվել է տարածական տվյալներով վերլուծություն։ Ներ-
կայացված գծապատկերներում ներկայացված է մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և 
ֆինանսական ինստիտուտների գործունեությունը բնութագրող վերոնշյալ 
երեք փոփոխականների կապը։  2-4 գծապատկերներից երևում է, որ մեկ 
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և 100 000 /չափահաս մարդուն բաժին ընկնող մասնա-
ճյուղերի քանակի մեջ առկա է դրական կապ, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և 
մասնավոր հատվածին տրամադրված վարկերի մասնաբաժնի (որպես ՀՆԱ 
%) միջև առկա է դրական կապ, իսկ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և տոկոսա-
դրույքի սփրեդի  կապը բացասական է։ Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա ֆի-
նանսական ինստիտուտների գործունեությունը բնութագրող վերոնշյալ երեք 
փոփոխականից յուրաքանչյուրի ազդեցությունն առանձին գնահատելու հա-
մար իրականացվել է էկոնոմետրիկ վերլուծություն։ Աղյուսակ 1-ում 
ներկայաց-ված են էկոնոմետրիկ վերլուծության արդյունքները։ 

Աղյուսակ 1  Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի և ֆինանսական ինստիտուտների 
գործունեությունը բնութագրող երեք փոփոխականից յուրաքանչյուրի միջև 

առկա կապի գնահատման էկոնոմետրիկ վերլուծության արդյունքները 

Dependent Variable: LOG_GDP   
Method: Least Squares   

Sample (adjusted): 2 192   
Included observations: 75 after adjustments  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
COMMERCIAL_BANK_BRANCHES 0.017591 0.007650 2.299357 0.0244 

DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA 0.012365 0.002625 4.711155 0.0000 
INTEREST_RATE_SPREAD__LE -0.037178 0.021375 -1.739316 0.0863 

C 8.738112 0.264744 33.00587 0.0000 
R-squared 0.387149 Mean dependent var 9.408977 

Adjusted R-squared 0.361253 S.D. dependent var 1.015445 
S.E. of regression 0.811560 Akaike info criterion 2.472141 
Sum squared resid 46.76270 Schwarz criterion 2.595741 

Log likelihood -88.70530 Hannan-Quinn criter. 2.521493 
F-statistic 14.95063 Durbin-Watson stat 1.781352 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից, 100 000 չափահաս բնակչին բաժին 
ընկնող բանկերի մասնաճյուղերի քանակը և մասնավոր հատվածին տրամա-
դըրված վարկերի մասնաբաժինը բնութագրող փոփոխականները նշանակա-
լի են 95% վստահելիության միջակայքում, տոկոսադրույքի սփրեդը՝ 90%-ում։ 
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Մոդելի արդյունքների արժանահավատության նպատակով ստուգվել են 
հետերոսկեդաստիկության և մոդելի սխալների նորմալ բաշխվածության 
պայմանները։ Արդյունքները ներկայացված են աղյուսակ 2-ում։ 

Աղյուսակ 2  Մոդելի հետերոսկեդաստիկության և սխալների նորմալ 
բաշխվածության պայմանների ստուգման արդյունքները 

Heteroskedasticity Test: White  
F-statistic 0.801041 Prob. F(9,65) 0.6166 

Obs*R-squared 7.487985 Prob. Chi-Square(9) 0.5864 
Scaled explained SS 5.576790 Prob. Chi-Square(9) 0.7814 

Test Equation:    
Dependent Variable: RESID^2   

Method: Least Squares   
Date: 04/19/20   Time: 19:43   

Sample: 2 192    
Included observations: 75   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 1.027718 0.647021 1.588385 0.1171 

COMMERCIAL_BANK_BRANCHES
^2 

0.000426 0.000379 1.124763 0.2648 

COMMERCIAL_BANK_BRANCHES
*DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA 

-0.000119 0.000345 -0.345849 0.7306 

COMMERCIAL_BANK_BRANCHES
*INTEREST_RATE_SPREAD__LE 

0.001759 0.004107 0.428332 0.6698 

COMMERCIAL_BANK_BRANCHES -0.036350 0.041667 -0.872393 0.3862 
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA^2 -4.17E-05 4.68E-05 -0.890920 0.3763 

DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA*IN
TEREST_RATE_SPREAD__LE 

-0.000237 0.001114 -0.212928 0.8320 

DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA 0.012266 0.010037 1.222099 0.2261 
INTEREST_RATE_SPREAD__LE^2 0.002324 0.002371 0.980195 0.3306 
INTEREST_RATE_SPREAD__LE -0.089542 0.071938 -1.244696 0.2177 

R-squared 0.099840 Mean dependent var 0.623503 
Adjusted R-squared -0.024798 S.D. dependent var 0.809246 
S.E. of regression 0.819218 Akaike info criterion 2.562634 
Sum squared resid 43.62272 Schwarz criterion 2.871632 

Log likelihood -86.09877 Hannan-Quinn criter. 2.686013 
F-statistic 0.801041 Durbin-Watson stat 2.873451 

Prob(F-statistic) 0.616633    
 

Ինչպես տեսնում ենք, հոմոսկեդաստիկության բացակայության վերա-
բերյալ վարկածը չի մերժվում, ինչը թույլ է տալիս պնդել, որ մոդելի սխալները 
հոմոսկեդաստիկ են։ Ինչպես երևում է գծապատկեր 5-ից, սխալների նորմալ 
բաշխվածության հիպոթեզը չի մերժվում։ Իսկ դետերմինացիայի գործակիցը 
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ցույց է տալիս, որ դիտարկվող փոփոխականները բացատրում են մեկ շնչի 
հաշվով համախառն ներքին արդյունքի տատանողականության 38%-ը։ 
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Series: Residuals
Sample 2 192
Observations 75

Mean      -2.21e-15
Median   0.016552
Maximum  2.028506
Minimum -1.682135
Std. Dev.   0.794939
Skewness   0.236677
Kurtosis   2.662092

Jarque-Bera  1.057016
Probability  0.589484

 

Գծապատկեր 5  Մոդելի սխալների հիստոգրամը 

Մեկնաբանելով իրականացված էկոնոմետրիկ վերլուծության արդյունք-
ները՝ կարող ենք պնդել, որ չափահաս բնակչության 100 000 անձին բաժին 
ընկնող առևտրային բանկի մասնաճյուղերի քանակը դրական ազդեցություն 
ունի մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա  մասնաճյուղերի մեկ միավոր ավելացումը 
հանգեցնում է մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 1,76% աճի։ Մասնավոր հատվածին 
տրամադրված վարկերի մասնաբաժնի ազդեցությունը ևս դրական է  ՀՆԱ-ի 
մեջ վարկավորման մասնաբաժնի մեկ տոկոսային կետով աճը հանգեցնում է 
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 1,2% աճի։ Տոկոսադրույքի սփրեդի ազդեցությունը 
բացասական է  ներգրավվող և տեղաբաշխվող տոկոսադրույքների տարբե-
րության մեկ միավոր աճը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն կրճատում է 3,7%-ով։ 

Դիտարկված փոփոխականների փոքր քանակի (դիտարկվել է երեք փո-
փոխական) խնդիրը լուծելու և ժամանակի ընթացքում այդ փոփոխականների 
ազդեցությունը հաշվի առնելու նպատակով կատարվել է նշված մոդելի պա-
նելային գնահատում ֆիքսված ազդեցությունների եղանակով։ Ֆիքսված ազ-
դեցություններով մոդելի գնահատումը պայմանավորված է աղյուսակ 3-ում 
ներկայացված Հաուսմանի թեստի արդյունքներով։ 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ի տվյալներից, պատահական ազդեցու-
թյունների առկայության հիփոթեզը մերժվում է։ 
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Աղյուսակ 3  Հաուսմանի թեստի արդյունքները 

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Equation: EQ01    

Test cross-section random effects  
Test Summary Chi-Sq. 

Statistic 
Chi-Sq. d.f. Prob. 

Cross-section random 56.162339 3 0.0000 
Cross-section random effects test comparisons: 

Variable Fixed Random Var(Diff.) Prob. 
COMMERCIAL_BANK_BRANCHES -0.005793 -0.003895 0.000000 0.0000 

DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA 0.004734 0.005251 0.000000 0.0000 
INTEREST_RATE_SPREAD__LE -0.008587 -0.008938 0.000000 0.3065 

Cross-section random effects test equation:  
Dependent Variable: LOG_GDP   

Method: Panel Least Squares   
Date: 04/27/20   Time: 15:19   

Sample: 2010 2018   
Periods included: 9   

Cross-sections included: 111   
Total panel (balanced) observations: 999  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
C 9.069690 0.034453 263.2455 0.0000 

COMMERCIAL_BANK_BRANCHES -0.005793 0.001525 -3.799172 0.0002 
DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIVA 0.004734 0.000520 9.104980 0.0000 
INTEREST_RATE_SPREAD__LE -0.008587 0.002163 -3.970699 0.0001 

 Effects Specification   
Cross-section fixed (dummy variables)  

R-squared 0.991618 Mean dependent var 9.144787 
Adjusted R-squared 0.990547 S.D. dependent var 1.101016 
S.E. of regression 0.107045 Akaike info criterion -1.524071 
Sum squared resid 10.14092 Schwarz criterion -0.964141 

Log likelihood 875.2733 Hannan-Quinn criter. -1.311248 
F-statistic 926.5081 Durbin-Watson stat 1.115718 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Առավել ամբողջական վերլուծության նպատակով վերցվել են վերը նըշ-
ված փոփոխականների ցուցանիշները 2010-2018 թթ  ընթացքում։ Արդյունք-
ները ներկայացված են աղյուսակ 4-ում։ 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 4-ի տվյալներից, դիտարկվող փոփոխական-
ները նշանակալի են 99% վստահության միջակայքում։ 
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Աղյուսակ 4  Պանելային վերլուծության արդյունքները 2010-2018 թթ  

Dependent Variable: LOG_GDP   
Method: Panel Least Squares   

Sample: 2010 2018   
Periods included: 9   

Cross-sections included: 111   
Total panel (balanced) observations: 999  

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
COMMERCIAL_BANK_BRANCHES -0.005793 0.001525 -3.799172 0.0002 

DOMESTIC_CREDIT_TO_PRIV 0.004734 0.000520 9.104980 0.0000 
INTEREST_RATE_SPREAD -0.008587 0.002163 -3.970699 0.0001 

C 9.069690 0.034453 263.2455 0.0000 
 Effects Specification   

Cross-section fixed (dummy variables)  
R-squared 0.991618 Mean dependent var 9.144787 

Adjusted R-squared 0.990547 S.D. dependent var 1.101016 
S.E. of regression 0.107045 Akaike info criterion -1.524071 
Sum squared resid 10.14092 Schwarz criterion -0.964141 

Log likelihood 875.2733 Hannan-Quinn criter. -1.311248 
F-statistic 926.5081 Durbin-Watson stat 1.115718 

Prob(F-statistic) 0.000000    
 

Այսպիսով՝ կարող ենք պնդել, որ պանելային վերլուծության արդյունքում 
100 000 չափահաս բնակչությանը բաժին ընկնող առևտրային բանկի մաս-
նաճյուղերի քանակի փոփոխականը նշանակալի է, սակայն փոխել է ազդե-
ցության նշանը և ունի բացասական ազդեցություն մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 
վրա  100 000 չափահաս բնակչությանը բաժին ընկնող առևտրային բանկի 
մասնաճյուղերի քանակի մեկ միավորով աճը հանգեցնում է ՀՆԱ 0,58% անկ-
ման։ Առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի քանակի ազդեցության նշանի 
փոփոխությունը կարելի է մեկնաբանել այն հանգամանքով, որ առևտրային 
բանկերի մասնաճյուղերի քանակի աճը խոսում է ֆինանսական ծառայու-
թյունների հասանելիության բարձրացման մասին, ուստի ունի դրական ազ-
դեցություն։ Սակայն ժամանակի ընթացքում հեռահար ծառայությունների հա-
սանելիության, ինչպես նաև նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացման 
արդյունքնում ֆինանսական ծաայությունների մատուցումը առցանց հար-
թակներում կենտրոնացնելու միտում է նկատվում, ինչը հնարավորություն է 
տալիս հեռախոսային հավելվածների կիրառման և օն-լայն բանկային ծառա-
յությունների միջոցով խնայել ռեսուրսներ և ստանալ լրացուցիչ ճկունության 
հնարավորություն։ Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ առևտրային մասնա-
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ճյուղերի քանակը դեռևս ունի դրական նշանակալի ազդեցություն մեկ շնչի 
հաշվով ՀՆԱ-ի վրա, սակայն ժամանակի ընթացքում՝ առցանց ֆինանսական 
ծառայությունների մատուցման ավելի ժամանակակից մեթոդների ընդգըրկ-
ման մեծացման հետևանքով այդ ազդեցությունը կփոխի իր նշանը։  

ՀՆԱ-ի մեջ մասնավոր հատվածին տրամադրված վարկերի մասնաբաժ-
նի ազդեցությունը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա ևս դրական է։ ՀՆԱ-ի մեջ 
վարկավորման տեսակարար կշռի մեկ տոկոսային կետով աճը այլ հավասար 
պայմաններում հանգեցնում է մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի 0,47% աճի։ Իսկ տո-
կոսադրույքի սփրեդի ազդեցությունը մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա բացա-
սական է։ Ներգրավվող և տեղաբաշխվող ֆինանսական միջոցների տոկո-
սադրույքների տարբերության մեկ միավոր աճը հանգեցնում է մեկ շնչի 
հաշվով ՀՆԱ-ի 0,86% նվազման։ 
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Կառլեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Գուրգեն ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ, Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Ֆինանսական ինստիտուտների ազդեցությունը համախառն ներքին 
արդյունքի վրա 
Բանալի բառեր  տնտեսական աճ, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ, ֆինանսական 
ինստիտուտներ, վարկավորման ծավալ, տոկոսային սփրեդ 
 

Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա ֆինան-
սական ինստիտուտների գործունեությունը բնութագրող փոփոխականների 
ազդեցությունը։ Որպես ֆինանսական ինստիտուտների գործունեությունը բը-
նութագրող փոփոխականներ վերցվել են չափահաս բնակչության 100 000 
անձին բաժին ընկնող առևտրային բանկերի մասնաճյուղերի քանակը, առև-
տըրային բանկերի կողմից մասնավոր հատվածին տրամադրվող վարկերի 
մասնաբաժինը համախառն ներքին արդյունքի մեջ և տոկոսադրույքի սփրե-
դը։ Տարածական և պանելային էկոնոմետրիկ վերլուծությունների արդյուն-
քում պարզվել է, որ փոփոխականներն ունեն վիճակագրորեն նշանակալի 
ազդեցություն, ընդ որում՝ առաջին երկու փոփոխականների ազդեցությունը 
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի վրա դրական է, իսկ երրորդինը՝ բացասական։  
 

Karlen KHACHATRYAN, Gurgen GASPARYAN, Ara AVETISYAN  
The impact of financial institutions on gross domestic product  
Key words։ Economic growth, GDP per capita, financial institutions, lending, interest rate 
spread 
 

The purpose of this article is to present the impact of the variables that characterize the 
activities of financial institutions on GDP per capita. The number of branches of com-
mercial banks per 100,000 adult population, the share of loans provided by commercial 
banks to the private sector in the GDP and interest rate spread were taken as variables 
characterizing the activities of financial institutions. As a result of cross-sectional and 
panel econometric analysis, it became clear that these variables have a statistically 
significant effect, with the impact of the first two variables on GDP per capita being 
positive and the third being negative. 
 

Карлен ХАЧАТРЯН, Гурген ГАСПАРЯН, Ара АВЕТИСЯН  
Влияние финансовых институтов на валовой внутренний продукт  
Ключевые слова։ экономический рост, ВВП на душу населения, финансовые институты, 
кредитование, спрэд процентных ставок  
 

Цель данной статьи - представить влияние переменных, характеризующих дея-
тельность финансовых институтов, на ВВП на душу населения. В качестве пере-
менных, характеризующих деятельность финансовых институтов были взяты ко-
личество отделений коммерческих банков на 100.000 взрослого населения, доля 
кредитов, предоставленных коммерческими банками частному сектору в ВВП, и 
спред процентных ставок. В результате пространственного и панельного эконо-
метрического анализа стало ясно, что эти переменные имеют статистически зна-
чимый эффект, причем влияние первых двух переменных на ВВП на душу насе-
ления является положительным, а третье - отрицательным. 
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ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ 
ՏԵՍԱԿԱՆ ԿՈՂՄԵՐԸ 

 

Դավիթ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. խնայողություններ, խնայողական և սպառողական վարքագիծ, 

կենսապարբերաշրջանի վարկած, հաստատուն եկամտի վարկած, հարաբերական 
եկամտի վարկած 

 
Թեպետ սպառողական վարքագիծը և խնայողությունները տնտեսագի-

տության մեջ համեմատաբար նոր բնագավառներ են, այնուամենայնիվ, դը-
րանք արդեն իսկ նշանակալի ազդեցություն են ունեցել տնտեսագիտական 
տեսության և հանրային քաղաքականության վրա:  

Մինչև 1930–ականների կեսը խնայողությունների տեսությունը եղել է 
պարզունակ: Դասական տնտեսագիտության մեջ խնայողությունները եղել են 
տոկոսադրույքի աճող ֆունկցիա, իսկ ներդրումները՝ նվազող ֆունկցիա: Խը-
նայողությունների և ներդրումների ֆունկցիաները միասին ապահովել են խը-
նայողությունների (կապիտալի կուտակմանը հավասար) և տոկոսադրույքի 
հավասարակշռության մակարդակը1: Ջոն Մեյնարդ Քեյնսի «Զբաղվածու-
թյան, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսությունը» (այսուհետև՝ ընդհանուր տե-
սություն) դա փոխեց: Քեյնսական մոդելում խնայողությունները կախված էին 
տնօրինվող եկամտից: IS – LM մոդելում խնայողությունների ֆունկցիան որո-
շիչ դեր է խաղում հավասարակշիռ թողարկման և ծախսերի որոշման ժամա-
նակ: Նորդասական սինթեզում փոփոխական գներով IS -ը և LM –ը տալիս 
են ամբողջական պահանջարկի կորը, որն ամբողջական առաջարկի միան-
գամայն ոչ առաձգական կորով պայմանավորված, թողարկման հետ համա-
դրությամբ, նշանակում է, որ խնայողությունների ֆունկցիան հանդիսանում է 
գների մակարդակի որոշիչ գործոն2: Վերջին տարիներին տնտեսագետները 
վերլուծել են տնային տնտեսության օպտիմալ սպառողական վարքագիծը, 
որտեղ տոկոսադրույքը կրկին կարևոր դեր է խաղում խնայողությունների վե-
րաբերյալ որոշում ընդունելու համար: 1936թ. ներկայացված Ջ.Մ. Քեյնսի 

                                                             
1 David J. Smyth, Edward B. Montgomery, Marjorie Flavin, Toward a Theory of Saving//The 
Economics of Saving pp. 47-107. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-94-017-3294-9_2 
2 The Economics of Saving, J. Gapinski (ed.), Springer Science Business Media. NY, 1993, p.47. 
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«Ընդհանուր տեսության» անկյունաքարը սպառման և ազգային եկամտի մի-
ջև կապն է: Ըստ Քեյնսի՝ դա «հոգեբանական օրենք» է, համաձայն որի 
«մարդիկ, որպես կանոն, հակված են եկամտի աճի հետ միասին 
իրենց սպառումը, բայց ոչ այն չափով, ինչ չափով ավելանում է»1: Այդ «օրեն-
քի» հետևանքներից մեկն այն է, որ խնայողություններով ներկայացված ազ-
գային եկամտի բաժնեմասը մեծանում է տնտեսական աճի ժամանակահատ-
վածներում: Քեյնսի խնայողության տեսությունը, ընդհանուր առմամբ, ըն-
դունվեց նրա ժամանակակիցների կողմից: Այնուամենայնիվ, 1942թ. Սայմոն 
Կուզնեցը ցույց տվեց, որ տեսությունը չի համընկնում էմպիրիկ փաստերի 
հետ. ԱՄՆ-ում երկարաժամկետ խնայողությունների և եկամտի հարաբերակ-
ցությունը տևական ժամանակ չէր մեծանում: Այս ենթադրյալ պարադոքսը հե-
տագա տարիներին դարձավ մի շարք ուսումնասիրությունների առարկա, 
ներկայացվեցին նոր մոտեցումներ, ձևավորվեցին սպառողական և խնայո-
ղական վարքագծի երեք հիմնական տեսություններ. կենսապարբերաշրջանի 
վարկած (Մոդելյանի և Բրումբերգ, 1954թ., Մոդելյանի և Անդո, 1957թ., Անդո 
և Մոդելյանի, 1963թ.), հաստատուն եկամտի տեսություն (Ֆրիդման, 1957թ.), 
հարաբերական եկամտի վարկած (Դյուսենբերի, 1949թ.): Ուշագրավ է, որ 
տնտեսագիտության բնագավառում 1985թ. նոբելյան մրցանակը շնորհվել է 
Ֆրանկո Մոդելյանիին՝ խնայողությունների և ֆինանսական շուկաների նո-
րարական վերլուծության համար: 

Այդ երեք տեսությունները սպառողական ընտրության մակրոտնտեսա-
կան տեսության հայեցակարգային հիմքերն են: Այնուամնեայնիվ, կենսա-
պարբերաշրջանի և հաստատուն եկամտի վարկածներն ավելի նման են. 
երկու տեսություններն էլ ենթադրում են, որ մարդիկ փորձում են առավելա-
գույնի հասցնել իրենց անձնական բարեկեցությունը՝ հաշվեկշռելով ողջ կյան-
քի ընթացքում եկամուտների հոսքը ողջ կյանքում սպառման մոդելի հետ: 
Մինչդեռ հարաբերական եկամտի վարկածը բոլորովին այլ է: Դյուսելբերին 
ենթադրել է, որ մարդկանց քիչ է հետաքրքրում իրենց սպառման բացարձակ 
մակարդակը, քան դրա հարաբերական մակարդակը՝ «ոտքը վերմակի 
չափ մեկնելու» գաղափարը2: Կենսապարբերաշրջանի վարկածը լայնորեն 

                                                             
1 Քեյնս Ջ.Մ. Զբաղվածության, տոկոսի և փողի ընդհանուր տեսություն. Եր.: Տիգրան Մեծ, 
2006, էջ 107: 
2 Dusenberry, J.S. Income, Saving, and the Theory of Consumer Behavior. Cambridge, 
Mass.: Harvard University Press, 1949. 
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օգտագործվել է տարեց մարդկանց խնայողությունները և կենսաթոշակային 
վարքագիծն ուսումնասիրելու համար: Այդ վարկածը սկսվում է այն դիտար-
կումից, որ սպառման պահանջմունքները և եկամուտները միատեսակ չեն 
կենսապարբերաշրջանի տարբեր փուլերում: Երիտասարդ մարդկանց սպա-
ռողական պահանջմունքները գերազանցում են եկամուտները: Նրանց պա-
հանջմունքները, սովորաբար, կապված են բնակարանի և կրթության հետ, 
այդ պատճառով էլ նրանց խնայողությունները փոքր են: Միջին տարիքում 
եկամուտները, սովորաբար, աճում են, ինչը հնարավորություն է ընձեռում 
մարել նախկինում կուտակված պարտքերը և կուտակել խնայողություններ: Ի 
վերջո, կենսաթոշակի անցնելիս, եկամուտները նվազում են և մարդիկ ծախ-
սում են նախկինում կուտակված խնայողությունները: Ակնհայտ է, որ կեն-
սապարբարաշրջանի նշված փուլերի վրա էական ազդեցություն է ունենում 
մարդկանց ընտանեկան կարգավիճակը:   

Այնուամենայնիվ, միայն 1957թ., երբ Միլթոն Ֆրիդմանը ձևակերպեց 
«հաստատուն եկամտի» իր վարկածը, որով տրվեց Քեյնս-Կուզնեցի հակա-
սության բացատրությունը՝ ժամանակի ընթացքում սպառողական պահան-
ջարկի հստակ սահմանված ընդհանուր տեսության շրջանակներում1: Ֆրիդ-
մանի վարկածի բնութագրական առանձնահատկությունը պայմանավորված 
է այն ենթադրությամբ, որ անձի եկամուտը բաղկացած է երկու մասից՝ մըշ-
տական և ժամանակավոր, և այդ մշտական մասը սպառման և խնայողու-
թյունների վերաբերյալ որոշումների դետերմինանտն է: Ֆրիդմանը պնդում է, 
որ Քեյնսի դիրքորոշումը ճիշտ չէր, քանի որ բխում էր ընդհանուր, այլ ոչ 
մշտական եկամտի էմպիրիկ դիտարկումների տվյալներից: Ֆրիդմանի գա-
ղափարները լավ ընդունվեցին տնտեսագետների մեծամասնության կողմից, 
և տարիներ շարունակ մշտական եկամտի վարկածը գերիշխող դեր խաղաց 
համախառն խնայողության գոյություն ունեցող տեսությունների շարքում: 

Ֆրանկո Մոդելյանին, խնայողությունների Ֆրիդմանի տեսության հրա-
պարակումից երեք տարի առաջ, իր ուսանող Ռիչարդ Բրումբերգի հետ միա-
սին արդեն ներկայացրել էր կենսապարբերաշրջանի վարկածը2: Ինչպես Ֆը-

                                                             
1 Friedman M.Theory of the Consumption Function. NJ, Princeton University Press.1957, p. 20. 
2 Modigliani, Franco, and Richard H. Brumberg, 1954, “Utility analysis and the consumption 
function: an interpretation of cross-section data,” in Kenneth K. Kurihara, ed., PostKeynesian 
Economics, New Brunswick, NJ. Rutgers University Press. Pp 388–436. 
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րիդմանը, Մոդելյանին և Բրումբերգը ենթադրել են, որ տնային տնտեսու-
թյունները ձգտում են առավելագույնի հասցնել իրենց օգտակարությունն ա-
պագա սպառման համար: Երկու տեսությունների միջև էական տարբերու-
թյունը վերաբերում է պլանավորման ժամանակահատվածի տևողությանը: 
Ֆրիդմանի համար այդ տևողությունն անսահման է, ինչը նշանակում է, որ 
մարդիկ խնայում են ոչ միայն իրենց, այլև իրենց սերունդների համար: Մո-
դիլյանի - Բրումբերգ տարբերակում պլանավորման ժամկետը սահմանափակ 
է. մարդիկ խնայում են իրենց համար: Առավելագույն օգտակարության կան-
խադրույթից հետևում է, որ սպառումը հավասարաչափ է բաշխվում ժա-
մանակի ընթացքում, ինչը, իր հերթին, նշանակում է, որ անհատն իր ակտիվ 
ժամանակահատվածում ստեղծում է հարստության պաշար, որը նա սպառում 
է իր ծերության ընթացքում: 

Մոդիլյանիի կենսապարբերաշրջանի մոդելն ունի երկու ներառված 
ռացիոնալ ենթադրություններ՝ մեկ ակնհայտ և մեկ ոչ ակնհայտ: Ակնհայտ 
ենթադրությունն այն է, որ խնայողները կուտակում են, իսկ այնուհետև ապա-
կուտակում ակտիվները՝ կյանքի ընթացքում օգտակարության ինչ-որ ֆունկ-
ցիան առավելագույնի հասցնելու համար (հնարավոր է՝ ներառյալ կտակված-
ները): Ոչ ակնհայտ ենթադրությունները կայանում են նրանում, որ որոշելով 
կյանքի ընթացքում սպառման օպտիմալ ուղին, տնային տնտեսություններն 
ունեն բավարար կամքի ուժ այդ պլանն իրագործելու համար: Եթե դրա փո-
խարեն, սպառողները այժմ ծախսելու և թոշակի մասին հետագայում մտա-
հոգվելու գայթակղությանը, ապա նրանք կարող են բավարար քանակութ-
յամբ խնայողություն չանել: Անշուշտ, ոչ մի տնտեսագիտական մոդել պետք չէ 
հասկանալ բառացիորեն: Նույնիսկ տնտեսագետների շրջանում հազվադեպ 
կարելի է գտնել ինչ-որ մեկին, ով շատ ժամանակ է ծախսել խնայողություն-
ների օպտիմալ նորման որոշելու վրա, հաշվի առնելով խնայողությունների 
ապագա նորմայի, եկամուտների հոսքերի, կենսաթոշակային պլանների, ա-
ռողջության և այլնի ողջ անորոշությունը: Դրա փոխարեն՝ մարդկանց մեծ 
մասը փորձում է իրավիճակից դուրս գալ կիրառելով պարզ էվրիստիկաներ 
կամ գործնական կանոններ: Հոգեբանության հիմնական դասերից մեկն այն 
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է, որ այդպիսի էվրիստիկան, թեպետ հաճախ լինում է օգտակար և ճշգրիտ, 
այնուամենայնիվ, կարող է հանգեցնել սիստեմատիկ սխալների1: 

Թեպետ կենսապարբերաշրջանի վարկածը զուտ միկրոտնտեսագիտա-
կան տեսություն է, այնուամենայնիվ, Մոդիլյանին մի շարք ուշ շրջանի աշ-
խատանքներում (որոշներն ուրիշների հետ համագործակցությամբ) ցույց տը-
վեց, որ այս վարկածն ունի մի շարք մակրոտնտեսագիտական կիրառու-
թյուններ: Դրանցից որոշները նույնական են հաստատուն եկամտի վարկածի 
հետ, օրինակ, այն գաղափարը, ըստ որի համախառն խնայողությունների 
հարաբերական մակարդակը հաստատուն է երկարաժամկետ հեռանկարում 
և որ կապիտալի հավելաճը սպառման վրա ազդում է աննշան: Այդուհան-
դերձ, որոշ մակրոտնտեսական հետևանքներ ամբողջությամբ տարբերվում 
են նախորդ տեսություններից: Դրանցից կարևորն այն է, որ համախառն խը-
նայողությունները կախված են ամենից առաջ տնտեսության աճի տեմպերից:  

Կենսապարբերաշրջանի վարկածն օգտագործվել է որպես տեսական 
հիմք բազմաթիվ էմպիրիկ հետազոտությունների համար: Մասնավորապես, 
այն ապահովեց իդեալական գործիք՝ կենսաթոշակային տարբեր համակար-
գերի արդյունքները վերլուծելու համար: Այս վերլուծությունների մեծ մասում 
նշվել է, որ ընդհանուր կենսաթոշակային համակարգի ներդրումը հանգեց-
նում է մասնավոր խնայողությունների անկմանը, եզրակացություն, որը լիո-
վին համահունչ է Մոդիլյանի-Բրումբերգի վարկածին: 

Կենսապարբերաշրջանի վարկածի հիմքում ընկած գաղափարն այն է, 
որ մարդիկ խնայում են իրենց ծերության համար, ինչը, անշուշտ, նոր չէ: Մո-
դիլյանիի ձեռքբերումը հիմնականում կայանում է նրանում, որ, նախ, գաղա-
փարը ռացիոնալացրել է այն ֆորմալ մոդելում, որը նա մշակել է տարբեր ուղ-
ղություններով և միավորել լավ սահմանված ու կայացած տնտեսագիտական 
տեսության շրջանակներում, և երկրորդ՝ այդ մոդելից դուրս է բերել մակրո-
տնտեսական առնչությունները և կատարել դրանց մի շարք էմպիրիկ թես-
տավորումներ, որոնք կարևոր նշանակություն ունեն տնտեսագիտության մեջ: 

Կենսապարբերաշրջանի մոդելը մեծ ազդեցություն է ունեցել հետագա-
յում տեսական և էմպիրիկ հետազոտությունների զարգացման վրա: Իրակա-

                                                             
1 Gilovich, Thomas, Dale Griffin, and Daneil Kahneman, Ed., 2002, “Heuristics and Biases: The 
Psychology of Intuitive Judgment,” Cambridge University Press: New York. 
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նում այն ներկայացնում է սպառման և խնայողությունների ուսումնասիրու-
թյան նոր պարադիգմա և հիմք է հանդիսանում այդպիսի ուսումնասիրու-
թյունների համար օգտագործվող առավել դինամիկ մոդելների համար: 

Տ.Մկրտչյանը, փորձելով զարգացնել կենասապարբերաշրջանի վարկա-
ծը, առանձնացնել է «կյանքի երեք պարբերաշրջաններ, որոնցից յուրաքան-
չյուրին բնորոշ են տնտեսական վարքագծի ուրույն առանձնահատկություն-
ներ»: Ըստ նրա առաջադրած վարկածի՝ միջին տարիքի մարդկանց եկա-
մուտներն ավելի բարձր են, քան երիտասարդներինն ու տարեցներինը, հե-
տևաբար, «երիտասարդներն առավել հակված են փոխառություններ վերց-
նելու, միջին տարիքի ներկայացուցիչները` խնայողություններ անելու, իսկ 
տարեցները` նախկինում արված խնայողությունները ծախսելու»1: Մեր կար-
ծիքով նման մոտեցումը կասկածահարույց է, քանի որ բավական լայն ճա-
նաչում ունեցող հրապարակումներում առանձնացվում են կենսապարբերա-
շրջանի փուլերը, ոորոնցից յուրաքանչյուրը բնորութագրվում է մարդկանց 
սպառողական և խնայողական տարբեր վարքագծերով:   

Ֆրիդմանի, Մոդիլյանիի և Բրումբերգի 1950-ականների նորարական 
աշխատությունների հիմք են եզրակացնելու, որ, խնայողությունների տնտե-
սագիտական վերլուծության հիմնական նպատակը եղել է վարքագծի մաթե-
մատիկորեն խիստ տեսության ձևակերպումը: Բայց այդ նպատակը եղել է 
դժվար հասանելի մինչև վերջին ժամանակները, որովհետև դժվար է եղել 
հաշվարկել խնայողությունների օպտիմալ արձագանքը անորոշությանը: Հե-
տազոտությունները սովորաբար կատարվել են այն ենթադրությամբ, որ անո-
րոշությունը կարող է որոշակիորեն բարձրացնել խնայողությունները, սակայն 
անորոշության պայմաններում այդպիսի վարքագիծը, հավանաբար, հնարա-
վոր կլինի այն դեպքում, երբ տնային տնտեսությունները ճշգրիտ կանխատե-
սում են իրենց ապագա հանգամանքները: 

 

                                                             
1 Մկրտչյան Տ.Վ., «Տնային տնտեսությունների փոխառուական վարքագծի վրա ազդող 
գործոնների վերլուծություն», Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիր-
ները Հայաստանի Հանրապետությունում, Հանրապետական գիտաժողովի նյութեր, 
Երևան 2011, ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատարակչություն, էջ 298-308: 
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Եզրակացություններ: Մինչև 1930 – ականների կեսը խնայողությունների 
տեսությունը եղել է պարզունակ: Դասական տնտեսագիտության մեջ խնայո-
ղությունները եղել են տոկոսադրույքի աճող ֆունկցիա, իսկ ներդրումները՝ 
նվազող ֆունկցիա: Խնայողությունների և ներդրումների ֆունկցիաները 
միասին ապահովել են խնայողությունների (կապիտալի կուտակմանը հավա-
սար) և տոկոսադրույքի հավասարակշռության մակարդակը: Խնայողական և 
սպառողական վարքագծի տեսությունները սկսել են ձևավորվել 1950-ական- 
ներից: Ներկայում համընդհանուր ճանաչում ունեցող հիմնական տեսութ-
յունները երեքն են. կենսապարբերաշրջանի վարկած, հաստատուն եկամտի 
վարկած, հարաբերական եկամտի վարկած: 

Այդ երեք տեսությունները սպառողական ընտրության մակրոտնտեսա-
կան տեսության հայեցակարգային հիմքերն են: Այնուամնեայնիվ, կենսա-
պարբերաշրջանի և հաստատուն եկամտի վարկածներն ավելի նման են. Եր-
կու տեսություններն էլ ենթադրում են, որ մարդիկ փորձում են առավելա-
գույնի հասցնել իրենց անձնական բարեկեցությունը՝ հաշվեկշռելով ողջ կյան-
քի ընթացքում եկամուտների հոսքը ողջ կյանքում սպառման մոդելի հետ: 
Մինչդեռ հարաբերական եկամտի վարկածը բոլորովին այլ է. մարդկանց քիչ 
է հետաքրքրում իրենց սպառման բացարձակ մակարդակը, քան դրա հարա-
բերական մակարդակը՝ «ոտքը վերմակի չափ մեկնելու» գաղափարը: 

Վերոնշյալ հիմք է եզրակացնելու, որ Հայաստանում խնայողությունների 
մակարդակի բարձրացմանն ուղղված քաղաքականության մշակման ժամա-
նակ կարևոր է հաշվի առնել խնայողական վարքագծի քննարկված վարկած-
ները, խնայողությունների խթանման կառուցակարգերում ներառելով գործի-
քակազմեր, որոնք տնային տնտեսությունների մեծ մասի համեմատաբար 
ցածր եկամուտների պարագայում կնպաստեն խնայողությունների աճին: Այդ 
տեսակետից առանձնահատուկ կարևոր նշանակություն կարող են ունենալ 
մարդկանց ֆինանսական գրագիտության, ինչպես նաև ֆինանսական հա-
սանելիության մակարդակների բարձրացմանն ուղղված միջոցառումների ի-
րականացումը: Միաժամանակ, էական է, որպեսզի մարդկանց ձևավորվի 
այնպիսի սպառողական վարքագիծը, որն իրենց հնարավորություն կընձեռի 
կատարելու ճիշտ սպառողական ընտրություններ:   
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Դավիթ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
Խնայողությունների և սպառողական վարքագծի տեսական կողմերը 
Բանալի բառեր. խնայողություններ, խնայողական և սպառողական վարքագիծ, 
կենսապարբերաշրջանի վարկած, հաստատուն եկամտի վարկած, հարաբերական 
եկամտի վարկած 
 

Խնայողությունները տնտեսության զարգացման և աճի ապահովման համար 
անհրաժեշտ ներդրումների կարևոր աղբյուր են: Դրանով է պայմանավորված 
այն, որ գրեթե բոլոր երկրներում նշանակալի ուշադրություն է դարձվում 
խնայողությունների ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական կողմերին՝ 
դրանց խթանման քաղաքականության մշակման և իրականացման նպատա-
կով: Քննարկվել են խնայողությունների և սպառողական վարքագծի տե-
սական կողմերը, երեք հիմնական մոտեցումներ. կենսապարբերաշրջանի 
վարկած, հաստատուն եկամտի վարկած, հարաբերական եկամտի վարկած:  
 
Давид ВАРДАНЯН 
Теоретические аспекты сберегательного и потребительского поведения 
Ключевые слова: сберегательное и потребительское поведение, гипотеза жизненного 
цикла, гипотеза фиксированного дохода, гипотеза относительного дохода 
 

Сбережения - это потенциальный источник инвестиций, необходимух для эконо-
мического роста и развития. Этим обусловлено то, что практически во всех стра-
нах значительное внимание уделяется как теоретическим, так и практическим ас-
пектам сбережений, с целью разработки и реализации политики стимулирования 
сбережений. Рассматриваются теоретические аспекты сберегательного и потре-
бительского поведения в контексте зарождения и развития теории сбережений. 
Проанализированы три основных подхода; гипотеза жизненного цикла, гипотеза 
фиксированного дохода, гипотеза относительного дохода. Эти теории составляют 
концептуальную основу макроэкономической теории потребительского выбора.  
 

Davit VARDANYAN 
Theoretical aspects of saving and sonsuming behavior 
Key words: savings and consumer behavior, life cycle hypothesis, fixed income hypothesis, 
relative income hypothesis 
 

Savings are a potential source of investment necessary for economic growth and deve-
lopment. This is due to the fact that in almost all countries considerable attention is paid 
to both theoretical and practical aspects of saving, with the aim of developing and im-
plementing policies to stimulate savings. The article examines the theoretical aspects of 
savings and consumer behavior in the context of the emergence and development of the 
theory of savings. Three main approaches were analyzed; life cycle hypothesis, fixed in-
come hypothesis, relative income hypothesis. These three theories form the conceptual 
basis of the macroeconomic theory of consumer choice. It was concluded that when 
developing a policy aimed at increasing the level of savings in the Republic of Armenia, 
one should take into account the hypotheses of saving behavior 
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ  ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ  ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԸ 
 

Ասյա ԵՐԻՑՅԱՆ 
Արցախի պետական համալսարանի ֆին.-հաշվ. ֆակուլտետի  

Տնտ. տեսության և կառ. ամբիոնի հայցորդ 
 
Բանալի բառեր. տրանսֆերտներ, VIP (հաճախորդներ), ֆինանսական շուկա, բանկի 

իրացվելիություն, մարդկային ռեսուրսներ, մարքեթինգ 

 
Ֆինանսական շուկաների վերադասակարգումը սկսվեց 1980-ականնե-

րի վերջերից, օրենսդրական բարեփոխումների գործընթացի իրականացման 
ժամանակ, որն ընդգրկեց տնտեսություն ունեցող երկրների մեծ մասը: Այդ 
բարեփոխումների հիմնական նպատակը ֆինանսական գործունության ոլոր-
տում սահմանափակումների և արգելքների  նվազեցումը  կամ իսպառ  
վերա-ցումն էր: Տեղի էր ունենում նոր բանկային հաստատությունների 
ստեղծում, մասնաճյուղերի, բաժանմունքների և ներկայացուցչությունների 
ցանցի ըն-դարձակում, ֆինանսական և բանկային ծառայությունների 
տոկոսադրույքնե-րի և սակագների կարգավորումը: Բանկային համակարգի 
անխափան գոր-ծունեությունից ու արդյունավետությունից են կախված  
երկրի տնտեսական զարգացման տեմպերը: 

Հայաստանի տնտեսական համակարգում բանկային համակարգը հա-
մարվում է առավել զարգացած և այն պայմանավորված է մի շարք օբյեկտիվ 
և սուբյեկտիվ հանգամանքներով: Հարկ է նշել, որ Հայաստանում առևտրա-
յին բանկերի մի մասն ինքնուրույն քաղաքականություն չի իրականացնում, չի 
տնօրինում համապատասխան ֆինանսական միջոցների, որի հետևանքով էլ 
նվազում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից վարվող դրամավարկային քա-
ղաքականության նպատակամետությունը: 

Հայաստանի բանկային համակարգը վտանգ չէր ներշնչի ներդրումների 
համար, եթե երկիրն ունենար կապիտալի զարգացած շուկա, որի միջոցով 
տնտեսավարող սուբյեկտները հնարավորություն կունենային ներգրավել ի-
րենց գործունեության համար անհրաժեշտ միջոցները: Բացի դրանից ան-
հրաժեշտ է նաև հաշվի առնել Հայաստանում առկա բանկային համակարգի 
ռեյթինգավորման խնդիրը: Այսօր ՀՀ-ում գտնվող բանկերը ներգրավված են 
հիմնականում սպասարկման ոլորտում, ապահովում են միջազգային դրամա-
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կան փոխանցումների համակարգերով վճարման հանձնարարականներ, ար-
տասահմանից Հայաստան կատարվող մասնավոր տրանսֆերտներ, իրակա-
նացնում են վարկային ծրագրեր և ավանդների ներգրավման գործընթած, 
VIP հաճախորդներին առաջարկում են կանխիկ/անկանխիկ գործարքների 
համար առավել բարենպաստ պայմաններ, ինչպես նաև ցուցաբերում են ակ-
տիվություն ֆինանսաբանկային շուկաներում:  

Ժամանակակից առևտրային մենեջմենթը աշխատում է ֆինանսական 
ինստիտուտների կողմից խիստ մրցակցության պայմաններում: Նա ստիպ-
ված է անընդհատ պայքարել իր հաճախորդների և ռեսուրսների համար, ա-
ռաջարկել նոր բանկային ապրանքներ և ռեսուրսներ, որոնք կապահովեն ի-
րենց և հաճախորդներին անհրաժեշտ եկամուտներով: Բանկը ամենից առաջ 
իրենից ներկայացնում է հանրային ինստիտուտ, որում կենտրոնացված են 
վարկառուների /իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց/ դրամական ներ-
դրումները: Ուստի բանկային բիզնեսը կողմնորոշվում է ոչ միայն եկամուտ 
ստանալու վրա, այլև ներդրումների վստահելիության և ապահովության վրա: 

Որպես բանկերի կառավարման ապահովության գործոններ հանդես են 
գալիս հետևյալ բնագավառները. 

1. Կառավարումը (Management), 
2. Ռազմավարության, վերլուծության որակը և քաղաքականությունը, 
3. Ռիսկերի, մասնավորապես՝ վարկային, տոկոսային, արտարժութային 

կառավարումը, 
4. Բանկի իրացվելիության կառավարումը, 
5. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը, 
6. Վերահսկման համակարգի ստեղծումը, 
7. Արտաքին աուդիտը և ներքին հսկողությունը (Compliance), 
8. Մարքեթինգը, 
9. ՓԼ/ԱՖ-ի դեմ պայքարը, 
10. Ամբողջական տեղեկատվական տեխնոլոգիաները,  
11. Հաշվետվողականությունը, ընթացիկ վերլուծությունը: 

Բանկային մենեջմենթը բաղկացած է 2 խոշոր մասերից՝ 
1. Ֆինանսական մենեջմենթ, 
2. Անձնակազմի կառավարում: 
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Ֆինանսների կառավարումը ներառում է կառավարչական գործունեու-
թյան այնպիսի ուղղություններ, ինչպիսիք են զարգացման նախագծերի և ծը-
րագրերի մշակումը, կազմակերպական և նորամուծական գործառույթների 
իրականացումը, դրանց մասնակիների գործողությունների համակարգումը, 
որոշումների ընդունումը, վերջիններիս կատարման վերահսկողությունը և այ-
լըն։ Ֆինանսական կառավարմամբ կայացվում են կազմակերպության ֆի-
նանսական կայունության, իրացվելիության, վճարունակության, ֆինանսա-
վորման, զարգացման հեռանկարների ապահովմանը և ակտիվների կառուց-
վածքի բարելավմանն ուղղված որոշումներ:  

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականությունը սահմա-
նում է մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնադրույթները՝ ելնելով 
բանկի կորպորատիվ նպատակներից և ռազմավարության իրականացմանը 
նպատակաուղղված արդյունավետ ու գործուն մարդկային ռեսուրսների կա-
ռավարման համակարգ ձևավորելու և այն անընդհատ կատարելագործելու 
անհրաժեշտությունից: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքակա-
նությունը հանդիսանում է որպես բանկի անձնակազմի ձևավորման և կառա-
վարման հիմնական ներքին իրավական ակտը:  

Բանկային մենեջմենթի բովանդակությունը կազմում են պլանավորումը, 
վերլուծությունը, կարգավորումը, վերահսկումը: Ընդհանուր պլանավորումը 
թույլ է տալիս դիտել բանկի ապագան, կանխատեսել նպատակները, ոլորտը, 
նրա գործունեության մասշտաբները, բանկի ստացած արդյունքները: Վերլու-
ծությունը ուղղված է բանկի տարբեր ուղղություններում գործունեության գը-
նահատմանը՝ հիմնավորված փաստացի արդյունքների և նախատեսվածի, 
նախորդ ժամանակաշրջանի արդյունքների և լավագույն բանկերի արդյունք-
ների հետ համեմատությամբ: Վերլուծական աշխատանքների արդյունքները 
կարող են օգտակար լինել տվյալ բանկի զարգացման ռազմավարական մը-
շակման համար: Հիմնականում առևտրային բանկերը իրականացնում են 
վերլուծական մշակումներ՝ ըստ առանձին ուղղությունների. 

 բանկի վարկային պորտֆելի վերլուծություն, 
 արժեթղթերի պորտֆելի վերլուծություն, 
 հաճախորդների վճարունակության վերլուժություն, 
 սեփական կապիտալի բավարարության վերլուծություն, 
 տոկոսային մարժաի վերլուծություն և այլն: 
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Կարգավորումը բանկային մենեջմենթի համակարգում ունի որակի ա-
ռանձնահատկություններ՝ պայմանավորված առևտրային բանկերի գործու-
նեության պետական հսկողության ներկայությամբ: Իսկ վերահսկողությունը 
բանկային գործունեությունում ստորաբաժանվում է արտաքինի և ներքինի: 
Արտաքին վերահսկողությունը իրականացնում են Կենտրոնական Բանկը և 
արտաքին աուդիտորները: Ներքին վերահսկողությունը բանկի մենեջմենթի 
մի մասն է, ինչպես նաև Ներքին հսկողության ստորաբաժանումը, որի գըլ-
խավոր խնդիրներն են. հայտնաբերել բացասական միտումները ու միջոցներ 
ձեռնարկել բանկի գործունեության թերությունները հեռացնելու և օպերատիվ 
համակարգի ստեղծման համար, օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի 
պահպանման, տեղեկատվական հոսքերի ապահովումը, տարբեր ստորաբա-
ժանումների հաշվետվությունների ստուգումը, բանկի գործունեության բարե-
լավման նպատակով վարչությանը հնարավոր առաջարկների ներկայացում, 
ներքին բանկային հրահանգների, ներքին վերահսկողության մարմինների 
կարգադրության ստուգումն է: Compliance ստորաբաժանումն, իր հերթին, ի-
րականացնում է հետևյալ հիմնական գործառույթները՝ 

 պարբերական ստուգումների և հսկողության միջոցով բանկի ընթա-
ցիկ գործունեության հետ կապված խնդիրների ժամանակին բացահայտում և 
դրանց լուծմանն ուղղված համարժեք միջոցառումների ձեռնարկում, 

 մեխանիզմների, սխեմաների, կանխարգելիչ միջոցառումների վերա-
բերյալ առաջարկների ներկայացում, 

 նախատեսվող օրենսդրական փոփոխությունների ուսումնասիրություն, 
բանկի գործունեության վրա դրանց ազդեցության և դրանց հետ կապված 
հնարավոր ռիսկերի գնահատում, ուսումնասիրության արդյունքներով առա-
ջարկությունների ներկայացում, 

 բանկի որոշ գործարքների ճիշտ ծրագրային ձևակերպման նպատա-
կով տեխնիկական առաջադրանքների պատրաստում, 

 մասնաճյուղերի գորրծունեության բարելավման հետ կապված առա-
ջարկների ներկայացում, 

 գործընթացներում հնարավոր գործառնական ռիսկերի զսպման վերա-
բերյալ ներկայացված առաջարկների վերաբերյալ շահագրգիռ ստորաբաժա-
նումների հետ համատեղ քննարկումների կազմակերպում՝ հետագա քայլերը 
հստակեցնելու նպատակով: 
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Ֆինանսական մենեջմենթը ընգրկում է դրամական միավորների շարժը, 
նրա նպատակների կազմավորումը և տվյալ բանկի խնդիրների կառավարու-
մը: Ֆինանսական մենեջմենթի հիմնական ուղղություններն են. 

 բանկային քաղաքականության մշակումը՝ ըստ բանկի գործունեության 
ոլորտների (դեպոզիտ, վարկ, ներդրումներ, ծառայություններ և այլն), 

 բանկային մարքեթինգը, 
 բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարումը, 
 լիկվիդայնության և եկամտաբերության կառավարումը, 
 սեփական կապիտալի կառավարումը, 
 վարկային պորտֆելների կառավարումը, 
 բանկային ռիսկերի կառավարումը 

Հետևություն: Բանկային մենեջմենթի հասկացողության տակ կարող 
ենք հասկանալ բանկի կառավարումը, որն ուղղված է տնտեսագիտական 
արդյունքների ստացման օպտիմալ հնավորությանը՝ օգտագործելով մենեջ-
մենթի դասական գործիքները՝ պլանավորում, վերահսկողություն, վերլուծու-
թյուն, կարգավորում: Իր հերթին բանկային մենեջմենթի ոլորտը բաժանվում 
է 2 մասի՝ ֆինանսական մենեջմենթ և անձնակազմի կառավարում: 
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Ասյա ԵՐԻՑՅԱՆ 
Բանկային  մենեջմենթի  հիմունքները 
Բանալի բառեր. տրանսֆերտներ, VIP (հաճախորդներ), ֆինանսական շուկա, բանկի 
իրացվելիություն, մարդկային ռեսուրսներ, մարքեթինգ 
 

Հայաստանում առևտրային բանկերի մի մասն ինքնուրույն քաղաքականու-
թյուն չի իրականացնում, չի տնօրինում համապատասխան ֆինանսական մի-
ջոցների, որի հետևանքով էլ նվազում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից 
վարվող դրամավարկային քաղաքականության նպատակամետությունը: Այսօր 
ՀՀ-ում գտնվող բանկերը ներգրավված են հիմնականում սպասարկման ոլոր-
տում, ապահովում են միջազգային դրամական փոխանցումների համակար-
գերով վճարման հանձնարարականներ, արտասահմանից Հայաստան կա-
տարվող մասնավոր տրանսֆերտներ, իրականացնում են վարկային ծրագրեր 
և ավանդների ներգրավման գործընթած, VIP հաճախորդներին առաջարկում 
են կանխիկ/անկանխիկ գործարքների համար առավել բարենպաստ պայման-
ներ և ցուցաբերում են ակտիվություն ֆինանսաբանկային շուկաներում:  
 

Asya YERITSYAN 
Fundamentals of Banking Management 
Key words: transfers, VIP (customers), financial market, bank liquidity, human resources, 
marketing 
 

Some commercial banks in Armenia don`t pursue an independent policy, don`t manage 
the relevant financial resources, which reduces the expediency of the monetary policy 
pursued by the Central Bank of Armenia. Today, banks in Armenia are mainly involved 
in the service sector, provide payment orders through international money transfer sys-
tems, private transfers from abroad to Armenia, implement credit programs, deposit pro-
cess, offer VIP customers more favorable conditions for cash / non-cash transactions, 
such as They are active in the financial and banking markets. 
 

Ася ЕРИЦЯН 
Основы банковского менеджмента 
Ключевые слова: трансферы. VIP (клиенты), финансовый рынок,, банковская ликвидность, 
человеческие ресурсы, маркетинг 
 

Некоторые коммерческие банки в Армении не проводят независимую политику, не 
управляют соответствующими финансовыми ресурсами, что снижает целесообраз-
ность денежно-кредитной политики, проводимой Центральным банком Армении. 
Сегодня банки Армении в основном задействованы в секторе обслуживания, пре-
доставляют услуги платежных поручений через международные системы денежных 
переводов, частные переводы из-за границы в Армению, реализуют кредитные про-
граммы, процесс предоставления депозита, предлагают VIP-клиентам более выгод-
ные условия для наличных / безналичных операций, такие как на финансовых и 
банковских рынках. 
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ԱՐՑԱԽԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՎԱՐԿԻ ՇՈՒԿԱՆԵՐԸ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՂ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Արևիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
ԱրՊՀ Ֆինանսահաշվային ամբիոնի դասախոս, հայցորդ 

 
Բանալի բառեր. ռեգրեսիոն վերլուծություն, արդյունքային ցուցանիշ, գործոնային 

ցուցանիշ, գծային կապի ռեգրեսիայի հավասարում, կոռելացիայի գործակից, 
դետերմինացիայի գործակից 

 
Արցախում և Հայաստանում հիփոթեքային վարկի շուկաների վերաբեր-

յալ առավել ամբողջական պատկերացում ստանալու, ինչպես նաև այդ շուկա-
ները բնութագրող ցուցանիշների միջև պատճառահետևանքային կապը բա-
ցահայտելու համար իրականացնենք ռեգրեսիոն վերլուծություն և ստանանք 
ռեգրեսիայի կապի գծային հավասարումները: Ռեգրեսիայի վերլուծությունը 
կապի վերլուծական արտահայտման որոշումն է, երբ մեկ (արդյունքային) մե-
ծության փոփոխությունը պայմանավորված է մեկ կամ մի քանի անկախ մե-
ծությունների (գործոնների) ազդեցությամբ: Մեր կողմից առաջարկվող մո-
տեցմամբ ռեգրեսիոն հավասարման կառուցման նպատակով փոփոխական-
ները հետևյալն են`1 

1.  արդյունքային (կախյալ, էնդոգեն) փոփոխականը (y) - բնութագրում է 
տնտեսական համակարգի գործարկման արդյունքը, արդյունավետությունը:  

2.  բացատրող (անկախ, արտածին) փոփոխականներ (x) - դրանք գը-
րանցման ենթարկվող փոփոխականներն են, որոնք նկարագրում են իրական 
տնտեսական համակարգի գործարկման պայմանները:  

Արցախում հիփոթեքային վարկի շուկայի տարբեր ցուցանիշների միջև 
պատճառահետևանքային կապի բացահայտման նպատակով օգտագործենք 
հետևյալ ցուցանիշները. 

1. y արդյունքային փոփոխական՝ հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ(%), 
2. անկախ փոփոխական - վարկեր/ՀՆԱ (%) 
3.   անկախ փոփոխական - ավանդներ/ՀՆԱ (%) 
4.  անկախ փոփոխական - ավանդներ/վարկեր (%)  

                                                             
1 Ա.Քթոյան, Ս.Խաչիկյան, Մ.Մովսիսյան, Կ.Հակոբյան, Տնտես. խնդիրների վիճակ. Վերլուծու-
թյունը SPSS փաթեթի գործադրմամբ: ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ, 2015, 71 էջ: 
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5. - անկախ փոփոխական - պետական օժ. գումարներ /հիփոթեքային 
վարկեր (%)           

Ռեգրեսիոն հավասարման կառուցման համար անհրաժեշտ ելակետա-
յին տվյալները ներկայացված են ստորև բերված աղյուսակում: 

Աղյուսակ 1. Արցախում հիփոթեքային վարկեր/ ՀՆԱ  կախյալ փոփոխականի 
վրա անկախ փոփոխականների ազդեցության գնահատման ելակետային 

տվյալները  2010-2019թթ.(%)1 

Տարիներ Հիփոթեքային 
վարկեր/ՀՆԱ 

Y 

Վարկեր/ 
ՀՆԱ 

 

Ավանդներ/
ՀՆԱ 

 

Ավանդներ/ 
վարկեր 

 

Պետ. օժանդ. գումար-
ներ/հիփ. վարկեր  

 
2010 1,94 36,00 29,20 81,02 7,30 
2011 1,87 44,00 30,40 69,08 11,13 
2012 1,51 52,90 32,90 62,08 16,56 
2013 1,44 49,20 33,20 67,46 18,53 
2014 1,22 51,60 31,00 60,10 23,28
2015 0,42 47,70 28,00 58,73 66,29 
2016 0,48 51,30 26,70 35,28 47,58
2017 0,48 54,80 19,60 35,69 35,51 
2018 0,52 53,90 21,50 39,94 28,51 
2019 1,24 56,30 36,97 65,66 27,23 

y-ի և -երի միջև փոխկապվածությունը բացահայտելու նպատակով որոշված 

կոռելյացիայի գործակիցները ներկայացվել են աղ. 2-ում, 3-ում և 4-ում: 

Աղյուսակ 2.  y-ի  և -երի  միջև կոռելացիայի գործակիցները 

 Y X1 X2 X3 X4 

Y 1,000 
X1 -0,583 1,000 
X2 0,631 -0,087 1,000 
X3 0,868 -0,645 0,727 1,000 
X4 -0,861 0,339 -0,335 -0,566 1,000 

 

                                                             
1 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից, հիմքը ԱՀ Ազգային վիճակագրական 
ծառայության կողմից հրապարակված պաշտոնական տվյալները 
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Աղյուսակ 3. Փոխկապվածությունը y-ի  և -երի  միջև 
Y և X1 -0.583 կապը հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ-ի և վարկեր/ՀՆԱ-ի 

միջև  նկատելի է և հակադարձ 
Y և X2 0.631 կապը հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ-ի  և 

ավանդներ/ՀՆԱ-ի  միջև  նկատելի է և ուղիղ 
Y և X3 0.868 կապը հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ-ի  և 

ավանդներ/վարկերի միջև ուժեղ է և ուղիղ 
Y և X4 -0.861 կապը հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ-ի  և  պետական 

օժանդակության գումարներ /հիփոթեքային վարկեր ի 
միջև ուժեղ  է և հակադարձ 

 

Աղյուսակ 4. Փոխկապվածությունը X փոփոխականների միջև 

X1 և 
X3 

0,645 
 

կապը վարկեր/ՀՆԱ-ի և ավանդներ/վարկերի միջև նկատելի է և 
հակադարձ 

X2 և 
X3 

0,727 
 

կապը ավանդներ/ՀՆԱ-ի  և ավանդներ/վարկերի միջև ուժեղ է և 
ուղիղ 

X3 և 
X4  

կապը ավանդներ/վարկեր   և պետական օժանդակության        
գումարներ /հիփոթեքային վարկերի միջև նկատելի է և հակադարձ 

Հաշվարկների արդյունքում ստացված գծային կապի ռեգրեսիայի հա-
վասարումը ընդունել է հետևյալ տեսքը՝ 

       (1) 

Կառուցված ռեգրեսիոն հավասարման փոփոխականների կշռային ազ-
դեցությունները հետևյալն են՝ 

 =-0.034, ինչը նշանակում է, որ եթե վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցու-

թյունը միջին հաշվով փոփոխվի 1 տոկոսային կետով, ապա հիփոթեքային 
վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կնվազի 0,034 տոկոսային կետով 

 =0.044, ինչը նշանակում է, որ եթե ավանդներ/ՀՆԱ հարաբերակ-
ցությունը միջին հաշվով փոփոխվի 1 տոկոսային կետով, ապա հիփոթեքային 
վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կաճի 0,044 տոկոսային կետով 

 =-0.02, ինչը նշանակում է, որ եթե Պետական օժանդակության գու-

մարներ/հիփոթեքային վարկեր հարաբերակցությունը միջին հաշվով փո-
փոխվի 1 տոկոսային կետով, ապա հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ հարաբերակ-
ցությունը կնվազի  0,02 տոկոսային կետով: 

Կառուցած ռեգրեսիոն հավասարման հիմնական արդյունքերը ներկա-
յացրել ենք թիվ 5 աղյուսակում: 

-0,566 
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Աղյուսակ 5. Կոռելացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծության երկրորդ ռեգրեսիոն 
հավասարման հիմնական արդյունքները 

Ցուցանիշը Արդյունքը 
Կոռելյացիայի գործակիցը 0.987 

Հատկանիշների միջև կապը Ուժեղ 
Անկախության աստիճանների 

քանակը (f) 
10 

Դետերմինացիա գործակից (r2) 0,963 
Գծային ռեգր. հավասարումը  (2) 
Ապրոքսիմաց. միջին սխալը 10.14 % 
Այսպիսով, կարող ենք փաստել, որ մեր կառուցած ռեգրեսիոն հավա-

սարման որակը գնահատվում է լավ՝ գործոնային ցուցանիշների փոփոխու-
թյունն էականորեն է ազդում արդյունքային ցուցանիշի փոփոխության վրա: 

Այժմ կառուցենք ռեգրեսիոն հավասարում ՀՀ հիփոթեքային վարկի շու-
կան բնութագրող հետևյալ հարաբերական ցուցանիշների կիրառմամբ՝ 

1. Y արդյունքային փոփոխական՝ հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ (%), 
2. անկախ փոփոխական - վարկեր/ՀՆԱ (%) 
3.   անկախ փոփոխական - ավանդներ/ՀՆԱ (%) 
4.  անկախ փոփոխական – ակտիվներ/ՀՆԱ  (%)  
5. - անկախ փոփոխական - ավանդներ /վարկեր  (%)           

Ռեգրեսիոն վերլուծության ելակետային տվյալները գծապատկեր 1-ում են: 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ  կախյալ փոփոխականի 

վրա անկախ փոփոխականների ազդեցության գնահատման ելակետային 
տվյալները 2010-2019թթ.(%) 
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Կոռելյացիայի գործակիցները ներկայացված են աղյուսակներ 6, 7 և 8 ում1: 

Աղյուսակ 6. y-ի  և -երի  միջև կոռելացիայի գործակիցները 

 Y X1 X2 X3 X4 
Y 1     

X1 0,879 1,000 
X2 0,919 0,972 1,000 
X3 0,904 0,991 0,989 1,000 
X4 0,673 0,776 0,833 0,787 1 

 

Աղյուսակ 7. Փոխկապվածությունը y-ի  և -երի  միջև 

Y և X3 0.879 կապը հիփ.վարկեր/ՀՆԱ և վարկեր/ՀՆԱ միջև ուժեղ է և ուղիղ 
Y և X2 0.919 կապը հիփ.վարկեր/ՀՆԱ և ավանդներ/ՀՆԱ միջև ուժեղ է, ուղիղ 
Y և X3 0.904 կապը հիփ.վարկեր/ՀՆԱ և ակտիվներ/ՀՆԱ միջև ուժեղ է, ուղիղ
Y և X4 0.673 կապը հիփ.վարկեր/ՀՆԱ և ավանդ/վարկերի միջև նկատելի է, ուղիղ 

 
Աղյուսակ 8. Փոխկապվածությունը X փոփոխականների միջև 

 

X1 և X3 0.972 կապը վարկեր/ՀՆԱ և ավանդներ/ՀՆԱ միջև շատ ուժեղ է և ուղիղ 
X1 և X3 0.991 կապը վարկեր/ՀՆԱ և ակտիվներ/ՀՆԱ միջև շատ ուժեղ է և ուղիղ 
X1 և X4 0.776 կապը վարկեր/ՀՆԱ  և ավանդներ/վարկերի միջև ուժեղ է և ուղիղ 
X2 և X3 0,98 կապը ավանդներ/ՀՆԱ և ակտիվներ/ՀՆԱ միջև շատ ուժեղ է, ուղիղ 
X2 և X4 0.833 կապը ավանդներ/ՀՆԱ և ավանդներ/վարկերի միջև ուժեղ է և ուղիղ 
X3 և X4 0.787 կապը ակտիվներ/ՀՆԱ և ավանդներ/վարկերի միջև ուժեղ է և ուղիղ 

 

Հաշվարկների արդյունքում պարել ենք, որ y արդյունքային ցուցանիշի և 
, ,  անկախ փոփոխականների միջև կապը բացակայում է, կամ թույլ է: 

Այս գծային կապի ռեգրեսիայի հավասարումը ունի հետևյալ տեսքը: 

=16,005+0,7*   (3) 

Քանի որ  ռեգրեսիայի գործակիցը հավասար է 0.7-ի, ապա դա նշա-

նակում է, որ եթե Ավանդներ/ՀՆԱ  հարաբերակցությունը միջին հաշվով 1 
տոկոսային կետով փոփոխությունը կհանգեցնի հիպոթեքային վարկեր/ՀՆԱ 
0,7 տոկոսային կետով փոփոխության: 

Կառուցված (3) ռեգրեսիոն հավասարման հիմնական արդյունքները 
ներկայացվել են թիվ 9 աղյուսակում: 

                                                             
1 Գծապատկեր 1-ը և աղյուսակները կառուցել է հեղինակը՝ ՀՀ Ազգային 
վիճակագրության կոմիտեի կողմից հրապարակված պաշտոնական տվյալներով: 
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Աղյուսակ 9. Կոռելացիոն-ռեգրեսիոն վերլուծության երրորդ հավասարման 
հիմնական արդյունքները 

Ցուցանիշը Արդյունքը 
Կոռելյացիայի գործակիցը 0.919 

Հատկանիշների միջև կապը Ուժեղ 
Անկախության աստիճանների քանակը (f) 10 

Դետերմինացիայի գործակիցը (r2) 0,826 
Գծային ռեգրեսիայի հավասարումը =16,005+0,7*  

Ապրոքսիմացիայի միջին սխալը 5,19% 
(3)  ռեգրեսիոն հավասարումը գնահատվում է բավարար: 

Այսպիսով, Արցախի և Հայաստանի հիփոթեքային վարկի շուկաների 
ցուցանիշների միջև ռեգրեսիոն վերլուծություն կատարելու արդյունքում պար-
զեցինք, որ Արցախում այդ հարաբերական ցուցանիշների միջև կապը ավելի 
ուժեղ է, ռեգրեսիոն հավսարան որակը գնահատվում է լավ, իսկ Հայաստա-
նում այդ փոխկապվածությունը ավելի թույլ է, ռեգրեսիոն հավասարման որա-
կը գնահատվում է բավարար: Հիմնավորվել է հիփոթեքային վարկեր/ՀՆԱ և 
Ավանդներ/ ՀՆԱ ցուցանիշների միջև առկա փոխկապակցությունը: 

 
 
 
Արևիկ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
Արցախի և Հայաստանի հիփոթեքային վարկի շուկաները բնութագրող 
ցուցանիշների միջև ռեգրեսիոն վերլուծությունը 
Բանալի բառեր. ռեգրեսիոն վերլուծություն, արդյունքային ցուցանիշ, գործոնային 
ցուցանիշ, գծային կապի ռեգրեսիայի հավասարում, կոռելացիայի գործակից, 
դետերմինացիայի գործակից 
 

Ռեգրեսիայի վերլուծության էությունը կապի վերլուծական արտահայտման 
որոշումն է, երբ մեկ արդյունքային մեծության (կախյալ փոփոխականի) փո-
փոխությունը պայմանավորված է մեկ կամ մի քանի անկախ մեծությունների 
(բացատրող կամ արտածին փոփոխականներ) ազդեցությամբ: Արցախում և 
Հայաստանում  հիփոթեքային վարկի շուկաների վերաբերյալ առավել ամ-
բողջական պատկերացում ստանալու համար հոդվածում իրականացված է 
ռեգրեսիոն վերլուծություն և կառուցված են ռեգրեսիայի կապի գծային հա-
վասարումները: Որոշված են նաև կոռելյացիայի գործակիցները արդյունքա-
յին և գործոնային ցուցանիշների միջև փոխկապվածությունը բացահայտելու 
նպատակով:  
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Аревик АЛЕКСАНЯН 
Регресионный анализ между показателями, характеризующих рынков 
ипотечного кредитования Арцаха и Армении 
Ключевые слова: регрессионный анализ, результирующая переменная, независимая 
перемнная, уравнение линейной регрессии, коэффициент корреляции, коэффициент 
детерминации 
 
Регрессионный анализ это метод изучения статистической взаимосвязи между од-
ной зависимой количественной зависимой переменной (результирующей) от од-
ной или нескольких независимых количественных переменных (предикторами 
или объясняющими). Для того, чтобы получить более полное представление о 
рынках ипотечного кредитования Арцаха и Армении, в статье провeден регрес-
сионный анализ и построены уравнения линейной регрессии. Также определены 
коэффициенты корреляции для выяснения наличия связей между показателями. В 
результате проведенного анализа в статье показано, что корреляция связь между 
относительными показателями рынков ипотечного кредитования Арцаха в Арме-
нии сильна, а модели оцениваются как хорошие и удовлетворительные. 
 
Arevik ALEKSANYAN 
Regression analysis between indicators characterizing the mortgage lending 
markets of Artsakh and Armenia 
Key words: regression analysis, resulting variable, independent variable, linear regression 
equation, correlation coefficient, determination coefficient 
 
Regression analysis is a method of studying the statistical relationship between one 
dependent quantitative dependent variable (resultant) from one or more independent 
quantitative variables (predictors or explanatory variables). In order to get a more 
complete picture of the mortgage lending markets of Artsakh and Armenia, the article 
provides a regression analysis and constructs linear regression equations. Correlation 
coefficients were also determined to clarify the presence of links between indicators. As 
a result of the analysis carried out, the article shows that the correlation between the 
relative indicators of the mortgage lending markets of Artsakh in Armenia is strong, and 
the models are assessed as good and satisfactory. 
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ՀԱՆՔԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ 
ԳՐԱՎՉՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Զավեն ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
ՀԱՊՀ ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. հանքագործական արդյունաբերություն, ներդրումային 
գրավչություն, օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, ՀՆԱ-ի հավելաճ, 

համեմատական արդյունավետության գործակից 

 
Հանքագործական արդյունաբերության միջազգային փորձի ուսումնա-

սիրությունը վկայում է դրա զարգացման ցիկլային լինելու մասին, որը պայ-
մանավորված է ներդրումների իրականացման մասին որոշումների ընդուն-
ման և այդ ոլորտի արտադրանքի նկատմամբ առաջարկի աճի միջև անխու-
սափելի խզվածքով: 2018թ. կանխատեսվում էր, որ հանքարդյունաբերության 
ընկերությունների արտադրանքի նկատմամաբ պահանջարկը կպահպանվի, 
եթե առաջիկա տարիներին ապահովվի համաշխարհային ՀՆԱ-ի տարեկան 
4%-անոց աճ, ինչպես նաև զարգացող երկրներում ընդլայնվեն ենթակառուց-
վածքները1: Սակայն ներկայումս այս պնդումը հարցականի տակ է, քանի որ 
ոչ մի մասնագետ, փորձագետ կամ փորձագիտական կազմակերպություն, 
ամբողջ 2020թ. ընթացքում COVID-19 համավարակով պայմանավորված 
տնտեսությունների «սառեցման», ինչպես նաև մյուս անկանխատեսելի իրա-
դարձությունների (ԱՄՆ-ում՝ նախընտրական քաղաքական պայքարի, մյուս 
տարածաշրջաններում քաղաքական և ռազմական լարվածության) պատճա-
ռով, չի կարող ճշգրիտ կանխատեսումներ անել ինչպես առանձին երկրների, 
այնպես էլ համաշխարհային ՀՆԱ-ի աճի կամ նվազման չափերի վերաբեր-
յալ: 2020թ. նոյեմբերի կեսի դրությամբ ակնհայտ է, որ համաշխարհային 
տնտեսությունում 2020թ. գրանցվելու է ոչ թե ՀՆԱ-ի աճ, այլ նվազում: 

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների համընդհանուր հոսքերի և դրանց 
միտումների 2019-2020 թթ. ուսումնասիրությանը վկայում է, որ COVID-19-ով 
պայմանավորված՝ համավարակին նախորդող ժամանակահատվածը արդեն 
իսկ բնութագրվում էր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ (այսուհետ՝ ՕՈՒՆ) 
կատարելու համար ներդրողների վստահության պակասով՝ կապված երկըր-

                                                             
1 “Обзор горнодобывающей промышленности, 2018г.. Время соблазнов”, PWC, 2018, с. 6-7. 
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ների առևտրային ու ներդրումային քաղաքականությունների անորոշություն-
ներով, համաշխարհային մակարդակով տնտեսական աճի դանդաղեցմամբ, 
ապրանքների և ծառայությունների գների նվազմամբ, ինչպես նաև համաշ-
խարհային առևտրում հովանավորչության աճով: COVID-19-ով պայմանավոր-
ված ճգնաժամը էլ ավելի մեծացրեց ներդրողների ռիսկերը՝ ներմուծելով անո-
րոշության բարձր աստիճան, ինչն իր հերթին ներդրողների վստահությունը 
տնտեսության տարբեր ոլորտների նկատմամբ իջեցնում է ավելի ցածր մա-
կարդակի վրա: Վերջին տարիների այս մտահոգիչ համաշխարհային միտու-
մը պայմանավորված է երեք միախառնված գործոններով. ա) տնտեսական 
գործոններ, ներառյալ ՕՈՒՆ-ներից սպասվող եկամտաբերության մակար-
դակի նվազումը, բ) բիզնես գործոններ, ներառյալ թվային տեխնոլոգիաների 
ներդրումը և միջազգային արտադրության կազմակերպման աճող բազմազա-
նությունը և գ) քաղաքականության գործոնները, ներառյալ ներդրողների վըս-
տահության աստիճանի նվազումը1:  

Բացի վերը նշված՝ ներդումային հոսքերի փոփոխման ընդհանուր մի-
տումներից հանքագործական արդյունաբերությանը բնորոշ են մի շարք ա-
ռանձնահատկություններ, որոնք յուրահատուկ են դարձնում այդ ոլորտում 
կատարվող ներդրումներն ու դրանց ձևավորման կառուցվածքը: Մասնավո-
րապես, այս ոլորտի ներդրումային գրավչության վրա մշտապես ազդել են և 
շարունակում են ազդեցություն ունենալ այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են՝ 
պետության կողմից վարվող քաղաքականության անորոշությունը, սեփակա-
նության իրավունքների ոչ հստակ սահմանումը և գործունեության վերջնա-
կան արդյունքների համար պատասխանատվության կառուցակարգերի ան-
կատարությունը, կապիտալի շուկայի ու դրա ենթակառուցվածքների թեր-
զարգացվածությունը2, ֆինանսական կարգապահության ցածր մակարդակը, 
ինչպես նաև շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման դժվարու-
թյունները և համապատասխան պատասխանատվության նորմերի կիրառ-

                                                             
1 Տե՛ս Global Investment Competitiveness Report 2019/2020. Rebuilding Investor Confidence in 
Times of Uncertainty, International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, 
2020, p. 3. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle  (էլ. ռես. 17.11.2020): 
2 “Привлечение иностранных инвестиций в горнодобывающую промышленность 
Российской Федерации”, Финансово-экономическое исследование и рекомендации для 
Правительства РФ, подготовленные в рамках работы Консультативного совета по 
иностранным инвестициям Российской Федерации. с. 79. Ссылка на электронный ресурс: 
http://kinrossgold.ru/wordpress/wp-content/uploads/2016/07/kinross_RUS.pdf   
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ման ցածր արդյունավետությունը: Հայաստանի հանքարդյունաբերությունը, 
այս ոլորտի զարգացումը և տարածաշրջանային համագործակցությունը, պե-
տության կարգավորման արդյունավետությունն ու ներդրումային միջավայրի 
ձևավորումը, արտահանումից ստացվող մուտքերի ավելացումը մեծապես 
պայմանավորված են համաշխարհային շուկայում հանքահումքային արտա-
դրանքի շուրջ տնտեսական հարաբերությունների յուրահատկություններով:  

ՀՀ հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում օտարերկրյա ներ-
դրումների համար (ամբողջ տնտեսությանը բնորոշ՝ ցածր վարձատրվող աշ-
խատուժի առկայությամբ, էլեկտրաէներգիայի հասանելիությամբ, կարգա-
վորման բավականաչափ ազատական օրենսդրությամբ, դրամական փոխան-
ցումների և կանխիկ արտարժույթի ներմուծման սահմանափակումների բա-
ցակայությամբ, արտաքին առևտրային ազատական ռեժիմով պայմանավոր-
ված առավելություններից բացի) բարենպաստ միջավայր է ստեղծում նաև 
հետևյալ պայմանների առկայությունը՝ 

- բավականաչափ դյուրին լիցենզավորման ընթացակարգը,  
- հանքավայրերի ուսումնասիրության և շահագործման համար սահ-

մանված, ինչպես նաև բնապահպանական հարկի ու բնօգտագործման վճար-
ների համեմատաբար ցածր դրույքաչափերը,  

- լրացուցիչ տուրքերի բացակայությունը և հանքարդյունահանող ընկե-
րությունների կողմից եկամուտների տնօրինման ազատությունը1:  

Ինչ վերաբերում է հանքագործական արդյունաբերության կազմակեր-
պություններին տրվող արտոնություններին, ապա պետք է նշել, որ ՀՀ օրենս-
դրությամբ այդ ոլորտի ընկերությունների համար հատուկ արտոնություններ 
սահմանված չեն, սակայն նախատեսված են մի շարք հարկային և մաքսային 
արտոնություններ, որոնցից կարող են օգտվել ներդրումային ծրագրեր իրա-
կանացնող կազմակերպությունները, այդ թվում՝ ընդերքօգտագործողները: 
Նման արտոնությունների տրամադրման իրավասությունը, որպես կանոն, 
գտնվում է ՀՀ կառավարության իրավազորության տիրույթում: Հիշատակման 
արժանի են, մասնավորապես, ներդրումային ծրագրերի շրջանակներում ներ-
մուծվող ապրանքների ԱԱՀ-ի վճարման ժամկետի հետաձգման և ՀՀ կառա-

                                                             
1 Ուսումնասիրվող հիմնախնդրի մասին մանրամասն՝ Մկրտչյան Զ. «Օ-տարերկրյա 
ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ հանքարդյունաբերու-թյան 
ոլորտում», «Այլընտրանք» գիտական հանդես, #2, 2018 թ., ապրիլ-հունիս, էջ 261-266:  



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

158 

 

վարության կողմից գերակա ճանաչված ոլորտներում իրականացվող ներ-
դրումային ծրագրերի շրջանակում ներմուծված սարքավորումները մաքսա-
տուրքից ազատելու արտոնությունները1:  

Հանքագործական արդյունաբերության զարգացման մակարդակի գնա-
հատման վերաբերյալ (ազգային մակարդակով) առաջին ցուցանիշը հանքա-
գործական արդյունաբերության ծավալների բացարձակ մեծությունն է, ինչ-
պես նաև արդյունաբերական արտադրանքի կառուցվածքում դրա տեսակա-
րար կշիռը։ 2019թ  հունվար-դեկտեմբերին արդյունաբերական ամբողջ ար-
տադրանքի ծավալը կազմել է 2,103,913.7 մլն դրամ, որից հանքագործական 
արդյունաբերությունը և բացահանքերի շահագործումը կազմել է 356,308.0 
մլն դրամ (16.9%), մշակող արդյունաբերությունը՝ 1,468,722.0 մլն դրամ 
(69.8%), էլեկտրաէներգիայի, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարա-
րումը՝ 253,977.8 մլն դրամ (12.1%) և ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոն-
ների կառավարումը և վերամշակումը՝ 24,905.9 մլն դրամ (1.2%)2:  

ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ապրանքային կառուցվածքի (ար-
տահանման և ներմուծման ծավալներն ըստ ապրանքային բաժինների) ու-
սումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 2019 թվականին ՀՀ արտահանման 
(ընդամենը 2 640 275.1 հազ  ԱՄՆ դոլար) կազմում հանքահումքային արտա-
դրանքի բաժինը կազմել է 28 1% (742 894.1 հազ  ԱՄՆ դոլար), իսկ ներմուծ-
ման կազմում՝ 14 7% (ընդամենը 5 513 798.5 հազ  ԱՄՆ դոլարի ներմուծման 
մեջ կազմելով 813 602.0 հազ  ԱՄՆ դոլար)։ Ընդ որում, հանքահումքային 
արտադրանքի արտահանման ցուցանիշը 2019թ  ՀՀ արտահանման մեջ 
զբաղեցրել է առաջին տեղը, իսկ ներմուծման մեջ՝ երկրորդ՝ զիջելով միայն 
մեքենաների, սարքավորումների և մեխանիզմների ներմուծումը (863 538.2 
հազ  ԱՄՆ դոլարի չափով)։ 2018թ. այդ ցուցանիշները կազմել են համապա-
տասխանաբար՝ արտահանման համար՝ 2 412 432.7, 26 7% (644 693.8 հազ  
ԱՄՆ դոլար) և ներմուծման համար՝ 14 5%, 4 975 537.5 հազ  ԱՄՆ դոլար և 
720 727.9 հազ  ԱՄՆ դոլարվ3: 2018թ  ապրանքային խմբերի մեջ հանքա-

                                                             
1 «ՀՀ արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ) 2018 
թ. զեկույց», EITI Հայաստան, սեպտեմբեր 2020թ., էջ 73:19.10.2020թ. դրությամբ 
հասանելի է https://www.eiti.am/hy/annual-reports/2020 կայքում:  
2 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2019թ. հունվ.-դեկտ., Եր., 2020թ., էջ 11-13:  
3 Նույն տեղը, էջ 136:  
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հումքային արտադրանքի արտահանման և ներմուծման տեղերը նույնն են։ 
Աշխարհի առանձին երկրների հանքագործական արդյունաբերության ոլորտ-
ների ներդրումային գրավչության (համապատասխան ցուցանիշների կիրառ-
մամբ) վերաբերյալ ուսումնասիրությունները հիմնականում իրականացվում 
են Ֆրեյզերի ինստիտուտի (The Fraser Institute) կողմից: Ամենամյա հետա-
զոտությունները իրականացվում են հանքագործական արդյունաբերության 
ոլորտի ընկերություններում, որոնց նպատակն է գնահատել թե ինչպե՞ս է օգ-
տակար հանածոների առկայությունը և պետության կողմից վարվող քաղա-
քականությունը, մասնավորապես՝ հարկման և գործունեության կարգավոր-
ման ոլորտում, ազդում հանքագործական արդյունաբերությունում հանքավայ-
րերի հետախուզման, ինչպես նաև հետագա շահագործման ուղղությամբ կա-
տարվող ներդրումների վրա: Հարցման էլեկտրոնային եղանակով 2019 թվա-
կանին իրականացվել է ողջ աշխարհում արդյունահանող, հանքավայրեր շա-
հագործող և հանքագործական արդյունաբերության հարակից ճյուղերում 
զբաղված ընկերությունների գործունեության ուսումնասիրություն, այդ նպա-
տակով հարցման է ենթարկվել շուրջ 2400 անձ (ընկերությունների ղեկա-
վարներ, կառավարիչներ, խորհրդականներ և այլ մասնագետներ): Հարցմա-
նը մասնակցած ընկերությունների 52.6%-ը զբաղվում են հանքավայրերի հե-
տախուզման աշխատանքներով, 21.9%-ը՝ արդյունահանող ընկերություններ 
են, որոնց արտադրության ծավալը գերազանցում է 50 մլն ԱՄՆ դոլարը, 
3.9%-ը՝ ընկերություններ, որոնց արտադրության ծավալը 50 մլն ԱՄՆ դո-
լարից պակաս է, 13.3%-ը՝ ուսումնասիրվող ոլորտում գործունեություն ծավա-
լող խորհրդատվական ընկերություններ են, իսկ 8.2%-ը՝ այլ ընկերություններ: 
2019թ. Ֆրեյզերի ինստիտուտի հետազոտությունն իրականացվել է 76 տա-
րածաշրջաններում (երկրներում և առանձին նահանգներում), բացառությամբ 
Անտարկտիդայի և Ասիայի1: Ընդ որում, Կանադան, ԱՄՆ-ը, Ավստրալիան և 
Արգենտինան հետազոտության հեղինակների կողմից ներկայացված են ըստ 
առանձին նահանգների և տարածքների, սակայն մեր ուսումնասիրության 
համար ներկայացրել ենք այդ երկրների մեդիանային ցուցանիշները։  

                                                             
1 Ashley Stedman, Jairo Yunis, and Elmira Alikbari “Survey of Mining Companies 2019”, 
Fraser Institute Annual, էջ 3: Հղումը՝ www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-
mining-companies-2019 (էլեկտրոնային ռեսուրսը առկա է 17.10.2020թ. դրությամբ): 
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Ներդրումային գրավչության ցուցիչը համալիր հաշվարկային ցուցանիշ 
է, որը համախմբում է ոլորտի քաղաքականության ընկալման ցուցիչի (Policy 
Perception Index (PPI) ու հանածոների ներուժի ցուցիչի (Mineral Potential In-
dex) արդյունքները: Երկրների (տարածաշրջանների) ներդրումային գրավչու-
թյունը չափվում է ելնելով ոլորտում իրականացվող քաղաքականության գոր-
ծոններից, ինչպիսիք են՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգավորումները, 
վարչարարությունը, հարկման մակարդակը, ենթակառուցվածքների որակը և 
քաղաքականությանը վերաբերող այլ հարցերը։ Քաղաքականության ընկալ-
ման ցուցիչը վկայում է, որ ներդրումների մասին որոշումների հիմքում հա-
ճախ դրվում է ոչ միայն տարածաշրջանում առկա հանքահումքային ներուժը. 
որոշումների կայացումը 40%-ով պայմանավորված է քաղաքականության 
գործոններով, 60%-ով՝ օգտակար հանածոների պաշարների գնահատմամբ:  

Թեև տարածաշրջանային և տնտեսական գնահատականները կարևոր 
են հետախուզական աշխատանքների համար, բայց արդի աշխարհին բնորոշ 
գլոբալ մրցակցային պայմաններում, երբ հանքարդյունաբերական ընկերու-
թյունները կարող են դիտարկել տարբեր մայրցամաքներում ներդրումների 
հնարավորությունները, խիստ կարևոր է ընդունող երկրի ներդրումային 
քաղաքականությունը: Քաղաքականության ընկալման ցուցիչը ապահովում է 
երկրի հանքարդյունաբերության գրավչությունը և կարող է երկրի կառա-
վարության համար ծառայել որպես յուրատեսակ հաշվետվություն, որը վկա-
յում է կառավարության քաղաքականության գրավչության մասին:  

Քաղաքականության ընկալման ցուցիչը հավաքական ցուցանիշ է, որը 
հաշվի է առնում հանքագործական արդյունաբերության և հարակից ոլորտ-
ների տվյալ երկրներում գործող կազմակերպությունների ղեկավարների կար-
ծիքը վարվող քաղաքականության ազդեցության մասին: Հետազոտությունն 
իրականացվել է տարբեր խնդիրների վերաբերյալ հարցաշարերով. վարչա-
րարության անորոշություն, գործող կանոնակարգերի կիրառում և մեկնաբա-
նում, բնապահպանական նորմերի ապահովում, նորմատիվային ակտերում 
կրկնություններ և անորոշություններ, հարկման ռեժիմ, հողամասերի 
ման վեճեր և պահպանվող տարածքների մասին անորոշություն, ենթակա-
ռուցվածքներ, սոցիալ-տնտեսական խնդիրների շուրջ համաձայնագրեր, քա-
ղաքական կայունություն, աշխատանքային հարաբերություններ, երկրաբա-
նական տվյալների շտեմարաններ, գործունեության անվտանգությունը:  
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Աղյուսակ 1. Հանքարդյունաբերության ներդրումային գրավչության ցուցիչները 1 
 
 

հ/հ Երկրները 2019 2018 2017 2016 2015 2015-2019 միջ. 2019՝ 2015նկ. 
1 Ֆինլանդիա 92.00 79.04 89.04 85.56 84.00 85.93 8.00 
2 Պորտուգալիա 83.92 63.12 67.80 70.86 74.40 72.02 9.52 
3 Իռլանդիա 83.22 78.07 84.40 83.13 85.00 82.76 -1.78 
4 Շվեդիա 82.00 77.89 76.88 84.26 78.58 79.92 3.42 
5 Թուրքիա 81.60 56.72 52.60 60.67 64.04 63.13 17.56 
6 Ավստրալիա 79.33 73.02 69.95 74.14 75.17 74.32 4.16 
7 Չիլի 77.72 84.90 81.51 69.66 79.81 78.72 -2.09 
8 Գվինեա 76.64 -* - - 38.28 57.46 38.36 
9 Պերու 75.14 81.55 74.26 73.47 69.26 74.74 5.88 
10 Բուլղարիա 74.24 - - 51.31 58.54 61.36 15.70 
 1-ին տասն. միջինը 80.58 74.29 74.56 72.56 70.71 74.54 9.87 

11 Ինդոնոզիա 73.09 63.10 66.84 50.16 65.16 63.67 7.93 
12 Կանադա 72.49 78.32 74.67 77.37 73.99 75.37 -1.50 
13 Նորվեգիա 70.26 61.65 63.24 70.59 70.68 67.28 -0.42 
14 ԱՄՆ 69.93 74.78 69.44 74.69 72.49 72.26 -2.56 
15 Ֆրանսիա 68.44 - - 50.10 53.41 57.32 15.03 
16 Սուրինամ 66.13 68.81 57.43 - - 64.12 - 
17 Մեքսիկա 65.43 73.91 63.03 67.06 68.93 67.67 -3.50 
18 Գայանա 65.17 67.27 50.42 68.97 50.91 60.55 14.26 
19 Հար.աֆրի. Հանր. 64.79 65.30 62.06 53.62 58.04 60.76 6.75 
20 Գրենլանդիա 64.68 55.93 66.97 64.63 73.43 65.13 -8.75 
 2-րդ տասն. միջինը 68.04 67.67 63.79 64.13 65.23 65.77 2.82 

21 Նոր Զելանդիա 64.59 66.47 60.51 57.47 66.73 63.15 -2.14 
22 Բոթսվանա 63.39 71.66 63.14 77.62 68.32 68.83 -4.93 
23 Բրազիլիա 63.36 58.63 55.12 62.51 61.45 60.21 1.91 
24 Բոլիվիա 62.36 49.53 33.68 48.74 44.56 47.77 17.80 
25 Բուրկինա Ֆասո 61.19 - 52.64 68.18 71.88 63.47 -10.69 
26 Պապուա Նոր Գվին 58.84 66.32 63.91 63.48 67.15 63.94 -8.31 
27 Նամիբիա 58.22 56.66 60.67 66.11 69.78 62.29 -11.56 
28 Կոլումբիա 57.99 62.58 56.10 59.52 62.75 59.79 -4.76 
29 Էկվադոր 56.80 59.79 52.09 50.38 45.36 52.88 11.44 
30 Արգենտինա 53.60 53.21 51.67 43.33 43.52 49.07 10.09 
 3-րդ տասն.միջինը 60.03 60.54 54.95 59.73 60.15 59.08 -0.12 

31 Զիմբաբվե 44.81 56.57 54.32 41.84 41.45 47.80 3.36 
32 Նիկարագուա 43.03 37.19 43.10 55.02 58.38 47.34 -15.35 
33 Մալի 39.53 62.18 70.74 69.32 50.84 58.52 -11.31 
34 Կոնգոյի ժող. Հանր. 39.20 54.92 61.51 72.80 59.37 57.56 -20.17 
35 Վենեսուելա 38.18 27.69 36.43 27.86 31.88 32.41 6.30 
36 Զամբիա 37.90 63.60 59.34 72.78 57.48 58.22 -19.58 
37 Դոմինիկյան Հանր. 35.85 45.77 51.33 42.82 52.89 45.73 -17.04 
38 Գվատեմալա 35.57 41.84 26.96 46.24 41.77 38.48 -6.20 
39 Տանզանիա 32.82 55.04 46.79 60.45 57.46 50.51 -24.64 
 9 երկրների միջին 38.54 49.42 50.06 54.35 50.17 48.51 -11.63 

* տվյալները բացակայում են:  

                                                             
1 Survey of Mining Companies 2019, Fraser Institute Annual www.fraserinstitute.org  
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Նշված բոլոր գործոնները հաշվի են առնվում հավաքական (ամփոփ 
կամ ինտեգրալային) ցուցիչի հաշվարկման ժամանակ: Արդյունքում, առավել 
գրավիչ քաղաքականություն ունեցող երկիրը (տարածաշրջանը) ստանում է 
100 միավոր, իսկ ներդրումների ամենամեծ խոչընդոտներ ստեղծող քաղա-
քականությամբ երկիրը՝ 0 միավոր1:  

2019թ. իրականացված հետազոտության արդյունքներով լավագույն 
ներդրումային դիրք ունեցող երկրների ցանկում առաջին տեղում է Ֆինլան-
դիան, որին հաջորդում են Պորտուգալիան և Իռլանդիան: Աղյուսակ 1-ի տըվ-
յալները վկայում են, որ առաջին տասնյակում ընդգրկված երկրների 2015-
2019թթ. ներդրումային գրավչության ինդեքսի միջին մեծությունը կազմել է 
74.54, որը երկրորդ տասնյակի երկրների համեմատությամբ ավել է 8.77 
միավորով, երրորդ տասնյակում ընդգրկված երկրների համեմատությամբ՝ 
15.46 միավորով, իսկ չորրորդ խմբում ընդգրված երկրների (9 երկիր) միջին 
ցուցանիշի համեմատ ավել է 26.03 միավորով։Այս կամ այն ոլորտի գրավ-
չությունը և դրանում կատարված ներդրումների ազդեցությունը, վերջին հաշ-
վով, զգացվում է ՀՆԱ-ի մեծության վրա: Այս տեսանկյունից ելնելով քննար-
կենք ևս մեկ ցուցանիշ՝ ՀՆԱ-ի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 
(ՕՈՒՆ) հոսքերի (ներառյալ՝ հանքարդյունաբերությունում) ցուցանիշների հա-
վելաճերի հիման վրա հաշվարկվող համեմատական արդյունավետության 
գործակիցները: ՀՆԱ-ի հավելաճի վրա ՕՈՒՆ հոսքերի (ինչպես ամբողջ տըն-
տեսության մեջ, այնպես էլ հանքագործական արդյունաբերությունում կա-
տարված) ազդեցությունը հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևի կիրառմամբ.  

որտեղ`  
ՀՆԱn –ն ընթացիկ տարվա ՀՆԱ-ի ցուցանիշն է բացարձակ արժեքով, 
ՀՆԱn-1-ը` նախորդ տարվա ՀՆԱ-ի ցուցանիշն է, 
ՕՈՒՆn–ն ընթացիկ տարվա ՕՈՒՆ հոսքերի ցուցանիշն է՝ համապա-

տասխանաբար ամբողջ տնտեսության և հանքարդյունաբերության համար,  
ՕՈՒՆn-1-ը` նախորդ տարվա համապատասխան ցուցանիշն է:  

                                                             
1 Ashley Stedman, Jairo Yunis, and Elmira Alikbari “Survey of Mining Companies 2019”, Fraser 
Institute Annual, էջ 12, www.fraserinstitute.org/studies/annual-survey-of-mining-companies-2019  
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Վերը նշված բանաձևով հաշվարկները բերված են աղյուսակ 2-ում: 

Աղյուսակ 2. ՀՀ ՀՆԱ-ի և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հոսքերի (զուտ 
հոսքերի) ցուցանիշների հավելաճերի համեմատական արդյունավետության 

գործակիցները 1999-2019 թթ.1 
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1998 1892 232.2 29.0 - - - - - 
1999 1845 130.3 10.5 -2.5 -43.9 -63.8 0.06 0.04 
2000 1912 120.1 3.4 3.6 -7.8 -67.6 -0.46 -0.05 
2001 2118 75.9 0.7 10.8 -36.8 -79.4 -0.29 -0.14 
2002 2376 140.9 3.3 12.2 85.6 371.4 0.14 0.03 
2003 2807 153.5 12.2 18.1 8.9 269.7 2.03 0.07 
2004 3577 226.7 42.9 27.4 47.7 251.6 0.58 0.11 
2005 4900 275.3 98.5 37.0 21.4 129.6 1.73 0.29 
2006 6384 407.6 66.0 30.3 48.1 -33.0 0.63 -0.92 
2007 9206 582.3 80.9 44.2 42.9 22.6 1.03 1.96 
2008 11662 1000.9 33.8 26.7 71.9 -58.2 0.37 -0.46 
2009 8648 732.1 20.9 -25.8 -26.9 -38.2 0.96 0.68 
2010 9260 483.0 32.3 7.1 -34.0 54.5 -0.21 0.13 
2011 10142 631.4 172.5 9.5 30.7 434.1 0.31 0.02 
2012 10619 567.4 94.8 4.7 -10.1 -45.0 -0.46 -0.10 
2013 11121 271.2 41.9 4.7 -52.2 -55.8 -0.09 -0.08 

1999-2013 
միջ.տար. 

6438.5 386.6 47.6 13.9 9.7 72.8 1.43 0.19 

ընդ. 1998-
2013 թթ. 

98469.0 6030.8 743.6 - - - - - 

2014 4,828,626.3 162,725.2 18,956.2 - - - - - 
2015 5,043,633.2 82,930.1 3,052.7 4.5 -49.0 -83.9 -0.09 -0.05 
2016 5,067,293.6 68,539.2 22,589.8 0.5 -17.4 640.0 -0.03 0.00 
2017 5,564,493.3 84,819.3 130,898 9.8 23.8 479.5 0.41 0.02 
2018 6,017,035.2 88,127.8 37,403.8 8.1 3.9 -71.4 2.08 -0.11 
2019 6,569,030.8 57,126.0 -7,468.8 9.2 -35.2 -120.0 -0.26 -0.08 

2015-2019 
միջ. տար. 

5,652,297.2 76,308.5 37,295.2 6.4 -14.8 168.8 -0.43 0.04 

ընդ. 2014-
2019 թթ. 

33,090,112.4 544,267.6 205,432 - - - - - 

                                                             
1 Ծանոթագրություն. 1998-2013 թթ. ՀՆԱ-ի, ընդ. ՕՈՒՆ և հանքարդյունաբերության ոլորտում 
ՕՈՒՆ ներկայացված են մլն ԱՄՆ դոլարով, իսկ 2014-2019 թթ.՝ մլն ՀՀ դրամով: 1999-2013 թթ. 
ՕՈՒՆ հոսքերը, իսկ 2015-2019 թթ.՝ զուտ հոսքերը, պայմանավորված՝ ՀՀ վիճ. կոմիտեի 
ներդրումների մասին տվյալների հրապարակման փոփոխությամբ: Աղյուսակը կազմվել է 
հեղինակի կողմից. ՀՆԱ-ն ԱՄՆ դոլարով՝ ՀՀ ազգ. հաշիվները 2014, Երևան, ՀՀ ԱՎԾ, 2014թ., 
էջ 27, Նույնը՝ 2016թ., էջ 33, ՀՆԱ ՀՀ դրամով՝ ՀՀ վիճ. կոմ. վիճ. շարքերը՝ www.armstat.am, 
ՕՈՒՆ հոսքերը և զուտ հոսքերը՝ ՀՀ վիճ. կոմ. տվյալները (ՕՈՒՆ)՝ www.armstat.am:  
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Տվյալներից հետևում է, որ 1998-2013թթ. ՀՀ ՀՆԱ-ի մեծության նկատ-
մամբ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հոսքերը կազմել են 6.1% (6030.8 
/ 98469.0×100), հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում ՕՈւՆ հոս-
քերը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ 0.8% (743.6 / 98469.0×100), իսկ օտարերկրյա ուղ-
ղակի ներդրումների հոսքերի կազմում հանքարդյունաբերության ոլորտում 
կատարված ուղղակի ներդրումների հոսքերը կազմել են 12.3% (743.6 / 
6030.8×100): 2014-2019թթ. ՕՈւՆ զուտ հոսքերի ընդամենը մեծությունը այդ 
թվականների ՀՆԱ-ի մեծության նկատմամբ կազմել է 1.6% (544,267.6 / 
33,090,112.4×100), հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում ՕՈւՆ 
զուտ հոսքերը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ 0.6% (205,432.1 / 33,090,112.4×100), իսկ 
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները հանքագործական արդյունաբերության 
մեջ կազմել են ընդամենը ներդրումների 37.7%-ը (205,432.1 / 544,267.6×100): 
Այսինքն, ակնհայտ է, որ 2014-2019թթ. ՀՀ-ում իրականացված օտարերկրյա 
ուղղակի ներդրումների զուտ հոսքերի զգալի մասը կատարվել է հանքարդյու-
նաբերությունում, որը նախորդ ժամանակահատվածի (1998-2013թթ.) ՕՈւՆ 
գերազանցում է 25.4 տոկոսային կետով (37.7%-12.3%): Ըստ որում, զուտ հոս-
քերը հաշվետու ժամանակաշրջանում օտարերկրյա ներդրումների ստացում-
ների և մարումների (այն պետք չէ շփոթել ՀՀ ռեզինդենտների կողմից օտար-
երկրյա պետություններում իրականացված ներդրումային հոսքերի հետ) 
տարբերություններն են: Քանի որ զուտ հոսքերը օտարերկրյա ներդրումների 
գծով ստացումների և մարումների տարբերություններն են, ուստի` զուտ 
ներդրումների բացասական մեծությունը դեռևս չի նշանակում, որ նվազել է 
ներդրումների (ստացումների) հոսքը Հայաստանի Հանրապետություն1:  

Աղյուսակ 2-ի տվյալներից հետևում է նաև, որ 1999-2013թթ. ՀՀ ՀՆԱ-ի 
միջին տարեկան հավելաճը կազմել է 13.9%, որի մեկ միավորի աճի գործում 
այդ տարիների ՕՈւՆ հոսքերի ազդեցությունը, միջին տարեկան կտրվածքով, 
կազմել է 1.43, իսկ հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում՝ 0.19, 
ինչը վկայում է հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում կատարված 
ՕՈւՆ-ների թույլ ազդեցության մասին ՀՆԱ-ի ավելացման գործում: 2015-
2019թթ. ՀՀ ՀՆԱ-ի միջին տարեկան հավելաճը կազմել է 6.4%, ՀՆԱ-ի մեկ 
միավորի աճի գործում այդ տարիների օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

                                                             
1 Տե՛ս ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության պարզաբանումը՝ 
https://mineconomy.am/news/679 : Էլ. ռեսուրսը հասանելի է 17.10.2020թ. դրությամբ:  
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զուտ հոսքերի միջին տարեկան մեծության բաժինը կազմել է -0.43, իսկ 
հանքագործական արդյունաբերությունում՝ 0.04, ինչը վկայում է, նախևառաջ, 
նշված ժամանակահատվածում տնտեսությունում զուտ հոսքերի նվազման 
մասին: Իսկ հանքագործական արդյունաբերությունում նկատվել է հակառակ 
գործընթացը, երբ ոլորտում կատարված ՕՈւՆ-երի ներհոսքը զգալիորեն 
գերազանցել է ՕՈւՆ-երի արտահոսքին: Սա վկայում է Հայաստանի ամբողջ 
տնտեսության համեմատությամբ հանքագործական արդյունաբերության 
ոլորտի ներդրումային գրավչության էական ավելացման մասին: Այս հանգա-
մանքը կարող է բացատրվել հանքագործական արդյունաբերությունում 
ստվերայնության բարձր մակարդակով կամ էլ ոլորտում հարկագանձման 
կառուցակարգերի թերություններով և անկատարություններով, ինչի հետե-
վանքով ընդերքի սեփականատերը՝ Հայաստանի Հանրապետությունը յու-
րաքանչյուր տարի կորցնում է (կամ չի ստանում) պետական բյուջեի մուտ-
քերի զգալի մեծություն: Ներկայացված թվային վերլուծությունը վկայում է ՀՀ 
ՀՆԱ-ի և հանքագործական արդյունաբերության ոլորտում կատարված ներ-
դրումների փոփոխությունների միջև էական կապի բացակայության մասին, 
ինչն էլ հիմք է տալիս եզրակացնելու, որ այդ երևույթի պատճառահետևան-
քային կապերի բացատրությունը ոչ թե բերված թվական տվյալների բացար-
ձակ մեծությունների մեջ է, այլ ընդերքի սեփականատիրոջ և ընդերքօգտա-
գործողների միջև ոլորտում ձևավորված եկամուտների բաշխման անհամա-
պատասխանությամբ: Թեև նշված հիմնախնդրի լուծումը առանձին հետազո-
տության առարկա է, սակայն հանքագործական արդյունաբերության ներ-
դրումային գրավչության արտասահմանյան և հայրենական փորձի ուսումնա-
սիրությունը թույլ է տալիս կատարել հետևյալ եզրակացություններն ու առա-
ջարկությունները.  

- ելնելով ՀՀ տնտեսության համար հանքագործական արդյունաբե-
րության բարձր տեսակարար կշռից, արտաքին առևտրում ունեցած կարևո-
րությունից և արտահանման բարձր տեսակարար կշռից ՀՀ-ում հանքագոր-
ծական արդյունաբերությունը պետք է առաջիկա 10-15 տարիների համար օ-
րենքով ճանաչվի որպես ռազմավարական ոլորտ և ՀՀ կառավարության 
մից պետք է ընդունվի այդ ոլորտի զարգացման ռազմավարությունը, գերա-
կայություններն ու առաջնահերթությունները՝ սահմանելով ոլորտի կառավար-
ման և ծրագրերի իրականացման առանձին օրենքներ, որոնց կատարման 
վերաբերյալ հաշվետվությունները նույնպես պետք է քննարկվեն և ընդունվեն 
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ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից, թեև ընդերքը ՀՀ-ում ճանաչված է որպես 
պետության բացառիկ սեփականություն, սակայն օգտակար հանածոների նը-
կատմամբ (ներառյալ՝ հանքագործական արդյունաբերության մեջ) պետու-
թյան և հանքարդյունահանող առևտրային կազմակերպությունների միջև սե-
փականության իրավունքները տարանջատված չեն, ինչը բերում է հանքա-
վայրերի անխնա շահագործման՝ հիմնականում որպես հումք արտահանման 
ճանապարհով,  

- ամբողջ աշխարհում հանքագործական արդյունաբերությունը համար-
վում է առաջնային տեխնոլոգիաների և նորարարությունների ներդրման 
ոլորտ, սակայն այս հանգամանքը Հայաստանում ընդերքօգտագործման պե-
տական քաղաքականության ոլորտում չի դիտարկվում որպես առաջնային 
նշանակության միջոցառում կամ, այլ կերպ ասած, չի խթանվում ոլորտում 
տեխնոլոգիական և տեխնիկական առաջընթացը,  

Հայաստանում հանքագործական արդյունաբերության կարգավորման 
լծակներն ամբողջությամբ գտնվում են ՀՀ կառավարության իրավասություն-
ների ներքո, մինչդեռ կարևոր է նաև տեղական ինքնակառավարման մար-
մինների ներգրավվածությունը այս ոլորտում որոշումներ կայացնելու ժամա-
նակ, ինչը բխում է նաև հանքավայրերի օգտագործման տարածքներում ապ-
րող բնակչության կենսական շահերից:  
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Զավեն ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Հանքագործական արդյունաբերության ներդրումային գրավչության 
հիմնախնդիրները 
Բանալի բառեր. հանքագործական արդյունաբերություն, ՕՈւՆ, ներդրումային 
գրավչություն, ՀՆԱ-ի հավելաճ, համեմատական արդյունավետության գործակից 
 

Հանքագործական արդյունաբերությունը ողջ աշխարհում ունի զարգացման 
ցիկլային բնույթ, որը պայմանավորված է ինչպես օգտակար հանածոների 
նոր հանքավայրերի շահագործմամբ և դրանց նկատմամբ համաշխարհային 
պահանջարկով, այնպես էլ ոլորտում իրականացված ներդրումների ծավալ-
ներով: Հայաստանում հանքագործական արդյունաբերությունը և բացահան-
քերի շահագործումը 2019թ. կազմել է ամբողջ արդյունաբերական արտա-
դրանքի 16.9%-ը, ինչը վկայում է այդ ոլորտի կարևորության մասին: Միա-
ժամանակ, տնտեսական քաղաքականության, վարչարարության, հարկա-
գանձման հիմնախնդիրները բավարար չափով չեն ուսումնասիրվում:  
 

Завен МКРТЧЯН 
Проблемы инвестиционной привлекательности горнодобывающей 
промышленности 
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, инвестиционная 
привлекательность, прирост ВВП, коэффициент относительной эффективности 
 

Горнодобывающая промышленность во всех странах мира носит циклический ха-
рактер развития, что обусловлено как освоением новых месторождений полезных 
ископаемых и мировым спросом на них, так и объемами инвестиций в горнодобы-
вающую отрасль. На все отрасли, вовлеченные в добычу полезных ископаемых в 
Армении в 2019г. приходилось 16,9% от общего объема промышленного произ-
водства, что свидетельствует о важности данной сферы для экономики. В то же 
время проблемы осуществления экономической политики, администрирования и 
налогообложения изучены недостаточно. В статье рассматривается проблема ин-
вестиционной привлекательности стран с точки зрения горнодобывающей про-
мышленности, а также влияние инвестиций на изменение ВВП. 
 

Zaven MKRTCHYAN 
Problems of investment attractiveness of the mining industry 
Key words: mining industry, investment attractiveness, foreign direct investment, GDP growth, 
relative efficiency ratio 
 

The mining industry in all countries of the world has a cyclical nature of development, 
which is due to both the development of new deposits of minerals and the global 
demand for them, as well as the volume of investments in the mining industry. All in-
dustries involved in mining in Armenia in 2019 accounted for 16.9% of total industrial 
production, which indicates the importance of this area for the economy. The problems 
of economic policy, administration and taxation have not been sufficiently studied. The 
article examines the problem of investment attractiveness of countries from the point of 
view of the mining industry, as well as the impact of investments on changes in GDP.  
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ՄԻՋԱՆՁՆԱՅԻՆ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԿՈԼԵԿՏԻՎԻ ՄԱՐՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. միջանձնային փոխհարաբերություն, զինվորական 

ստորաբաժանում, հոգեբանություն, զիվորական կոլեկտիվ, զինծառայող 

 
Միանգամայն հասկանալի է, որ ինչպես քաղաքացիական հանրության 

ներսում, այնպես էլ զինվորների միջև փոխհարաբերություններում հաճախ են 
նկատվում գործողությունների անհամաձայնություն, հակասություններ, ոչ 
բավարար չափով լուծված պրոբլեմներ, որոնք բնական են եւ կապված են 
սուր հուզական ապրումների, բարոյահոգեբանական մթնոլորտի լարվածու-
թյան, բնագավառի վերաբերյալ անտեղյակության կամ թերի պատկերացում-
ների հետ։ Ժամանակակից մարտավարության, տեխնիկայի, սպառազինու-
թյան օգտագործումը չի կարող արդյունավետ լինել, եթե չկա ամուր, կուռ 
կոլեկտիվ, որտեղ յուրաքանչյուրը կատարում է իր պարտականությունները։ 
Փորձը ցույց է տալիս, որ զինկոլեկտիվներում հաճախակի ծագող կոնֆլիկտ-
ները, գժտությունները անմիջականորեն կապված են միջավայրում կատար-
վող իրադարձությունների հետ։ Կոնֆլիկտի ծագումը եւ հասունացումը հա-
ճախ թաքնված է, բայց փորձառու հրամանատարի համար` նկատելի [8, 36]։ 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ զինվորների սոցիալականաց-
ման և հարմարման գործընթացի արդյունավետությունը պայմանավորված է 
սպայական և շարքային անձնակազմերի միջև գոյություն ունեցող ճիշտ և 
արդյունավետ համագործակցության, ինչպես նաև միջանձնային փոխհարա-
բերություններով: Սոցիալականացման և հարմարման գործընթացների հիմ-
քում ընկած են անձի դրդապատճառային համակարգի, հուզակամային ոլոր-
տըների, անհատական առանձնահատկությունների և այլ համակարգերի ար-
դյունավետ համագործակցությունը: Դրանում պակաս կարևորություն չունի 
մասնագետների կողմից ծառայության ժամկետում գտնվող զինվորների կեն-
սաբանական, ֆիզիկական հնարավորությունների զարգացման և կառա-
վարման գործընթացների արդյունավետ կազմակերպումն ու վերահսկումը:  
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Կոլեկտիվում զինվորի ակտիվ գործունեության արդյունքում նրա մոտ 
ձևավորվում են իր ուժերի նկատմամբ վստահություն, կայուն ինքնագնահա-
տական: Աստիճանաբար նա դառնում է համարձակ ու նախաձեռնող, իրեն 
համարելով կոլեկտիվի կարևորագույն մասնիկը: Ժամանակի ընթացքում 
նրա մոտ ձևավորվում են կայուն սկզբունքներ, աշխարհայացք, հայրենիքին 
ու զինվորական երդմանը հավատարիմ մնալու բարձր պարտավոր-
վածություն: 

Էքստրեմալ գործոնները հիմնականում բնորոշ են մարտական իրադրու-
թյանը: Կյանքի համար սպառնալիքի պայմաններում (արկերի, ռումբերի և այլ 
մարտապաշարների պայթյուն և այլն) առաջանում են շոկային հակազդումային 
վիճակներ, մասնավորապես  ̀ սուր հոգեծին խանգարումներ: Նման վիճակնե-
րում գտնվող անձանց վարքը բնութագրվում է շրջակա իրադրությունում կողմ-
նորոշվելու խախտմամբ, աննպատակությամբ, մարտադաշտը լքելու ցանկու-
թյամբ: Նրանք վախ են ապրում, այս ու այն կողմ են վազում, իսկ այդ ամենից 
իրենց հետ պահելու փորձի դեպքում էլ դիմադրում են: Նման աֆեկտաշոկային 
դրսևորումները կարող են շարունակվել մի քանի րոպեից մինչև 2-3 ժամ:[10, 52] 

Միջանձնային փոխհարաբերություններում զինվորի հոգեբանության վրա 
ազդեցության բացասական հետևանքներն են հոգեխոցվածքները: Դրանք ա-
ռաջանում են հոգեխոցիչ բնույթի պատահույթի և մարդու կողմից այդ իրադար-
ձության գնահատման փոխգործողության հետևանքով:  

Հարմարվելու, մարտական իրադրության մեջ արագ կողմնորոշվելու, 
մարտական գործողությունները ակտիվ և արդյունավետ կատարելու համար 
կարևոր նշանակություն ունեն զինվորի անձի դիրքորոշումը, մարտին հոգե-
բանական պատրաստությունը, մարտական խնդիրների կատարմանն անձ-
նական մասնակցության անհրաժեշտության գիտակցումը: 

Այսպիսով` մարտական գործունեության արդյունավետության կարևոր 
նախադրյալներ են զորքերի բարձր մակարդակի բարոյահոգեբանական վի-
ճակը, որը մեծապես կախված է նաև միջանձնային հարաբերություններից: 

Վարքի կայուն շարժառիթները, բարոյական և հոգեբանական հատկու-
թյունները, մարտական վարպետությունը զինվորներին հնարավորություն են 
տալիս հաղթահարելու մարտի բացասական ազդեցությունը և իրենց գործո-
ղություններն ուղղելու մարտական խնդիրների արդյունավետ կատարմանը: 
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Գիտենալով, թե ինչպես է փոխվում անձնակազմի հոգեվիճակը` կախ-
ված մարտական իրավիճակի առանձնահատկություններից և միջանձնային 
հարաբերություններից, նրանց անձնային հատկություններից, ինչպես նաև 
հաշվի առնելով մարտի պայմաններում զինվորների մարտական գործունեու-
թյան արդյունավետության նախադրյալները` հրամանատարը զինվորական 
հոգեբանի հետ համատեղ կարող է առավել նպատակաուղղված և արդյու-
նավետ կառավարել մարտական իրադրությունում նրանց վարքը, բարդ խըն-
դիրների կատարումից հետո արագ վերականգնել անձնակազմի մարտունա-
կությունը: 

Կարելի է առանձնացնել զինծառայողների հոգեկան պրոցեսների և հո-
գեֆիզիոլոգիական հատկությունների` հոգեխոցվածության առաջացմանը նը-
պաստող հետևյալ առանձնահատկությունները` ճանաչողական հոգեկան 
գործընթացների (ուշադրություն, մտածողություն, հիշողություն և այլն) ոչ բա-
վարար խորություն, ինչպես նաև առողջական վիճակով, դիմացկունությամբ, 
ֆիզիկական զարգացման մակարդակով պայմանավորված սակավ հարմար-
վողականություն, հիվանդացությամբ կամ ֆիզիոլոգիական պահանջմունք-
ների անբավարարվածությամբ պայմանավորված ոչ բարեհաջող առողջա-
կան վիճակ: Վախի  վիճակում գտնվող անձիք սովորաբար խատ ընկճված և 
ենթարկվող են լինում: Նրանք պատրաստ են լինում այն բանին, որ իրենց 
ղեկավարեն  անգամ ցանկանում են դա: 

Միջանձնային հարաբերությունների արդյունքում մարտական հոգեխոց-
վածքները բաժանվում են մի քանի խմբի:  

Առաջին խմբին են դասվում այն մարտական հոգեխոցվածքները, որոնք 
գործնականում առաջանում են հոգեխոցիչ գործոնների անմիջականորեն 
ներգործության պահին: 

Հոգեխոցվածք ստացած զինծառայողը կամ ինքնամփոփվում է, թույլ է 
հակազդում իրադրությանը, կամ հակառակը` խուճապահար է լինում, մաս-
նավորապես` դրսևորում է վատ համադասված շարժողական գերակտիվու-
թյուն, այս ու այն կողմ է վազում, բղավում է և այլն: Այն նյարդային ցնցումը, 
որը մարդ ապրում է այդ պահին, այնքան ուժեղ է լինում, որ նա ժամանա-
կավորապես կորցնում է տեղի ունեցող իրադարձությունները քննադատա-
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բար գնահատելու, սթափ մտածելու և ռացիոնալ որոշումներ կայացնելու ըն-
դունակությունը: 

Երկրորդ խմբի մարտական հոգեխոցվածքները: Սրանք զարգանում են 
երկար ժամանակի ընթացքում` թույլ, սակայն մշտապես ազդող գործոնների 
ազդեցության հետևանքով: Հոգեկան լարվածության կուտակումը տեղի է 
ունենում աստիճանաբար, երբեմն` զինծառայողի համար աննկատ: Այս պա-
րագայում զինծառայողի վարքը նույնպես փոխվում է: Նա դառնում է ինք-
նամփոփ, մռայլ, կարող է կոպիտ պատասխանել իրեն դիմող անձանց: «Թեժ 
կետերում» տեղաբաշխված զորամասերում կատարված հետազոտություննե-
րը ցույց են տալիս, որ նման իրավիճակում փոխվում է զինծառայողների միջև 
հաղորդակցման ոճը: Հաճախ են այն դեպքերը, երբ զինվորները կամ սպա-
ները առանց բավարար պատճառների իրար վրա գոռում են, վիճում, դրսևո-
րում են ագրեսիվության այլ հատկանիշներ: Զայրույթի հանկարծակի պոռթ-
կումը կարող է ուղեկցվել ինքնազգացողության փոփոխությամբ (գլխացավ, 
ամբողջ մարմնի կոտրտվածության զգացում, գլխապտույտ, սրտխառնոց և 
այլն), չափից ավելի շարժողական ակտիվությամբ, որին սովորաբար հաջոր-
դում են հյուծվածությունն ու անտարբերությունը:  

Զինվորական ստորաբաժանումը, ինչպես նշվեց, փակ համակարգ է, 
որը յուրահատուկ խնդիրներ է առաջադրում զինծառայողին: Դրանք ծնում են 
հարմարման դժվարություններ, խնդիրներ միջանձնային և միջխմբային հա-
րաբերություններում: Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը պահանջում է զարգաց-
նել բանակային սոցիալական ծառայությունները: 

Զինծառայողի հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի ինստիտուտի 
զարգացած չլինելը կանխորոշում է վարքի շեղված ձևերի առաջացումը զին-
վորականների շրջանում և սոցիալական պաշտպանվածության թուլացումը՝ 
վերջիններիս մոտ: Ապասոցիալական ունակությունների ձեռքբերումը, մաս-
նավորապես՝ քամահրական վերաբերմունքն աշխատանքի նկատմամբ, ա-
ռողջության կորուստը որպես միջանձնային անցանկալի հարաբերություննե-
րի հետևանք, զինծառայողի ցածր որակավորումը և կողմնորոշումը զինվո-
րական ռեսուրսների քանակական ցուցանիշների, այլ ոչ թե դրանց արդյու-
նավետ և հոգատար օգտագործման նկատմամբ՝ մասամբ հասարակական 
դիրքորոշման և դաստիարակության հետևանք են [5, 19]:  
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Զինծառայողի մարտական գործունեության բարդացումը, ավելի մեծ հո-
գեկան ծանրաբեռնվածությունը, զինված պայքարի նպատակների իրակա-
նացմանը խոչընդոտող գործոնների ակտիվացումը պայմանավորված են ոչ 
միայն ժամանակակից պատերազմի բնույթով կամ նոր զինատեսակների կի-
րառմամբ, այլև պատերազմի ծագման պատճառներով: Վաղուց ապացուց-
ված է, որ պատերազմի պատճառները մեծ ազդեցություն են գործում զինծա-
ռայողի անձի վրա: Պատերազմի պատճառները չըմբռնելը կարող է հանգեց-
նել կայուն հուզական լարվածության առաջացմանը, ինչը բացասական ազ-
դեցություն է գործում զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի, հո-
գեբանական կայունության վրա: Այս առումով Արցախյան ազատամարտը 
դրա վառ օրինակն է, մասնավորապես` Ադրբեջանի ռազմաքաղաքական 
ղեկավարությունը չկարողացավ իր ժողովրդին հստակ ներկայացնել մեզ 
պարտադրված պատերազմի նպատակը և բարձրացնել յուրային զորքերի 
մարտական ոգին: Ինչպես ցույց տվեցին Արցախյան պատերազմի իրադար-
ձությունները, հակառակորդի կենդանի ուժի և տեխնիկայի բազմապատիկ 
գերազանցությունը ոչինչ էր մեր մարտիկների բարոյական ոգու, անհույս 
թվացող իրավիճակներում հաղթական կամքի գերբնական դրսևորման դի-
մաց, որովհետև այդ ամենը մեր ժողովրդի, մեր մարտիկների համար պայմա-
նավորված էր ոգու կանչով, մեր պատմական հողերը ազատագրելու վճռա-
կանությամբ:  

Զինծառայողների հետ տարվող սոցիալական աշխատանքի նպատակն 
է՝ սոցիալական պաշտպանության և սոցիալ-հոգեբանական միջոցառումների 
իրականացումը անհատական մակարդակով: 

Սոցիալական աշխատողը, նպաստելով անձի և սոցիալական ինստի-
տուտների արդյունավետ համագործակցությանը, կարող է նպաստել բանա-
կի հիմնախնդիրների լուծմանը: Ընդսմին կարևորվում է զինծառայողների ի-
րավունքների պահպանման երաշխիքների, նրանց նկատմամբ սոցիալական 
քաղաքականություն իրականացնելու մեխանիզմների պարտադիր մշակումը: 

Զինծառայողների հետ տարվող աշխատանքը ներառում է համախըմբ-
վածությանը, մտերմությանը, դիմակայության բարձրացմանը, առողջության 
ամրապնդմանը խանգարող գործոնների բացահայտում և վերացում: Անհրա-
ժեշտ է ուշադրություն դարձնել հաճախ սթրեսներ առաջացնող այնպիսի 
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ծոններին, ինչպիսիք են պատասխանատվությունը մարդկանց համար, դրա-
կան հույզերի անընդունակությունը, իրավիճակը վերահսկելու անկարողու-
թյունը, աշխատանքային գերծանրաբեռնվածությունը, անհամապատասխա-
նությունն զբաղեցրած պաշտոնին, ծառայակիցների, ղեկավարության, ըն-
տանիքի աջակցության բացակայությունը, անարդարությունը (չափազանց 
մեծ թվով արգելքներ, ծառայական առաջընթացի կասեցում, սխալ պատիժ), 
ֆիզիկական (աղմուկ, վիբրացիա, ջերմաստիճան) գործոններ, նյարդային 
վիճակներ և հոգեկան խանգարումներ: Կատարվում է բախումների կանխար-
գելում, նյարդահոգեբանական խանգարումների բացահայտում (քնի խանգա-
րում, տագնապ, գլխացավ) [10, 124]:  

Սոցիալական աշխատողն ստեղծում է փոխաջակցության խմբեր, մաս-
նակցում է կազմակերպությունների աշխատանքին, որոնք իրականացնում են 
զինվորական գերատեսչության քաղաքացիական վերահսկողությունը: 

Զինծառայողների ընտանիքների ապրելակերպը նշանակալիորեն տար-
բերվում է իր բովանդակությամբ: Նրանց կյանքի յուրահատկությունը որոշում 
են հետևյալ գործոնները` բնակավայրային շարժունությունը՝ ընտանիքի հա-
ճախակի բաժանվածությունը, ծնողներից մեկի երկար բացակայելը տնից, 
երեխաների հարկադրաբար հարմարվելը բնակության նոր վայրերին, ար-
տասահմանում գտնվելը, սթրեսների և մեծ ռիսկերի հետ կապված աշխա-
տանքը, ինչպես նաև զինծառայողի ընտանիքի պահանջմունքների և զին-
վորական համակարգի պահանջների հակասությունը, առանձնահատկու-
թյունները, որոնք կապված են բանակում ավտորիտար կառավարման մե-
թոդների հետ: Սա պայմանավորում է սոցիալական ծառայությունների մեծ 
ցանց ստեղծելու անհրաժեշտություն: Վերջին երկու  երեք տասնամյակում ա-
ճել է գիտության հետաքրքրությունը հոգեբանական ներգործության հնարա-
վոր ուղիների, ինչպես նաև մարդու հոգեկանի վրա ստրեսների ներգործու-
թյան հետևանքների նկատմամբ: Հետազոտվել են արտակարգ պայմաննե-
րում  ծառայած զինծառայողների նևրոզային հոգեմարմնական խանգարում-
ների կլինիկահոգեբանական առանձնահատկությունները [8, 47]: 

Զորացրված զինծառայողների հետ տարվող աշխատանքների տարբե-
րակիչ առանձնահատկություններից մեկն է նաև այն գործոնները հաշվի առ-
նելու անհրաժեշտությունը, որոնք դժվարացնում են նրանց սոցիալական վե-
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րահարմարումը, աշխատանքի շուկայում, քաղաքացիական հասարակության 
մեջ ցածր մրցունակությունը, անձի առանձնահատկությունները, որոնք ձևա-
վորվում են զինծառայության պայմաններում, դերային կարգավիճակի փոփո-
խությունը (հաճախ դեպի նվազում), բնակարանային և նյութական խնդիրնե-
րը, հոգեբանական ներքին արգելքները [5, 27]: 

Բանակում զինծառայողների փոխհարաբերությունները կարգավորվում 
են համայնքային կյանքի (communal character of life in uniform) սկզբունքով` 
հենվելով ներքին մշակույթի և պատասխանատվության վրա, որը կրում են 
բոլոր զինծառայողները: Դրանով է պայմանավորված բանակի արդյունավե-
տությունը: Եթե զինվորական կոլեկտիվում փոխհարաբերությունների աստի-
ճանակարգությունը չի ընդունվում որևէ զինծառայողի (կամ զինծառայողների 
խմբի) կողմից, ապա զինվորական համայնքում առաջ են գալիս ներքին հա-
կասություններ, որոնք խաթարում են զինվորական կոլեկտիվի` որպես գոր-
ծողությունների միասնական ուժի գործառնումը և նրա առջև դրված խնդիր-
ների լուծումը: Մյուս կողմից, քանի որ զինվորական կոլեկտիվը կազմակերպ-
ված է համայնքի սկզբունքով, ինչը նախատեսում է ընդհանուր կենցաղ, իշ-
խանության ընդունելի (լեգիտիմ) կարգավիճակ, փոխհարաբերությունների 
կարգավորված բնույթ և այլն, ապա որոշակի նորմատիվ կանոնների և դը-
րանք ներկայացնող սուբյեկտների անարդյունավետության դեպքում դրանց 
փոխարինելու են գալիս այլընտրանքային սուբյեկտներն իրենց ենթամշակույ-
թով և վարքանորմատիվային համակարգով: Այսպես, եթե բանակում անձ-
նակազմի փոխհարաբերությունների կանոնադրական մեխանիզմները չեն 
գործում կամ դրանք ներկայացնող մարմինները թույլ են, հեղինակազուրկ, 
անարդյունավետ, ապա դրանց բնականոն կերպով փոխարինելու են գալիս 
զինվորական կոլեկտիվի մեջ մտնող այս կամ այն ենթամշակույթը ներկա-
յացնող խմբի ոչ ֆորմալ արժեքներն ու նորմերը` իրենց ներկայացուցիչներով: 
Դրանով են բացատրվում զինվորական կոլեկտիվներում (և առհասարակ բա-
նակում) ոչ կանոնադրական հարաբերությունների առկայությունն ու դրսևո-
րումները` ի հակադրումն ֆորմալ հարաբերությունների, նորմերի և կանոն-
ների: 

Փորձագետների վկայությամբ, «այն պետություններում, որտեղ հատկա-
պես կարևորվում են բանակային կարգուկանոնի տարաբնույթ ֆորմալ ձևա-
չափերն ու պահանջները, հատկապես օրակարգային կանոնները, այնտեղ ոչ 
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ֆորմալ նորմերը թույլ են արտահայտված: Համապատասխանաբար, եթե 
զինվորական կարգուկանոնի որևէ կողմ բարձր չի դասվում և չի կարևորվում, 
ապա համընդհանուր պարտադիր զինվորական կարգուկանոնի փոխարեն 
առաջ են գալիս առանձին խմբերի կողմից ներկայացվող վարքային նորմեր»:  

Հրամանատարակազմի և սերժանտական անձնակազմի կողմից կանո-
նադրական հարաբերությունների ամրապնդումը, անձնական օրինակով դը-
րանց հետևելն ու ենթականերից նույնը պահանջելը բանակի գործառնման 
արդյունավետության կարևորագույն ներքին մեխանիզմներից են: Մինչդեռ 
հրամանակազմի թույլ և անպատրաստ, հեղինակազուրկ և բարոյազուրկ լի-
նելու դեպքերում է, որ բանակի ներքին կարգուկանոնին փոխարինման են 
գալիս տարաբնույթ կամայական միջանձնային կապեր և հարաբերություն-
ներ, որոնց դրսևորումները քայքայում են զինված ուժերը: Այսպիսով, ՀՀ և մի 
շարք այլ պետությունների զինված ուժերում տարածում է գտել այն թյուր 
կարծիքը, թե ոչ ֆորմալ փոխհարաբերությունները բանակում, այդ թվում` 
որոշ ենթախմբերի կողմից գերակա կարգավիճակի ստանձնումը այլ զինծա-
ռայողների հանդեպ և ղեկավարման նման ձևերի օգտագործումը բանակի 
սպաների և ենթասպաների կողմից պաշտոնական հարաբերությունների 
հետ համատեղ սատարում են բանակի ղեկավարմանն ու նպաստում կարգու-
կանոնի հաստատմանը: Իսկ իրականում դրանք ավելի շուտ վկայում են կա-
նոնադրական հարաբերությունների անարդյունավետության, բանակում սեր-
ժանտական անձնակազմի, ենթասպաների և սպաների` կառավարման սա-
կավ հմտությունների մասին, որոնց շարքերում թույլ օղակների առկայու-
թյունն անմիջապես լրացվում է շարքայինների կազմից առաջ եկող ոչ ֆորմալ 
հեղինակությունների` իրենց նեղ ենթամշակույթներով և վարքանորմատիվա-
յին համակարգով, որոնք հետագայում, որպես կանոն, ուժային կերպով պար-
տադրվում են բոլորին: 
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Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Միջանձնային փոխհարաբերությունների արդյունավետ կառավարման 
խնդիրները զինվորական կոլեկտիվի մարտունակությունը 
Բանալի բառեր. միջանձնային փոխհարաբերություն, զինվորական 
ստորաբաժանում, հոգեբանություն, զիվորական կոլեկտիվ, զինծառայող 
 

Զինծառայողի մարտական գործունեության բարդացումը, ավելի մեծ հոգե-
կան ծանրաբեռնվածությունը, զինված պայքարի նպատակների իրականաց-
մանը խոչընդոտող գործոնների ակտիվացումը պայմանավորված են ոչ մի-
այն ժամանակակից պատերազմի բնույթով կամ նոր զինատեսակների կի-
րառմամբ, այլև պատերազմի ծագման պատճառներով: Վաղուց ապացուց-
ված է, որ պատերազմի պատճառները մեծ ազդեցություն են գործում զինծա-
ռայողի անձի վրա: Պատերազմի պատճառները չըմբռնելը կարող է հանգեց-
նել կայուն հուզական լարվածության առաջացմանը, ինչը բացասական ազ-
դեցություն է գործում զինծառայողների բարոյահոգեբանական վիճակի, հո-
գեբանական կայունության վրա:  
 

Нелли ХАЧАТРЯН  
Проблемы эффективного управления межличностными отношениями боевая 
готовность военнослужащих 
Ключевые слова: межличностные отношения, воинская часть, психология, 
военнослужащий, военнослужащий 
 

Усложнение боевой деятельности солдата, большая умственная нагрузка, активи-
зация факторов, препятствующих реализации целей вооруженной борьбы, обус-
ловлены не только характером современной войны или применением нового ору-
жия, но и причинами возникновения войны. Доказано, что причины войны имеют 
большое влияние на личность солдата. Непонимание причин войны может привес-
ти к стойкому эмоциональному напряжению, которое негативно сказывается на 
моральном состоянии и психологической устойчивости военнослужащих. Арцахс-
кая освободительная война является примером как руководство Азербайджана не 
смогло представить народу цель навязываемой войны и поднять боевой дух войск.  
 

Nelli KHACHATRYAN  
Problems of effective management of interpersonal relations: the combat 
preparedness of the military staff  
Key words: interpersonal relationship, military unit, psychology, military staff, serviceman. 
 

The complication of the military activity of the soldier, the greater mental burden, the 
activation of the factors hindering the realization of the goals of the armed struggle are 
conditioned not only by the nature of the modern war or the use of new weapons, but 
also by the reasons for the origin of the war. It has long been proven that the causes of 
war have a great impact on a soldier's personality. Not understanding the causes of the 
war can lead to persistent emotional tension, which has a negative impact on the morale 
and psychological stability of servicemen.  
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ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 
 

Վարդուհի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
 ԵՊՀ ՏՄՏՀ ամբ. ասիստենտ, տնտ. գիտ. թեկ. 

 
Բանալի բառեր. տեխնոլոգիական կարողություններ, սոցիալական կարողություններ, 
կլանման կարողություններ, միջին և բարձր տեխնոլոգիաներ, ներառական և կայուն 

արդյունաբերական զարգացում 

 
Ոչ վաղ անցյալում տնտեսագետների մեծ մասը կարծում էր, որ երկրնե-

րի զարգացման մակարդակների տարբերությունը բացատրվում է մեկ գործո-
նով՝ մեկ աշխատողին բաժին ընկնող կուտակված կապիտալի մեծությամբ 
(մասնավորապես, տնտեսական աճի Ռ. Սոլոուի նեոդասական մոդելը)1: Այ-
նուամենայնիվ, 1960-ական թվականներից ի վեր ավելի շատ հավանության է 
արժանացել այն միտքը, որ զարգացման տարբերությունները հիմնականում 
պայմանավորված են տեխնոլոգիական զարգացման տարբերություններով: 
Այս տեսակետը, իհարկե, համահունչ էր դեռևս 20-րդ դարի սկզբին Ջ. Շում-
պետերի կողմից մշակված տնտեսական զարգացման վերաբերյալ հայեցա-
կարգին և ոգեշնչեց, որպեսզի 1980-ականների ընթացքում բազմաթիվ նոր 
աշխատանքներ ի հայտ գան երկրների զարգացման մակարդակների և աճի 
տեմպերի տարբերությունների վերաբերյալ։ 

Տեխնոլոգիական ներուժի և տնտեսական զարգացման միջև կապը հա-
մակարգված կերպով ուսումնասիրելու առաջին փորձերից մեկը պատկանում 
է տնտեսական պատմության ոլորտի հետազոտող Ա. Գերշենկրոնին, ով հե-
տաքրքրվեց, թե ինչու որոշ երկրների հաջողվել է արդյունաբերական զար-
գացման ընթացքում հասնել հարուստ երկրներին, իսկ մյուսները մնացել են 
աղքատ: Հիմնվելով եվրոպական երկրների արդյունաբերական զարգացման 
պատմական վերլուծության վրա, նա պնդեց, որ թեև զարգացած երկրների 
համեմատ հետամնաց երկրների տեխնոլոգիական խզումը կարող է հաղթա-
հարվել և լինել բարձր աճի ներուժ՝ առաջավոր տեխնոլոգիաների կրկնօրի-
նակման միջոցով, սակայն հաջողության համար անհրաժեշտ են նաև «նոր 
ինստիտուցիոնալ գործիքներ», ինչպիսիք են քաղաքականապես և տնտեսա-
պես միասնական տարածքը, գույքային իրավունքները պաշտպանող իրավա-

                                                             
1 Курс экономической теории. Под ред. А. Сидоровича, МГУ, М.«Дело и Сервис»,2001.с. 325 
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կան համակարգը, արտադրողականության աճը գյուղատնտեսության մեջ, 
տարբեր հմտությունների աշխատուժի առաջարկը, ձեռնարկատերերի խում-
բը, որը պատրաստակամ է զբաղվել նորամուծությամբ, երկարաժամկետ 
ներդրումների համար անհրաժեշտ կապիտալի մատչելիությունը, ընդարձակ 
շուկան և այլն։ Հաշվի են առնվել նաև այդ գործիքների կամ կարողություն-
ների (հնարավորությունների) պատմականորեն յուրահատուկ բնույթը, որոնց 
անհրաժեշտությունը որոշվում է կոնկրետ պայմաններով1: 

Մ. Աբրամովիցը նույնպես շեշտադրում է զարգացող երկրների առաջ-
խաղացման հնարավորությունը՝ լավագույն տեխնոլոգիաներ փոխառելու և 
ավելի արտադրողական տնտեսություն կառուցելու միջոցով։ Ըստ նրա, եր-
կըրների հնարավորությունների տարբերությունները տեխնոլոգիական ներու-
ժըն օգտագործելու հարցում մեծապես կարելի է բացատրել «սոցիալական 
կարողությունների» տարբերություններով: Արդյունքում ծագած «սոցիալական 
կարողություններ» հայեցակարգը կարևորել է ոչ միայն անհատական հըմ-
տությունները (կրթության միջոցով ձեռք բերված), այլև «կոլեկտիվ հնարավո-
րությունները»՝ կապված մասնավոր և հանրային ոլորտի ինստիտուտների 
գործելու ունակությունների, ինչպես նաև ավելի լայն սոցիալական և մշակու-
թային գործոնների հետ, որոնք նպաստում կամ խոչընդոտում են դրանց գոր-
ծունեությանը: Որպես անհրաժեշտ «սոցիալական կարողություններ» Մ. Աբ-
րամովիցը նշում է տեխնիկական ունակությունները (կրթական մակարդակը), 
խոշորամասշտաբ ձեռնարկությունների կազմակերպման և կառավարման 
փորձը, կայուն և արդյունավետ կառավարությունը, որը կարող է սահմանել 
(պարտադրել) կանոններ և աջակցել տնտեսական աճին, ֆինանսական 
ինստիտուտները և շուկաները, որոնք կարող են խոշոր կապիտալ ներգրա-
վել, ազնվության և վստահության հաստատումը հասարակության մեջ2: 

Գերշենկրոնի և Աբրամովիցի մոտեցումները արմատավորված էին ժա-
մանակակից տնտեսության վերաբերյալ տեսակետում, որը զարգացավ նա-
խորդ դարում ԱՄՆ տնտեսության գլոբալ առաջատարության հասնելու ար-
դյունքում: Այս տեսակետը, որի ակնառու պաշտպանը տնտեսական պատմա-

                                                             
1 Gerschenkron, A., Economic Backwardness in Historical Perspective: A Book of Essays. 
Cambridge, MA: Belknap Press of Harvard University Press, 1962, pp. 7-11, 32 
2 Abramovitz, M., 1986. Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind. Journal of Economic 
History. Vol. 46, No. 2, Cambridge University Press, pp. 387-390. 
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բան Ա. Չանդլերն էր, կենտրոնանում էր խոշոր ինտեգրված ընկերություն-
ների էկոնոմիկայի և սոցիալական, տնտեսական ու կազմակերպչական հնա-
րավորությունների վրա, որոնք անհրաժեշտ են դրանց աջակցելու և ֆինան-
սավորելու համար։ Ենթադրվում էր, որ երկրները, որոնք ցանկանում են ա-
րագ զարգանալ, պետք է ստեղծեին այդ հնարավորությունները1։ Այնուամե-
նայնիվ, լայնորեն տարածված այս տեսակետը կասկածի տակ դրվեց կապ-
ված՝ 1970-1980թթ. արևմտյան երկրների տնտեսությունների անկման և նոր 
գլոբալ մրցակցի՝ Ճապոնիայի տնտեսության զարգացման հետ: Շուտով ակն-
հայտ դարձավ, որ ճապոնական ընկերությունները հաջողության են հասնում 
«ամերիկյան ձևի» հետ կապ չունեցող պատճառներով: Ի. Նոնական և Հ. Տա-
կեուչին ցույց տվեցին, որ ճապոնացիների հաջողության հիմնական գործոնը 
կայուն շեշտադրումն է տեխնոլոգիաների հետազոտության և օգտագործման 
և այդ իրավունքի համար կազմակերպական նախադրյալների ստեղծման վը-
րա։ Նրանք մշակեցին «գիտելիք ստեղծող ընկերություն» հասկացությունը՝ 
ազդարարելով հեռանկարի փոփոխության մասին Չանդլերի «մասշտաբի և 
շրջանակի» պարադիգմից դեպի ֆիրմայի նորարարությամբ զբաղվելու ունա-
կության վրա կենտրոնացումը2: Մեկ այլ հայտնի հասկացություն, որն անդ-
րադառնում է համանման հիմնահարցերի, «կլանման կարողությունն» է: Ու. 
Քոհենը և Դ. Լևինթալը, առաջարկելով տերմինը, այն սահմանել են որպես 
«ֆիրմաների ունակություն` ճանաչելու նոր արտաքին տեղեկատվության ար-
ժեքը, յուրացնելու և օգտագործելու այն առևտրային նպատակներով»: Նը-
րանք պնդում էին, որ նման կարողություններ ստեղծելու համար անհրաժեշտ 
են կայուն ներդրումներ տեխնոլոգիական գործունեության մեջ3: Այս տեսա-
կան եզրահանգումները ստուգվել են էմպիրիկ ուսումնասիրություններով, 
առաջինն ընդգրկելով ԱՄՆ և եվրոպական երկրները, ապա Ճապոնիան և 
Ասիայի «նոր արդյունաբերական երկրները» (ՆԱԵ): Դրանք հաստատել են 
կարողությունների որպես զարգացման անհրաժեշտ պայմանի նպատակա-
ուղղված ձևավորման մասին եզրակացությունը: 1970-1980թթ. ոչ միայն Ճա-
պոնիայի, այլև մի շարք ՆԱԵ հաջող փորձը խթան ծառայեց համաշխարհա-

                                                             
1 Chandler, A. D., 1990. Scale and Scope: The Dynamics of Industrial Capitalism, Harvard 
University Press, Cambridge (MA), p. 594 
2 Nonaka, I., Takeuchi, H., 1995. The Knowledge-Creating Company: How Japanese Companies 
Create the Dynamics of Innovation. Oxford University Press, Oxford. 284 pp. 
3 Cohen, W. M., Levinthal., D. A., 1990. Absorptive Capacity: A New Perspective on Learning 
and Innovation. Administrative Science Quarterly 35, pp. 128-152. 
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յին տնտեսության դինամիկայի նկատմամբ նոր մոտեցումների մշակման հա-
մար, որոնք գլխավոր տեղը վերլուծությունում հատկացրեցին տեխնոլոգիա-
կան զարգացմանը1: Հատկապես հիշարժան է Հարավային Կորեայի վե-
րափոխումը աշխարհի ամենաաղքատ երկրներից մեկից աշխարհի առաջին 
տեխնոլոգիական տերության ընդամենը երեք տասնամյակում: Այս ուսումնա-
սիրությունների շրջանակներում Լ. Քիմի կողմից մշակվեց տեխնոլոգիական 
ներուժի կամ «տեխնոլոգիական կարողությունների» հայեցակարգը, որը 
սահմանվում է որպես տեխնոլոգիական գիտելիքների արդյունավետ օգտա-
գործման, տեխնոլոգիաների փոխառության, կիրառման, հարմարեցման և 
կատարելագործման ունակություն2: Նա դիտարկեց տեխնոլոգիական ներու-
ժի երեք կողմերը՝ նորարարության, արտադրական և ներդրումային կարո-
ղությունները։ Այսպիսով, հայեցակարգը ներառում է ոչ միայն գիտահետազո-
տական աշխատանքների կազմակերպումը, այլև տեխնոլոգիաներն առև-
տըրային հիմունքներով օգտագործելու հնարավորությունները: 

1990-ականներին իրականացվեցին բազմաթիվ հետազոտություններ, 
որոնց նպատակն էր ուսումնասիրել ֆիրմաների մակարդակում գիտելիքի ու-
սումնասիրության և օգտագործման և դրա արտաքին՝ մեծ մասով հանրային 
մատակարարների միջև կապը, և կառավարման ու քաղաքականության կա-
րևոր դերը այդ դինամիկայի ձևավորման գործում: «Ազգային նորարարական 
համակարգ» հասկացությունը, որն առաջին անգամ օգտագործեց Ք. Ֆրիմա-
նը Ճապոնիայի նորարարական համակարգն ուսումնասիրելիս, դարձավ 
հանրաճանաչ վերլուծական գործիք հետազոտողների համար, ովքեր փոր-
ձում էին հասկանալ, թե ինչն է որոշում նման փոխգործակցությունը3։ ՏՀԶԿ-
ն, ԵՄ-ը և ՄԱԿ-ը ակտիվացրեցին իրենց ջանքերը համապատասխան վիճա-
կագրություն տրամադրելու նպատակով, որի միջոցով հնարավոր կլիներ գը-
նահատել այդ գործընթացը։ Այնուամենայնիվ, զարգացող երկրների նկատ-
մամբ նորարարական համակարգի մոտեցման ընդունումը համեմատաբար 
նոր երևույթ է։ Ավելին, գրականության մեջ ներկայումս չկա միասնական 
կարծիք առ այն, թե ինչպես պետք է նորարարական համակարգերը սահ-

                                                             
1 Fagerberg, J., Godinho, M. M., 2004. Innovation and Catching-up  The Oxford Handbook of 
Innovation. Oxford University Press, Oxford, pp. 514-544 
2 Kim, L., 1997. Imitation to Innovation: The Dynamics of Kօrea’s Technological Learning, 
Harvard Business School Press, Harvard, р. 4. 
3 Freeman, C.,1987. Technology Policy, Econ. Performance: Lessons from Japan, Pinter, London 



 
 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

181 

 

մանվեն և ուսումնասիրվեն: Օրինակ, Չ. Էդքուիսթը գտնում է, որ նորարարու-
թյան ազգային համակարգերը ներառում են դրա զարգացման, տարածման 
և օգտագործման վրա ազդող բոլոր կարևոր տնտեսական, սոցիալական, 
քաղաքական, կազմակերպչական, ինստիտուցիոնալ և այլ գործոնները1: Իսկ 
Ջ. Ֆուրմանը, Մ. Պորտերը և Ս  Ստերնը առաջարկել են չափել երկրի ինո-
վացիոն համակարգը կամ նրա «նորարարական ներուժը» ըստ բնակչության 
կողմից ստեղծվող արտոնագրերի քանակի, և պարզել են, որ այս առումով 
եկամուտների նույն մակարդակը ունեցող երկրների միջև մեծ տարբերու-
թյուններ կան2: Այնուամենայնիվ, զարգացող երկրների նորարարական գոր-
ծունեության մեծ մասը այս մոտեցմամբ կարող է չճանաչվել, քանի որ արտո-
նագրերը հիմնականում վերաբերում են գյուտերին, և ոչ՝ նորարարություն-
ներին։ Ավելին, արտոնագրերի հետ կապված համաշխարհային նորույթի 
պահանջը ենթադրում է, որ փոքր նորարարությունները, որոնք կազմում են 
նորարարական գործունեության հիմնական մասն ամբողջ աշխարհում, հաշ-
վի չեն առնվի, քանի որ դրանք պարզապես արտոնագրելի չեն: 

1980-1990թթ  աճեց նաև նեոդասականների հետաքրքրությունը գիտե-
լիքի (տեխնոլոգիայի) հնարավոր դերի նկատմամբ աճի և զարգացման գոր-
ծում: Կարևոր առաջխաղացում էր, այսպես կոչված, «աճի նոր տեսության» ի 
հայտ գալը (Լուկաս, Ռոմեր, Աղիոն, Հաուիտ), ըստ որի երկրների միջև տըն-
տեսական զարգացման տարբերությունները պետք է հասկանալ որպես ազ-
գային տնտեսության սահմաններում էնդոգեն գիտելիքների կուտակման ար-
դյունք3: Չնայած որոշ նորաստեղծ տեխնոլոգիական գիտելիքներ կարող են 
հոսել մի երկրից մյուսը, սակայն այս մոտեցմամբ, այդ գործընթացի համար 
բավարար խոչընդոտներ կան՝ ապահովելու համար, որ օգուտների մեծ մասը 
ստանա նորարար երկիրը, իսկ երկարաժամկետ տնտեսական զարգացումը 
կախված է նորարարության տնտեսական խթաններից, ինչպես օրինակ, լավ 
գործող իրավական համակարգով ապահովված մտավոր սեփականության 
իրավունքներից (արտոնագրերից), անհրաժեշտ հմտությունների առաջար-

                                                             
1 Edquist, C., 2004. Systems of Innovation: Perspectives and Challenges, The Oxford Handbook of 
Innovation. Oxford University, Press, Oxford, p. 182. 
2 Furman, J. L., Porter, M. E., Stern, S., 2002. The determinants of national innovative capacity. 
Research Policy 31, 899-933. 
3 Romer, P. M., 1990. Endogenous Technological Change. Journal of Political Economy, 
University of Chicago Press, 98, 71-102. 
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կից (կրթություն), գիտելիքի համապատասխան աղբյուրների հասանելիու-
թյունից, ֆինանսների առկայությունից, և, որ ոչ պակաս կարևոր է, երկրի 
չափից: Ըստ էության, այս տեսությամբ մեծ երկրները ավելի նորարար կլինեն 
և ավելի շատ օգուտ կստանան նորարարությունից, քան փոքր երկրները: 
Այնուամենայնիվ, փոքր երկրները կարող են որոշ չափով հաղթահարել 
մասշտաբի անբարենպաստ պայմանները՝ կիրառելով ազատ առևտուր և 
ազատական դիրքորոշում ունենալով միջազգային կապիտալի հոսքերի հան-
դեպ: Ուստի այս մոտեցմամբ, առևտրի և օտարերկրյա ներդրումների բաց 
լինելը կարևոր է այն երկրների համար, որոնք ցանկանում են զարգանալ1։ 

Մինչև վերջերս, ընդհանուր առմամբ, բացակայում էին համապատաս-
խան տվյալները, որոնք կարող էին օգտագործվել տեսական գրականության 
ընդգծված տնտեսական զարգացման տարբեր ասպեկտները գնահատելու 
համար: Բայց վերջին տարիներին տվյալների որակը և մատչելիությունը 
տնտեսական զարգացման տարբեր կողմերի վերաբերյալ զգալիորեն բարե-
լավվեցին, և դա թույլ տվեց հետազոտողներին տնտեսական գործունեության 
և զարգացման մեծ տարբերությունների պատճառները խորն ուսումնասիրել: 

Տեխնոլոգիական ունակությունների վերածումը տնտեսական էֆեկտի 
կախված է տնտեսվարող սուբյեկտների վրա ազդող խթաններից, որոնք ծա-
գում են ինչպես քաղաքական որոշումների (կառավարման) արդյունքում, այն-
պես էլ կայուն հաստատությունների (իրավական համակարգի և այլնի) գո-
յության շնորհիվ: Այսպիսով, տեխնոլոգիական և սոցիալական կարողություն-
ները փոխազդում (փոխգործակցում) են զարգացման գործընթացում: Այստե-
ղից էլ բխում է դրանց փոխազդեցության առավել համակարգված ուսումնա-
սիրության անհրաժեշտությունը: Նպատակ ունենալով իրականացնել ընդար-
ձակ հետազոտություն, 2007թ  Ժ. Ֆագերբերգն ու Մ. Սրհոլեկը օգտագործել 
են 115 երկրների տվյալներ՝ հաշվի առնելով դրանց մատչելիությունը, և կա-
տարել են գործոնային վերլուծություն 25 ցուցանիշների հիման վրա (մեծ մա-
սը՝ որպես ՀՆԱ-ի մասնաբաժին, մեկ շնչի հաշվով), դրանք վերցնելով որպես 
միջին մեծություն երկու եռամյա ժամանակահատվածների համար (1992-
1994, 2002-2004): Հիմնական արդյունքն այն է, որ հեղինակներն առանձ-
նացնում են չորս տեսակի «կարողությունների» կարևորությունը՝ «ինովացիոն 

                                                             
1 Grossman, G. M., Helpman., E., 1991. Innovation and Growth in the Global Economy, The MIT 
Press, Cambridge (MA). 
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համակարգի» զարգացումը, «կառավարման» որակը, «քաղաքական համա-
կարգի» բնույթը և տնտեսության «բացության» աստիճանը1: Հետազոտու-
թյան բոլոր էկոնոմետրիկ մեթոդները միանշանակորեն ցուցադրել են հատ-
կապես նորարարական համակարգերի զարգացման և կառավարման որակի 
դրական և նշանակալի կապը տնտեսական զարգացման հետ: Երկու այլ 
տեսակի կարողություններ չեն դրսևորել նման կապ: Գծապատկեր 1-ում ներ-
կայացված է գործոնների համախումբը, որոնք առանձնահատուկ նշանակու-
թյուն ունեն տնտեսական զարգացման համար: 

 

Գծապատկեր 1. Կարողություններ և զարգացում. ինտեգրված կառուցվածք2 

Որակյալ կառավարման համակարգը, որն ունակ է ապահովելու գույքա-
յին իրավունքների պաշտպանություն, արդյունավետ գործող դատական հա-

                                                             
1 Fagerberg J., Srholec M., 2008. "National innovation systems, capabilities and economic 
development," Research Policy, Elsevier, vol. 37(9), pp. 1417-1435  
2 Նույն տեղում՝ р. 1429 
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մակարգ, բիզնեսի համար բարենպաստ միջավայր և պայքարել կոռուպցիայի 
դեմ, որոշիչ դեր ունի ցանկալի տնտեսական արդյունքների ձեռքբերման հա-
մար: Բնական, աշխարհագրական և պատմական գործոնների ազդեցությու-
նը բերվում է նրան, որ դրանք կարող են ազդել արդյունավետ նորարա-
րական համակարգի ձևավորման վրա: Կառավարման ազդեցությունը գրեթե 
կրկնապատկվել է, եթե նվազ զարգացած երկրները բացառվեին վերլու-
ծությունից:  

Այսպիսով, երկրները, որոնք հաջողությամբ ստեղծում են կայուն նորա-
րարական ներուժ և արդյունավետ կառավարման համակարգեր պլանաչա-
փորեն զարգանում են: Նորարարական համակարգը ստեղծվում է աստիճա-
նաբար մի քանի տարիների ընթացքում, միևնույն ժամանակ դրա զարգաց-
ման ընթացքում որոշվում է մասնագիտացման կառուցվածքը, ինչն արտա-
ցոլվում է աշխատաշուկայում որոշակի որակավորման մասնագետների պա-
հանջարկի վրա: Կարևոր է նաև աշխատանքի էվոլյուցիան, քանի որ գիտա-
տեխնիկական և ստեղծագործական աշխատանքն է որոշում տեղեկատվա-
կան տնտեսության զարգացումը։ 

Տնտեսական հարաբերությունների և դրանց իրացման ձևերի բարդաց-
ման գործընթացում առաջանում է նոր որակի կարողությունների մշակման 
անհրաժեշտություն: Դրանք, իրենց հերթին, ձևավորում են տնտեսական հա-
րաբերությունների նոր ձևեր։ Արտադրության մասնագիտացումը, որպես աշ-
խատանքի հասարակական բաժանման ձև, արտահայտվում է արտադրու-
թյան հին ճյուղերի բաժանմամբ և նորերի ձևավորմամբ, ինչպես նաև աշխա-
տանքի բաժանմամբ ճյուղերի ներսում։ Մասնագիտացման խորացման կա-
րևոր գործոններն են գիտատեխնիկական առաջընթացը և արտադրության 
մասշտաբների աճը: Վերափոխումների ժամանակ աշխատանքի արտադրո-
ղականության, մոտիվացիայի և տնտեսության մասնագիտացման համաձայ-
նեցվածության սկզբունքի պահպանումը բերում է տնտեսության զարգաց-
մանը։ Աշխատանքի արտադրողականությունը և մոտիվացիան, ինչպես նաև 
տնտեսապես արդյունավետ վարքը, բնութագրիչներ են, որոնք ձևավորվում 
են էնդոգեն ազդեցությունների ներքո, իսկ տնտեսության մասնագիտացումն 
ավելի շատ ենթակա է էկզոգեն ազդեցության՝ տնտեսության արտաքին մի-
ջավայրի ազդեցությանը: Ներկայումս նման ազդեցություն ունեն գլոբալ տե-
ղեկատվական համակարգերը:  
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Աղյուսակ 1. Միջին և բարձր տեխնոլոգիաների արտահանումը 
(արտահանման %)1 

Երկիր 1990 2015 2018 Երկիր 1990 2015 2018 
Հայաստան 21 2 10.4 14.7 Լատվիա 31 7 41.6 43.4 
Ավստրիա 53 2 62.4 61.2 Ֆինլանդիա 41 8 49.7 48.5 
Ադրբեջան 15 3 16.8 23.2 Ֆրանսիա 59 4 66.4 65.9 
Բելառուս 50 1 38.8 39.0 Վրաստան 31 7 39.7 31.0 
Մոլդովա 21 0 30.8 37.9 Գերմանիա 68 9 74.0 73.9 

Բուլղարիա 35 1 42.2 44.7 Հունաստան 12 9 27.6 25.5 
Կանադա 57 5 59.1 55.7 Հունգարիա 38 7 76.6 75.3 

Չինաստան 28 4 58.7 60.5 Չեխիա 43 4 69.0 71.0 
Կիպրոս 14 4 44.0 28.2 Իրան 13 9 22.5 26.3 
Դանիա 49 9 55.3 57.7 Իռլանդիա 51 8 55.9 59.2 

Էկվադոր 6 3 17.9 11.8 Իսրայել 41 3 57.2 58.8 
Մեքսիկա 61 2 80.9 81.0 Ճապոնիա 83 2 79.8 80.7 

Լեհաստան 41 4 56.1 54.1 Ղազախստան 43 3 41.5 35.1 
Նոր Զելանդիա 17 4 20.9 16.9 Մեծ Բրիտանիա 65 9 69.0 68.7 

Նորվեգիա 50 2 53.3 44.8 Կուբա 6 3 63.4 63.4 
Ռուսաստան 37 6 28.0 26.1 Թուրքիա 20 3 41.8 44.5 
Հնդկաստան 18 1 33.9 34.8 Քաթար 27 9 33.3 26.4 
Սինգապուր 62 2 71.1 70.6 Կորեա 51 1 76.2 74.2 

ԱՄէ 27 4 15.4 18.8 ԱՄՆ 72 5 65.3 62.3 
ՈՒկրաինա 36 7 37 6 35 4 Շվեյցարիա 62 3 71.1 70.2 
Իսլանդիա 17 1 36 7 34 8 Իտալիա 50 2 55 0 54 1 

 

Զարգացած երկրներում պետական կարգավորման ժամանակակից 
համակարգը հանգեցրել է տնտեսական հարաբերությունների և դրանց վե-
րարտադրության մեխանիզմի այնպիսի համակարգի ձևավորմանը, որ նույ-
նիսկ գլոբալացման պայմաններում ռեսուրսների (աշխատանքային, բնական, 
ֆինանսական և այլն) վերարտադրությունն այդքան չի ենթարկվում ռիսկի: 
Երբ պետությունը ի վիճակի է ժամանակին հայտնաբերել համաձայնեցվա-
ծության սկզբունքի խախտումը, ապա համապատասխան տնտեսական քա-
ղաքականության իրականացման միջոցով կարող է պահպանել հավասարա-
կըշռությունը, կարգավորել ինչպես մոտիվացիոն մեխանիզմները, այնպես էլ 
արտադրողականությունը և մասնագիտացումը: Արդյունքը տնտեսական հա-

                                                             
1 Medium and high-tech exports (% manufactured exports) World Development Indicators.  
https://data.worldbank.org/indicator/TX.MNF.TECH.ZS.UN?end=2018&start=1990 
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րաբերությունների արդյունավետ գործող համակարգն է, որը ժամանակակից 
պայմաններում արտահայտվում է տեխնոլոգիական արտադրանքի, տեխնո-
լոգիաների միջազգային առևտրի և բնակչության կենսամակարդակի աճով:  

ՏՀԶԿ-ն մշակել է տեխնոլոգիաների արտահանման դասակարգման 
չորս խումբ՝ բարձր, միջինից բարձր, միջինից ցածր և ցածր տեխնոլոգիաներ: 
Բարձր տեխնոլոգիաները հետազոտության և զարգացման (R&D) բարձր ին-
տենսիվությամբ (ծախսերը բաժանած ընդհանուր վաճառքի վրա) արտա-
դրանքի ճյուղերն են, ինչպիսիք են ավիացիոն և տիեզերական արդյունաբե-
րությունը, դեղագործությունը, էլեկտրոնիկա-հեռահաղորդակցությունը, հա-
մակարգիչներ, գիտական սարքեր և էլեկտրական մեքենաներ արտադրող 
ճյուղերը: Բարձր և միջինից բարձր տեխնոլոգիաների ճյուղերին բաժին է 
ընկնում ՏՀԶԿ երկրների ընդհանուր արտահանման ավելի քան երկու եր-
րորդը1: 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ի տվյալներից երկրների միջև տարբերու-
թյունները զգալի են։ Բարձր և միջինից բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի 
մասնաբաժինը արտահանման մեջ տարբեր է՝ 70 տոկոսից ավելի Սինգա-
պուրում, Ճապոնիայում, Շվեյցարիայում և Գերմանիայում, 20 տոկոսից պա-
կաս Նոր Զելանդիայում, ԱՄԷ-ում: Տեխնոլոգիաների արտահանումն արագո-
րեն աճել է Լատվիայում, Մոլդովայում և Արևելյան Եվրոպայի մի շարք եր-
կըրներում, չնայած այդ երկրներից շատերը, բացառությամբ Հունգարիայի և 
Չեխիայի, շարունակում են կենտրոնանալ հիմնականում ցածր և միջինից ցա-
ծըր տեխնոլոգիաների արտահանման վրա: Հայաստանում միջին և բարձր 
տեխնոլոգիաների արտահանման 2018թ. ցուցանիշն աճել է 2015թ. համե-
մատ, սակայն նվազել՝ 1990թ  նույն ցուցանիշի համեմատ։ 

Եզրակացություն։ Արդյունաբերական զարգացումը սովորաբար առա-
ջացնում է կառուցվածքային անցում ռեսուրսների և ցածր տեխնոլոգիաների 

                                                             
1 OECD Science, Technology and Industry, www.oecd.org/sti Դասակարգումը հիմնված է հետազո-
տության և զարգացման վրա կատարվող ծախսերի կարևորության վրա՝ արտահանման համար 
ապրանքներ արտադրող տարբեր ճյուղերի համախառն արտադրանքի և ավելացված արժեքի 
համեմատ: Միջինից բարձր տեխնոլոգիաների օրինակներ են շարժիչային տրանսպորտային 
միջոցները, էլեկտրական սարքերը և քիմիական նյութերը, միջինից ցածր տեխնոլոգիաները նե-
րառում են ռետինը, պլաստմասսան, հիմնական մետաղները և նավաշինությունը, ցածր տեխնո-
լոգիական ոլորտները ներառում են սննդամթերքի վերամշակման, տեքստիլի, հագուստի և կո-
շիկի արտադրությունը: 
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վրա հիմնված գործունեությունից դեպի միջին և բարձր տեխնոլոգիաների 
(ՄԲՏ) վրա հիմնված գործունեություն: Արտադրության ժամանակակից բարդ 
կառուցվածքը առաջարկում է հմտությունների և տեխնոլոգիական նորամու-
ծությունների զարգացման լավագույն հնարավորությունները: ՄԲՏ գործու-
նեությունը նաև բարձր շահութաբեր արտադրության ոլորտ է՝ բարձր տեխ-
նոլոգիական ինտենսիվությամբ և աշխատանքի արտադրողականությամբ: 
ՄԲՏ ճյուղերի մասնաբաժնի աճն արտացոլում է նաև նորարարության ազ-
դեցությունը: Այսպիսով, տնտեսական համակարգերի նորարարականությու-
նը հանդիսանում է ժամանակակից պայմաններում աշխատանքի արտադրո-
ղականության, մոտիվացիայի և տնտեսության մասնագիտացման համադըր-
ման ներդաշնակության դրսևորում: 

Արտադրության առաջադեմ թվային տեխնոլոգիաների՝ արհեստական 
բանականության, մեծ տվյալների վերլուծության, ամպային հաշվարկների, 
համացանցի, ռոբոտաշինության և ադիտիվ արտադրության առաջացումը և 
տարածումն արմատապես փոխում են արտադրության բնույթը՝ ջնջելով սահ-
մանները ֆիզիկական և թվային արտադրական համակարգերի միջև: Դը-
րանք ստեղծում են նորարարությունն արագացնելու զգալի հնարավորու-
թյուններ և բարձրացնում են արտադրանքի ավելացված արժեքը վերամշա-
կող արդյունաբերությունում: Զարգացող երկրների կողմից այս տեխնոլոգիա-
ների յուրացումը կարող է խթանել ներառական և կայուն արդյունաբերական 
զարգացումը։ 

Նոր տեխնոլոգիաները հնարավորություն են տալիս ստեղծել նոր ապ-
րանքներ, ինչը հանգեցնում է նոր արտադրությունների առաջացմանը: Դը-
րանք աջակցում են արտադրության արդյունավետության բարձրացմանը, 
ինչն իջեցնում է գները և մեծացնում զանգվածային սպառումը, կամ ավելաց-
նում է շահույթը՝ ստեղծելով նոր հնարավորություններ ներդրումների համար: 
Ճիշտ համատեքստում, նոր տեխնոլոգիաները կարող են նաև նպաստել շըր-
ջակա միջավայրի կայունության և սոցիալական ներգրավվածության ապա-
հովմանը։ Նոր տեխնոլոգիաները կարևոր են արդյունաբերական մրցունա-
կության պահպանման և խթանման, և այս եղանակով միջազգային շուկա 
դուրս գալու հնարավորությունների ընդլայնման համար։ Շատ դեպքերում 
նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը պահանջում է լրացուցիչ ներդրումներ և 
ծառայություններ տնտեսության այլ ճյուղերից՝ այդպիսով ավելացնելով ար-
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դյունաբերական զարգացման բազմարկչի ազդեցությունը ձեռնարկության 
սահմաններից դուրս։ Բարձր արդյունավետությունը կապված է արտանե-
տումների, ինչպես նաև նյութերի և էներգիայի սպառման կրճատման հետ 
արտադրանքի միավորի հաշվով, ինչը կարող է բարելավել գործընթացի 
բնապահպանական կայունությունը։ 

Չնայած նոր տեխնոլոգիաների տարածմանը զուգընթաց մեծ թվով աշ-
խատատեղեր խոցելի կդառնան ավտոմատացման պայմաններում, սակայն, 
ամենայն հավանականությամբ, կստեղծվեն նաև նոր ճյուղեր և աշխատանքի 
նոր հնարավորություններ գիտելիքահեն ոլորտներում: Առաջադեմ թվային 
տեխնոլոգիաների ազդեցությունը զարգացող երկրների վրա, ի վերջո, կախ-
ված կլինի նրանց քաղաքականության ուղղվածությունից: 

Յուրաքանչյուր երկրում նորարարական համակարգը ձևավորվում է 
բազմաթիվ օբյեկտիվ գործոնների ազդեցությամբ, ներառյալ երկրի չափերը, 
բնական և աշխատանքային ռեսուրսների առկայությունը, հաստատություն-
ների պատմական և մշակութային զարգացման առանձնահատկությունները, 
ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը և այլն: Այս գործոնները հանդես 
են գալիս որպես նորարարական գործունեության զարգացման ուղղություն-
ների և տեմպի երկարաժամկետ դետերմինանտներ: Բացի այդ, յուրաքան-
չյուր նորարարական համակարգ բնութագրվում է որոշակի կառուցվածքով և 
կանոնակարգվածության աստիճանով, որոնք ենթադրում են ինստիտուցիո-
նալ փոխգործակցության բավարար կայունություն։ Նորարարական համա-
կարգի ձևավորման գործում մասնավոր հատվածի դերը սեփական հետազո-
տությունների հիման վրա նոր տեխնոլոգիաների զարգացումն է, ինչպես նաև 
նորարարությունների շուկայական յուրացումը, իսկ պետության դերը 
հիմնարար գիտելիքների և ռազմավարական, առաջին հերթին, ռազմական 
բնույթի տեխնոլոգիաների արտադրության խթանումն է, ինչպես նաև մաս-
նավոր ընկերությունների նորարարական գործունեության համար անհրա-
ժեշտ ենթակառուցվածքների և բարենպաստ ինստիտուցիոնալ պայմանների 
ստեղծումը: 
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Վարդուհի ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ 
Տեխնոլոգիական առաջընթացը և տնտեսական զարգացումը 
Բանալի բառեր. տեխնոլոգիական կարողություններ, սոցիալական կարողություններ, 
կլանման կարողություններ, միջին և բարձր տեխնոլոգիաներ, ներառական և կայուն 
արդյունաբերական զարգացում  
 

Տեխնոլոգիական ներուժի և տնտեսական զարգացման միջև կապը համակարգված 
ուսումնասիրելու առաջին փորձերից մեկը պատկանում է տնտեսական պատմության 
ոլորտի հետազոտողներին, ովքեր մշակեցին կարողությունների մի շարք հայեցա-
կարգեր, շեշտադրելով զարգացող երկրների առաջխաղացման հնարավորությունը՝ 
լավագույն տեխնոլոգիաներ փոխառելու և ավելի արտադրողական տնտեսություն 
կառուցելու միջոցով։ Այս հոդվածի արդյունքներն ուղղված են երկրի տեխնոլոգիա-
կան առաջընթացին և տնտեսական զարգացմանը նպաստող գործոնների ներկա-
յացմանը: Տեխնոլոգիական ունակությունների վերածումը տնտեսական էֆեկտի 
կախված է տնտեսվարող սուբյեկտների վրա ազդող խթաններից, որոնք ծագում են 
ինչպես քաղաքական որոշումների արդյունքում, այնպես էլ կայուն ինստիտուտների 
գոյության շնորհիվ: 
 

Varduhi GABRIELYAN  
Technological Progress and Economic Development 
Key words: technological capabilities, social capabilities, absorptive capabilities, medium and 
high technologies, inclusive and sustainable industrial development 
 

The first attempts to systematically examine the relationship between technological po-
tential and economic development come from economic history researchers who have 
developed a number of capabilities concepts, emphasizing the ability of developing 
countries to catch up by borrowing the best technologies and building more productive 
economies. The results of this article are aimed at presenting the factors contributing to 
the technological progress and economic development of the country. The transforma-
tion of technological opportunities into an economic effect depends on the incentives 
that affect economic agents, which arise as a result of political decisions and the exis-
tence of stable institutions. 
 

Вардуи ГАБРИЕЛЯН 
Технологический прогресс и экономическое развитие 
Ключевые слова: технологические компетенции, социальные компетенции, абсорбционные 
компетенции, средние и высокие технологии, инклюзивное и устойчивое промышленное 
развитие  
 

Первые попытки систематического изучения связи между технологическим потенциалом 
и экономическим развитием принадлежат исследователям в области экономической исто-
рии, которые разработали ряд концепций компетенций, подчеркивая способность разви-
вающихся стран продвигаться вперед за счет заимствования лучших технологий и пост-
роения более производительной экономики. Результаты данной статьи направлены на 
представление факторов, способствующих технологическому прогрессу и экономическо-
му развитию страны. Превращение технологических возможностей в экономический эф-
фект зависит от стимулов, влияющих на хозяйствующие субъекты, которые возникают как 
в результате политических решений, так и существования стабильных институтов. 
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ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ 
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՅՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՆԱԽԱՊԱՅՄԱՆ 
                                                                                                                                      

                                                        Արևիկ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի դոցենտ, տնտ. գիտ.թեկ. 

                                                          Գևորգ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ                 
ՀՊՏՀ Կառավարման ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող 

                                                                                 
Բանալի բառեր. փոփոխությունների կառավարում, կազմակերպություն, 

փոփոխությունների կառավարման մոդել 

 
Գրականության ակնարկ: Փոփոխությունների կառավարման անհրա-

ժեշտության մասին խոսել են շատ հեղինակներ: Հատկանշական է Ջոն 
Կոտերի «Leading Change» աշխատությունը,1 որում մասնավորապես ասվում 
է, որ փոփոխություններն անհրաժեշտ են առաջ շարժվելու և գոյատևելու 
համար: Հեղինակը փոփոխությունը կապում է նաև իրերի փոխկապվածու-
թյան հետ՝ նշելով, որ համակարգի մի տարրը փոփոխելով՝ փոփոխության են 
ենթարկվում նաև մնացած տարրերը, և որ ամենահավանականն է, կազմա-
կերպությունը երբեք չի կարող հասնել ամբողջական և կատարյալ փոփոխու-
թյունների: Իսկ Ջոն Հայեսը իր «The Theory and Practice of Change Manage-
ment» գրքում2 մանրամասնորեն նկարագրում է փոփոխությունների իրակա-
նացման գործընթացը՝ նշելով, որ փոփոխությունների իրականացումը մեկ 
անգամ կատարվող գործընթաց չէ. այն մշտական գործընթաց է, որը կապ-
ված է նմանատիպ այնպիսի գործընթացների հետ, ինչպիսիք են կանխա-
տեսումը և պլանավորումը: Հաճախ այս գործընթացները այնքան փոխկապ-
ված են, որ դժվար է լինում ընտրել փոփոխությունների իրականացման կոնկ-
րետ տարբերակ: 

«Planning and Managing Change» գրքում3 նույպես հեղինակը խոսում է 
փոփոխությունների կատարման անհրաժեշտության մասին: Մասնավորա-
պես, փոփոխությունները կառավարելը դարձել է առաջնահերթություն հատ-
կապես այն կազմակերպությունների համար, որոնց ղեկավարները անընդ-
հատ փորձում են բարձրացնել ինչպես սեփական գործունեության, այնպես էլ 

                                                             
1 John Kotter, «Leading Change», 2012, էջ 17 
2 John Hayes, «The Theory and Practice of Change Management», 2014, էջ 433  
3 Vivette Payne, «Planning and Managing Change», 2005, էջ 3 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

191 

 

կազմակերպության գործունեության արդյունավետությունը: Գրքում խոսվում 
է նաև փոփոխությունները ակտիվորեն կառավարելու անհրաժեշտության և 
դրանց իրականացման ընթացքում սպասվելիք դիմադրությունը նվազեցնելու 
հնարավորությունների մասին: 

Սույն հոդվածում նպատակ է դրվել բացահայտել փոփոխությունների 
կառավարման անհրաժեշտությունը միկրոմակարդակում, տեսնել, թե ինչպի-
սի մոդելներ են առաջարկում տեսաբանները, որոնք կարող են օգնել կազմա-
կերպություններին հաղթահարել փոփոխությունների ընթացքում առաջացող 
խոչընդոտները, ինչպես նաև կոնկրետ կազմակերպության օրինակով դի-
տարկել փոփոխությունների կառավարման առանձնահատկությունները: Ար-
դի պայմաններում արտաքին աշխարհի արագ և անկանխատեսելի փոփո-
խությունների պարագայում ցանկացած կազմակերպության առաջնային 
խնդիրներից են այդ փոփոխություններին արձագանքելը և համապատաս-
խան քայլեր ձեռնարկելը: Կարևոր նշանակություն է ստանում փոփոխություն-
ների կառավարումը՝ որպես ժամանակակից կազմակերպությունների գործու-
նեության արդյունավետության բարձրացման գործիք: Ինչպես գիտենք, կազ-
մակերպությունը բաց սոցիո-տեխնիկական համակարգ է և այն գործում է 
արտաքին միջավայրում՝  փոխազդեցության մեջ մտնելով արտաքին միջա-
վայրի զանազան սուբյեկտների հետ1: Այս համատեքստում փոփոխություն-
ների կառավարումը ենթադրում է ռազմավարական այնպիսի քայլերի իրա-
կանացում, որոնք իրատեսական կդարձնեն տվյալ կազմակերպության գոյու-
թյունը անընդհատ փոփոխվող արտաքին միջավայրում:                                                  

Փոփոխությունների մասին խոսել է Ջ. Քեննեդին՝ ասելով. «Փոփոխու-
թյունը կյանքի օրենքն է. նրանք ովքեր նայում են միայն անցյալին կամ ներ-
կային, հնարավոր է՝ կորցնեն ապագան»2: Իսկապես, արդի պայմաններում 
փոփոխություններ կատարելը դարձել է հրամայական, և ցանկացած բիզնես 
իր գոյությունը պահպանելու համար պետք է դիտարկի նաև ապագան, հաս-
կանա, թե ինչ փոփոխություններ են անհրաժեշտ բիզնեսը առավել մրցունակ 
դարձնելու տեսանկյունից: Այդպիսի փոփոխություններ են, օրինակ, ֆինանս-
ների, մարքեթինգի, կազմակերպական կառուցվածքի և կազմակերպության  
ներսում մի շարք այլ փոփոխությունները, որոնք բարձրացնում են կազմա-

                                                             
1 «Մենեջմենթ», Ս. Մուվարյանի ընդհ. խմբագրությամբ, 2016, էջ 59: 
2 «Change is the Law of Life», Alana Ross & Barry Ross, 2017.  www.rossross.com 
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կերպության առջև դրված նպատակներին հասնելու հավանականությունը: 
Փոփոխությունների կառավարումը, լինելով կառավարման կարևոր բաղա-
դրիչներից, եղել և մնում է մի շարք հեղինակների ուշադրության կենտրոնում, 
որոնք էլ առավել մանրամասն խոսել են տվյալ երևույթի մասին՝ ստեղծելով 
տարբեր մոդելներ: Փոփոխությունների կառավարման ամենատարածված 
մոդելներից մեկը գերմանացի հոգեբան Կուրտ Լևինի մոդելն է: Մշակված լի-
նելով 1950-ականներին՝ մոդելն այսօր էլ չի կորցրել իր արդիականությունը: 
Լևինը առանձնացրել է փոփոխությունների 3 հիմնական փուլ՝ հալեցում, փո-
փոխություն և սառեցում: 

 
Գծապատկեր 1. Կ. Լևինի՝ փոփոխությունների կառավարման մոդելի փուլերը 

Առաջին կամ հալեցման փուլը նախապատրաստական փուլն է: Այս 
փուլում կազմակերպությունը պետք է արդեն պատրաստ լինի փոփոխություն-
ների, ինչպես նաև գիտակցի, որ այդ փոփոխությունները ունեն որոշիչ նշա-
նակություն և անհրաժեշտ են կազմակերպության համար: Այստեղ չափա-
զանց կարևոր է մարդկանց բացատրել տվյալ փոփոխության նպատակը և 
ցույց տալ, թե ինչպես այն կարող է ազդել կազմակերպության գործունեու-
թյան վրա: Երկրորդ կամ փոփոխության փուլի ընթացքում արդեն տեղի է 
ունենում իրական փոփոխությունը: Այս գործընթացը կարող է տևական լինել, 
քանի որ մարդկանց, որպես կանոն, ժամանակ է անհրաժեշտ նոր պայման-
ները և փոփոխությունները ընկալելու համար: Երրորդ կամ սառեցման փու-
լում, երբ արդեն փոփոխությունը ընդունվել և իրագործվել է, կազմակերպու-
թյունը սկսում է նորից անցում կատարել իր կայուն վիճակին: Սա է պատ-
ճառը, որ փուլը կոչվում է «սառեցում», երբ անձնակազմը և կազմակերպու-
թյունում տեղի ունեցող գործընթացները կարծես սառչում են՝ վերադառնալով 
իրենց նախկին տեմպին: Այդ փուլում, երբ կազմակերպությունում կրկին հաս-
տատվել է կայունություն, աշխատակիցներն իրենց ավելի հանգիստ են զգում՝ 
հասկանալով և ընդունելով կատարված փոփոխությունները:1 Նշված մոդելում 
հեղինակը փորձել է առավել հակիրճ  ձևով ներկայացնել փոփոխությունների 

                                                             
1 «Major approaches and models of change management», Anastasia Belyh, 2019 
 https://www.cleverism.com/major-approaches-models-of-change-management/ 
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իրականացման գործընթացը, սակայն պետք է նշել, որ այն տալիս է միայն 
ընդհանրական պատկերացում՝ չխորանալով երևույթների բազմաբնույթ  
քայլերի իրականացման գործընթացի մեջ: 

Փոփոխությունների կառավարման հաջորդ մոդելը ADKAR (Awareness, 
Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement)-ն է, որը մշակել է ամերիկացի 
ձեռնարկատեր Ջեֆֆ Հայեթը: Մոդելի հիմնական գաղափարը հետևյալն է. 
փոփոխությունների հաջող կառավարման համար անհրաժեշտ է նախևառաջ 
հասկանալ կազմակերպության յուրաքանչյուր աշխատակցին փոփոխության 
դրդելու մեթոդները: Մոդելը մարդկանց փոփոխություն կատարելու համար 
անհրաժեշտ հիմնական ռեսուրսների և փուլերի նկարագրություն է: 

Աղյուսակ 1. ADKAR մոդելի ամփոփ նկարագիր 

A
Awareness 

(իրազեկվածություն)
Հասկանալ և ճանաչել փոփոխություն 
իրականացնելու անհրաժեշտությունը

D Desire (ցանկություն)
Ցանկանալ փոխել և պատրաստ լինել մասնակցել 

այդ փոփոխությանը

K Knowledge (գիտելիք)
Գիտելիք այն մասին, թե ինչպես պետք է 

կատարել փոփոխությունը

A Ability (կարողություն)
Հնարավորություն ձեռք բերել փոփոխության 

համար պահանջվող հմտությունները և 
կարողությունները

R
Reinforcement 
(ամրացում)

Իրականացվող փոփոխությունների ամրացում և 
կայունության ապահովում  

Awareness (իրազեկվածություն) – խմբում յուրաքանչյուրը պետք է իմա-
նա, թե ինչու է այս կամ այն փոփոխությունը անհրաժեշտ, և հասկանա դրա 
կարևորությունն ու արժեքայնությունը: Նա պետք  է ստանա հետևյալ հարցե-
րի պատասխանները. 

- հատկապես ի՞նչը պետք է փոփոխության ենթարկվի, և ո՞րն է այդ փո-
փոխության էությունը 

- ինչու՞, ինչի՞ և ու՞մ համար է պետք այդ փոփոխությունը. ո՞րն է վերջ-
նական նպատակը 

- եթե ոչինչ չփոխվի, արդյո՞ք դա ավելի վատ ազդեցություն կունենա 
- ո՞րն է իմ օգուտը, ինչպե՞ս է այն ազդում իմ սեփական համոզմունք-

ների և նպատակների վրա: 
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Desire (ցանկություն) – փոփոխությունները կյանքի կոչելու հաջորդ կա-
րևոր պայմանը մարդկանց մոտ ցանկության ձևավորումն է: Ցանկացած փո-
փոխություն ենթադրում է յուրաքանչյուրի պատրաստակամությունը կատարել 
փոփոխություններ սեփական համոզմունքներում, աշխարհայացքում և գոր-
ծունեության ոլորտում: Եթե չկա պատրաստակամություն, չկա նաև փոփո-
խություն, հետևաբար փոփոխությունները կարգավորող ղեկավարի խնդիրն է 
անել այնպես, որ մարդիկ իրենց ընտրությունը կատարեն փոփոխության օգ-
տին: Կարևոր է հասկանալ, որ յուրաքանչյուր մարդ ինքն է որոշում կայաց-
նում և ունի իր սեփական շարժառիթը, հետևաբար անհրաժեշտ է գտնել այդ 
շարժառիթը և համապատասխանեցնել կատարվող փոփոխություններին: 

Knowledge (գիտելիք) – յուրաքանչյուրը կազմակերպությունում պետք է 
հասկանա փոփոխության էությունը և կարևորությունը, ինչպես նաև իր դե-
րակատարումը այդ փոփոխությունների կատարման գործընթացում: Այստեղ 
անհրաժեշտ է հստակ և առարկայական գիտելիք այն մասին, թե ինչպես է 
պետք կատարել փոփոխությունը, ինչպիսի գործիքներ են դրա համար ան-
հրաժեշտ և ինչպես յուրացնել դրանք:  Ղեկավարի կարևորագույն խնդիրն է՝ 
աշխատողների համար կազմակերպել համապատասխան ուսուցում, վերա-
պատրաստումներ՝ ապահովելով նրանց անհրաժեշտ գործիքակազմով: Այս 
փուլում դժվարություններ են առաջանում այն պարագայում, երբ խմբում աշ-
խատակիցներ կան, ովքեր պահպանողական են և հակված են «ոչինչ չփոխե-
լու» մտքին: Նրանք կարող են փոփոխությունների նկատմամբ իրենց վերա-
բերմունքով բացասաբար ազդել դրանց արդյունքների վրա: Կարևոր է հաս-
կանալ, որ այսպիսի զարգացումները հիմնականում ոչ բավարար փորձի ար-
դյունք են: Մարդուն, որը կազմակերպությունում հետևել է միայն շատ չնչին 
փոփոխությունների, դժվար է մատնացույց անել, որ ինչ-որ բան կարող է 
իրապես փոխվել:  

Ability (կարողություն) – փոփոխությունները պետք է լինեն իրատեսա-
կան, չափելի, հետևաբար գիտելիքներ ստանալուց հետո անհրաժեշտ են ժա-
մանակ, փորձ այդ գիտելիքներն ամրապնդելու համար: Աշխատակիցները, 
որոնք արդեն անցել են գիտելիքի ստացման փուլը, պետք է գործնականում 
սկսեն օգտագործել իրենց գիտելիքները՝ դրանք վերածելով համապատաս-
խան կարողությունների: 
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Reinforcement (ամրացում) – պլանավորված փոփոխություններն իրա-
գործելուց հետո ժամանակն է ամրապնդել դրանք փոփոխությունների կայու-
նությունը ապահովելու նպատակով: Համապատասխան քայլեր չձեռնարկելու 
պարագայում փոփոխությունների գործընթացը կսկսի զարգանալ արդեն ոչ 
այն ուղղությամբ, որը ղեկավարներին անհրաժեշտ է, այլ մեկ այլ ուղղու-
թյամբ: Դիրքերն ամրապնդելու և կայունություն ապահովելու համար անհրա-
ժեշտ է ստեղծել այնպիսի պայմաններ, որոնք ցույց կտան, թե որքան արդյու-
նավետ է փոփոխված միջավայրում աշխատելը:1 

Վերոշարադրյալից կարելի է եզրակացնել, որ հեղինակը հիմնական 
շեշտը դրել է փոփոխությունների գործընթացում մարդկային գործոնի և մար-
դու կողմից փոփոխությունը ընդունել-չընդունելու կարևորության վրա: Սա 
առավել իրատեսական և ամբողջական պատկերացում է տալիս փոփոխու-
թյունների գործընթացի, դրանում հանդիպող դժվարությունների և այդ գործ-
ընթացում մարդկային գործոնի դերի մասին:  

Բոլոր 5 փուլերը առանձին-առանձին ունեն իրենց յուրահատուկ նշանա-
կությունը և կարևորությունը ամբողջ համակարգի կայացման գործում: Այդ 
իսկ պատճառով, հարկ է նշել, որ ինչպես ցանկացած համակարգի, այնպես 
էլ ADKAR մոդելի հաջողությունը փուլերի միասնության մեջ է, հետևաբար 
բոլոր 5 փուլերի անխափան աշխատանքի դեպքում միայն փոփոխություննե-
րի գործընթացը կլինի արդյունավետ: Այդուհանդերձ, պետք է հաշվի առնել, 
որ տարբեր մարդիկ դժվարությունների են հանդիպում մոդելի տարբեր փու-
լերում, իսկ փոփոխությունների գործընթացում ընդհանուր հաջողությունը 
կախված է հենց յուրաքանչյուրի անհատական հաջողությունից: Այդ իսկ 
պատճառով փոփոխությունները ղեկավարող անձի խնդիրն է օգնել յուրա-
քանչյուր աշխատակցի հաղթահարել  մոդելի բոլոր 5 փուլերը հավասարա-
պես:  

ADKAR մոդելի կիրառությունը առավել լավ պատկերացնելու համար 
փորձենք այն դիտարկել  ՀՊՏՀ-ի օրինակով, որի համար մեծ մարտահրա-
վեր են երկրում համավարակի տարածման տեմպերը, որը ինչպես պրոֆեսո-
րադասախոսական անձնակազմի, այնպես էլ ուսանողների համար բավա-

                                                             
1 «What’s the ADKAR Model and How to Use It», Sonia Pearson, 2018, https://tallyfy.com/adkar-
model/ 
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կան դժվարընդունելի փոփոխությունների է հանգեցրել: Նախևառաջ դիտար-
կելով ուսանողի տեսանկյունից՝ կարելի է նշել, որ ամենամեծ դժվարությունը, 
որին հանդիպում են նրանք, ֆիզիկական շփումները վիրտուալ շփումներով 
փոխարինումն է: Սա էլ ավելի է դժվարացնում դասապրոցեսի կազմակեր-
պումը, քանի որ գրեթե զրոյական մակարդակի է հասցնում ուսանող-դասա-
խոս շփումը, որով, անկասկած, պայմանավորված է դասապրոցեսի արդյու-
նավետությունը: Մոդելի առաջին փուլի իմաստով այսպիսի փոփոխությունը 
ինքնաբերաբար պարզ է բոլորի համար, քանի որ խնդիրը օբյեկտիվ է, և 
բոլորն էլ հասկանում են փոփոխության կարևորությունը: Այս պարագայում 
փոփոխություն չիրականացնելու միտքը ավելի վատ պայմաններ է ստեղծելու 
և՛ բուհի, և՛ ամբողջ մակրոմիջավայրի համար, քանի որ համավարակի տա-
րածումը անխուսափելի երևույթ է:     

Ցանկության ձևավորման գործում մեծ դերակատարում ունեն և՛ ուսա-
նողները, և՛ դասախոսները, և՛ ընդհանրապես բուհի ամբողջ անձնակազմը, 
որը ուղղակի կամ անուղղակիորեն կապ ունի դասապրոցեսի այս եղանակի 
կազմակերպման հետ: Քանի որ այսպիսի եղանակի կազմակերպումը ենթա-
դրում է դասավանդման այնպիսի մեթոդների մշակում և իրականացում, 
որոնք գոնե մասնակիորեն կփոխարինեն ֆիզիկական եղանակին և կլինեն 
արդյունավետ յուրացման առումով: Երրորդ և չորրորդ փուլերը ուսանողի տե-
սանկյունից առավել հեշտ ընկալելի են, քանի որ ուսանողները լավ ծանոթ են 
համակարգչային տեխնոլոգիաներին, կարող են հեշտորեն ընկալել դրա ա-
ռանձնահատկությունները և կիրառել: Վերջին կամ ամրացում փուլի շրջա-
նակներում բուհի խնդիրն է համապատասխան վերլուծություն իրականացնել, 
փորձել առանձնացնել մեթոդի առավելություններն ու թերությունները դրա 
հիման վրա մշակել դասավանդման այսպիսի եղանակի առավել արդյունա-
վետ մոդել՝ օգտագործելով բուհի ռեսուրսային բազան, որը կարող է օգտա-
գործվել նաև հետագայում նմանատիպ իրավիճակների ժամանակ: Ամփոփե-
լով կարելի է նշել, որ ուսանողների շրջանում ADKAR մոդելի կիրառումը մեծ 
դժվարությունների չի հանդիպի: Այդուհանդերձ, առավել դժվարհաղթահա-
րելի փուլ է ցանկության ձևավորումը, քանի որ երիտասարդները նախընտ-
րում են շփման առավել ակտիվ տարբերակ, որը այս պարագայում դասա-
պրոցեսը լսարանային պայմաններում կազմակերպելն է կամ, որպես այլընտ-
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րանք, առցանց եղանակի այնպիսի մեթոդի մշակումը, որը հնարավորություն 
կտա բարձրացնել դասավանդման արդյունավետությունը:  

Մոդելի ամբողջական բնորոշումը պրոֆեսորադասախոսական կազմի 
մոտ միանաշանակ ռեալ գնահատվեց՝ կարևորավորելով ռիսկերը, բայց այն 
միևնույն ժամանակ փոփոխությանը նախապատրաստվելու և իրականաց-
նելու համար անհրաժեշտ ժամանակ էր պահանջում: Բուհի ղեկավարու-
թյունը և համակարգչային կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատա-
կիցները շատ արագ կարողացան մշակել և ներդնել moodle և ums էլեկտրո-
նային համակարգերը, որոնք հնարավորություն տվեցին դասախոսներին առ-
ցանց տեղադրել առարկայական ծրագրերը, ներբեռնել դասավանդվող ա-
ռարկաներին առնչվող ողջ նյութերը, անհրաժեշտ գրականության ցանկերը, 
հարցաշարերը և էլեկտրոնային կայքերը, միևնույն ժամանակ բացվեցին է-
լեկտրոնային մատյաններ, ըստ մասնագիտությունների և կուրսերի: Այս աշ-
խատանքը ընկալվեց որպես անհրաժեշտություն և հրատապ իրականացվեց, 
ինչը սովորական պայմաններում կպահանջեր ուղղակի հանգիստ և հանգա-
մանալից պատրաստվածություն: Սա կառավարման տեսանկյունից իրավի-
ճակային մոտեցումն է խնդրին, որը պայմանավորված է փոփոխության ան-
հրաժեշտությամբ: Կարելի է ասել, ծրագրային ապահովման տեսակետից, 
ողջ գործիքակազմն արագ ապահովվեց, դասախոսական կազմի համար էլ 
նույն հրատապությամբ բուհի ֆեյսբուքյան սոցիալական հարթակում բացվեց  
ՙՙդասախոսներ՚՚ խումբը, որտեղ հանգամանալից բացատրական աշխա-
տանք տարվեց համապատասխան տեսահոլովակներով էլեկտրոնային այդ 
ծրագրերից օգտվելու համար: Սակայն, այս առումով խնդիր առաջացավ բո-
լոր այն դասախոսների համար, ովքեր միջինից բարձր տարիքային հասա-
կում էին կամ չէին օգտվում սոցիալական այդ հարթակից: Այս խնդիրը, սա-
կայն, չենք կարող համարել դիմադրություն փոփոխությանը, այն ուղղակի 
պայմանավորված էր տարիքային և սոցիալական ցանցերով ավելի պակաս 
շփումներով: Որպես օբյեկտիվ թերություն կարող ենք նշել գիտելիքի պակա-
սը՝ թե ինչպես կատարվեցին այդ փոփոխությունը և իրականացվող փոփո-
խությունների ամրացումն ու հետագա կայունության ապահովումը, քանի որ 
ստացած գիտելիքը միանշանակ անհրաժեշտ է ամրապնդել և պատրաստ 
լինել ապագայում նմանատիպ փոփոխությունների: Եվ որքանով էլ, որ հեռա-
վար ուսուցման համակարգը չի կարող փոխարինել առկա ուսուցման համա-
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կարգին, ամեն դեպքում կրթական համակարգը առանձնապես չտուժեց: Ինչ 
վերաբերում է դասախոսների կողմից ուսանողների մասնակցության ակտի-
վության գնահատմանը, դա էլ փոփոխության տարրերից մեկը հանդիսացավ. 
ուսանողը աստիճանաբար հարմարվեց նաև հեռավար կրթական համակար-
գում դասապրոցեսին ակտիվ մասնակցելու և քննարկումներին մասնակցելու 
պրակտիկային: 

Վերոշարադրյալից կարելի է կատարել հետևություն, որ արդի պայման-
ներում փոփոխությունները ցանկացած կազմակերպության գոյության կա-
րևոր նախապայման են, որոնց արդյունավետ կառավարումը կազմակերպու-
թյանը հնարավորություն է տալիս բացահայտել այն ուղղությունները, որոն-
ցով պետք է շարժվի կազմակերպությունը, մշակել քայլերի ճիշտ հերթակա-
նություն փոփոխությունները կյանքի կոչելու և անընդհատ փոփոխվող միջա-
վայրին դիմակայելու համար: Հարկ է նաև նշել, որ փոփոխությունների գործ-
ընթացը անընդհատ է, այսինքն՝ փոփոխությունները այն նախագծերը չեն, 
որոնք կարող են իրականացվել մեկ կամ մի քանի ամսում, և այնուհետև հա-
մարվեն ավարտված։ Փոփոխությունների կառավարումը դինամիկ գործըն-
թաց է, որն անընդհատ զարգանում է, փոփոխությունները հարկադրված չեն. 
անգամ եթե առկա է ժամանակի սղություն, միևնույն է, փոփոխությունների 
գործընթացները չեն կարող իրագործվել մեկ կամ երկու օրում։ Պահանջվում 
է երկար ժամանակ փոփոխությունները պլանավորելու և արդյունավետորեն 
իրագործելու համար: 

Այսպիսով, ամփոփելով վերը շարադրվածը՝ առաջարկում ենք, որ՝ 
  Ցանկացած կազմակերպություն ունենա նախապես մշակված ռազմա-

վարություն փոփոխություն իրականացնելու համար, 
  Մշակի ուսուցման ու վերապատրաստման հարթակներ, որպեսզի 

պատշաճ ձևով նախապատրաստի իր աշխատակիցներին մոտալուտ փոփո-
խություններին՝ դրանք արդյունավետ կառավարելու համար, 

  Փորձի կանխատեսել արտաքին աշխարհում սպասվող փոփոխու-
թյունները և կազմակերպության գործունեությունը հարմարեցնի այդ փոփո-
խություններին՝ այդպիսով նպաստելով կազմակերպության կայունությանը:  
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Արևիկ Հովհաննիսյան, Գևորգ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 
Փոփոխությունների կառավարումը որպես ժամանակակից 
կազմակերպությունների գոյության կարևոր նախապայման 
Բանալի բառեր. փոփոխությունների կառավարում, կազմակերպություն, 
փոփոխությունների կառավարման մոդել 
 

Սույն հոդվածը նվիրված է միկրոմակարդակում փոփոխությունների կառա-
վարման անհրաժեշտության բացահայտմանը, փոփոխությունների կառա-
վարման տարբեր մոդելների ուսումնասիրությանը: Պարզ է դարձել, որ փո-
փոխությունները ցանկացած կազմակերպության համար անխուսափելի են և 
պարտադիր, որոնց իրականացման գործում օգնության են գալիս փոփոխու-
թյան կառավարման մոդելները: Ուսումնասիրվել են Կ. Լևինի կողմից մշակ-
ված մոդելը և Ջ. Հայեթի կողմից մշակված ADKAR մոդելը, որը դիտարկվել է 
ՀՊՏՀ-ի օրինակով, որտեղ փոփոխությունները, որոնք պայմանավորված էին 
համավարակի տարածմամբ, տեղի ունեցան բավականին արագ: 
 
Arevik HOVHANNISYAN, Gevorg BAGHDASARYAN 
Change management as an important precondition for the existence of modern 
organizations 
Key words. change management, organization,  change management model 
 
This article deals with the identification of the need for change management at the micro 
level, the study of various models of change management. The model developed by Le-
vin and ADKAR model, which clearly defines the sequence of steps for implementing 
changes, and which help the Manager, first of all, correctly plan the upcoming changes, 
then bring them to the end-to achieve the goals set for the organization. Change manage-
ment was observed, for example, at ASUE, where, as in many other organizations, chan-
ges associated with the spread of epidemics were made quite quickly. 
 
Аревик ОГАНЕСЯН, Геворг БАГДАСАРЯН 
Управление изменениями как важное предусловие для существования 
современных организаций 
Ключевые слова: управление изменениями, организация, модель управления изменениями 
 
Эта статья относится к выявлению необходимости управления изменениями на 
микроуровне, изучению различных моделей управления изменениями. Разрабо-
танная Левином модель и модель ADKAR, в которых четко сформулирована пос-
ледовательность шагов по реализации изменений, и которые помогают руково-
дящему лицу, прежде всего, правильно спланировать предстоящие изменения, а 
затем довести их до конца - достижения поставленных перед организацией целей. 
Управление изменениями наблюдалось на примере АГЭУ, где, как и во многих 
других организациях, изменения, связанные с распространением эпидемии, прои-
зошли довольно быстро.  
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ՀՀ-Ի ԵՎ ԵԱՏՄ-Ի ՄԻՋԵՎ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՈՒԴԻՏԻ 
ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 

Արամ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
տնտ.գիտ.թեկ., դոցենտ 

Ռիմա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մ/ճ դասախոս, հայցորդ 

 
Բանալի բառեր. աուդիտ, ԵԱՏՄ, անդամ-պետություն, ծառայություն, 

համաձայնագիր, հաշվեքննիչ պալատ 

 
Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել աուդիտի ոլոր-

տում Հայաստանի և ԵԱՏՄ-ի միջև համագործակցությունը: Հետազոտության 
իրականացման ընթացքում կիրառվել է համեմատական մեթոդը: Եվրասիա-
կան տնտեսական միությունը (ԵԱՏՄ) երիտասարդ ինտեգրացիոն միություն 
է1: Մաքսային միության ռեժիմով այն գործում է 2011 թվականից։ Իսկ տնտե-
սական միության ռեժիմով՝ 2015 թվականից: ԵԱՏՄ-ն, որը հիմնադրվել է 
ըստ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» պայմանագրի, տարա-
ծաշրջանային տնտեսական ինտեգրացիոն կազմակերպություն է՝ օժտված 
միջազգային իրավասուբյեկտությամբ2:  

ԵԱՏՄ-ում ապահովվում է ինչպես ապրանքների, ծառայությունների, 
կապիտալի և աշխատուժի ազատ տեղաշարժը, այնպես էլ համակարգված, 
համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականության վարումը տնտեսու-
թյան բնագավառում: ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է ազգային տնտեսությունների բազ-
մակողմանի արդիականացման, կոոպերացիայի, մրցունակության, բնակչու-
թյան կենսունակության մակարդակների բարձրացման համար կայուն պայ-
մաններ ստեղծելու, ինչպես նաև անդամ-պետությունների մրցակցային առա-
վելությունների օգտագործման հաշվին որակյալ և կայուն տնտեսական աճ 
ապահովելու նպատակով: 

ԵԱՏՄ անդամ երկրների (Հայաստան, ՌԴ, Բելառուս, Ղազախստան, 
Ղրղզստան) աուդիտի բարձրագույն մարմինների միջև համագործակցությու-

                                                             
1 “Евразийский экономический союз” под редакцией Е.Ю. Винокурова, Санкт-
Петербург:ЦИИ ЕАБР, 2017г. стр.11. 
2 Խաչատրյան Մ. «Մաքսային գործ»,  Եր.: Տնտեսագետ, 2019թ., էջ 173: 
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նըն էլ ավելի է խորացել համատեղ աուդիտների շնորհիվ1: Համատեղ աու-
դիտները դյուրին են դարձրել տեղեկատվության և գիտելիքների փոխանա-
կումը, կարողությունների զարգացումը և լավագույն փորձի բացահայտումը: 

Հաշվեքննիչ պալատի պատվիրակությունը յուրաքանչյուր տարի մաս-
նակցում է «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» համաձայնագրով 
նախատեսված ԵԱՏՄ անդամ պետությունների բարձրագույն հաշվեքննիչ 
մարմինների կողմից իրականացվող թվով երկու համատեղ աուդիտի միջո-
ցառումներին հետևյալ թեմաներով՝ 

 ԵԱՏՄ անդամ - պետությունների ներմուծման մաքսատուրքերի (հա-
մարժեք այլ տուրքերի, հարկերի և հավաքագրումների) գումարների հաշվե-
գրում և բաշխում, դրանք որպես եկամուտ, Եվրասիական տնտեսական միու-
թյան անդամ պետությունների բյուջեներ փոխանցում, 

 ԵԱՏՄ բյուջեի միջոցների ձևավորում, կառավարում ու տնօրինում, 
Միության գույքի և այլ ակտիվների օգտագործում: 

ԵԱՏՄ շրջանակում համատեղ աուդիտները կրում են շարունակական 
բնույթ: Աշխատանքներ են տարվում ԵԱՏՄ տարածքում աուդիտորա-
կան գործունեության մասին համաձայնագրի նախագծի վրա2: Այն ու-
ղըղված է աուդիտորական ծառայությունների միասնական շուկայի ձե-
վավորմանը և նախատեսում է ցանկացած անդամ-պետության ան-
ձանց առանց սահմանափակումների և բացառումների աուդիտորա-
կան ծառայություններ մատուցելու և ստանալու իրավունքի տրամա-
դրում, աուդիտորների որակավորման վկայականների ճանաչում, այլ 
անդամ-պետությունների տարածքում մի պետության աուդիտորական 
կազմակերպության կողմից տրվող աուդիտորական եզրակացություն-
ների (հաշվետվությունների) ճանաչում և այլն ։ 

Համաձայնագրի նախագծի աշխատանքների ավարտից հետո կկազմա-
կերպվի մշակման աշխատանքներ՝ 

 աուդիտորական կազմակերպությունների, անհատ աուդիտորների և 
աուդիտորների գրանցման տեղեկատվության փոխանակման կարգը, 

                                                             
1 Հաշվեքննիչ պալատի միջազգային համագործակցության հաշվետվությունը 
http://armsai.am/hy 
2 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/audit_buh_uchet/Pages/default.aspx 
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 աուդիտորական կազմակերպությունների և անհատ աուդիտորների 
աշխատանքի որակի արտաքին վերահսկողության իրականացման լիազոր-
ված մարմինների փոխգործակցության կարգը, 

 աուդիտորական գործունեության կարգավորման համար լիազորված 
մարմինների փոխգործակցության կարգը: 

Աղյուսակի միջոցով ներկայացնենք ԵԱՏՄ անդամ-պետություններում 
աուդիտորական գործունեություն ծավալող աուդիտորական կազմակերպու-
թյունների և անհատ աուդիտորների քանակը: 

Աղյուսակ 1. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում աուդիտորական գործունեություն 
իրականացնող սուբյեկտները (Հայաստան, Բելառուս)1 

 ՀՀ ԲՀ 
01.01.19 01.01.20 01.01.19 01.01.20 

Իրավունք ունեն իրականացնելու աուդիտորական 
գործունեություն /ըստ ռեեստրի տվյալների/ 

30 27 483 406 

այդ թվում՝     
աուդիտորական կազմակերպություն 30 27 84 77 

ֆիզիկական անձինք 01 01 399 329 
Փաստացի իրականացնում են աուդիտորական 

գործունեություն 
30 273 84 396 

այդ թվում՝     
աուդիտորական կազմակերպություն 30 27 84 77 

ֆիզիկական անձինք 0 0 - 319 
 

Աուդիտորական գործունեության սուբյեկտները ԵԱՏՄ երկրներում մա-
տուցում են ծառայությունների հետևյալ տեսակները2. 

 հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունների աուդիտ, 
 աուդիտին առնչվող (վերանայումներ, համաձայնեցված ընթացակար-

գեր, ֆինանսական տեղեկատվության հավաքում), 
  աուդիտորական գործունեության հետ կապված այլ (հաշվապահա-

կան, հարկային, իրավաբանական, կառավարչական խորհրդատվություն, 
հաշվապահական, հարկային հաշվառման ձևավորում, վերականգնում և վա-
րում, հաշվապահական (ֆինանսական), հարկային հաշվետվությունների 

                                                             
1 Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ԱՊՀ անդամ երկրներում աուդիտորական 
ծառայությունների շուկայի վիճակի 2019 թվականի առանձին ցուցանիշների բազայի հիման 
վրա: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СНГ  https://e-cis.info/cooperation/3009/ 
2 https://articlekz.com/article/21165 
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կազմում, հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացում և տեղեկատվա-
կան տեխնոլոգիաների ներդրում, գնահատման ծառայություններ, մասնա-
գետների ուսուցում և աուդիտորական գործունեության հետ կապված ոլորտ-
ներում գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացում, ֆինանսա-
տնտեսական գործունեության վերլուծություն, հարկային և մաքսային վեճերի 
գծով դատական և հարկային մարմիններում ներկայացուցչություն և այլն): 

Աղյուսակ 2. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում աուդիտորական գործունեություն 
իրականացնող սուբյեկտները (Ղազախստան, Ղրղզստան, ՌԴ )1 

 Ղազ.Հ Ղրղ.Հ ՌԴ 
01.01.19 01.01.20 01.01.19 01.01.20 01.01.19 01.01.20 

Աուդիտ.գործ. իրավունք ունեն 
/ըստ ռեեստրի տվյալների/ 

263 319 154 163 
4.7 

հազար 
4.5 

հազար 
այդ թվում՝       

աուդիտորական 
կազմակերպություն 

263 319 119 125 
4.1 

հազար 
3.9 

հազար 
ֆիզիկական անձինք 12992 15642 35 38 

0.6 
հազար 

0.6 
հազար 

Փաստացի իրականացնում են 
աուդիտորական 
գործունեություն 

4 4 154 163 
4.5 

հազար 
4.3 

հազար 

այդ թվում՝       
աուդիտորական 

կազմակերպություն 
  119 125 

4.0 
հազար 

3.8 
հազար 

ֆիզիկական անձինք 4 4 35 38 
0.5 

հազար 
0.5 

հազար 
 

1 Օրենսդրությամբ նախատեսված չէ։ 
2 Ըստ«Աուդիտորական գործունեության մասին» Ղազախստանի օրենքի՝ աուդիտորը աուդի-
տորի թեկնածուների որակավորման հանձնաժողովի կողմից որակավորված ֆիզիկական անձ 
է, որն ստացել է որակավորման վկայական: Աուդիտորական գործունեությամբ զբաղվելու 
իրավունք ունեն դրա իրականացման լիցենզիա ունեցող աուդիտորական կազմակերպություն-
ները: Աուդիտորն կարող է գործել միայն մեկ կազմակերպության կազմում: 
3Կասեցվել է երեք աուդիտորական կազմակերպությունների լիցենզիաների գործողությունը: 
4Տվյալները ներկայացված չեն ։ 

 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 1-ից և 2-ից, 01.01.2020թ-ի դրությամբ Հա-
յաստանում 3 աուդիտորական կազմակերպությունների լիցենզիայի գործո-

                                                             
1 Կազմվել է հեղինակների կողմից՝ ԱՊՀ անդամ երկրներում աուդիտորական 
ծառայությունների շուկայի վիճակի 2019 թվականի առանձին ցուցանիշների բազայի հիման 
վրա: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СНГ  https://e-cis.info/cooperation/3009/ 
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ղությունը կասեցվել է, Բելառուսում փաստացի աուդիտորական գործունեու-
թյուն իրականացնող կազմակերպությունների թիվը նվազել է: ՌԴ-ում դրանց 
թիվը նվազել է, իսկ Ղրղզստանի Հանրապետությունում՝ աճել է: 

Աղյուսակ 3. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում մատուցված աուդիտորական 
ծառայությունների ծավալը (ՀՀ (դրամ), ԲՀ (բել.ռուբլի))1 

2020թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
ՀՀ ԲՀ 

2018 2019 2018 2019 
Մատուցած աուդիտ. ծառ.երի ծա-

վալը' ընդ., մլն. ազգային դրամական 
միավորով (մլն ԱՄՆ դոլար) 

2437,4 մլն  
(4,9 մլն. $) 

 

4862, 3 մլն  
(10,1 մլն. $) 

 

62,8 մլն. 
(29,1 մլն. $) 

 

71,7 մլն. 
(34,1 մլն. $) 

 

Մատուցված աուդիտ. ծառ.երի ընդհ. 
ծավալում աուդիտի ծառ.երի 

մասնաբաժինը, % 
96,2% 47,1% 47,2% 43,9% 

Այլ ծառ.երի մասնաբաժինը աուդիտ. 
ծառ.երի ընդհ. ծավալում, % 

3,8% 52,9% 52,8% 56,1% 
 

Աղյուսակ 4. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում մատուցված աուդիտորական ծառա-
յությունների ծավալը (Ղազ.Հանր.( տենգե), Ղրղզ.Հանր.(սոմ), ՌԴ (ռուբլի))2 

2020թ. հունվ. 1-ի դրությամբ Ղազ.Հանր. Ղրղզ.Հանր. ՌԴ 

Մատուցած աուդիտ.ծառ.երի ծա-
վալը' ընդ.,մլն.ազգային դր. 
միավորով (մլն ԱՄՆ դոլար) 

23136,3 մլն. 
(60,2 մլն. $) 

1286,3 մլն. 
(3,4 մլն. $) 

 
397,4 մլն. 
(5,7 մլն. $) 

 

438, 9 մլն. 
(6,3 մլն. $) 

58490 մլն. 
(841,9 մլն. $) 

56965,7 մլն. 
(920,2 մլն. $) 

Մատուցված աուդիտ. ծառ.երի 
ընդհ. ծավալում աուդիտի ծառ.երի 

մասնաբաժինը, % 
76% 96% 52,2% 61% 50,1% 50,9% 

Այլ ծառ.երի մասնաբաժինը 
աուդիտ.ծառ.երի ընդհ.ծավալում, % 

24% 4% 47,8% 39% 49,9% 49,1% 

Ինչպես երևում է աղյուսակ 3-ից, մատուցված աուդիտորական ծառայու-
թյունների ծավալը Հայաստանում 2019թ. աճել է ի տարբերություն 2018թ.՝  
5,2 մլն $-ով: Բելառուսում նույն ծառայությունների ծավալը 2019թ. աճել է ի 
տարբերություն 2018թ.՝ 5 մլն $-ով: Աղյուսակ 4-ից երևում է, որ Ղազախս-
տանում դրանց ծավալը 2019թ. նվազել է 2018թ. համեմատ՝ 56,8 մլն $-ով: 

                                                             
1 Կազմել են հեղինակներն՝ ԱՊՀ երկրներում աուդիտորական ծառայությունների շուկայի 
վիճակի 2019թ. առանձին ցուցանիշների բազայի հիման վրա: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СНГ  
https://e-cis.info/cooperation/3009/ 
2 Կազմել են հեղինակները նույն աղբյուրի տվյալներով: 
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Ղրղզստանում այդ ծավալը 2019թ. աճել է 2018թ. համեմատ՝ 0,6 մլն $-ով, 
իսկ ՌԴ-ում աճել է 78,3 մլն $-ով: 

Աղյուսակ 5. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ստուգված կազմակերպությունների 
(հաճախորդների) քանակը (ՀՀ, Բելառուսի Հանրապետություն) 1 

2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
ՀՀ ԲՀ1 

2018 2019 2018 2019 

Հաճախորդներ, որոնց հաշվետվ.երը ստուգված են  
/ տրված աուդիտ. եզր.երի քանակը 786 852 4920 5057 

հմպ տեսակի աուդիտ. եզրերի բաժինը տրված աուդիտ. 
եզր.երի ընդհ. քանակում, %: 

100% 100% 100% 100% 

դրական կարծիքի արտահայտմամբ, % 91,3% 92,1% 49,1% 53,8% 
վերապահումով դրական կարծիքով, % 7,8% 7,2% 27,6% 23,8% 

բացասական  կարծիքի արտահայտմամբ, % 0,4% 0,4% 0,3% 0,6% 
կարծիք արտահայտելուց հրաժարմամբ, % 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 

հատուկ աուդիտ. առաջադր.երի վեր. աուդիտ. եզր.եր - - 22,7 21,5 
 

1Նշված է աուդիտ. կազմակերպությունների տված աուդիտ. եզրակացությունների քանակը: 

Աղյուսակ 6. ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ստուգված կազմակերպությունների 
(հաճախորդների) քանակը (Ղազ.Հանր., Ղրղզ.Հանր., ՌԴ) 2 

2020թ-ի հունվարի 1-ի դրությամբ 
Ղազ.Հանր. Ղրղզ.Հանր. ՌԴ 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Հաճախորդներ, որոնց հաշվետվ.երը 
ստուգված են  

/ տրված աուդիտ. եզր.երի քանակը 

8055/ 
4211 

11219/ 
1579 

811/ 
423 

697/ 
425 

78688/ 
82772 

79528/ 
83919 

հմպ տեսակի աուդիտ. եզրերի բաժինը 
տրված աուդիտ. եզր.երի ընդհ. քանակում, %:

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

դրական կարծիքի արտահայտմամբ, % 76,6% 65,7% 85,1% 81,9% 80,8% 82,3% 
վերապահումով դրական կարծիքով, % 22,5% 31,2% 14,2% 17,9% 18,0% 16,6% 

բացասական  կարծիքի արտահայտմամբ, % 0,4% 2,1% 0,5% 0% 0,8% 0,7% 
կարծիք արտահայտելուց հրաժարմամբ, % 0,5% 1% 0,2% 0,2% 0,4% 0,4% 

հատուկ աուդ.առաջադր.վեր.աուդիտ. եզր.եր - - - - - - 
 

Ինչպես երևում է աղյուսակներ 5-ից և 6-ից, ԵԱՏՄ պետություններում 
գերակշռում են աուդիտորական եզրակացության «դրական կարծիքի արտա-

                                                             
1 Կազմել են հեղինակներն՝ ԱՊՀ երկրներում աուդիտ. ծառայությունների շուկայի վիճակի 
2019թ. առանձին ցուցանիշների բազայի հիման վրա: ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ СНГ  https://e-
cis.info/cooperation/3009/ 
2 Կազմել են հեղինակները՝ նույն աղբյուրի տվյալներով: 
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հայտմամբ» տեսակը, այնուհետև «վերապահումով դրական կարծիքի ար-
տահայտմամբ» տեսակը, հետո «բացասական կարծիքի արտահայտմամբ» 
տեսակը: Հայաստանում աուդիտորական եզրակացության «դրական կարծի-
քի արտահայտմամբ» տեսակը 2019թ. աճել է 0,8%-ով: Բելառուսում նույն տե-
սակը 2019թ. աճել է 4,7%-ով, ՌԴ-ում՝ 1,5%-ով, Ղազախստանում 10,9%-ով, 
իսկ Ղրղզստանում այդ տեսակը 2019թ. նվազել է և 3,2%-ով: 

2018-2020թթ. իրականացվել են անդամ-պետությունների տարածքնե-
րում աուդիտի միջազգային ստանդարտների ճանաչումն ապահովող նորմա-
տիվ իրավական ակտերում փոփոխությունները, ինչպես նաև աուդիտի մի-
ջազգային ճանաչված ստանդարտների ռուսերենով և անդամ-պետություն-
ների պետական լեզուներով հասանելիության ապահովումը: 

Աուդիտի ոլորտում ծառայությունների միասնական շուկայի ձևավորման 
ազատականացման ծրագրի համաձայն (հաստատվել է Եվրասիական տըն-
տեսական բարձրագույն խորհրդի 2016թ. դեկտեմբերի 26-ի №22 որոշմամբ) 
աուդիտորական ծառայությունների միասնական շուկայի գործունեության 
մեկնարկը նախատեսված է 2022 թվականից1: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 http://www.eurasiancommission.org/ru/act/finpol/dofp/audit_buh_uchet/Pages/default.aspx 
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Արամ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ, Ռիմա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՀ-ի և ԵԱՏՄ-ի միջև համագործակցությունը աուդիտի ոլորտում 
Բանալի բառեր. աուդիտ, ԵԱՏՄ, անդամ-պետություն, ծառայություն, 
համաձայնագիր, հաշվեքննիչ պալատ 
 

Իրականացված վերլուծության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացու-
թյան, որ ԵԱՏՄ անդամ-պետություններում աուդիտորական գործունեության 
ոլորտում համագործակցությունը դեռևս վերջնական փուլին չի հասել: Մա-
տուցված աուդիտորական ծառայությունների ծավալը աճել է, միայն Ղազախ-
ստանում այն նվազել է: Առաջարկվում է ԵԱՏՄ պետությունների բարձրա-
գույն հաշվեքննիչ մարմինների կողմից ստեղծել մշտական հանձնաժողով, 
որը կզբաղվի անդամ-պետություններում աուդիտորական գործունեություն-
ների օրենսդրական կարգավորումներով, Աուդիտի միջազգային ստանդար-
տըների վերջնական ներդրմամբ, կիրականացնի աուդիտի ոլորտի մասնա-
գետների վերապատրաստումը և որակավորումը, տրամադրի ԵԱՏՄ անդամ-
պետությունների տարածքում գործող լիցենզիա:  
 

Арам КАРАПЕТЯН, Римма МАРГАРЯН 
Сотрудничество между Арменией и ЕАЭС в сфере аудита 
Ключевые слова: аудит, ЕАЭС, служба, соглашение, аудиторская палата 
 

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что сотрудничество в 
сфере аудиторской деятельности в государствах-членах ЕАЭС пока не дошло до 
финальной стадии. Как видно из анализа, объем аудиторских услуг, оказанных в 
государствах-членах ЕАЭС, вырос, только в Республике Казахстан он снизился. 
Вид аудиторского заключения  “с выражением положительного мнения ”, в про-
центном выражении в РА, РФ и Республике Беларусь вырос, а в Республике Ка-
захстан и Кыргызской Республике снизился. Предлагается создать постоянную 
комиссию высшими аудиторскими органами государств-членов ЕАЭС. 
 

Aram KARAPETYAN, Rima MARGARYAN   
Cooperation between RA and the EAEU in the field of audit 
Key words: audit, EAEU, member state, service, agreement, audit chamber 
 

As a result of the analysis, we came to the conclusion that cooperation in the field of 
audit activities in the EAEU member states has not yet reached the final stage. As can be 
seen from the analysis, the volume of audit services provided in the EAEU member 
states has increased, only in the Republic of Kazakhstan it has decreased. Type of audit 
opinion “expressing a positive opinion, ”in percentage terms in RA, RF and the Repub-
lic of Belarus have grown, and in the Republic of Kazakhstan and the Kyrgyz Republic 
have decreased. It is proposed to create a permanent commission by the supreme audit 
institutions of the EAEU member States. 
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ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ԱՈՒԴԻՏԻ ՓՈԽԱԴԱՐՁ ԿԱՊԸ 
 

Ռիմա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մ/ճ դասախոս, հայցորդ 

  
Բանալի բառեր. հաշվապահական հաշվառում, աուդիտ, աուդիտորական 

եզրակացություն, հաշվապահ, ֆինանսական հաշվետվություն, խորհրդատու- 
աուդիտոր 

 
Հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և ներկայացնել երկու կարևոր 

գործունեությունների՝ հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի փոխադարձ 
կապը: Հետազոտության խնդիրն է հասկանալ փոխադարձ կապի ազդեցու-
թյունը երկու գործունեություների վրա էլ: Հետազոտության իրականացման 
ընթացքում կիրառվել է համեմատական մեթոդը: 

Աուդիտն աուդիտի ենթարկվող անձի ֆինանսական հաշվետվություննե-
րում ներկայացված տեղեկատվության ստուգումն է այդ տեղեկատվության 
արժանահավատության վերաբերյալ անկախ կարծիք արտահայտելու նպա-
տակով, որն իրականացվում է աուդիտորական եզրակացություն տրամա-
դրելու միջոցով1: Հաշվապահական հաշվառումը կազմակերպության ակտիվ-
ների, սեփական կապիտալի, պարտավորությունների վիճակի ու շարժի, ինչ-
պես նաև եկամուտների և ծախսերի վերաբերյալ դրամական արտահայտու-
թյամբ տեղեկատվության հավաքման, գրանցման և ընդհանրացման համա-
կարգն է գործառնությունների, այլ դեպքերի և իրադարձությունների համընդ-
հանուր և փաստաթղթային հաշվառման միջոցով2։ Այս երկու գործունեու-
թյունները գործում են առանձին, սակայն ունեն հատման եզրեր։  

Ինչպես երևում է սահմանումներից, աուդիտը կախված է հաշվապահա-
կան հաշվառման տվյալներից։ Հաշվապահական հաշվառման ճիշտ վարու-
մից է կախված հետագայում աուդիտորի կողմից կազմվող աուդիտորական 
եզրակացությունը։  

Փորձենք գծապատկերի միջոցով ներկայացնել նրանց փոխադարձ կա-
պը։ 

                                                             
1 «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 04 12 2019թ, հոդված 10 
2 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 04 12 2019թ, հոդված 3 
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Գծապատկեր 1  Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի փոխադարձ կապը1 

Փոխադարձ կապը ներկայացված է  3 ընդհանուր  քայլերով, սակայն 
քայլերից յուրաքանչյուրն իր մեջ ընդգրկում է բազմաթիվ գործողություններ։ 

Քայլ 1՝ կազմակերպության կազմած ֆինանսական հաշվետվություններ։ 
Քայլ 2՝ աուդիտորական կազմակերպության կողմից ֆինանսական 

հաշվետվությունների անկախ ստուգում։ 
Քայլ 3՝ աուդիտորական կազմակերպության կողմից աուդիտորական 

եզրակացության տրամադրում։ 
Քայլ 1-ի ժամանակ իրականացվում են հետևյալ փոխկապակցված հա-

ջորդական գործողությունները  
 Նոր ստեղծված կազմակերպությունում ստեղծվում է «Հաշվապահու-

թյուն» կառուցվածքային ստորաբաժանումը։ 
 «Հաշվապահության» աշխատակիցների կողմից ի դեմս գլխավոր հաշ-

վապահի՝ կատարվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում կատար-
ված գործառնությունների փաստաթղթավորում և գրանցում։ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում կազմվում է կազմակերպու-
թյան ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթը՝ օրենսդրության պահան-
ջըներին համապատասխան։ 

Քայլ 2-ի ժամանակ իրականացվում են հետևյալները  
 Ստուգվող կազմակերպության և աուդիտորական կազմակերպության 

նոր ծանոթացման ժամանակ կազմվում է նամակ-պարտավորագիր։ 
 Համաձայնության ժամանակ կազմվում է աուդիտորական պայմանա-

գիրը և ստորագրվում է։ 

                                                             
1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից: 

3 

2 1 

Ֆինանսական 
հաշվետվություններ 

Աուդիտորական 
կազմակերպություն 

Ստուգվող 
Կազմակերպություն 
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 Աուդիտորական կազմակերպության կողմից կազմվում է աուդիտի պը-
լանը և ծրագիրը։ 

 Կատարվում է ֆինանսական հաշվետվությունների ստուգում։ 

Քայլ 3-ի ժամանակ իրականացվում են հետևյալները  
 Տրամադրվում է աուդիտորական եզրակացություն։ 
 Կազմվում է աուդիտորական հաշվետվություն 2 օրինակից, որից մեկը 

մնում է ստուգվող կազմակերպության մոտ, իսկ մյուսը՝ աուդիտորական կազ-
մակերպության։ 

Քայլերը ներկայացված են ընդհանրացված կարգով։ Ամեն անգամ քայ-
լերի շրջապտույտը կատարվում է մեկ անգամ և փակ շղթայով, քանի որ հա-
ջորդ աուդիտորական ստուգումը կարող է ներառել այլ ոլորտներ և կատար-
վել մեկ այլ աուդիտորական կազմակերպության կողմից։ Գլխավոր հաշվա-
պահի մասնագիտական գիտելիքներից և աշխատան-քային փորձից է մեծա-
պես կախված ֆինանսական հաշվետվությունների ճիշտ կազմումը։ Նա պա-
տասխանատու է հաշվապահական հաշվառում վարելու և ֆինանսական 
հաշվետվությունները ժամանակին պատրաստելու համար1։ Նոր ստեղծված 
կազմակերպության համար կարևոր է աուդիտի անցկացումը։ Աուդիտի ժա-
մանակ կարող են ի հայտ գալ տարբեր հարցեր, որոնց կպատասխանեն աու-
դիտորները։ Ամեն հաջորդ ստուգմանը նախապատրաստվելուց կազմակեր-
պությունն ավելի հանգիստ է ընդունում աուդիտորներին։ Փորձի փոխանա-
կումը օրենսդրության շրջանակներում էլ ավելի է «ընկերացնում» աուդիտո-
րին և հաշվապահին։ Ի վերջո հաշվապահների և աուդիտորների աշխատան-
քի արդյունքից է կախված, թե կազմակերպության ինչ ներդրողներ կհայտ-
նըվեն։ Հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթից և 
աուդիտորական եզրակացությունից է կախված ներդրողների կարծիքը և 
պատրաստակամությունը՝ ներդրում կատարելու։ Աուդիտորական գործընթա-
ցում ուսումնասիրվում ու գնահատվում է պատվիրատու կազմակերպության 
հաշվապահական հաշվառման և ներքին վերահսկողության համակարգերի 
արդյունավետությունը2: Աուդիտորը պետք է համոզված լինի, որ համակարգը 
հավաստիորեն է արտացոլում պատվիրատուի տնտեսական գործունեությու-
նը: Տնօրենները պարտավոր են վարել գրանցումների այնպիսի համակարգ, 

                                                             
1 «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 04 12 2019թ, հոդված 9: 
2 «Աուդիտ» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան: «Տնտեսագետ», 2016թ, Էջ 67: 
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որը ճշգրիտ գրանցում է բոլոր այն գործառնությունները, որոնք օգտագործ-
վում են տարեկան ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելիս1, որոնք 
պետք է համապատասխանեն օրենսդրության և հաշվապահական հաշվառ-
ման ստանդարտներին: Աուդիտորներն առնչվում են նշված աշխատանքների 
արդյունքների հետ և որոշում՝ արդյոք ֆինանսական հաշվետվությունները 
տալիս են «ճշմարիտ և իրական պատկերը»: Այդպիսի եզրահանգման հա-
մար պետք է ունենալ հաշվապահական հաշվառման խորը գիտելիքներ և 
հմտություններ, իսկ տնօրենները կխորհրդակցեն աուդիտորների հետ հաշ-
վառման քաղաքականությանը հետևելու առումով: Աաուդիտորները պետք է 
զերծ մնան հաշվապահական գործառույթներից և ուսումնասիրեն բաժնետե-
րերին տրվող ֆինանսական հաշվետվությունները: 

Հաշվապահական հաշվառումը պետք է զարգանա, կատարելագործվի ՝ 
հաշվի առնելով կազմակերպությունների արդի կառավարման համակարգի 
տեղեկատվական պահանջները2։ Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտո-
րական գործի կարգավորման իրավական դաշտը, որոշ բացառությամբ, գրե-
թե նույնն է։ Վերը նշվածը ներկայացնենք գծապատկերի միջոցով։ 

Հաշվապահական 
հաշվառում                                                                          Աուդիտ 

 

 

 

 

 

 

 
Գծապատկեր 2  Երկու գործունեությունների կարգավորման իրավական 

հիմքերը3 

                                                             
1 «Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն» ուսումնական ձեռնարկ, Երևան: «ԱԱԱԱ» 
հաշվապահության ուսումնա-հրատարակչական կենտրոն, 2002թ, Էջ 6: 
2 Алборов Р.А. “Теория бухгалтерского учета” учебное пособие. 3-е изд.,перераб. и доп.-
Ижевск:ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 2016г., стр. 19. 
3 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից: 

 «Հաշվ. հաշվառման մասին» 
ՀՀ օրենք, 
 Հաշվ. հաշվառմանը վերա-

բերող այլ օրենքներ, 
հրամաններ, որոշումներ, 
 ՀՀՄՍ-ներ, 
 ՖՀՄՍ-ներ 

 «Աուդիտորական    
գործունեության  
մասին» ՀՀ օրենք, 
 ԱՄՍ-ներ          

 «Հաշվապահական հաշվառ-
ման մասին» ՀՀ օրենք, 
 Հաշվապահական հաշվառ-

մանը վերաբերող այլ օրենք-
ներ, հրամաններ, որոշումներ, 
 ՀՀՄՍ-ներ, 
 ՖՀՄՍ-ներ 

«Հաշվ. հաշվառման և 
աուդիտորական գործու-
նեության կարգավորման և 
հանրային վերահսկո-
ղության մասին» ՀՀ օրենք
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Ինչպես երևում է գծապատկերից աուդիտորական գործունեության 
կարգավորման իրավական հիմքը իր մեջ ներառում է հաշվապահական հաշ-
վառմանը վերաբերող Աուդիտի միջազգային ստանդարտները (ԱՄՍ-ներ)։ Ել-
նելով աուդիտի պլանից և ծրագրից՝ աուդիտորն ընտրում է համապատաս-
խան ԱՄՍ-ն։ Իսկ 2019թ. դեկտեմբերի 4-ին ընդունված ՀՀ օրենքը «Հաշվա-
պահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և 
հանրային վերահսկողության մասին» կարգավորում է հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտի ոլորտները։ 

Հանրային վերահսկողության խորհուրդը հաշվապահական հաշվառ-
ման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման նկատմամբ հանրա-
յին վերահսկողության գործառույթներ իրականացնելու նպատակով ֆինանս-
ների նախարարությանը կից ստեղծված մարմին է1: Հանրային վերահսկողու-
թյան խորհուրդը գործում է հասարակական հիմունքներով: Հանրային վերա-
հըսկողության խորհրդի խնդիրներն են2`  

1) հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության 
բնագավառների զարգացման համար անհրաժեշտ պայմանների ապահո-
վումը, այդ բնագավառների կարգավորման նկատմամբ հանրային վերահըս-
կողության գործառույթների իրականացումը. 

 2) մասնագիտացված կառույցի գործառույթների նկատմամբ վերահըս-
կողության իրականացումը.  

3) աուդիտորական կազմակերպությունների և աուդիտորների կողմից 
մատուցվող աուդիտորական ծառայության որակի հսկողության պահանջնե-
րի պահպանման արտաքին գնահատման ապահովումը. 

 4) փորձագետ հաշվապահների և աուդիտորական կազմակերպությու-
նում չաշխատող աուդիտորներին ներկայացվող պահանջների պահպանման 
արտաքին գնահատման ապահովումը.  

5) հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության ի-
րավական կարգավորման համակարգի կատարելագործումը՝ ելնելով ֆինան-
սական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների և աուդիտորա-
կան գործունեության միջազգային ստանդարտների պահանջներից: 

                                                             
1 «Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և 
հանրային վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 04 12 2019թ, հոդված 5: 
2 Նույն տեղը, հոդված 6: 
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2019 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունված «Աուդիտորական գործու-
նեության  մասին» ՀՀ օրենքի 25-րդ հոդվածի 2-րդ կետի համաձայն որակա-
վորման քննության դիմողը որակավորվում է, երբ որակավորումը ստանալու 
պահին նա ունի աուդիտորական ծառայության իրականացման կամ հաշվա-
պահական հաշվառման վարման և ֆինանսական հաշվետվությունների 
պատրաստման հետ կապված առնվազն 3 տարվա աշխատանքայի փորձ, 
ընդ որում առնվազն 1 տարվա աուդիտորական ծառայության իրականաց-
մանը վերաբերող։ 

Աուդիտոր աշխատելու համար կարևորվում է, որպեսզի անձը լինի 
հաշվապահ և ունենա առնվազն 3 տարվա աշխատանքային փորձ։ 

Առևտրային կազմակերպությունների ղեկավարներին առաջարկվում է 
որպես խորհրդատու  աշխատանքի ընդունել աուդիտորի, ով, ելնելով իր գի-
տելիքներից և մասնագիտական ու աշխատանքային փորձից, վերահսկողու-
թյուն կիրականացնի հաշվապահների գործունեության մասով։ Այս պաշտոնը 
պետք չէ շփոթել ներքին աուդիտորի հետ։ 

Ըստ «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքի, ընդունված 12 դեկտեմբերի 
2010թվականի, ներքին աուդիտը դա անկախ, օբյեկտիվ հավաստիացման և 
խորհրդատվական գործառույթ է, որն ուղղված է կազմակերպության գործու-
նեության արդյունքի մեծացմանը և բարելավմանը: Այն աջակցում է կազմա-
կերպությանը հասնել իր նպատակներին` կազմակերպության ռիսկերի կա-
ռավարման, հսկողության ու կառավարչական գործընթացների համակարգ-
ված և կանոնակարգված գնահատման ու բարելավման միջոցով1: 

Ներքին աուդիտն իրականացվում է ներքին աուդիտի ռազմավարական 
և տարեկան ծրագրերի հիման վրա` կազմակերպության ղեկավարությանը 
հավաստիացման կամ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցելու մի-
ջոցով։ Վերոնշյալ օրենքը սահմանում է հանրային հատվածի կազմա-
կերպությունների ներքին աուդիտի սկզբունքները, բնույթը, շրջանակը, 
համակարգը։ 

Հանրային հատվածի կազմակերպություններ են2` 

                                                             
1 «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 12 12 2010թ, հոդված 2, 2-րդ կետ 
2 «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենք, ընդունված 12 12 2010թ, հոդված 2, 1-ին կետ: 
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ա) ՀՀ Սահմանադրությամբ և ՀՀ օրենքներով նախատեսված պետա-
կան կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

բ) պետության կամ համայնքների հիմնարկներ, 
գ) պետական և համայնքների ոչ առևտրային կազմակերպություններ, 
դ) հիսուն տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքային մասնակցու-

թյամբ կազմակերպություններ։ 

Առևտրային կազմակերպությունների համար խորհրդատու-աուդիտորի 
պաշտոնը ունի մի քանի առավելություններ։ Դրանք են՝ 

1. Ժամանակը թանկ է, և պետք չէ ժամանակ կորցնել, ընտրելով առա-
վել հեղինակավոր աուդիտորական կազմակերպության, որպեսզի այն իրա-
կանացնի ստուգում։ 

2. Աուդիտորական կազմակերպությանը տրվելիք ծառայության վճարը 
կարող է ավելի բարձր լինել, քան խորհրդատու-աուդիտորի աշխատավարձը, 
որը կազմակերպության համար հավելյալ ծախս կլինի։ 

3. Ցանկացած պահի կազմակերպության ղեկավարը կարող է խորհըր-
դատու-աուդիտորից տեղեկատվություն ստանալ ֆինանսատնտեսական գոր-
ծունեության վերահսկողության մասին։ 

4. Խորհրդատու-աուդիտորը պետք է ազատ լինի իր որոշումների մեջ և 
կախվածություն չունենա ո՛չ կազմակերպության ղեկավարից, ո՛չ էլ հաշվա-
պահից։  

Այս առավելությունները չի ենթադրում, որ հաշվապահի աշխատանքը 
նսեմացվում է։ Կարող է հաշվապահը չկանխամտացված սխալ անել, որը ա-
րագ կարգով կգտնի խորհրդատու-աուդիտորը: 
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Ռիմա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի փոխադարձ կապը 
Բանալի բառեր. հաշվապահական հաշվառում, աուդիտ, աուդիտորական եզրակա-
ցություն, հաշվապահ, ֆինանսական հաշվետվություն, խորհրդատու- աուդիտոր 
 

Իրականացված վերլուծության արդյունքում հանգել ենք այն եզրակացու-
թյան, որ հաշվապահական հաշվառումը և աուդիտը փոխադարձ և փոխլը-
րացնող գործունեություններ են: Լինելով փոխադարձ և փոխլրացնող գործու-
նեություններ՝ այդ ոլորտների մասնագետների աշխատանքներն էլ են լրաց-
նում իրար: Առաջարկվում է առևտրային կազմակերպություններում ստեղծել 
նոր պաշտոն՝ խորհրդատու-աուդիտոր։ Մեր կարծիքով նրա կատարած աշ-
խատանքն առավել ընդգրկուն տարբերակով կարտացոլի հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտի փոխադարձ կապը։ Խորհրդատու-աուդիտորը մի-
ջանկյալ օղակ է հանդիսանում առևտրային կազմակերպության ղեկավարի և 
հաշվապահի միջև։ Կարևորվում է  աուդիտորի և հաշվապահի միջև կապը։  
 

Римма МАРГАРЯН 
Взаимная связь бухгалтерского учета и аудита 
Ключевые слова: бухгалтерский учет, аудит, аудиторское заключение, бухгалтер, 
финансовый отчет, консультант-аудитор 
 

В результате проведенного анализа мы пришли к выводу, что бухгалтерский учет 
и аудит-взаимная и взаимодополняющая деятельность. Будучи взаимной и взаи-
модополняющей деятельностью, работа специалистов этих сфер дополняют друг 
друга. Предлагается создать новую должность в коммерческих организациях-кон-
сультант-аудитор. По нашему мнению, проделанная  работа более широким 
образом отразит взаимную связь бухгалтерского учета и аудита. Консультант-ау-
дитор является промежуточным звеном между руководителем и бухгалтером ком-
мерческой организации. Он в любой момент может консультировать даже для 
решения кажущегося на первый взгляд трудным вопросам. Отмечена важность 
обмена опытом между консультантом-аудитором и бухгалтером. 
 

Rima  MARGARYAN   
Mutual relationship of accounting and auditing 
Key words: accounting, audit, audit report, accountant, financial statement, consultant-auditor 
 

As a result of our analysis, we came to the conclusion that accounting and auditing are 
mutual and complementary activities. Being a mutual and complementary activity, the 
work of specialists in these areas complement each other. It is proposed to create a new 
position in commercial organizations- consultant-auditor. In our opinion, the work done 
will more broadly reflect the mutual relationship between accounting and auditing. The 
consultant-auditor is an intermediate link between the manager and the accountant of a 
commercial organization. He can advise at any time even to solve seemingly difficult 
issues. The importance of the exchange of experience between the consultant-auditor 
and the accountant was noted. 
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ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Շուշան ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. արտաքին միջավայր, փոփոխությունների կառավարում, մոդելներ, 

ռազմավարություն, անձնակազմ, դիմադրություն 

 
Եթե ժամանակակից արագ զարգացող աշխարհում կազմակերպությու-

նը ձգտում է ոչ միայն գոյատևման, այլև զարգացման, ապա անհրաժեշտ է 
մշտապես հարմարվել արտաքին միջավայրի փոփոխություններին. օրեցօր 
զարգացող տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մշտապես նոր մարտահրա-
վերներ են նետում: Վերլուծելով արտաքին միջավայրի պահանջները և արդի 
գործարար աշխարհը` կազմակերպության ղեկավարների առջև խնդիր է դըր-
վում պլանավորել ու կյանքի կոչել փոփոխություններ, որոնք ուղղված կլինեն 
կազմակերպության ճկունության բարձրացմանը, արտաքին միջավայրի պա-
հանջներին հարմարվելու կարողությունների զարգացմանը, ստեղծված հնա-
րավորությունների օգտագործմանը և գոյություն ունեցող սպառնալիքների 
հնարավորինս չեզոքացմանը: Կազմակերպության` փոփոխություններին չը-
պատրաստվելու, նոր միտումները հնարավորինս վաղ չկանխատեսելու ան-
կարողության մեղքն ընկնում է միայն կառավարման վրա. Փոփոխություննե-
րի կառավարման արդյունավետության շարժիչ ուժը խելամիտ կառավարումն 
է՝ ռեսուրսներն ընդլայնելու և դրանք արդյունավետ օգտագործելու միջոցով:  

Ղեկավարության կողմից փոփոխությունների գիտակցումը նշանակում է 
փոփոխությունների կառավարման որոշիչ փուլի` նախաձեռնման սկիզբ: Դրա 
համար առիթ կարող է հանդիսանալ կազմակերպության գործունեության 
պլանավորված և իրական ցուցանիշների միջև խզումը: Հենց այս փուլում են 
մշակվում արտաքին միջավայրի պահանջներին կազմակերպության պա-
տասխանը, որը ենթադրում է նոր մոտեցումների և գաղափարների փնտրում, 
որոնք կազմակերպություններում կարող են ներառել այնպիսի ուղղություն-
ներ, ինչպիսիք են զարգացման ծրագրերի մշակումը, կազմակերպական և 
նորամուծական գործառույթների իրականացումը, դրանց մասնակիցների 
գործողությունների համակարգումը, որոշումների ընդունումը, վերջիններիս 
կատարման վերահսկողությունը, ֆինանսական կայունության, իրացվելիու-
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թյան, զարգացման հեռանկարների ապահովման և մարտավարական խըն-
դիրները լուծելու և ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար ֆի-
նանսական, մարդկային ռեսուրսների կառավարման, ժամանակակից տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների ներդրման գործընթացները և այլն: 

Տնտեսագիտության գրականության մեջ «փոփոխությունների կառավա-
րում» եզրույթի վերաբերյալ կան բազմաթիվ սահմանումներ: Ըստ միջազգա-
յին փորձագետ Ջանեթ Փութի՝ փոփոխությունների կառավարումը հմտու-
թյուններ ու գիտելիք է՝ ապահովելու կազմակերպության արդյունավետ ար-
ձագանքն այն միջավայրին, որում աշխատում է. «Մերօրյա արագորեն փո-
փոխվող բիզնես միջավայրում կառավարիչները կրում են փոփոխություններն 
հաջողությամբ իրականացնելու պատասխանատվությունը»1 ։ 

Մեկ այլ սահմանման համաձայն՝ փոփոխությունների կառավարումը 
կազմակերպության նպատակների, գործընթացների, նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրման և/կամ վերափոխման հետ կապված համակարգված մոտեցում է 2: 
Որքան էլ պարզ է գիտակցել փոփոխությունների կառավարման անհրաժեշ-
տությունը, նրա իրագործման համակարգային մեթոդ գտնելը իրական մար-
տահրավեր է: Առաջանում են հարցեր՝ «որտեղի՞ց սկսել բարեփոխումները», 
«կառավարման ո՞ր օղակն է ավելի կարևոր», «ինչպե՞ս գնահատել փոփոխու-
թյունների կառավարման համակարգի արդյունավետությունը» և այլն: Սրանց 
պատասխանների համար տարբեր ժամանակներում էմպիրիկ հետազոտու-
թյուններով մշակվել և արդյունավետ կիրառվել են փոփոխությունների կառա-
վարման բազմաթիվ մոդելներ: Այս հոդվածի տեսական, տեղեկատվական և 
մեթոդաբանական հիմք են տարբեր հեղինակների գիտական մշակումները, 
որոնց գիտափորձի արդյունքներով՝ կատարել ենք փոփոխությունների կա-
ռավարման որոշ մոդելների համեմատական վերլուծու-թյուն և վեր հանել 
դրանց առանձնահատկությունները, առավելություններն ու թերությունները: 

Փոփոխությունների կառավարման ամենատարածված ու արդյունավետ 
գործող մոդելներից է՝ Կուրտ Լեվինի փոփոխությունների կառավարման մո-
դելը (Lewin’s Change Management Model), որը մշակվել և ստեղծվել է 1940-
ականներին և մինչ այժմ պահպանում է իր արդիականությունը: Ֆիզիկոս, 

                                                             
1 Janet Poot,  A Different Kind of Leader: Accelerating Progress in a World of Disruption, 
Paperback,  March 13, 2018, 210p. 
2 V.Brunskill, M.K.Pratt, M.Rouse, Change management,2015, p.1, www.searchcio.techtarget.com 
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հասարակագետ Լեվինը բացատրում էր կառուցվածքային, կազմակերպա-
կան փոփոխությունները սառույցի խորանարդի փոփոխվող վիճակներով:  

 
Գծապատկեր 1. Սառույցի խորանարդի փոփոխվող վիճակները 1 

Համաձայն գծապատկերի՝ ունենք սառույցի մեծ խորանարդ, սակայն 
գիտակցում ենք, որ մեզ անհրաժեշտ է ունենալ սառույց կոնի տեսքով: Ցան-
կալի վիճակին հասնելու համար նախ անհրաժեշտ է հալեցնել սառույցը, որ-
պեսզի կարողանանք տալ մեր ուզած տեսքը: Այնուհետև պետք է կրկին սա-
ռեցնել՝ ամրացնելով ցանկալի կոնի տեսքը: Կազմակերպությունում այս գործ-
ընթացը անհրաժեշտ է իրականացնել 3 փուլով՝ ապասառեցում, փոփոխու-
թյուն և վերասառեցում: Դիտարկենք յուրաքանչյուր փուլին բնորոշ առանձ-
նահատկությունները:  

 Ապասառեցում. փոփոխության գործընթացի առաջին փուլը ենթա-
դրում է նախապատրաստում փոփոխությունը: Այս փուլում անհրաժեշտ է նա-
խևառաջ հասկանալ, թե ինչու է անհրաժեշտ փոփոխությունը. Կազմակեր-
պությունը պետք է պատրաստ լինի փոփոխությանը և նաև այն փաստին, որ 
փոփոխությունը կարևոր է և անհրաժեշտ: Ըստ Լեվինի. «Փոփոխության դըր-
դապատճառը պետք է գոյանա մինչ փոփոխությունը տեղի կունենա»2:  

 Փոփոխություն. սա այն փուլն է, երբ տեղի է ունենում իրական ան-
ցում կամ փոփոխություն: Գործընթացը կարող է ժամանակ պահանջել, քանի 
որ ապասառեցման փուլից հետո մարդիկ փորձում են դուրս գալ անորոշու-
թյունից, հավատալ, գործել ու փնտրել աշխատելու նոր եղանակներ,  ժամա-
նակ է անհրաժեշտ նոր զարգացումները և փոփոխությունները ընդունելու 
համար: Այս փուլում հմուտ առաջնորդումը շատ կարևոր է, քանի որ այն տա-
նում է ոչ միայն ճիշտ ուղղությամբ, այլև ներգրավված անհատների համար 

                                                             
1 Maccoby, E. E, Newcomb, T. M. and Hartley, E. L.  Holt, Rinehart and Winston , Lewin, K. 
1958, 'Group decision and Social Change' in 'Readings in Social Psychology' eds., New York, pp. 
197–211.  www.mindtools.com/pages/article/newPPM_94.htm ,  
2 A. Belyhast, Kurt Lewin's model for organizational change: 20.09.2019, p5, www.cleverism.com 
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գործընթացն ավելի է հեշտացնում: Այսպիսով՝ հաղորդակցությունը և ժամա-
նակը այս փուլի հաջող անցկացման բանալին են:  

 Վերասառեցում. երբ փոփոխությունները ձևավորվում են, և մարդիկ 
ընդունում են աշխատելու նոր ձևերը, կազմակերպությունը պատրաստ է վե-
րասառեցվել, այսինքն՝ կազմակերպությունը կրկին սկսում է կայունանալ: Ա-
հա, թե ինչու է այս փուլը նշվում որպես սառեցում: Դա այն ժամանակն է, երբ 
անձնակազմն ու գործընթացները սկսում են վերասառել, և ամեն ինչ վերա-
դառնում է իր բնականոն տեմպին և առօրյային: Այս փուլը պահանջում է աշ-
խատակիցների օգնությունը, որպեսզի համոզվեն, որ փոփոխություններն 
անընդհատ օգտագործվում են և իրականացվում են նույնիսկ նպատակին 
հասնելուց հետո: Կայունության նոր զգացողությամբ աշխատողները իրենց 
վստահ ու հարմարավետ են զգում աշխատելու նոր ձևերով:  

Ելնելով Կ. Լեվինի մոդելի նկարագրությունից՝ առանձնացնենք որոշ կե-
տեր, որոնց անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել փոփոխությունների կա-
ռավարման գործընթացում՝ 3 փուլերում, հաջողություններ գրանցելու համար. 

 Առաջադրանքներ, ժամանակ: Անհրաժեշտ է հստակ որոշել անհատ-
ներին / խմբերին տրված հանձնարարականների բնույթը, կատարման եղա-
նակը, անհրաժեշտության դեպքում կրճատել քանակը, քանի որ ժամանակ է 
պետք հարմարվելու նոր մեթոդներով աշխատելուն, այլապես սթրեսային ի-
րավիճակում հայտնվելու վտանգ է առաջանում, հատկապես 2-րդ փուլում: 

 Աշխատակիցներ: Սովորաբար, ելնելով փոփոխությունների հանդեպ 
վերաբերմունքից, աշխատակիցները 2 խմբի են բաժանվում՝ նորարարներ և 
պահպանողականներ: Հետաքրքրական է, որ 2-րդ փուլում ակտիվ հանդես 
եկող նորարարները ապագայում կարող են լինել ձեռբերված արդյունքները 
պահպանող ամենավատ թեկնածուները: 

 Հետադարձ կապ: Ցանկացած փոփոխության դեպքում կարևոր է 
մշտապես արդյունքների վերաբերյալ հետադարձ կապի ապահովումը և այլն: 

Դեյվիդ Գլեյչերը առաջարկել է մի «կեղծ» մաթեմատիկական մոդել, որը 
օգնում է գնահատել փոփոխության իրագործելիությունը՝ հիմնվելով անհատ-
ների կամ խմբերի մոտիվացիայի վրա: Ըստ Դ. Գլեյչերի՝ փոփոխությունների 
կառավարման մոդելը ներկայացվում է հետևյալ բանաձևով՝ A+B+C>D, ուր  

A – անհատի/խմբի անբավարարվածությունն է ներկա վիճակից, 
B – անհատի/ խմբի ապագայի տեսլականը, 
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C – բոլորի համար ընդունելի, անվտանգ առաջին քայլի առկայությունը, 
D – անհատի/խմբի կողմից կատարված ծախսերը1: 

Այսպիսով, դատելով բանաձևից, այն հիմնված է այն ենթադրության 
վրա, որ մարդիկ հազվադեպ են հետաքրքրվում փոփոխություններով, եթե ա-
պագայում սպասվող եկամուտները չեն գերազանցում կատարված ծախ-
սերին: Օգտվելով այս բանաձևից՝ կարող ենք պարզել՝ մի կողմից A + B + C- 
ի և մյուս կողմից D-ի հավասարակշռությունն որքանո՞վ է բարենպաստ փո-
փոխության կատարման համար: 

Հաջորդը Մակկինսիի 7-Ս (McKinsey 7S) մոդելն է, որը մշակվել է 1970-
ականներին Մակկինսի ընկերության խորհրդատուների կողմից՝ գնահատե-
լու, թե ինչպես են կազմակերպության տարբեր տարրերը միասին գործում2:  

 

 

 

 

 

 

 
 

Գծապատկեր 2. Մակկինսի 7-Ս մոդելի հիմնական տարրերը 

Դիտարկենք գծապատկեր 2.-ը: Համաձայն Մակկինսիի 7-Ս մոդելի՝  
կազմակերպության 7 հիմնական տարրերն են՝  

 Ռազմավարություն/Strategy - Ռազմավարությունը մրցակցությունից 
դուրս գալու և նպատակներին հասնելու համար ստեղծված ծրագիր է: Այն 
փոփոխության առաջին փուլն է և ներառում է քայլ առ քայլ ընթացակարգի 
կամ ապագա ծրագրի մշակում: 

 Կառուցվածք/Structure - Կառուցվածքը վերաբերում է կազմակերպու-
թյան կազմակերպական կառուցվածքին՝ մակարդակների և ֆունկցիոնալ 
ոլորտների միջև կապերին:  

                                                             
1 Юрий Духнич, ‘Умное образование’, 2014, с.3, www.cfin.ru 
2 Waterman,R., Peters,T. In Search of Excellence, NY: Harper and Row. McKinsey 7-S Frame-
work, Making Every Part of Your Organization Work in Harmony, 1982.p.5 www.mindtools.com  
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 Համակարգ/System - Այն ներառում է առաջադրանքներ, հանձնարա-
րականներ ստանալու և կատարելու ուղիների ամբողջությունը: 

 Համընդունելի արժեքներ/Shared values - Արժեքները վերաբերում են 
կազմակերպության արմատական կամ հիմնական արժեքներին, համաձայն 
որոնց այն ղեկավարվում կամ գործում է: 

 Ոճ/Style - Փոփոխությունների և կառավարման ընդունման/իրակա-
նացման եղանակը հայտնի է որպես «ոճ»: 

 Անձնակազմ/Style - Անձնակազմը վերաբերում է կազմակերպության 
աշխատակիցներին և նրանց աշխատանքային կարողություններին: 

 Հմտություններ/Skills – Կազմակերպության աշխատակիցների ունա-
կությունները, ինչպես նաև այլ հմտություններ: 

 

Այդ տարրերը բաժանվում են 2 ընդհանուր խմբի՝ «կոշտ»  և «փա-
փուկ»: «Կոշտ» տարրերն են՝ ռազմավարություն, կառուցվածք, համակարգ, 
իսկ «փափուկ» տարրերը՝ համընդունելի արժեքներ, ոճ, անձնակազմ, հմտու-
թյուններ: Ըստ մոդելի տրամաբանության՝ կազմակերպության «կոշտ» տար-
րերը սովորաբար ավելի հեշտ է վերահսկել և անհրաժեշտության դեպքում 
փոփոխությունների ենթարկել, իսկ «փափուկ» տարրերը դժվարությամբ են 
փոփոխությունների ենթարկվում:  

Թեև այս այս մոդելը առաջարկում է կազմակերպության տարրերը վեր-
լուծելու և գործելակերպի մասին խորը պատկերացում կազմելու արդյունա-
վետ եղանակներ և մեթոդներ, այնուամենայնիվ այն ունի թերություններ. 
կազմակերպության այս 7 տարրերը փոխկապակցված են և տարրերից մեկի 
փոփոխությունը ազդում է նաև մյուսների վրա, հետևաբար որևիցե մեկում 
փոփոխություններ կատարելու դեպքում անհրաժեշտ է համարժեք փոփոխու-
թյուններ կատարել նաև մյուսում: 

Հարկ է դիտարկել նաև փոփոխությունների կառավարման մոտեցումը 
ըստ Փրոսայի փոփոխությունների կառավարման «հասունության» մոդելի 
(Prosci Change Management Maturity Model): 2004թ.-ին Փրոսային սկսեց մի 
հետազոտություն և մշակեց իր մոդելը, որը անթիվ կազմակերպությունների 
հնարավորություն է տվել գնահատել իրենց «հասունության» ներկայիս մա-
կարդակը և մշակել իրենց «հասունությունը» մեծացնելու գործությունների 
ծրագրեր: Այս մոդելը ներկայացնում է փոփոխությունների կառավարման 
կազմակերպական հասունության հինգ մակարդակ և որքան կազմակերպու-
թյունը բարձրանում է «հասունության» մոդելի մակարդակները, այնքան 
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փոփոխությունների կառավարումը տարածվում է կազմակերպության ավելի 
լայն շրջանակների վրա, աշխատակիցներն ավելի լայնորեն են մասնակցում 
փոփոխությունների գործընթացներին և սկսում են իրենց ակտիվ դերն ու մո-
տիվացիան ունենալ փոփոխությունները հաջող դարձնելու գործում 1:  

Ամփոփելով կատարված ուսումնասիրությունները և վերլուծությունները՝ 
հանգում ենք հետևյալ հիմնական եզրակացություններին և առաջարկություն-
ներին.  

 Նկարագրված մոդելների վերլուծությունից և արդյունքները համա-
դրելուց պարզ է դառնում, որ փոփոխությունների կառավարման գործընթա-
ցում մոդելները օգնում են կազմակերպություններին պատրաստվել փոփո-
խություններին և հաջողությամբ ի կատար ածել դրանք:  

 Յուրաքանչյուր մոդել ունի իր առավելությունները, թերությունները և 
փոփոխությունների կառավարման գործընթացում մոդելներից որևիցե մեկով 
առաջնորդվելիս անհրաժեշտ է այն տեղայնացնել և կառուցել տվյալ կազմա-
կերպությանը բնորոշ առանձնահատկություններին համապատասխան. մի-
այն այդ պարագայում հնարավոր կլինի հասնել ցանկալի հաջողությունների:  

 Ցանկացած բնույթի փոփոխություն կատարելիս կարևոր է հաշվի 
առնել այն հանգամանքը, որ մարդկային ռեսուրսների ոլորտը նորարարու-
թյուններին առավել բարդ հարմարվող է և ցանկացած տիպի փոփոխություն 
կարող է ընդունվել որպես առկա ավանդույթներին սպառնացող վտանգ: 

  Անհրաժեշտ է կազմակերպության անձնակազմի համար մանրա-
մասն պարզաբանել փոփոխության անհրաժեշտությունը, շահեկանությունը և 
այն ներկայացնել որպես ոչ միայն կազմակերպության, այլև աշխատակիցնե-
րից յուրաքանչյուրի ապագայի վրա ազդող դրական գործոն: 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Isabella Mills, How to Use the Prosci Maturity Model, Garfield Ave, Loveland, CO USA, 2014, 
p.2 www.prosci.com/resources/articles/using-the-prosci-maturity-model. 
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 Շուշան ՄԻՐԶՈՅԱՆ 
Կազմակերպություններում փոփոխությունների կառավարման մոդելների 
համեմատական վերլուծություն 
Բանալի բառեր. արտաքին միջավայր, փոփոխությունների կառավարում, մոդելներ, 
ռազմավարություն, անձնակազմ, դիմադրություն 
 

Հոդվածի շրջանակներում հիմնավորվել է ժամանակակից գործարար միջա-
վայրում փոփոխությունների կառավարման անհրաժեշտությունը՝ որպես 
կազմակերպության գոյատևման և զարգացման անհրաժեշտ ու կարևոր 
պայման: Քննարկվել են տարբեր ժամանակներում հեղինակների կողմից 
մշակված փոփոխությունների կառավարման տարբեր մոդելներ՝ ներկայաց-
նելով յուրաքանչյուրի դերն ու առանձնահատկությունները, առավելություն-
ները ու թերությունները: Անդրադարձ է կատարվել նաև փոփոխությունների 
կառավարման գործընթացում առկա որոշ խոչընդոտների և դրանց հաղ-
թահարման ուղիներին, քանզի դժվար են գնում փոփոխությունների: 
 

Шушан МИРЗОЯН 
Сравнительный анализ моделей управления изменениями в организациях 
Ключевые слова: внешняя среда, управление изменениями, модели, стратегия, персонал, 
сопротивление 
 

В статье обоснована необходимость управления изменениями в современной биз-
нес-среде. Были обсуждены различные модели управления изменениями, разра-
ботанные авторами в разное время, и были представлены роль и особенности, 
преимущества и недостатки каждой. Были также рассмотрены некоторые пре-
пятствия в процессе управления изменениями, а также способы их преодоления, 
поскольку организациям обычно трудно вносить изменения, оставляя новые воз-
можности для развития, роста, дифференциации, лидерства и получения конку-
рентных преимуществ. 
 

Shushan MIRZOYAN 
Comparative analysis of change management in organizations 
Key words: external environment, change management, models, strategy, the staff, resistance 
 

The article substantiated the need for change management in the modern business en-
vironment. There were discussed different models of change management developed by 
the authors at different times, presenting the role and features, advantages and disad-
vantages of each. Also there was made a reference to some of the obstacles in the 
change management process and ways to overcome them, as organizations usually find 
it difficult to make  changes, leaving new opportunities to develop, grow, differentiate, 
take the lead and competitive advantages acquisition. 
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ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԽՆԴԻՐԸ 

 

Վարդան ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
 Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Աննա ԱՎԱԳՅԱՆ  
ՀՊՏՊ տնտ. ինֆ. և տեղ. համ. ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարում, 

ջրամատակարարման որակ, Երևանի ջրամատակարարում, Երևանի 
ջրամատակարարման գնահատում 

 
Ներածություն: Մարդկանց կենսական պայմաններն ու սոցիալ-տնտե-

սական գործունեությունը զգալիորեն պայմանավորված են կայուն և պատ-
շաճ ջրամատակարարմամբ1: Ուստի  ջրամատակարարման օպտիմալ կառա-
վարումն անհրաժեշտություն է: Դա առավել սուր է արտահայտվում ջրային 
ռեսուրսների անհավասարաչափ բաշխվածության, կլիմայի փոփոխություն-
ների, բնակչության աճի և քայքայված ենթակառուցվածքների պայմաննե-
րում: Կառուցվելով Խորհրդային Միության տարիներին՝ Երևանի ջրամատա-
կարարման համակարգը (այսուհետ՝ ՋՀ) անկախությունից հետո կանգնել է 
հսկայական խնդիրների առջև: Այդ խնդիրները պայմանավորված են ենթա-
կառուցվածքների քայքայվածությամբ, շահագործման և պահպանման հսկա-
յական ծախսերով, ինստիտուցիոնալ կարողությունների նվազեցմամբ և այլ 
հանգամանքներով: 

Խնդիրների հաղթահարման նպատակով իրականացվել են բազմաթիվ 
միջոցառումներ՝ սկսած իրավական դաշտի կարգավորումից, մինչև ջրամա-
տակարարման և ջրահեռացման (այսուհետ՝ ՋևՋ) ծառայություններում մաս-
նավորի ներգրավումը2: Մշակված ռազմավարությունն ու կատարված բարե-
փոխումներն իրենց դրական ազդեցությունն են թողել ՋևՋ ծառայությունների 

                                                             
1 Ջրամատակարարման նշանակության և կարևորության մասին մանրամասն տե՛ս 
(Ավագյան, 2019, էջեր 95-97): 
2 Ջրային ոլորտում բարեփոխումները ներառում են ջրային օրենսգրքի և այլ 
իրավական ակտերի մշակում, Ջրային տնտեսության պետական կոմիտեի և այլ 
ինստիտուտների հիմնում, ջրային ոլորտի զարգացման ռազմավարական ծրագրերի 
մշակում, մասնավորի ներգրավում և այլ միջոցառումներ: Մանրամասները տե՛ս 
(Mkhitaryan, 2009, pp. 1-5), (World Bank, 2017, pp. 1-9): 
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բարելավման գործում, ինչի մասին վկայում են միջազգային կառույցների 
բազմաթիվ հետազոտություններ1: Այդուհանդերձ, խնդիրները ջրային ոլոր-
տում դեռևս արդիական են: Մասնավորապես՝ բարեփոխումները շարունա-
կելու անհրաժեշտությունն ամրագրված է ջրամատակարարման և ջրահե-
ռացման ոլորտի 2018-2030թթ. ՀՀ ռազմավարությամբ, որում շեշտադրվում 
են նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու պահպանումը2:   

 Հոդվածի նպատակն է առաջադրել Երևանի ջրամատակարարման 
օպտիմալ կառավարման խնդիրը՝ հետագա ուսումնասիրություններում դի-
տարկելով ջրամատակարարման որակի, ջրամատակարարման օպտիմալ 
կառավարման արդյունք հանդիսացող ֆինանսական կենսունակության և է-
կոլոգիական բաղադրիչի՝ ջրառի փոխկապակցվածությունները: Այդ նպա-
տակով դիտարկել ենք ջրամատակարարման ծառայության օպտիմալ կառա-
վարման միջազգային փորձը, ուսումնասիրել Երևանի ջրամատակարարման 
օպտիմալ կառավարման հիմնախնդիրներն ու առկա հետազոտությունները: 
Արդյունքում առաջարկել ենք իրականացնել Երևանի ջրամատակարարման 
որակի ամբողջական ուսումնասիրություն համապատասխան ցուցանիշների 
կիրառությամբ՝ հաշվի առնելով տեղական պայմաններն ու առանձնահատ-
կությունները: 

Գրականության ակնարկ: Ջրամատակարարման ծառայության օպտի-
մալ կառավարումը համաշխարհային ուսումնասիրության կիզակետում է: Գո-
յություն ունեն տարբեր ուսումնասիրություններ, որոնք նվիրված են ՋՀ ենթա-
կառուցվածքների կամ ջրամատակարարման տարբեր փուլերի օպտիմալ կա-
ռավարմանը:  Այդպիսի ուսումնասիրություններից են ջրամատակարարման 
համակարգի օպտիմալ նախագծման3 և շահագործման4 վերաբերյալ կատար-

                                                             
1 Տե՛ս (World Bank, 2017, pp. ix-76), (World Bank, 2012, pp. 4-32), (World Bank, 2011, 
pp. 1-3), (World Bank, 2011, pp. 26-28), (World Bank, 2011, pp. 1-3), (World Bank, 2011, 
pp. 1-4), (ADB, 2008, pp. 1-10), (ADB, 2011, pp. 14-16), (ADB, 2013, pp. 1-8) 
2 Տե՛ս (Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության նիստի 
արձանագրությունից, 2018) 
3 ՋՀ օպտիմալ նախագծման վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս (Awad & Chiban, 2015, 
pp. 1842-1854), (Amit & Ramachandran, 2009, pp. 1-24) և (Babayan, Kapelan, Savic, & 
Walters, 2006, pp. 281-295): 
4 ՋՀ օպտիմալ շահագործման վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս (Verleye & Aghezzaf, 
2013, pp. 7170-7187), (Zessler & Shamir, 1989, pp. 735-751), (Diniz, Fontes, Costa, 
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ված բազմաթիվ հետազոտություններ, որոնցից կարելի է եզրահանգել, որ 
ջրամատակարարման կառավարումն օպտիմալ կազմակերպելու համար ան-
հրաժեշտ է, որ նախ՝ ՋՀ-ն նախագծվի ու կառուցվի օպտիմալ կերպով, այնու-
հետև, ջրամատակարարման համակարգի շահագործումն իրականացվի օպ-
տիմալ կերպով: Այլ կերպ ասած՝ ջրամատակարարում իրականացնելու հա-
մար անհրաժեշտ բոլոր միջոցները պետք է կազմակերպվեն օպտիմալ: 

Այլ ուսումնասիրություններ նվիրված են ՋՀ-ի շահագործման ծախսերի 
նվազեցմանը, ջրապահանջի կանխատեսմանը, հանգուցային ելքի ճշգրտմա-
նը, անհատական բաքերի կիրառման ազդեցության գնահատմանը և  ջրար-
տադրության ու բաշխման գործընթացների օպտիմիզացիային: Ուսումնասի-
րություններ կան ջրի կորուստների գնահատման ու նվազեցման, պոմպերի 
աշխատանքի օպտիմալ ժամանակացույցի որոշման և էներգարդյունավետու-
թյան վերաբերյալ, ինչպես նաև սակավաջուր պայմաններում ջրի կրկնակի 
օգտագործման վերաբերյալ1 և այն2: Համաշխարհային գրականությունում 
կան նաև ջրամատակարարման ծառայությունների որակի գնահատմանը 
նվիրված ուսումնասիրություններ: Դրանցից մեկում պատճառահետևանքա-
յին կապերի համակարգի միջոցով միավորվել են ջրամատակարարման որա-
կի գնահատման ընդունված կատարողական ցուցանիշներն ու արաբական 
տարածաշրջանին բնորոշ այլ ցուցանիշներ և իրականացվել է Լիբանանի ջը-
րամատակարարման ծառայության որակի գնահատում3: Կան նաև սպառող-
ների տեսանկյունից ջրամատակարարման որակի հետազոտություններ: Օրի-
նակ՝ ուսումնասիրություններից մեկի հիմքում ընկած է ծառայությունների 
որակի՝ Պարասուրամանի, Զեյթալմի և Բերիի (այսուհետ՝ ՊԶԲ) հայեցակար-
գային մոդելը (SERVQUAL), որը կիրառվում է IT, կրթության, սպորտի, թան-

                                                                                                                                                                       
Ferreira, & Santos, 2015, pp. 571-590), (Barros, Zambon, Barbosa, & Yeh, 2008, pp. 
247-256)  
1 Տե՛ս (Pezeshk & Helweg, 1996, pp. 57-63), (Diniz, Fontes, Costa, Ferreira, & Santos, 
2015, pp. 571-590), (Cheng & He, 2011, pp. 31-40), (Marchis, Freni, & Milici, 2016, pp. 
115-122), (Verleye & Aghezzaf, 2013, pp. 7170–7189), (Tothova, Dubova, & Barlokova, 
2006, pp. 111-117), (Zessler & Shamir, 1989, pp. 735-752), (Taufik, 2007, pp. 186-193), 
(Luna, Ribau, Figueiredo, & Alves, 2019, pp. 342-356), (Feldman, 2009, pp. 85-87), 
(Deb & Evans, 1980, pp. 103-108), (Ray, Kirshen, & Vogel, 2010, pp. 37-47) 
2 Ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարման փորձի մասին ավելի մանրամասն 
տե՛ս (Ավագյան, 2019, էջեր 97-100):   
3 Տե՛ս (Karnib, 2015, p. 17) 
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գարանների և գրադարանների, ինչպես նաև ջրամատակարարման և ջրա-
հեռացման ծառայությունների ընկալվող որակի գնահատման համար: ՊԶԲ 
մոդելի համաձայն՝ կան 10 բնութագրիչներ կամ գործոններ, որոնք սպառող-
ները հաշվի են առնում ծառայության որակը գնահատելիս: Այդ գործոններից 
են հուսալիությունը, օպերատիվությունը, անվտանգությունը, վստահելիությու-
նը, անձնակազմի կարողություններն ու քաղաքավարությունը և այլ գործոն-
ներ: Այդ բնութագրիչների հիման վրա կազմված հարցաթերթիկներով ստաց-
ված տվյալների վերլուծության միջոցով գնահատվել է Իտալիայի շրջաննե-
րից մեկի ջրամատակարարման որակը, իսկ սպառողները խմբավորվել են 
առանձին խմբերում1: Մեկ այլ ուսումնասիրություն առաջարկում է ՊԶԲ 
SERVQUAL մոդելը փոխարինել SUSSERV-ով, որի հիմքում ընկած են ՊԶԲ 6 
հիմնական փոփոխականներն ու 1 նոր՝ կայունության փոփոխականը՝ տնտե-
սական, բնապահպանական և սոցիալական գործոններով: Այսինքն՝ նոր 
մոդելն առաջարկում է գնահատել ծառայության կայուն որակը` համադրելով 
որակի գնահատման երկու հիմնական մոտեցումներն ու մոդելները (ՊԶԲ և 
Քարտերի ու Ռոջերի մոդելները)2: Այդ հետազոտության հիմնական նպա-
տակն է որոշել ջրմուղների մատուցած ծառայության ընկալվող որակը և բա-
ցահայտել կայունության ու ծառայության որակի գործոնների միջև փոխհա-
րաբերությունները՝ օգտագործելով ծառայության կայուն որակի գործիքը կամ 
SUSSERV-ը՝ մշակված ՋևՋ ծառայությունների որակի գնահատման համար3:
 Այսպիսով՝ գոյություն ունեցող ուսումնասիրությունները դիտարկում են 
ՋՀ առանձին ենթակառուցվածքներ, ջրամատակարարման կազմակերպման 
առանձին փուլեր կամ առանձին խնդիրներ: Ջրամատակարարումն ամբող-
ջությամբ գնահատելու համար համաշխարհային մասնագիտական գրակա-
նությունում ընդունված մոտեցում է ցուցանիշների և ցուցանիշների համա-
կարգերի կիրառումը, որոնք թույլ են տալիս ջրամատակարարումը գնահա-
տել արդյունավետության տեսանկյունից4: Այդ ցուցանիշները կիրառվում են 
տարբեր երկրներում ջրամատակարարման համակարգերի գնահատման, 

                                                             
1 Տե՛ս (Franceschini, Maurizio, & Turina, 2010, pp. 1-5, 11-12) 
2 Որակի գնահատման մոդելների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս (Salleh & 
Yusof, 2016, pp. 2-4):  
3 Տե՛ս (Salleh & Yusof, 2016, pp. 1-3, 9)  
4 Կատարողական ցուցանիշների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս (Alegre, 2013), 
(World Bank, 2011) 
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բենչմարքինգի և այլ նպատակներով: Ցուցանիշների կիրառումը թույլ է տա-
լիս կատարելագործել ՋՀ արդյունավետ կառավարումը՝ նպաստելով ընդհա-
նուր բարեկեցության, հանրային առողջության և բնակչության կոլեկտիվ ան-
վտանգության, ինչպես նաև տնտեսական գործունեության ապահովմանն ու 
շրջակա միջավայրի պահպանությանը։ Այդուհանդերձ, ջրի մատակարարման 
ծառայությունը ցուցանիշների միջոցով գնահատելու դեպքում կան որոշակի 
սահմանափակումներ: Դրանք պայմանավորված են ուսումնասիրվող երկրի 
առանձնահատկություններով, մակրոմիջավայրով, տարբեր երկրներ համե-
մատելու ժամանակ ցուցանիշների  սահմանումների ու հաշվարկման մեթոդ-
ների հնարավոր տարբերություններով, ինչպես նաև տվյալների հասանելիու-
թյամբ, հուսալիությամբ ու հավաստիությամբ1: Ինչ վերաբերում է Երևանի 
ջրամատակարարման ուսումնասիրություններին, ապա դրանցից որոշները 
նվիրված են պետական-մասնավոր գործընկերության (այսուհետ՝ ՊՄԳ) ազ-
դեցության գնահատմանը, այսինքն՝ հետազոտվել է, թե ինչպիսի ազդեցու-
թյուն է թողել ՊՄԳ-ն Երևանի ջրամատակարարումն ապահովող ջրմուղ ըն-
կերության կատարողականության վրա: Ուսումնասիրությունները կատարվել 
են կայունության տեսանկյունից և արդյունքները համեմատվել և՛ ազգային, և՛ 
միջազգային մակարդակներում գործող ջրմուղների հետ2։   

Միջազգային տարբեր կառույցների (Համաշխարհային բանկ, Ասիական 
զարգացման բանկ) բազմաթիվ ուսումնասիրություններ նույնպես նվիրված 
են ՊՄԳ ազդեցության գնահատմանը և ներկայացնում են ջրամատակարար-
ման բարելավման արդյունքներն ու հետագա խնդիրները3:  Հետազոտվել են 
նաև սպառողների ընկալումները ջրամատակարարման և ջրահեռացման  
ծառայությունների վերաբերյալ, գնահատվել ծառայության դիմաց վճարելու 
պատրաստակամությունն ու ջրի խնայողությանն ուղղված գործողություննե-
րը4։ Երևանի ՋՀ ուսումնասիրությանը նվիրված այլ աշխատությունում հոսա-

                                                             
1 Ջրամատակարարման գնահատման ցուցանիշների, դրանց սահմանափակումների 
վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս (Ավագյան, 2019, էջեր 85-87): 
2 Հետազոտությունների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2012, pp. 
622-629), (Harutyunyan, 2014, pp. 1618-1620) և (Harutyunyan, 2015, pp. 580-588)։ 
3 Տե՛ս (World Bank, 2017, pp. ix-76), (World Bank, 2012, pp. 4-32), (World Bank, 2011, 
pp. 1-3), (World Bank, 2011, pp. 26-28), (World Bank, 2011, pp. 1-3), (World Bank, 2011, 
pp. 1-4), (ADB, 2008, pp. 1-10), (ADB, 2011, pp. 14-16), (ADB, 2013, pp. 1-8) 
4 Ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2016, pp. 18-19)։ 
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կորուստները ներկայացվում են որպես արդյունավետության գնահատման 
ցուցանիշ, և առաջարկվում է ջրի կորուստների գնահատման նոր մոտեցում: 
Այդ մոտեցման համաձայն՝ հոսակորուստները գնահատելիս հաշվի է 
առնվում արտադրված ջրաքանակի փոփոխությունը1:  Ջրամատակարարման 
շարունակականության հաշվարկման և ցանցում ճնշումների կարգավորման 
միջոցով ջրաքանակի վերահսկման նոր մեթոդ է ներկայացվել մեկ այլ աշ-
խատությունում, որը թույլ է տալիս ջրամատակարարման տևողության տե-
սանկյունից գնահատել Երևանի բաշխիչ ցանցում կատարված բարեփոխում-
ների արդյունավետությունը 2: Անդրադարձ է կատարվել նաև ՋևՋ ծառայու-
թյունների սակագնի սահմանման հիմնախնդիրներին: Հիմնավորվել է մեկ 
միասնական օպերատորի միջոցով ՋևՋ ծառայությունների մատուցման կա-
րևորությունը  և համընդհանուր սակագնի ձևավորման անհրաժեշտությունը, 
առաջարկվել սակագնի կանխատեսման մոդել3: Կատարվել են նաև այլ ու-
սումնասիրություններ ջրային ռեսուրսների օպտիմալ կառավարման, դրանց 
աղտոտվածության հիմնախնդիրների, Սևանա լճի ջրային ռեսուրսների, ջրա-
յին համակարգերի հիմնախնդիրների վերաբերյալ4: 

Այսպիսով՝ կատարված ուսումնասիրություններն առավելապես անդրա-
դառնում են պետական-մասնավոր գործընկերության ազդեցությանն ու կա-
տարված բարեփոխումներին: Մեր կարծիքով, ջրամատակարարման ամբող-
ջական գնահատումը հնարավոր է իրականացնել արդյունավետության տե-
սանկյունից կատարողական ցուցանիշների կիրառության միջոցով, որոնց 
դեպքում անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի կամ տեղանքի առանձնահատ-
կությունները:Առաջարկում ենք իրականացնել Երևանի ջրամատակարարման 
որակի ամբողջական ուսումնասիրություն համապատասխան ցուցանիշների 
կիրառությամբ և արդյունավետության տեսանկյունից՝ հաշվի առնելով տե-
ղական պայմաններն ու առանձնահատկությունները: 

                                                             
1 Տե՛ս (Սահակյան, 2016, էջեր 105-108) 
2 Տե՛ս (Մարտիրոսյան, 2013, էջ 5) 
3 Տե՛ս (Ջանգոզյան, 2016, էջ 7) 
4 Կատարված ուսումնասիրությունների վերաբերյալ ավելի մանրամասն տե՛ս 
(Սարգսյան, 2009), (Ադանալյան, 2012), (Արտաշյան, 2015), (Բաբայան, 2010), 
(Գաբայան, 2006), (Գալստյան, 2011), , (Լալայան, 2010), (Կարապետյան, 2009) 
(Հակոբյան, 2013) (Մադաթյան, 2014) (Մարտիրոսյան, 2013), (Մարտիրոսյան, 2005), 
(Մովսիսյան, 2006) (Նազարյան, 2003), (Նիկողոսյան, 2005), (Ջանգոզյան, 2016) 
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Հետազոտության մեթոդաբանությունը: Հետազոտության ընթացքում 
օգտագործվել են համակարգային մոտեցման, համեմատության, փորձագի-
տական գնահատման, վերլուծության և համադրման մեթոդները: Հետազո-
տության մեթոդական և տեսական հիմք են հանդիսացել հիմնականում ար-
տասահմանյան գրականությունը և միջազգային կառույցների զեկույցները: 
Ուսումնասիրվել են նաև ջրային ոլորտին առնչվող հայ հեղինակների գիտա-
կան աշխատությունները, ոլորտը կարգավորող իրավական փաստաթղթերը: 
Ուսումնասիրության համար հիմք են հանդիսանում նաև մեր կողմից իրակա-
նացված Երևանի ջրամատակարարման գնահատման արդյունքները՝ լա-
տենտ փոփոխականների բացահայտման համար։ Ելնելով ջրային ոլորտի 
վերաբերյալ առկա գրականության ուսումնասիրությունից և գործոնային վեր-
լուծության միջոցով նախկինում մեր կողմից իրականացված ջրամատակա-
րարման գնահատման ուսումնասիրության արդյունքներից՝ առաջարկել ենք 
Երևանի ջրամատակարարման որակը գնահատել օպտիմալ կառավարման և 
էկոլոգիայի փոխկապակցվածության միջոցով: 

Վերլուծություն: Երևան քաղաքի կետրոնացված ջրամատակարարման 
հիմքը դրվել է 1911թ. դեկտեմբերի 23-ին, երբ առաջին անգամ «Էրիվանյան 
ջրմուղ» փայատիրական ընկերության կողմից (ինժեներ Վասիլի Միրզոևի 
գլխավորությամբ) Կաթնաղբյուրից ջուրը Կաթնաղբյուր-Երևան ջրատարի մի-
ջոցով հասել է մայրաքաղաք: 1930-ից 1980-ական թվականներին իրակա-
նացված ներդրումների միջոցով կառուցվել և աստիճանաբար ընդլայնվել է 
Երևանի ջրամատակարարման ցանցը1:    

1990-ականներին ջրամատակարարման ենթակառուցվածքներն արդեն 
հնամաշ էին, և անհրաժեշտ էին նոր ներդրումներ համակարգի վերակառուց-
ման, ընդլայնման, պահպանման և շահագործման համար: Խորհրդային 
Միության վերջին տարիներին նվազել էին ոլորտում ներդրումները, ավելացել 
ՋՀ շահագործման և պահպանման ծախսերը, որոնք հանգեցրել էին ջրա-
մատակարարման ծառայության որակի նվազեցմանն ու հուսալիության իջեց-
մանը: Ավելին, ԽՍՀՄ փլուզումից հետո առաջացած տնտեսական ճգնաժա-
մը, 1988թ.-ի ավերիչ երկրաշարժն ու 1990-ականների պատերազմական 

                                                             
1 Տե՛ս (Սահակյան, 2016, էջ 5) 
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իրավիճակներն ավելի էին խորացրել ՋՀ վիճակը1: Չնայած ջրային հարուստ 
պաշարներին՝ Հայաստանի անկախացումից հետո, թեև քաղաքային բնակ-
չության 95%-ն ուներ կենտրոնացված ՋՀ, քայքայված ենթակառուցվածքների 
պատճառով միայն 15%-ն ուներ շարունակական ջրամատակարարում, իսկ 
հոսակորուստները հասնում էին 90%-ի2: Մինչև 2000թ. Երևանում ջրամա-
տակարարման օրական միջին տևողությունը 6 ժամ էր և իրականացվում էր 
խափանումներով3: Սակագինը բավարար չէր փոխհատուցելու ենթակառուց-
վածքների շահագործման և պահպանման ծախսերը: Դեռ ավելին՝ շահա-
գործման և պահպանման ծախսերը սուբսիդավորվում էին բյուջետային հատ-
կացումների միջոցով, որոնք կատարվում էին չափազանց քիչ պարբերակա-
նությամբ, ինչն ավելի էր խորացնում կոմունալ ծառայությունների ինստիտու-
ցիոնալ կարողությունները: Այլ խնդիրներից էր այն, որ ջրաչափություն չէր ի-
րականացվում, գանձումները կատարվում էին նորմատիվային սկզբունքնե-
րից ելնելով և ոչ թե իրական սպառման ծավալներից, որը իր հերթին հան-
գեցնում էր ծառայության դիմաց վճարումների չկատարման4:     

Այսպիսով՝ անկախացումից հետո Երևանի ջրամատակարարման խըն-
դիրներն  ընդհանուր առմամբ նման էին զարգացող երկրներին բնորոշ ջրա-
մատակարարման խնդիրներին, որոնք բնութագրվում են համակարգում 
բարձր հոսակորուստներով, սակագնի ցածր մակարդակով և ջրամատակա-
րարման ծառայության դիմաց վճարների հավաքագրման արդյունավետու-
թյան ցածր մակարդակով5:  Վերոհիշյալ խնդիրների լուծմամբ պայմանավոր-
ված Հայաստանում մեկնարկեցին ջրային ոլորտի բարեփոխումներ, որոնք ի-
րականացվեցին միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ և 
անմիջական մասնակցությամբ: Բարեփոխումներն ընդգրկում էին ջրային օ-
րենսգրքի մշակում, համապատասխան ինստիտուտների հիմնում և կարողու-
թյունների ստեղծում, ՋևՋ ծառայությունների օպտիմալ կառավարման նպա-
տակով մասնավորի ներգրավում՝ պետական-մասնավոր գործընկերության 
տարբեր մոդելների կիրառությամբ, ինչպես նաև ՋևՋ համակարգերի վերա-

                                                             
1 Տե՛ս (World Bank, 2017, p. 5)  
2 Տե՛ս (ADB, 2011, p. 3), (ADB, 2008, p. 2) 
3 Տե՛ս (World Bank, 2017, p. xiii) 
4 Տե՛ս (ADB, 2011, pp. 3-5) 
5 Տե՛ս (ADB, 2008, p. 2) 
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զինում, համակարգերի տեխնիկական վիճակի բարելավում և այլն: ՊՄԳ-ով 
սկիզբ դրվեց կատարողական ցուցանիշների միջոցով ՋևՋ ծառայությունների 
գնահատմանը1: Թեև կատարված բարեփոխումների արդյունքում դրական 
տեղաշարժեր են գրանցվել ՋևՋ ծառայությունների ոլորտում՝ այնուամենայ-
նիվ, վերոհիշյալ խնդիրները դեռևս մնում են արդիական: Ավելին՝ պետք է ու-
շադրություն դարձնել նաև բնապահպանական խնդիրներին՝ ջրային ռե-
սուրսների արդյունավետ օգտագործմանն ու դրանց չաղտոտմանը: 

Այսպիսով՝ չնայած կատարված բարեփոխումների արդյունքում ՋևՋ ծա-
ռայությունները բարելավվել են՝ այնուամենայնիվ, անհրաժեշտ է շարունակել 
բարեփոխումները՝ գրանցված արդյունքներն ու կառավարման արդյունավե-
տությունն ավելի բարձրացնելու նպատակով: Կայուն զարգացման տեսան-
կյունից անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել նաև ջրային ռեսուրսների ար-
դյունավետ օգտագործմանն ու պահպանմանը՝ միջոցներ ձեռնարկելով հոսա-
կորուստների կրճատման ու կեղտաջրերի մաքրման ուղղությամբ: Երևանի 
ջրամատակարարումը բնութագրող ցուցանիշներով գործոնային վերլուծու-
թյան միջոցով մեր կողմից իրականացված ջրամատակարարման գնահատ-
ման ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ ջրամատակարարումը կարե-
լի է բնութագրել 3 լատենտ փոփոխականներով՝ ջրամատակարարման որա-
կով, ջրամատակարար ընկերության ֆինանսական կենսունակությամբ և ջը-
րառով կամ ջրային ռեսուրսի օգտագործմամբ2:  

Ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարման տեսանկյունից, կար-
ծում ենք, կարևոր են ինչպես ջրամատակարարման որակը, այնպես էլ ջրար-
տադրությունն ու ջրամատակարարումն իրականացնող կազմակերպության 
կամ պատասխանատու մարմնի ֆինանսական կենսունակությունը: Ջրամա-
տակարարման որակը սպառողների համար պայմանավորված է շուրջօրյա և 
անխափան ջրամատակարարմամբ, անհրաժեշտ ջրաքանակի և ջրի որակի 
ապահովմամբ: Ջրի մատակարարման պատասխանատուի համար ջրամա-
տակարարման որակը, ի լրումն թվարկվածների, պայմանավորված է նաև 
ջրամատակարարման համակարգում կորուստների նվազեցմամբ, սպասարկ-
վող բնակչության ընդգրկվածությամբ և համակարգում վթարների նվազեց-

                                                             
1 Տե՛ս Երևան քաղաքի ջրամատակարարման համակարգի գնահատման 
ցուցանիշների վերաբերյալ մանրամասն տե՛ս (Ավագյան, 2019, էջեր 87-92)  
2 Տե՛ս (Ավագյան, 2020) 
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մամբ: Ինչ վերաբերում է ֆինանսական կենսունակությանը, ապա ԱՄՆ մի-
ջազգային զարգացման գործակալության համաձայն՝ ֆինանսական կենսու-
նակությունը լայն իմաստով կազմակերպության կարողությունն է՝ հասնելու 
իր նպատակներին և իրականացնելու իր առաքելությունը, իսկ կոնկրետ ի-
մաստով, ըստ Ավստրալիայի կառավարության, ֆինանսական կենսունակու-
թյունը վերաբերում է բավարար հասույթի ստեղծմանը, որը թույլ կտա ջրա-
մատակարար ընկերությանը կատարել գործառնական վճարումները, բավա-
րարել պարտքերի ստանձնած պարտավորությունները և անհրաժեշտության 
դեպքում նաև աճել՝ պահպանելով ծառայության մակարդակը1: Ինչպես հայտ-
նի է, ցանկացած կազմակերպության գործունեության արդյունքը շահույթի 
ստացումն է: Այլ կերպ ասած՝ ցանկացած կազմակերպություն ցանկանում է, 
որ այս կամ այն ապրանքի արտադրությունը կամ ծառայության մատուցումը 
կազմակերպվի այնպես, որ տնտեսական գործունեության ժամանակ կա-
տարված ծախսերը փոխհատուցվեն, և լրացուցիչ միջոցներ լինեն հետագա 
զարգացման համար: Վերոգրյալը կիրառելով ջրամատակարար կազմակեր-
պության պարագայում՝ պետք է նշել, որ թեև ջրամատակարար կազմակեր-
պության նպատակը ջրի կայուն և հուսալի մատակարարումն է անհրաժեշտ 
քանակով և որակով՝ այնուամենայնիվ, վերջինս իր գործունեությամբ նաև 
շահույթ է հետապնդում: Այսպինքն՝ ջրամատակարարման դիմաց ստացված 
հասույթը պետք է ոչ միայն ծածկի կատարված ծախսերը, այլև հնարավորու-
թյուն տա լրացուցիչ ստացված միջոցները ներդնել ՋՀ-ի բարելավման և զար-
գացման գործում: Այս առումով ֆինանսական կենսունակությունը կարևոր-
վում է ներդրումների իրականացման և ջրամատակարարման բարելավման 
համար: Ուստի  ֆինանսական կենսունակությունը կարելի է դիտարկել որ-
պես օպտիմալ կառավարման արդյունք:  

Ջրարտադրությունը կամ ջրառը ջրի մատակարարման ծառայության 
կարևորագույն ցուցանիշներից է: Այն ցույց է տալիս մատակարարվող ջրի 
ծավալը: Ջրառը պայմանավորված է ջրապահանջով, ջրամատակարարման 
համակարգի վիճակով, համակարգում կորուստների առկայությամբ և այլն: 
Ջրառը ջրային ռեսուրսի արդյունավետ օգտագործման և օպտիմալ կառա-
վարման տեսանկյունից առանձին ուսումնասիրության առարկա է: Որքան 
ցածր է ջրառը, այնքան արդյունավետ են օգտագործվում ջրային ռեսուրս-

                                                             
1 Տե՛ս (Onsomu, Bichanga, Munene, & Obonyo, 2013, p. 110) 
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ները: Հետևաբար, կարելի է ասել, որ հետագա ուսումնասիրություններում 
ջրառը կարելի է դիտարկել որպես էկոլոգիական բաղադրիչ: Համադրելով 
ջրամատակարարման որակը, ջրառն ու ֆինանսական կենսունակությունը և 
նպատակ հետապնդելով նոր մոտեցում առաջադրել Երևանի ջրամատակա-
րարման օպտիմալ կառավարման համար՝ առաջարկում ենք հետագա ուսում-
նասիրություններում դիտարկել ջրամատակարարման որակի, ջրառի և ֆի-
նանսական կենսունակության փոխկապակցվածությունները: Քանի որ ֆի-
նանսական կենսունակությունը կարելի է դիտարկել որպես լավ կառավար-
ման արդյունք, իսկ ջրառը՝ որպես էկոլոգիական բաղադրիչ, ապա հետաքըր-
քիր է դիտարկել ջրամատակարարման որակի, ֆինանսական կենսունակու-
թյան՝ որպես մենեջմենթի արդյունքի և ջրառի՝ որպես էկոլոգիական բաղա-
դրիչի փոխկապակցվածությունը և տեսնել, թե ինչպիսին է օպտիմալ կառա-
վարման ու էկոլոգիայի ազդեցությունը  ջրամատակարարման որակի վրա: 

Այսպիսով՝ առաջարկում ենք դիտարկել ջրամատակարարման որակի 
վրա օպտիմալ կառավարման և էկոլոգիայի ազդեցությունը՝ փորձելով պար-
զել, թե այդ երկու բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն ինչպիսի ազդեցություն 
ունի ջրամատակարարման որակի վրա:   

Եզրակացություն: Ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարման ան-
հրաժեշտությունը բխում է ջրամատակարարման կարևորությունից: Ջրամա-
տակարարման կարևորությամբ է պայմանավորված այն, որ ջրամատակա-
րարման ծառայությունների բարելավման անհրաժեշտությունն ու ռազմավա-
րությունը ամրագրված են Հայաստանի հեռանկարային զարգացման ծրա-
գրում: Տարիներ շարունակ բազմաթիվ ուսումնասիրություններ են իրակա-
նացվել, որոնք նպատակ են ունեցել բացահայտել ջրային ոլորտում առկա 
խնդիրները և մոտեցումներ մշակել այդ խնդիրների լուծման համար: Երևանի 
ջրամատակարարման վերաբերյալ կատարվել են բազմաթիվ հետազոտու-
թյուններ, ինչպես հայազգի հեղինակների, այնպես էլ միջազգային կառույց-
ների կողմից: Դրանց մեծամասնությունն անդրադառնում է բարեփոխումնե-
րի հետևանքով գրանցված արդյունքներին՝ կայունության տեսանկյունից գը-
նահատելով ՊՄԳ ազդեցությունը ջրմուղ կազմակերպության կատարողակա-
նության վրա: Հեղինակների մյուս խումբն անդրադառնում է կիրառվող սա-
կագնին, հոսակորուստներին, ջրային ռեսուրսների աղտոտվածությանն ու 
դրանց օպտիմալ կառավարմանը և այլ հիմնախնդիրներին:    
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Ամփոփելով ջրամատակարարման ծառայության օպտիմալ կառավար-
ման միջազգային և տեղական փորձը՝ կարելի է ասել, որ կատարված հետա-
զոտությունները, ընդհանուր առմամբ, նվիրված են կայունության տեսանկյու-
նից ՊՄԳ ազդեցության գնահատմանն ու ՋևՋ ծառայությունների առանձին 
խնդիրներին: Հետևաբար, առաջարկում ենք ջրամատակարարման գնա-
հատման ամբողջական մոտեցում, որը հնարավոր է իրականացնել արդյու-
նավետության տեսանկյունից կատարողական ցուցանիշների կիրառության 
միջոցով՝ հաշվի առնելով երկրի կամ տեղանքի առանձնահատկությունները:  

Նախկինում Երևանի ջրամատակարարման մեր գնահատումը կատա-
րողական ցուցանիշներով և գործոնային վերլուծության միջոցով հնարավո-
րություն է տվել առանձնացնել երեք լատենտ փոփոխականներ, որոնք հա-
մադրելով օպտիմալ կառավարման միջազգային և տեղական մոտեցումների 
ու փորձի հետ թույլ են տալիս առաջադրել ջրամատակարարման գնահատ-
ման օպտիմալ կառավարման խնդիրը։  

Այսպիսով՝ ներկայացնում ենք Երևանի ջրամատակարարման ծառայու-
թյան որակի գնահատման նոր մոտեցում՝ օպտիմալ կառավարման և էկոլո-
գիայի բաղադրիչի փոխկապակցվածությամբ: Մասնավորապես՝ առաջար-
կում ենք դիտարկել ջրամատակարարման որակի, ֆինանսական կենսունա-
կության՝ որպես մենեջմենթի արդյունքի և ջրառի՝ որպես էկոլոգիական բա-
ղադրիչի փոխկապակցվածությունը և տեսնել, թե ինչպիսին է օպտիմալ կա-
ռավարման ու էկոլոգիայի ազդեցությունը ջրամատակարարման որակի վրա: 
Այն հնարավորություն կտա գնահատել Երևանի ջրամատակարարումը ամ-
բողջապես և արդյունավետության տեսանկյունից։ Այդ մոտեցումը նոր է և 
նախկինում չի իրականացվել։   
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Վարդան ՍԱՐԳՍՅԱՆ, Աննա ԱՎԱԳՅԱՆ 
Երևան քաղաքի ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարման խնդիրը 
Բանալի բառեր. ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարում, 
ջրամատակարարման որակ, Երևանի ջրամատակարարում, Երևանի 
ջրամատակարարման գնահատում 
 

Ջրամատակարարման կարևորությունը, ջրային ռեսուրսների անհավասա-
րաչափ բաշխվածությունը, բնակչության աճը, կլիմայի փոփոխությունը և 
քայքայված ենթակառուցվածքները առաջ են բերում ջրամատակարարման 
օպտիմալ կառավարման անհրաժեշտություն: Հոդվածում ներկայացնում ենք 
Երևանի ջրամատակարարման օպտիմալ կառավարման մոդելավորման նոր 
մոտեցում: Առաջարկում ենք գնահատել Երևանի ջրամատակարարման որա-
կը օպտիմալ կառավարման և էկոլոգիայի բաղադրիչի փոխկապակցվածու-
թյան միջոցով: 
 

Vardan SARGSYAN, Anna AVAGYAN  
The problem of optimal management of the water supply of Yerevan 
Key words: optimal water supply management; quality of water supply; water supply in Yerevan; 
assessment of water supply in Yerevan 
 

The importance of water supply, uneven distribution of water resources, population 
growth, climate change and dilapidated infrastructure require optimal water supply 
management. This fundamental problem has always been in the focus of investigations 
all over the world. The conducted investigations, including on the optimal management 
of water supply in Yerevan, relate to certain infrastructures of the water supply system, 
individual stages or problems of organizing water supply, and the integral assessment of 
water supply is carried out using performance indicators. The article presents a new 
approach to the modeling of optimal management of water supply in Yerevan. We 
suggest assessing the quality of water supply in Yerevan using the relationship between 
the optimal management and the environmental component. 
 
Вардан САРГСЯН, Анна АВАКЯН  
Проблема оптимального управления водоснабжением города Еревана 
Ключевые слова: оптимальное управление водоснабжением; качество водоснабжения; 
водоснабжение Еревана; оценка водоснабжения Еревана 
 

Важность водоснабжения, неравномерное распределение водных ресурсов, рост 
населения, изменение климата и разрушенные инфраструктуры требуют опти-
мального управления водоснабжением. Этот фундаментальный вопрос постоянно 
находится в центре внимания исследований по всему миру. Выполненные ис-сле-
дования, в том числе по оптимальному управлению водоснабжением Еревана, 
касаются отдельных инфраструктур системы водоснабжения, отдельных этапов 
или проблем организации водоснабжения, а целостная оценка водоснабжения 
осуществляется с использованием показателей результатов деятельности. 
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ և ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՈՒՄԸ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ 
ԿՈԼԵԿՏԻՎՈՒՄ 

 

Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ԵՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. կոնֆլիկտները զինվորական կոլեկտիվում, կոնֆլիկտների 

տեսակներ, զինվորական կոլեկտիվ, հոգեբանություն,միջխմբային կոնֆլիկտ, 
ներանձնային կոնֆլիկտ 

 
Ցանկացած կոնֆլիկտ ունի ինչպես իր առաջացման պատճառները, օբ-

յեկտը, ընթացքը, զարգացման պայմանները, այնպես էլ իր ավարտը: Այդ-
պիսին է նաև կոնֆլիկտները զինվորական կոլեկտիվում: 

Կոնֆլիկտները զինվորական կոլեկտիվում  կարող են առաջանալ զին-
վորների արժեքային համակարգի և նորմերի բախումների արդյունքում: Յու-
րաքանչյուր զինվոր, լինելով տարբեր ընտանիքից, ունենալով տարբեր կրթա-
կան մակարդակ և դաստիարակություն՝ կարող է ունենալ իր սուբյեկտիվ 
դիրքորոշումը յուրաքանչյուր հարցի շուրջ, ինչն էլ կարող է առաջացնել կոն-
ֆլիկտ զինվորական կոլեկտիվում: Սակայն, պետք է նշել, որ զինվորական 
կոլեկտիվում  կոնֆլիկտների առաջացումը կարող է լինել նաև վերադասների 
կողմից վերահսկողության պակասի արդյունքում [12, 45]: 

 Զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների  հանգուցալուծման գործում 
կարևոր են բանակցությունները, քննարկումները, զիջումը, հաշտեցումը: Բը-
նականաբար, այս միջոցները անհնար է պատկերացնել առանց հաղորդակ-
ցության, առանց խոսքի ու լեզվի, որն էլ  կարող է տեղի ունենալ  ինչպես ան-
միջական ղեկավարների, այնպես էլ վերադասների և կոլեկտիվի անդամների 
միջամտությամբ: 

Ժամանակակից ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները կենտ-
րոնանում են հիմնականում երկու օբյեկտի` բանակի` որպես սոցիալական ա-
ռանձնահատուկ ինստիտուտի և զինվորական կոլեկտիվի` որպես սոցիալա-
կան խմբի վրա[8, 26]: Համապատասխանաբար, բանակի սոցիալական դերի 
և կարգավիճակի ուսումնասիրությունները ենթադրում են դրա պատմական 
զարգացման փուլերի բացահայտումն ու համեմատական վերլուծությունը, 
բանակի կողմից իրականացվող սոցիալական գործառույթների փոխակերպ-
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ման սոցիալական մեխանիզմների վերհանումը, հասարակության մեջ և զին-
ծառայողների շրջանում բանակի վարկանիշի ուսումնասիրությունը, հասա-
րակության մեջ զինծառայության մասին պատկերացումների 
պետության հասարակական - քաղաքական կյանքում զինվորականների 
մասնակցության ձևաչափի և մեխանիզմների վերլուծությունը և այլն [17, 86]:  

Զինվորական կոլեկտիվներում կոնֆլիկտների առաջացման վրա, բնա-
կանաբար ազդեցություն են ունենում փոխհարաբերությունները, որոնք 
ստեղծվում են ժամանակի ընթացքում: Զինվորական կոլեկտիվներում փոխ-
հարաբերությունները լավ պատկերացնելու համար պետք է իմանալ նրա 
կառուցվածքն ու զարգացման փուլերը։ Սովորաբար ընդունված է տարբերա-
կել սկզբնական (ջոկ, դասակ, վաշտ և համազոր ստորաբաժանումներ), մի-
ջին կամ ավագ (գումարտակ, դիվիզիոն և համազորներ) և բարձր (զորա-
մաս, շտաբ, վարչություն, ծառայություն և դրանց համազորները) կոլեկտիվ-
ներ։ Համերաշխ խումբ դառնալու համար զինվորականներն անցնում են 
կազմավորման, զարգացման եւ հասունության փուլեր։ Հասունության փուլը 
ձևավորվում է երկու ուսումնական փուլերի արդյունքում [17, 25]։ 

Զինված ուժերում բարձր մակարդակի մարտական պատրաստության 
պահպանման կարևոր նախադրյալներից են զինվորական կոլեկտիվում կոն-
ֆլիկտների բացակայությունը: Թեև վերջին մի քանի տարիների ընթացքում 
զորային կառույցում կարգապահության մակարդակի բարձրացման և կոնֆ-
լիկտների պակասեցմանն ուղղված մեթոդական և մեթոդաբանական ապա-
հովման խնդիրները եղել են հրամանատարական կազմի ուշադրության կեն-
տրոնում, այնուհանդերձ 2020թ. առաջին կիսամյակում գրանցվել են շուրջ 
4788 կարգապահական խախտումներ: 

Հայրենական զինվորական հոգեբանության բնագավառի մասնագետ-
ները զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների առաջացման  պատճառները 
բաժանում են երկու խմբի[1, 46]. 

- պատճառներ, որոնք պայմանավորված են մինչ զորակոչը անձնավո-
րության ոչ ճիշտ ձևավորմամբ (մանկավարժական բարձիթողիություն), 

- պատճառներ, որոնք պայմանավորված են ստորաբաժանումներում 
քողարկված ոչ կանոնադրական հարաբերությունների համակարգի առկայու-
թյամբ [5, 39]: 
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Զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների կանխարգելման կարևոր 
պայման է զորային կառույցում հոգեբանների առկայությունը, որոնք, իմանա-
լով իրենց ենթակայության տակ գտնվող զինծառայողների անհատական-
հոգեբանական զարգացումները:  

Ոաումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ստորին օղակի անմիջա-
կան հրամանատարները հաճախ ենթակաների հետ աշխատանքի ընթաց-
քում չեն կարողանում հստակ կերպով կողմնորոշվել կոլեկտիվում տեղի ու-
նեցող սոցիալ-հոգեբանական երևույթների, գործընթացների բազմազանու-
թյան մեջ, առաջանում են մի շարք հարցեր, օրինակ, մարդու և նրա արարք-
ների գնահատման ժամանակ չսխալվելու համար որ հոգեբանական բաղա-
դրիչներն ուսումնասիրել, ինչի վրա հատուկ ուշադրություն դարձնել[4, 72-73]: 
Այս տեսանկյունից զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտմների կանխարգել-
ման և նվազեցման նպատակով կարևոր է ենթակա անձնակազմի անհատա-
կան-հոգեբանական առանձնահատկությունների ուսումնասիրման ժամանակ 
ուշադրությունը կենտրոնացնել նրանց վարքի կամ գործունեության անտեսա-
նելի, այսինքն՝ դրդիչ, մասի վերլուծության վրա [10, 18]: Զինծառայության ըն-
թացքում ծագող կոնֆլիկտների տեսակներն են. 

- ներանձնային,  
- միջանձնային,  
- անձնախմբային 
- միջխմբային: 

Ներանձնային կոնֆլիկտն առաջանում է, երբ զինծառայողը հանգա-
մանքների բերումով բախվում է ներքին հակասության, և սկսվում են ներքին 
տառապանքը, տանջալից ապրումները, ընտրություն կատարելու անհրաժեշ-
տությամբ պայմանավորված ծանր մտորումները: Միջանձնային կոնֆլիկտի 
դեպքում երկու կողմերն էլ ձգտում են հասնել նույն նպատակին, մինչդեռ դը-
րան կարող է հասնել միայն մեկը: Անձնախմբային կոնֆլիկտը ծագում է ան-
ձի և նույն զորակոչի, մասնագիտության, ծննդավայրի, տարածաշրջանի զին-
ծառայողներից բաղկացած խմբի միջև, երբ վերջիններս փորձում են ձեռք 
բերել արտոնություններ կամ համբավ, իրենց պարտականությունների կա-
տարումը բարդում են նորակոչիկներին, նսեմացնում նրանց: Միջխմբային 
կոնֆլիկտներն առաջանում են զինծառայողների` ըստ մասնագիտության, բը-
նակավայրի կամ այլ կերպ ձևավորված խմբերի միջև: Հայոց ազգային բա-
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նակում զինծառայողներին համախմբելու, բարոյական բարձր արժեքներով 
նրանց դաստիարակելու արդյունավետ և հիմնական միջոցը նաև քրիստո-
նեական հավատի պատվիրաններով առաջնորդելն է։ 

Զորամասում կոնֆլիկտների պատճառները բաժանվում են երեք խմբի. 
- սոցիալ-հոգեբանական` անկումային տրամադրություն, անտարբերու-

թյուն, մշակութային կյանքից կտրված լինել, 
- բարոյավարքային` հրամկազմի անձնական օրինակի բացակայություն, 

զինվորական փորձի պակաս, «Ծառայիր այնպես, ինչպես ես եմ ծառայում» 
կարգախոսին չհետևել, 

- կազմակերպչական` հրամկազմի, պետերի ղեկավարման ցածր մա-
կարդակ, ձևականություն, թերացումների կոծկում, արդյունքների ոչ օբյեկ-
տիվ գնահատական [13, 64]։ 

Զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների կառավարման արդյունավե-
տությունը կախված է հրամկազմի ֆորմալ առաջնորդության հատկություննե-
րից, դրված խնդիրների լուծմանն ուղղված ջանքերից, մարդկանց կոլեկտիվի 
ղեկավարման կարողություններից և փորձից, որը նաև ձեռք է բերվում զին-
ծառայության ընթացքում:  Ռազմական խմբի գործառնումը կախված է ոչ մի-
այն հրամանատար - ենթակա փոխհարաբերություններից, այլև հրամանա-
տարների կողմից արձակվող հրամանների և կարգադրությունների որակից: 
Դրանք պետք է լինեն իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպված, հիմնավորված, 
տեղին, իրազեկ, արդար և համաձայնեցված այլ կարգադրությունների հետ:  

Առկա է նաև այն կարծիքը, որ ենթակաները պետք է կատարեն բացա-
ռապես զինվորական կանոնագրքից և հրամանից բխող պահանջները: Իրա-
կանում հրամանը պետք է մղի ստեղծագործական ակտիվության և ինքնու-
րույնության հնարավորություն տա: Ստորադասների նկատմամբ հրամանա-
տարի պահանջների արդարացիությունը բխում է ոչ միայն նրանից, որ պետք 
է տրվի իրավաբանորեն ճիշտ ձևակերպված հրաման, այլ նաև նրանից, որ 
պետք է ապահովվեն դրա կատարման համար անհրաժեշտ պայմանները: 
Բանակում կոնֆլիկտները հնարավոր չէ կանխարգելել` առանց զինվորական 
կարգապահության վիճակը պարբերաբար վերլուծելու, բարոյահոգեբանա-
կան մթնոլորտը ճիշտ գնահատելու և դասեր քաղելու: Հրամանատարներն ու 
պետերը պետք է հիմնավորեն թե՛ խրախուսանքները և թե՛ պատիժները, 
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պետք է վարակիչ լինի լավ օրինակը, առանց որի զորամասում և ստորաբա-
ժանումներում կյանքը դառնում է անհետաքրքիր [8, 16]։ Զորամասում առողջ 
մթնոլորտի և բարձր կարգապահության ձևավորման գրավականը մարտա-
կան պատրաստության արդյունավետ գործընթացի կազմակերպումն է և դրա 
օբյեկտիվ գնահատականը։ Զորամասերում և ստորաբաժանումներում կոն-
ֆլիկտների կանխարգելմանը և առողջ մթնոլորտի ապահովմանն է ծառայում 
զինծառայողների դաստիարակության ընդունված սկզբունքը, ըստ որի. 

- շարքայինների հետ աշխատում են սերժանտները և ավագները, 
- սերժանտների, ավագների հետ` դասակի, վաշտի հրամանատարները, 
- վաշտերի հրամանատարների, ծառայությունների պետերի հետ` զորա-

մասի հրամանատարի տեղակալները, իսկ 
- վերջիններիս հետ` զորամասի հրամանատարները։ 

Գոյություն ունեն նաև այլ սկզբունքներ, բայց կարևորն այն է, որ անհա-
տական դաստիարակությունը, որպես արժեքավոր մեթոդ, կիրառվի։ Զինվո-
րական կոլեկտիվի ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրությունները կենտրո-
նանում են նրա անդամների միջև փոխհարաբերությունների և հաղորդակ-
ցական առանձնահատկությունների վրա, շեշտադրում առաջնորդության ի-
րականացման ֆորմալ և ոչ ֆորմալ մեխանիզմները, ներխմբային գործըն-
թացների դինամիկան, կոնֆլիկտային և համագործակցային վարքը զինծա-
ռայողների միջև և այլ կարևոր հարցեր: Մասնավորապես, ժամանակակից 
ռազմասոցիոլոգիական ուսումնասիրություններում առանձնացվում են զինվո-
րական կոլեկտիվում առաջնորդության իրականացման երկու տարբերակ` 
«փափուկ» և «կոշտ», որոնք բխում են ռազմական սոցիալականացման` զին-
վորական կոլեկտիվում անձանց հարմարման երկու համապատասխան ձևե-
րից: Զինծառայությանը հարմարման կոշտ տարբերակի դեպքում զինծառա-
յողին առավելագույնս մեկուսացնում են իր նախկին սոցիալական կապերից 
և հարաբերություններից, ենթարկում խիստ կարգուկանոնի և կանոնադրա-
կան նորմերի, կառավարում նրա վարքը` համապատասխանեցնելով մարտա-
կան իրադրության պահանջներին: Առաջնորդության կոշտ ձևերը բխեցվում 
են պատերազմական իրադրության պահանջներից: Դաստիարակության նը-
ման մեթոդի նպատակն է զինծառայողի մեջ զարգացնել ագրեսիվ առաջնոր-
դի հատկություններ, ով մարտական իրավիճակում, սթրեսի և տարաբնույթ 
սպառնալիքների պայմաններում ունենա ինքնատիրապետման և զինվորա-
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կան կոլեկտիվի մյուս անդամների հանդեպ ազդեցության կիրառական հըմ-
տություններ [11. 45]: Բանակում հարմարման և, համապատասխանաբար, ա-
ռաջնորդության «փափուկ» տարբերակի դեպքում ապահովում են զինծառա-
յողի կապն ու ակտիվ շփումները հասարակության` իր սոցիալական միջա-
վայրի շրջանակներում գտնվող մարդկանց հետ, ինչը թույլ է տալիս անձին` 
իր զինծառայության ընթացքում ելնելու հասարակության մյուս անդամների 
պաշտպանության խնդրի առաջնայնությունից: Առաջնորդության «փափուկ» 
միջոցները ենթադրում են ճկուն մտածողություն և վերլուծական ունակու-
թյուններ, սակայն նվազեցնում են արձակվող հրամաններին ենթարկվելու 
միանշանակությունը: Սոցիալականացման «փափուկ» ձևերի դեպքում հա-
ջողվում է խուսափել նաև վերոնշյալ բարձր «մարդկային կորուստների գնից»: 
Տարբեր բանակների պայմաններում սոցիալականացման և առաջնորդու-
թյան այս ձևերը փորձում են միմյանց հետ զուգակցել տարբեր չափաբաժին-
ներով [18, 72]: 

Այսպիսով, զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտի առաջացման պատ-
ճառներից մեկը անձի սոցիալանացման և դաստիարակության ճիշտ և ար-
դյունավետ լինելն է: Կարող ենք ասել, որ դաստիարակության և սոցիալակա-
նացման ընթացքում աճող սերնդի ձևավորման, նրանց զարգացման գոր-
ծում յուրաքանչյուր բացթողում բացասաբար է ազդում անձնավորության ձե-
վավորման հաջորդ փուլի վրա [8, 120-136]: Ուստի իրավիճակը շտկելու և 
կոնֆլիկտների կանխարգելման համար նպատակահարմար է. 

- սկզբունքորեն վերանայել հանրակրթական դպրոցում «Նախնական 
զինվորական պատրաստություն» ուսումնական առարկայի դասավանդման 
մեթոդաբանությունը: Խոսքը 8-12-րդ դասարաններում պարտադիր ուսուց-
ման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառման մասին է՝ զորային կառույցին բնո-
րոշ կենսական իրավիճակների մոդելավորմամբ, դերային խաղերի կիրառ-
մամբ, պրոբլեմների համատեղ լուծմամբ: Ընդ որում, այս ուսումնական ա-
ռարկայի դասավանդմամբ զբաղվող անձինք պետք է ունենան մանկավար-
ժական որակավորում, 

- զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների առաջացման պատճառնե-
րից մեկը անձի սոցիալանացման և դաստիարակության ճիշտ և արդյունա-
վետ լինելն է: Կարող ենք ասել, որ դաստիարակության և սոցիալականաց-
ման ընթացքում աճող սերնդի ձևավորման, նրանց զարգացման գործում յու-
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րաքանչյուր բացթողում բացասաբար է ազդում անձնավորության ձևավոր-
ման հաջորդ փուլի վրա [8, 120-136]: Ուստի իրավիճակը շտկելու և կոնֆ-
լիկտների կանխարգելման համար մեր կարծիքով, նպատակահարմար է. 

- սկզբունքորեն վերանայել հանրակրթական դպրոցում «Նախնական 
զինվորական պատրաստություն» ուսումնական առարկայի դասավանդման 
մեթոդիկան: Խոսքը վերաբերում է 8-12-րդ դասարաններում պարտադիր 
ուսուցման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմանը՝ զինվորական կոլեկտիվում 
կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներից մեկը անձի սոցիալանացման և 
դաստիարակության ճիշտ և արդյունավետ լինելն է: Կարող ենք ասել, որ 
դաստիարակության և սոցիալականացման ընթացքում աճող սերնդի ձևա-
վորման, նրանց զարգացման գործում յուրաքանչյուր բացթողում բացասա-
բար է ազդում անձնավորության ձևավորման հաջորդ փուլի վրա [8, 120-136]: 
Ուստի իրավիճակը շտկելու և կոնֆլիկտների կանխարգելման համար մեր 
կարծիքով, նպատակահարմար է. 

- սկզբունքորեն վերանայել հանրակրթական դպրոցում «Նախնական 
զինվորական պատրաստություն» ուսումնական առարկայի դասավանդման 
մեթոդիկան: Խոսքը վերաբերում է 8-12-րդ դասարաններում պարտադիր ու-
սուցման ինտերակտիվ մեթոդների կիրառմանը: Ընդ որում, կցագրվող աշա-
կերտների դեպքում այդ բնութագիրը պետք է լինի 8-12 դասարաններում դա-
սավանդող բոլոր ուսուցիչների կողմից ներկայացված բնութագրերի ընդհան-
րացված տարբերակը՝ առաջադիմության թերթիկի կցմամբ,  

- մշակել ռազմահայրենասիրական դաստիարակության հայեցակարգ, 
ինչպես նաև ռազմականացված խաղերի ծրագրեր և դրանք իրագործել ՀՀ 
կրթօջախներում [2, 42]: 

Այսպիսով, բանակում ծառայությանը նախազորակոչային տարիքի դե-
ռահասների ու պատանիների համակողմանիորեն պատրաստման աշխա-
տանքի ռացիոնալ պլանավորումն ու կատարումը, կրթօջախներում այդ թվա-
կազմի ռազմահայրենասիրական դաստիարակությունը և այդ տեսակետից 
մանկավարժական ու հոգեբանական ներգործության համակարգը պասիվ 
վիճակից ակտիվ վիճակի բերելը գերակա խնդիրներ են, որոնք մեծապես 
ազդեցություն են ունենում զինվորական կոնլիկտների կանխարգելման, ինչ-
պես նաև փոխհարաբերությունների ճիշտ և նորմալ ձևավորման վրա: 
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Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Կոնֆլիկտների կառավարումը և կանխարգելումը զինվորական կոլեկտիվում 
Բանալի բառեր. կոնֆլիկտների տեսակներ, զինվորական կոլեկտիվ, 
հոգեբանություն,միջխմբային կոնֆլիկտ, ներանձնային կոնֆլիկտ 
 

Զինվորական կոլեկտիվում կոնֆլիկտների առաջացման պատճառներից մեկը 
անձի սոցիալանացման և դաստիարակության ճիշտ և արդյունավետ լինելն է: 
Կարող ենք ասել, որ դաստիարակության և սոցիալականացման ընթացքում 
աճող սերնդի ձևավորման, նրանց զարգացման գործում յուրաքանչյուր բաց-
թողում բացասաբար է ազդում անձնավորության ձևավորման հաջորդ փուլի 
վրա: Ուստի իրավիճակը շտկելու և կնոֆլիկտների կանխարգելման համար 
մեր կարծիքով, նպատակահարմար է. սկզբունքորեն վերանայել հանրակըր-
թական դպրոցում «Նախնական զինվորական պատրաստություն» ուսումնա-
կան առարկայի դասավանդման մեթոդիկան:  
 

Нелли ХАЧАТРЯН  
Управление конфликтами և предотвращение в вооруженных силах  
Ключевые слова: конфликты в военном коллективе, типы конфликтов, военный коллектив, 
психология, межгрупповой конфликт, межличностный конфликт. 
 

Одна из причин возникновения конфликтов в армии - правильная и эффективная 
социализация и воспитание человека. Можно сказать, что каждый пробел в форми-
ровании подрастающего поколения в процессе его воспитания и социализации, его 
развития негативно сказывается на следующем этапе становления личности. Поэто-
му для исправления ситуации, на наш взгляд, целесообразно не допускать конфлик-
тов. Принципиально рассмотреть методику преподавания предмета «Предваритель-
ная военная подготовка» в общеобразовательной школе. Речь идет об использова-
нии интерактивных обязательных методов обучения в 8–12 классах. Разработать 
концепцию военно-патриотического воспитания, а также программы военизирован-
ных игр, внедрить их в армянских школах. 
 

Nelli KHACHATRYAN  
Conflict management և prevention in the military  
Key words: conflicts in the military team, types of conflicts, military team, psychology, intergroup 
conflict, interpersonal conflict 
 

One of the reasons for the emergence of conflicts in the military is the correct and ef-
fective socialization, upbringing of a person. We can say that every gap in the formation 
of the growing generation during their upbringing and socialization, their development 
has a negative impact on the next stage of the formation of the individual. Therefore, in 
order to correct the situation, in our opinion, it is expedient to prevent conflicts. Funda-
mentally review the methodology of teaching the subject "Preliminary military training" 
in the secondary school. This refers to the use of interactive compulsory teaching methods 
in grades 8-12. Develop a concept of military-patriotic education, as well as programs of 
militarized games, implement them in RA schools . 
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԱՌԵՎՏՈՒՐ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ՝ 
ԸՍՏ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ԵՎ ԴՐԱ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ՀՀ 

ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Էլեն ԱՎԱԼՅԱՆ 
ՀՊՏՀ դասախոս, ֆին. հաշվ. ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր  էլեկտրոնային առևտուր, ինտերնետ, օնլայն վաճառք, առևտրային 

հաղորդակցություն 
 

Էլեկտրոնային առևտուրը ապրանքների և ծառայությունների փոխանա-
կումն է  երկու և ավելի կողմերի միջև՝ օգտագործելով էլեկտրոնային գործիք-
ներ և տեխնոլոգիաներ1 (Selected Tax Policy Implications of Global Electronic 
Commerce, 1996)։ Նոր տեղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիանե-
րը, ինչպիսին է ինտերնետը, ստեղծում է իրական հնարավորություններ բիզ-
նեսի համար: Տեղեկատվությունը, ծառայությունը և փողը կարող է ակնթար-
թորեն տեղափոխվել աշխարհի ցանկացած վայրից մեկ այլ վայր: Արդյուն-
քում ձևավորվում են նոր շուկաներ և շուկայական մեխանիզմներ:  

Աշխարհի ամենաարագ աճող առևտրային կենտրոնը չունի որևէ հըս-
տակ աշխարհագրական տարածք: Այն ճանաչված է որպես կիբերտարածք 
(Cyberspace) և սովորաբար կոչվում է ինտերնետ կամ տեղեկատվության գըլ-
խավոր ուղի: Այն ստեղծվել է 1969թ. Միացյալ Նահանգների պաշտպանու-
թյան նախարարության առաջավոր հետազոտական ծրագրերի գործակալու-
թյան կողմից, որը ակադեմիական կիրառության համար հարմարեցվել է 
1980թ.: 1990-ականների կեսերին World Wide Web-ի ստեղծումը և հեռահա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաներում դրանց կատարելագործումը նպաստե-
ցին ինտերնետ տխնոլոգիաների առևտրային կիրառմանը2 (Clayton W. Chan, 
Taxation of Global E-Commerce on Internet: Underlying Issues & Proposed Plans, 
2000): Հաղորդակցման միջոց կիրառելուց բացի՝  ինտերնետն օգտագործվում 
է նաև որպես շուկայական տարածք, որտեղ գնորդներն ու վաճառողները 

                                                             
1 Selected Tax Policy Implications of Global Electronic Commerce    p. 8   (Nov. 22, 1996) , 
https://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/Documents/Report-Global-Electronic-
Commerce-1996.pdf 
2 Clayton W. Chan, Taxation of Global E-Commerce on the Internet: the Underlying Issues and 
Proposed Plans, p. 4 (2000), 
https://scholarship.law.umn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1139&context=mjil 
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փոխանակում են տեղեկատվություն, ապրանքներ և ծառայություններ՝ ա-
ռանց ժամանակային և աշխարհագրական խոչընդոտների1 (Ali Khatibi, V 
Thyagarajan and A Seetharaman, “E-commerce in Malaysia: Perceived Benefits and 
Barriers”, 2003)։ Էլեկտրոնային առևտուրն արդյունավետ կազմակերպելու հա-
մար անհրաժեշտ է մանրակրկիտ պլանավորել էլեկտրոնային կայքերը և ա-
պահովել դրանց զարգացումը2 (B. John, S. Khaddaj* and A. Hoppe, “ Semantic 
Products Analysis of E-Commerce Websites”, 2012)։ 

Էլեկտրոնային առևտրում մատակարարները գնորդներին ապրանքներ 
են վաճառում կամ ծառայություններ են մատուցում անմիջապես կայքերի , 
սոցիալական հարթակների կամ այլ ծրագրերի միջոցով։ Միաժամանակ հա-
ճախորդներից շատերն ինտերնետն օգտագործում են որպես տեղեկատվու-
թյան աղբյուր՝ ձեռքբերվող ապրանքների կամ ծառայությունների արժեքը 
համեմատելու համար3 (Safia Anjum and Junwu Chai, “Drivers of Cash-on-Delivery 
Method of Payment in E-Commerce Shopping: Evidence From Pakistan”, 2020)։ Էլեկ-
տրոնային եղանակով մանրածախ վաճառք իրականացնողները օգտագոր-
ծում են վեբ մթնոլորտային միջավայրը՝ մրցակիցներից տարբերվելու և առ-
ցանց սպառողների շրջանում դրական սպասումներ առաջացնելու համար4 
(Sanjeev Prashar, T. Sai Vijay, and Chandan Parsad, “Effects of Online Shopping Va-
lues and Website Cues on Purchase Behaviour: A Study Using S–O–R Frame-
work”,2017)։ Internet World Stats-ի տվյալների համաձայն՝ 2019թ. արդյունք-
ներով աշխարհում ինտերնետից օգտվողների թվաքանակը կազմել է 4,5 
մլրդ կամ երկրագնդի բնակչության 58 7%5 (Internet World Stats, 2019): Ընդ 
որում ՝ բնակչության թվաքանակի հետ համեմատման արդյունքում պարզ է 

                                                             
1 Ali Khatibi, V Thyagarajan and A Seetharaman, “E-commerce in Malaysia: Perceived Benefits 
and Barriers”, Vikalpa journal, vol. 28, 3: pp. 77-82., First Published Jul 1, 2003 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090920030307 
2 B. John, S. Khaddaj* and A. Hoppe, “Semantic Products Analysis of E-Commerce Websites”, 
Journal of Algorithms & Computational Technology, vol. 6, 3: pp. 447-454. , First Published 
September 1, 2012 ,   https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1260/1748-3018.6.3.447 
3 Safia Anjum and Junwu Chai, “Drivers of Cash-on-Delivery Method of Payment in E-Commerce 
Shopping: Evidence From Pakistan”, 2020, SAGE Open, vol. 10, 
 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/2158244020917392 
4 Sanjeev Prashar, T. Sai Vijay, and Chandan Parsad, “Effects of Online Shopping Values and 
Website Cues on Purchase Behaviour: A Study Using S–O–R Framework”,2017, VIKALPA. The 
Journal for Decision Makers 42(1) 1–18, 
https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0256090916686681 
5Internet World Stats, usage and population statics,  https://www.internetworldstats.com/stats.htm 
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դառնում, որ ինտերնետից օգտվողների ամենամեծ բաժինը պատկանում է 
Հարավային Ամերիկային՝ բնակչության 94,6%, իսկ ամենաքիչ՝ Աֆրիկային 
39,3%։ ԱՄՆ-ը կարևոր դեր է խաղացել ինտերնետային տեխնոլոգիաների 
զարգացման և դրանց կիրառման մեջ էլեկտրոնային առևտրի նոր մոդելներ 
ստեղծելով1 (Kenneth L Kraemer, Jason Dedrick, Nigel P Melville, Kevin Zhu, 
“Globalization and national diversity: e-commerce diffusion and impacts across 
nations”, 2006)։ Աշխարհի գործարարները ինտերներտը օգտագործում են որ-
պես էլեկտրոնային առևտրի գործիք: Ինտերնետի միջոցով իրականացվող 
առևտուրը դարձել է գերիշխող ուժ առևտրային գլոբալ տիրույթում: Ուստի, 
էլեկտրոնային առևտրով զբաղվողները իրենց նոր հաջողությունների համար 
պարտական են ինտերնետի զարգացմանը2 (Richard Doernberg, Luc Hinnekens 
& Antonio Di Benedetto, Electronic Commerce and International Taxation, 2000): 

Էլեկտրոնային առևտրի շուրջ անհրաժեշտ է անցկացնել լուրջ ուսումնա-
սիրություններ և միջոցառումներ ազգային տնտեսությունում դրական ազդե-
ցության հասնելու համար, որոնք հիմնականում ուղղված են անբարեխիղճ 
մրցակցությունը կանխելուն, հարկային կորուստներից խուսափելուն, արդյու-
նավետ հարկում իրականացնելուն։ Հիմնական խնդրի առաջացման պատ-
ճառ է համարվում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և օրենսդրական են-
թակառուցվածքների ոչ համապատասխան զարգացումը: Չնայած, միջազգա-
յին մակարդակում էլեկտրոնային առևտրի հստակ սահմանում չկա, այնու-
ամենայնիվ, մի շարք երկրների, պետական և մասնավոր հատվածի կազմա-
կերպություններ կիրառում են մեծ ջանքեր մշակելու  էլեկտրոնային առևտրի 
ֆունկցիոնալ սահմանումներ, որպեսզի կարողանան հավաքագրել օգտակար 
վիճակագրություն: Սոցիալ-տնտեսական համագործակցությունը խթանելու 
նպատակով հիմնված Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպությունը (OECD) 2009թ. հրապարակեց էլեկտրոնային առևտրի 
իր սահմանումը, համաձայն որի՝ «Էլեկտրոնային առևտրի գործարքները հա-

                                                             
1 Kenneth L Kraemer, Jason Dedrick, Nigel P Melville, Kevin Zhu, “Globalization and national 
diversity: e-commerce diffusion and impacts across nations”, 2006, Cambridge University Press, 
https://books.google.am/books?hl=en&lr=&id=uDvPfcV2yFgC&oi=fnd&pg=PA13&dq=info:1z4
vlr-
s16MJ:scholar.google.com&ots=E33hDlR8Fw&sig=7UsS8cHCTqN2zmPeqU29LbvU5gA&redir
_esc=y#v=onepage&q&f=false 
2 Richard Doernberg, Luc Hinnekens & Antonio Di Benedetto, Electronic Commerce and 
International 
Taxation, 24 SUFFOLK TRANSNAT’L L. REV. 233, 234 (2000). 
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մակարգչային ցանցի միջոցով ապրանքների կամ ծառայությունների առքը 
կամ վաճառքն է՝ հատուկ մշակված մեթոդներով պատվերների ստացման 
կամ տեղադրման նպատակով (վճարումները և առաքումները չեն դիտարկ-
վում)։ Գործարքները կարող են տեղի ունենալ ձեռնարկությունների, տնային 
տնտեսությունների, անհատների, կառավարությունների և այլ կազմակեր-
պությունների միջև: Սահմանումը ներառում է վեբ-էջերի, էքստրանեթների 
կամ EDI-ով կատարված պատվերներ և բացառում է պատվերները, որոնք 
իրականացվել են հեռախոսազանգերով, ֆաքսով կամ ձեռքով մուտքագրվող 
էլ. փոստով1 (OECD, 2011): Վերջին մի շարք ուսումնասիրությունների շուրջ 
իրականացրած վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ, մի շարք հա-
մաշխարհային ճանաչում ունեցող կազմակերպություններ ինչպիսին են` առև-
տըրի համաշխարհային կազմակերպությունը2՝ իր 2013թ  հրապարակած E-
commerce in developing countries, Opportunities and challenges for small and 
medium-sized enterprises աշխատությամբ (WTO, 2013), Կանադայի վիճակա-
գրական ծառայությունը3՝ 2016թ  հրապարակած տեղեկատվությամբ (Stat-
Can, 2016), ինչպես նաև ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման կոնֆերանսը4՝ իր 
2017թ  իրականացրած UNCTAD Technical Notes on ICT for Development-
ուսումնասիրությամբ (UNCTAD, 2017), ապավինում են OECD- ի կողմից 
տրված սահմանմանը։ Բացի այդ, աշխարհում էլեկտրոնային առևտրի ոլոր-
տում,  իրեն լավագույնս ներկայացրած երկրներից մեկը՝  Ճապոնիան5 (ECN, 
2018)՝ ի դեմս էկոնոմիկայի, առևտրի և արդյունաբերության նախարարու-
թյան (METI, 2016)6, նույնպես էլեկտրոնային առևտուրը ինչպես նեղ, այնպես 
էլ լայն իմաստով սահմանում է OECD-ի կողմից տրված բնութագրին համա-
պատասխան։ METI-ի կողմից տրված բնորոշման համաձայն՝ էլեկտրոնային 
առևտուրը նեղ իմաստով ներառում է գործարքներ, որոնք իրականացվում են  

                                                             
1 OECD guide to measuring the information society 2011, https://read.oecd-ilibrary.org/science-
and-technology/oecd-guide-to-measuring-the-information-society-2011_9789264113541-
en#page74 
2 E-commerce in developing countries Opportunities and challenges for small and medium-sized 
enterprises, https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/ecom_brochure_e.pdf 
3 Analysis in Brief Retail E-commerce in Canada , https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/11-621-
m/11-621-m2016101-eng.htm 
4 UNC T AD B2C E-Commer ce Index 2017 , United Nations, Geneva 
https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/tn_unctad_ict4d09_en.pdf 
5 www.ecommerce-nation.com/the-top-10-e-commerce-markets-you-should-target-in-the-world/ 
6 Ministry of Economy, Trade and Industry,  
https://www.meti.go.jp/english/press/2016/0614_02.html 
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ինտերնետային տեխնոլոգիաների միջոցով: Ավելի լայն իմաստով, «Ինտեր-
նետ» տերմինը  փոխարինվում է «համակարգչային ցանցային համակարգեր 
/computer network systems/» տերմինով: Միաժամանակ, ԱՄՆ-ի Ֆլորիդա 
նահանգը (2018թ  կանոնադրության 212-րդ գլուխ) էլեկտրոնային առևտրի 
համատեքստում ներկայացնում է “mail-order” վաճառքները, այն սահմանե-
լով որպես անձնական շոշափելի գույքի վաճառք, որը պատվիրվել է փոտով 
կամ հաղորդակցման այլ միջոցներով1 (Florida Statues, 2018)։ 

Ըստ էության, նշված սահմանումներից շատերը համահունչ են OECD-ի 
կողմից տրված սահմանմանը, քանի որ դրանցում էլեկտրոնային առևտուր 
իրականացնելիս կարևորվում է պատվիրման գործընթացը։ Ավելին, էլեկտրո-
նային առևտրի սահմանման հիմքում ընկած է ոչ թե ապրանքի կամ ծառա-
յության բնութագիրը, այլ այն առցանց ձեռքբերելու գաղափարը։ Օրինակ՝ 
երաժշտության ցանկացած առցանց պատվեր կարելի է համարել էլեկտրո-
նային առևտուր՝ անկախ այն բանից հաճախորդը երաժշտությունը ձեռք բե-
րում compact disc-ի , download-ի թե streaming service-ի միջոցով: Էլեկտրո-
նային առևտուր հասկացության համատեքստում OECD-ի կողմից տրված 
սահմանումը բացառում է բոլոր այն պատվերները, որոնք իրականացվում են 
կարճ հաղորդագրությունների ծառայության (SMS) կամ սոցիալական ցանցե-
րի միջոցով, քանի որ այդ մեթոդները սովորաբար նախագծված չեն հատուկ 
պատվերներ ստանալու կամ տեղադրելու նպատակով։ Դրանք հիմնականում 
իրականացվում են առավել փոքր ձեռնարկություններից և ոչ ֆորմալ տնտե-
սություններից  ձեռքբերումներ կատարելիս։ 

Եվրամիության երկրների և տարածաշրջանների միջև համադրելի տըվ-
յալներ ապահովող վիճակագրական գրասենյակը՝ Եվրոստատը, 2015 թվա-
կանից նույնպես ունի էլեկտրոնային առևտրի նմանատիպ բնորոշում: Այն է՝ 
Էլեկտրոնային առևտուրը կարող է ընդհանուր առմամբ սահմանվել որպես 
բիզնեսի, տնային տնտեսությունների, անհատների կամ մասնավոր կազմա-
կերպությունների միջև ինտերնետի կամ համակարգչային միջնորդավորված 
(առցանց կապի) ցանցերի միջոցով իրականացվող ապրանքների կամ ծա-
ռայությունների առք ու վաճառք2 (Eurostat, 2015)։ Ինչպես OECD-ի, այնպես էլ 
Eurostat-ի սահմանումներում, պարտադիր պայման չի համարվում ապրանքի 

                                                             
1 The Florida Senate, http://www.flsenate.gov/Laws/Statutes/2018/212.0596 
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:E-commerce 
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ձեռքբերման կամ ծառայության ստացման դիմաց  վճարման առցանց եղա-
նակով կատարման փաստը։ Թեև սահմանումը փոքր-ինչ լայն է, այնուամե-
նայնիվ, ուշադրության կենտրոնում մնում է այն, թե ինչպես է նախատեսվում 
կատարել ձեռքբերումը, այլ ոչ ապրանքի առաքման ձևը կամ բնույթը: Ցու-
ցաբերելով առանձնակի հետաքրքրվածություն՝ մասնավոր հատվածի կողմից 
ներկայացված հետազոտություններում ''էլեկտրոնային առևտուր'' տերմինը 
հաճախ չի սահմանվում այնպես ինչպես ներկայացված է OECD-ի կողմից։ Օ-
րինակ, լոգիստիկ ծառայություններ մատուցող DHL ընկերությունը էլեկտրո-
նային առևտուրը սահմանում է որպես վաճառող ընկերության պահեստից 
ապրանքի ուղղակիորեն առաքում այլ երկրի սպառողներին՝ որպես անհա-
տական ծանրոց1 (DHL, 2016): Հատկանշական է, որ էլեկտրոնային առևտրի 
որոշ սահմանումներ նույնացվում են էլեկտրոնային բիզնեսի բնորոշման հետ 
(օրինակ՝ Xu & Quaddus, 2010)2 ։ 

Էլեկտրոնային առևտրի գործարքի վրա հիմնված սահմանման համա-
ձայն՝ էլեկտրոնային առևտուրը սահմանափակվում է առուվաճառքով, ինչը 
տարբերվում է էլեկտրոնային բիզնեսի վարումից: Էլեկտրոնային բիզնեսը 
ներառում է առցանց բիզնես գործունեության բոլոր ոլորտները `առուվաճառք, 
գույքագրում, արտադրության կառավարում, կապի և օժանդակ ծառայու-
թյուններ մատուցում։ Հետևաբար, էլեկտրոնային առևտուրը, որպես ընդհա-
նուր էլեկտրոնային բիզնեսի ենթաբազմություն, ընդհանուր առմամբ, կարող 
է սահմանվել որպես ցանկացած գործարք, որը ներառում է ձեռքբերման առ-
ցանց պարտավորություն և հանգեցնում է ապրանքների և ծառայությունների 
ներմուծման կամ արտահանման3 (GAO, 2002)։  

Վերոնշյալ սահմանումներից ակնհայտ է դառնում, որ էլեկտրոնային 
առևտուր հասկացության սահմանման շուրջ տարվում են լուրջ աշխատանք-
ներ ամբողջ աշխարհում, քանի որ դրա մեկնաբանումը բավականին լայն է, 
իսկ սահմանման չափանիշներն ու մոտեցումները՝ շատ տարբեր։ Այնուամե-
նայնիվ՝ Eurostat մեթոդական ձեռնարկը միջազգային վիճակագրական տըվ-

                                                             
1 The 21st century spice trade. A guide to the cross-border e-commerce opportunity”, DHL 
Express.  www.dhl.com 
2 Xu & Quaddus, 2010, E-Business in the 21st Century: Realities, Challengers and Outlook, 2010 
3 GAO, Report to the Ranking Senate Minority Member of the Joint Economic Committee, Inter-
national electronic commerce, Definitions and Policy Implications, p.2, March 2002 www.gao.gov 
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յալների համադրելիություն ապահովելու համար խորհուրդ է տալիս օգտա-
գործել  OECD-ի էլեկտրոնային առևտրի բնորոշումը (Eurostat (2017)1: 

Հետազոտության ընթացքում իրականացվել են էլեկտրոնային առևտրի 
տարածվածության համեմատական վերլուծություններ Հայաստանի և հարե-
վան պետությունների միջև։ Քանի որ էլեկտրոնային առևտուրը որպես իրո-
ղություն Հայաստանում նոր է և գտնվում է զարգացման փուլում, ուստի հըս-
տակ վիճակագրական տվյալներ կատարված ծավալների մասին դեռևս բա-
ցակայում են։ Այդ իսկ պատճառով վերլուծության և կանխատեսումների իրա-
կանացման համար ընտրվել է statista.com գերմանական պորտալի հրապա-
րակած տվյալները՝ համընդհանուր մոտեցում կիրառելու նպատակով։ Statis-
ta.com-ի տվյալները ներառում են ֆիզիկական ապրանքների օն-լայն վաճառք 
և բացառում թվային ապրանքների կամ ծառայությունների մատուցումը2( Sta-
tista, 2020)։ Ստորև ներկայացվում է ընդհանրական տեղեկատվություն՝  տա-
րածաշրջանում էլեկտրոնային առևտրից ստացված եկամտի վերաբերյալ՝ 
արտահայտված մլն դոլլարով։ 

Գծապատկեր 1. Էլեկտրոնային առևտրից ստացված եկամուտ (մլն դոլլար) 

Ինչպես երևում է գծապատկեր 1-ից  էլեկտրոնային առևտրից ստացված 
եկամտի ծավալը 2017-2019թթ. տարածաշրջանի բոլոր երկրներում բացի 
Թուրքիայից և Իրանից անկում է ապրել միջինը 7 9%-ով՝ 2 6%-ից (Ադրբե-

                                                             
1 Eurostat (2017), Methodological Manual for Statistics on the Information Society, Luxembourg,  
2 Statista. 2020. Statista - The Statistics Portal. [online] Available at: https://www.statista.com  
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ջանում՝ 2019թ.) մինչև 11 1% (Հայաստանում՝ 2019թ.)։ Statista.com-ի կողմից 
կատարված կանխատեսումների համաձայն` Հայաստանի համար եկամտի  
կայուն աճի սկիզբ նախատեսվում է 2022 թվականից։ Ստորև ներկայացվում 
է տեղեկատվություն ՀՀ-ում 2017-2024 թվականներին էլեկտրոնային առև-
տըրից ձևավորված (ձևավորվող) եկամտի կառուցվածքի վերաբերյալ  

Գծապատկեր 2. Էլեկտրոնային առևտրից ձևավորված(ձևավորվող) եկամտի 
կառուցվածքը  Հայաստանի Հանրապետությունում 

Ինչպես երևում է գծապատկերից՝ Հայաստանում էլեկտրոնային առև-
տըրի միջոցով ստացված եկամտի տեսակետից ամենամեծ սպառումը բաժին 
է ընկնում էլեկտրոնիկային, իսկ ամենաքիչը՝ անունդին և անձնական խնամ-
քի պարագաներին, որն էլ հավանաբար պայմանավորված է տվյալ տեսակի 
ապրանքների որոշակի առանձնահատկություններով, մասնավորապես՝ դը-
րանց օգտագործման համար սահմանված ժամկետներով և այլն։  
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Գծապատկեր 3. Էլեկտրոնային առևտրից օգտվող անձիք՝ ըստ սեռի 
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Գծանկար 3-ում տոկոսային հարաբերակցությամբ ներկայացվում է տե-
ղեկատվություն էլեկտրոնային առևտրից օգտվող անձանց վերաբերյալ՝ ըստ 
սեռի և ստացած եկամտի 2019թ  դրությամբ։ Աղյուսակից երևում է, որ տա-
րածաշրջանում էլեկտրոնային առևտրի կիրառման հարցում կանանց ամե-
նամեծ ներգրավում ունի Հայաստանը՝ 54%-ով։ 
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Գծապատկեր 4. Էլեկտրոնային առևտրից օգտվող անձիք՝ ըստ եկամտի 

Ըստ աղյուսակի տվյալների՝ պարզ է, որ էլեկտրոնայի առևտուրը շատ 
հարմար տարբերակ է եկամտի տարբեր աղբյուր ունեցող անձանց համար։  

Հոդվածի կարևորագույն նպատակներից մեկն է՝ սահմանել էլեկտրոնա-
յին առևտուր եզրույթը՝ ըստ Հայաստանի գործող օրենսդրության: Հայաս-
տանը ներգրավված է Արևելյան գործընկերության անդամ-երկրների թվային 
շուկաների ներդաշնակեցմանն /Harmonising Digital Markets/ ուղղված նախա-
ձեռնության մեջ1 (EU Neighbours East), որի շրջանակում նույնպես  նախատես-
վում է համագործակցություն էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում։ Այդ նա-
խաձեռնության շրջանակներում 2015թ. ուսումնասրության մեջ  էլեկտրոնա-
յին առևտուրը սահմանվում է որպես ընդհանուր տերմին, որն օգտագործվում 
է ինտերնետով իրականացվող առևտուրը նկարագրելու համար: Գործողու-
թյունները ներառում են ապրանքների օնլայն վաճառք, առցանց տեղեկա-
տվության կամ առևտրային հաղորդակցության առաջարկում, ապրանքների 
և ծառայությունների որոնման համար անհրաժեշտ գործիքների տրամա-
դրում, տվյալների մուտք և որոնում։ Այս ուսումնասիրությունն (Study Report, 
2015) իր առանցքային դերն է ունեցել Առևտրի և ծառայությունների մասին  
ՀՀ օրենքում էլեկտրոնային հաղորդակցություն ապահովող կապի միջոցնե-

                                                             
1 www.euneighbours.eu/hy/east/stay-informed/publications/arevelyan-gorcenkerowtyan-tarack 
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րով գործարքներ կնքելու հետ կապված խնդիրների բնութագրման գործում1։ 
Այնուամենայնիվ, ուսումնասիրելով գործող օրենսդրությունը, գալիս ենք այն 
եզրահանգման, որ բացակայում է էլեկտրոնային առևտուր2 եզրույթի հըս-
տակ սահմանումը։ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության հիմքում 
ընկած է Սահմանադրությունը, որով սահմանվում է «Որոշակիության սկըզ-
բունքը». «Հիմնական իրավունքները և ազատությունները սահմանափակելիս 
օրենքները պետք է սահմանեն այդ սահմանափակումների հիմքերը և ծա-
վալը, լինեն բավարար չափով որոշակի, որպեսզի այդ իրավունքների և 
ազատությունների կրողները և հասցեատերերն ի վիճակի լինեն դրսևորելու 
համապատասխան վարքագիծ»3 (ՀՀ Սահմանդրություն, հոդված 79): ՀՀ 
Սահմանադրական դատարանն անգամ իր որոշումներում անդրադարձել է  
իրավական որոշակիության սկզբունքին, նշելով որ՝ «....օրենքը պետք է 
համապատասխանի նաև Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 
մի շարք վճիռներում արտահայտված այն իրավական դիրքորոշմանը, համա-
ձայն որի՝ որևէ իրավական նորմ չի կարող համարվել «օրենք», եթե այն չի 
համապատասխանում իրավական որոշակիության (res jսdicata) սկզբունքին, 
այսինքն՝ ձևակերպված չէ բավարար աստիճանի հստակությամբ, որը թույլ 
տա քաղաքացուն դրա հետ համատեղելու իր վարքագիծը4:» (ՍԴՈ-630) կամ 
«… իրավական որոշակիության ապահովման տեսանկյունից օրենսդրության 
մեջ օգտագործվող հասկացությունները պետք է լինեն հստակ, որոշակի և 
չհանգեցնեն տարաբնույթ մեկնաբանությունների կամ շփոթության5.» (ՍԴՈ-
1176)։ 

Այսպիսով, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ էլեկտրոնային առև-
տըրի ոլորտը ինչպես աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում տնտեսության 
արագ աճող ուղղություններից մեկն է և ելնելով այն փաստից, որ Հայաս-
տանի օրենսդրության մեջ, առհասարակ բացակայում է էլեկտրոնային առև-
տուր եզրույթի հստակ սահմանումը, կարծում ենք, որ հետագա խնդիրներից, 
մասնավորապես՝ հարկային հաշվառման ճիշտ վարման, գործարքի արդյուն-
քում առաջացող շահույթի բազայի չխեղաթյուրման և ոչ ճիշտ վայրում հարկ-

                                                             
1 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=75239 
2 Harmonising Digital Markets, https://europa.eu/capacity4dev/hiqstep/documents/harmonisation-  
3 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, Հոդված 79, www.arlis.am 
4 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում՝ ՍԴՈ-630, https://www.arlis.am 
5 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշում՝ ՍԴՈ-1176, http://www.concourt.am 
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ման խնդիրներից խուսափելու համար հնարավորինս արագ պետք է տալ 
հստակ, որոշակի սահմանում և գնահատական տվյալ գործարքներին։ Այս-
պես, ուսումնասիրելով տարբեր երկրների և կազմակերպությունների փորձը  
գալիս ենք եզրահանգման, որ էլեկտրոնային առևտուր հասկացությանը ան-
հրաժեշտ է տալ այնպիսի բնորոշում, որը կնպաստի տվյալ ոլորտի զարգաց-
մանը և կհամապատասխանի արտերկրի լավագույն փորձին։ 

Հաշվի առնելով մերօրյա կյանքում սոցիալական և այլ ցանցերի ներ-
գրավվածության բարձր մակարդակը և այն փաստը, որ OECD-ի սահմանումն 
ըստ էության էլեկտրոնային առևտուր չի համարում այն գործարքները, որոնք 
իրականացվել են այնպիսի էլեկտրոնային հարթակների միջոցով, որոնք ի 
սկզբանե նախատեսված չեն եղել առևտուր իրականացնելու համար, (օրի-
նակ՝ սոցիալական ցանցերը) կարծում ենք, որ առավել նպատակահարմար 
կլինի OECD-ի տված էլեկտրոնային առևտրի սահմանումը ՀՀ տնտեսության 
օրինակով վերաձևակերպել որպես  «Համակարգչային ցանցի միջոցով ապ-
րանքների կամ ծառայությունների առք կամ վաճառք  /անկախ նրանից, թե 
ինչ էլեկտրոնային հարթակից է այն իրականացվում/։Արդյունքում կստանանք 
ձևակերպում, որը կբխի միջազգային փորձից և միաժամանակ կնպաստի 
այս տեսակ գործարքների տարածմանը։ 

Ամփոփելով վերոգրյալը կարող ենք վստահորեն նշել, որ Էլեկտրոնային 
առևտուրը ապրանքների և ծառայությունների ձեռքբերումը կամ վաճառքն է 
ինտերնետ կապի միջոցով։ Այն ունի մեծ պոտենցիալ լինելու 21-րդ դարի 
զարգացած ուղղություններից մեկը: Հետևաբար, կարելի է ասել, որ էլեկտրո-
նային առևտուրը նոր տեղեկատվական և հաղորդակցական տեխնոլոգիա-
ների տարածման արդյունք է: էլեկտրոնային առևտուրը գլոբալ փաստ է և 
ունի տարածվածության մեծ մակարդակ։ Քանի որ կան հստակ նախադըր-
յալներ, որ այն ապագայում կարող է լինել երկրների տնտեսության հզոր ուղ-
ղություններից մեկը, ապա կարող ենք ասել, որ ներազգային լուծումներն, 
որոնք դեռևս ընդունելի չեն այլ երկրների կողմից , բավարար չեն բիզնեսի 
կիրառման արդյունքում  ծագող  խնդիրների լուծման համար: Ուստի երկըր-
ները պետք է ունենան էլեկտրոնային առևտրի նկատմամբ միասնական մո-
տեցում՝ հակառակ դեպքում, նման գործարքներից ձևավորվող եկամտի բնո-
րոշման և չափման, հետևաբար՝ հարկային բազաները պաշտպանելու առու-
մով կհանգեն լուրջ դժվարությունների։ 
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Էլեն ԱՎԱԼՅԱՆ 
Էլեկտրոնային առևտուր հասկացության մեկնաբանումը՝ ըստ 
միջազգային փորձի և դրա հնարավոր սահմանումը ՀՀ օրենսդրոթյամբ 
Բանալի բառեր  էլեկտրոնային առևտուր, ինտերնետ, օնլայն վաճառք, առևտրային 
հաղորդակցություն 
 

Տնտեսական կյանքը բարելավելու նոր և արդիական հնարավորություն է տե-
ղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլոգիաների կիրառումը, որոնք ըն-
կած են այս կերպ իրականացվող բիզնես մոդելների հիմքում։ Էլեկտրոնային 
առևտրի կազմակերպման համեմատաբար ցածր գները հնարավորություն 
են տալիս նույնիսկ փոքր ընկերություններին մուտք գործել շուկայական 
հարա-բերություններ: Կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում 
տեղի ունեցած զարգացումները  տնտեսության մի շարք ոլորտներում առաջ 
են բե-րել ինչպես հսկայական խնդիրներ, այնպես էլ բազում 
հնարավորություններ: Աշխարհն ականատես է եղել էլեկտրոնային առևտրի 
նկատմամբ վերջին շրջանում աճող հետաքրքրությանը։  
 

Элен АВАЛЯН 
Трактовка понятия «электронная коммерция» согласно международному 
опыту и возможное определение понятия в законодательстве РА 
Ключевые слова: электронная коммерция, интернет, онлайн-продажи, торговая 
коммуникация 
 

К новым современным способам улучшения экономической жизни относится ис-
пользование информационных и коммуникационных технологий, которые лежат в 
основе реализуемых подобным образом бизнес-моделей. Относительно низкие це-
ны на организацию электронной коммерции позволяют даже небольшим компа-
ниям вступать в рыночные отношения. Развитие сфер связи и информационных 
технологий привело к возникновению в ряде секторов экономики как значитель-
ных проблем, так и множества возможностей. В последнее время в мире наблю-
дается рост интереса к электронной коммерции. Благодаря развитию Интернета 
электронная коммерция становится частью нашей повседневной жизни.  
 

Elen AVALYAN 
Interpretation of the Concept "Electronic Commerce" According to International 
Experience and Possible Definition of the Concept in the RA Legislation 
Key words: electronic commerce, internet, online sales, trade communication 
 

New modern ways of the improvement of economic life include the use of information 
and communication technologies, which are the basis of business models implemented 
in this way. Relatively low prices for organizing electronic commerce allow even small 
companies to enter into the market relations. The development of communication and 
information technologies has brought to the appearance of both significant problems and 
many opportunities in a number of economic sectors. Recently, there has been consi-
dered the growth of  interest in electronic commerce worldwide. Due to the develop-
ment of the Internet, the electronic commerce is becoming a part of our daily life. 
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ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԽՈՇՈՐԱՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԻՄՔԵՐՆ ՈՒ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ 

 

Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿԱ ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր: համայնքների խոշորացում, վարչատարածքային բարեփոխումներ, 

բյուջետային եկամուտներ, ֆինանսական արդյունավետություն 

 
Ներածություն: Հայաստանի Հանրապետությունում տարածքային կա-

ռավարման բարեփոխումների և տեղական ինքնակառավարման ինստիտու-
տի ձևավորման հիմքերն ամրագրված են 1995թ. Սահմանադրությամբ: «ՀՀ 
վարչատարածքային բաժանման մասին» (1995թ.) ՀՀ օրենքի հիման վրա եր-
կըրի վարչատարածքային բաժանման նոր համակարգի հաստատմամբ, ինչ-
պես նաև «Տեղական ինքնակառավարման մասին» (1996թ.) ՀՀ օրենքի ըն-
դունմամբ Հայաստանում սկսվեց իշխանության ապակենտրոնացումը և տե-
ղական ինքնակառավարման համակարգի ձևավորումը: «ՀՀ վարչատարած-
քային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ Հայաստանի տարածքը 
բաժանվում է 10 մարզերի: Դրանք են. Արագածոտնի մարզ (մարզկենտրոնը՝ 
Աշտարակ), Արարատի մարզ (Արտաշատ), Արմավիր մարզ (Արմավիր), Գե-
ղարքունիք մարզ (Գավառ), Լոռու մարզ (Վանաձոր), Կոտայքի մարզ (Հրազ-
դան), Շիրակի մարզ (Գյումրի), Սյունիքի մարզ (Կապան), Վայոց Ձորի մարզ 
(Եղեգնաձոր) և Տավուշի մարզ (Իջևան)1: 

Վարչատարածքային բաժանման գործող համակարգի ձևավորման ար-
դյունքում ստեղծվեցին բավականին մեծ թվով համայնքներ, որոնց միջև առ-
կա էին էական տարբերություններ: Դրանք վերաբերում էին համայնքներին 
պատկանող տարածքին, բնակչության թվաքանակին, ֆինանսական հնարա-
վորություններին և այլն: Ընդհանուր առմամբ, առկա էին 915 համայնքներ, 
որոնցից 866-ը՝ գյուղական և 49-ը՝ քաղաքային: Հանրապետության 915 հա-
մայնքներից 442-ը (440 գյուղական և 2 քաղաքային) կամ 48%-ը ունեին 
1.000-ից պակաս բնակչություն: 866 գյուղական համայնքներից 197-ը կամ 
ընդհանուրի 22.7%-ը ունեին մինչև 300 բնակիչ, 75-ը կամ ընդհանուրի 8.6%-
ը` 301-500 բնակիչ, 168-ը կամ 19.3%-ը` 501-1000 բնակիչ: Միաժամանակ, օ-

                                                             
1 ՀՀ օրենքը «ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին», 1995թ., Հոդված 2,  
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րենսդրությունը, անկախ այս գործոններից, բոլոր համայնքներին օժտում էր 
միևնույն լիազորություններով, որոնք միջին և խոշոր համայնքների համար 
հաճախ ունենում էին սահմանափակող ազդեցություն, իսկ փոքր համայնք-
ները, օժտված լիազորություններով հանդերձ, չէին կարողանում բնակչու-
թյանը մատուցել ծառայություններ՝ համայնքային ենթակառուցվածքների բա-
ցակայության և անբավարար ֆինանսական միջոցների պայմաններում1: 

Այսպիսով, պետական և տարածքային կառավարման արդյունավետու-
թյան բարձրացումը, ինչպես նաև տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի զարգացումն ուղղակիորեն կապված են երկրի վարչատարածքային 
օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորման հետ, որը հնարավորություն կտա վե-
րացնել վարչատարածքային բաժանման բացասական կողմերը: 

Գրականության ակնարկ: Երկրի վարչատարածքային կառուցվածքի 
ռացիոնալացումը պետական քաղաքականության կարևորագույն խնդիրնե-
րից մեկն է: Այստեղ կարևորվում է երկրի տարածքային և վարչատարած-
քային կառուցվածքների սկզբունքորեն տարանջատումը: Առաջինը բնակչու-
թյան բաշխումն է՝ հիմնված  տարածքի բնական բնութագրիչների վրա՝ կլի-
մայական պայմաններ, հանքային ռեսուրսներ և այլն: Երկրորդը` որոշակի 
տարածքների ամրագրումն է որպես երկրի՝ համապատասխան մակարդակի 
տարածքային միավոր: Առավել արդյունավետ կառուցվածքի ձևավորման 
խնդրին իրենց գոյության տարբեր փուլերում բախվել են շատ երկրներ, և 
պատահական չեն այդ երկրներում պարբերաբար իրականացվող վարչատա-
րածքային բարեփոխումները, որոնք կարող են պայմանավորված լինել տար-
բեր գործոններով՝ բնակչության թվի անհամապատասխանություն, տնտեսա-
կան պոտենցիալ, բյուջետային սահմանափակումներ և այլն2:  

Վերլուծաբանների մեծամասնությունը բարեփոխումների հիմքում տես-
նում է պետական կառավարման և սեփականության ինստիտուտների վերա-
բաշխման խնդիրը: Այսպես, Ի. Լեկսինը նշում է, որ պետության տարածքա-
յին կառուցվածքի նույնիսկ առավել փոքր «քանակական» փոփոխությունները 
կարող են հանգեցնել կառավարման մակարդակների էական տեղաշարժե-

                                                             
1 «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ», 
Հավելված    ՀՀ կառ. 2011 թ. նոյեմբերի 10-ի նիստի N 44 արձանագրային որոշման, էջ 4-6: 
2 Овчинников А.П. “Реформа административно-территориального устройства государства: 
цель и средство”, Вестник СамГУ, 2006, №8 (48), 
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րի1: Միաժամանակ, ակնհայտ է, որ ներկայումս կառուցվածքային բարեփո-
խումները առավելապես միտված են պետական կառավարման ապակենտ-
րոնացմանը, ինչը բարդ և երկարատև գործընթաց է: Այս առումով հատկա-
նշական է Ֆրանսիայի փորձը, մասնավորապես՝ «սուբսիդիարության սկըզ-
բունքի» տեսանկյունից, այն է՝ որոշումները պետք է կայացվեն բնակչությանը 
հնարավոր առավել մոտ մակարդակներում2: 

Ընդհանուր առմամբ, վարչատարածքային բաժանման համակարգի 
զարգացման համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ համայնքների օպ-
տիմալ մեծությունը լուրջ հիմնախնդիր է, որի քննարկման ժամանակ անհրա-
ժեշտ է հաշվի առնել տարաբնույթ գործոնների համակցություն. 

 տնտեսական արդյունավետություն. մատուցել առավել լայն շրջանա-
կի ծառայություններ՝ հնարավորինս քիչ ծախսերով,  

 ժողովրդավարություն. ստեղծել կառավարման այնպիսի կառուց-
վածք, որը թույլ կտա մեծաթիվ բնակիչների մասնակից դարձնել իրենց հա-
մայնքի կառավարմանը, ինչպես նաև ապահովել կառավարման մարմինների 
գործունեության թափանցիկությունն ու հաշվետվողականությունը,  

 տեղաբաշխում. ստեղծել այնպիսի կառուցվածք և բաժանում, որի 
դեպքում մատուցվող ծառայությունները և հարկային բեռը կլինեն հավասա-
րաչափ և արդարացի երկրի ողջ տարածքում,  

 զարգացում. ընտրել այնպիսի վարչատարածքային կառուցվածք, որը 
կապահովի առավելագույն տնտեսական աճ3:     

Վարչատարածքային բաժանման առկա համակարգի պայմաններում 
շատ համայնքներ փաստացիորեն չէին իրականացնում օրենսդրությամբ ի-
րենց վերապահված լիազորությունների մեծ մասը, ինչը, նախևառաջ, բացա-
տըրվում էր համայնքների տնտեսական և ֆինանսական ոչ բավարար ներու-
ժով և մեծ թվով փոքր ու թույլ համայնքների առկայությամբ: Նման իրա-
վիճակում անհնար է դառնում նաև տեղական ինքնակառավարման համա-
կարգի ապակենտրոնացման հետագա խորացումը: 

                                                             
1 Лексин, И. “Системные основания преобразований территориального устройства госу-
дарства и оценка аргументов «от экономики»”, Российский экон. журнал, 2003, № 4, 
2 Семеко Г. “Территориальные реформы во Франции: от децентрализации к рецентрализа-
ции государственного управления”, Ars Administrandi, 2017, Том 9, № 3. 
3 Ց..Մուվարյան, «ՀՀ-ում պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման բարեփո-
խումների գերակայությունները արդի փուլում», «Ամբերդ» մատենաշար, Երևան, 2015, էջ 61-64: 
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Հիմնական վերլուծություն: Հաշվի առնելով վերը նշված հիմնախնդիր-
ները՝ 2011թ.-ից ՀՀ-ում սկիզբ դրվեց հանրային կառավարման ոլորտում լայ-
նածավալ բարեփոխումների և ըստ էության, նոր վարչատարածքային համա-
կարգի ձևավորման գործընթացին: Առաջարկվում էր խնդրի լուծման երկու 
տարբերակ` 

 վարչատարածքային համակարգի վերակազմակերպմամբ հա-
մայնքների խոշորացումը, այսինքն` համայնքների միավորումը,  

 միջազգային պրակտիկայում լայն կիրառություն ունեցող միջ-
համայնքային համագործակցության ինստիտուտի ներդրումը: 

Այսպիսով, 2011թ. նոյեմբերի 10-ին ՀՀ Կառավարության կողմից հավա-
նության արժանացավ «Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միա-
վորումների ձևավորման հայեցակարգը»: Դրանով իսկ ՀՀ կառավարությունը 
հաստատեց, որ վարչատարածքային բարեփոխումներն անհրաժեշտ են՝ հա-
մայնքների զարգացման շարունակականության ապահովման, համայնքի 
կողմից առավել որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցման, խոշո-
րացված համայնքների միավորված ռեսուրսների (մարդկային, ֆինանսա-
կան, հողային և այլն) առավել արդյունավետ օգտագործման տեսանկյունից: 
Այնուհետև համայնքների խոշորացման գործընթացն ամրագրվեց նաև այլ 
փաստաթղթերում, մասնավորապես՝ ՀՀ կառավարության տարեկան ծրագ-
րերում, Կայուն զարգացման ծրագրում, ՀՀ 2014-2025թթ. հեռանկարային 
զարգացման ռազմավարական ծրագրում և այլն1: Հայեցակարգը սահմանում 
է նաև համայնքների խոշորացման սկզբունքները2. 

1. Տնտեսական նպատակահարմարություն: Համայնքների խոշորացու-
մը պետք է տնտեսապես հիմնավորված լինի: Այս սկզբունքն իր նշանակու-
թյամբ դրված է հենց խոշորացման գործընթացի հիմքում և պայմանավորում 
է մյուս սկզբունքների արդյունավետ կիրառումը: 

2. Բնակչությանը ծառայություններ մատուցելու հնարավորության ա-
պահովում և բնակչության համար հանրային ծառայություններից օգտվելու 
հասանելիություն: 

3. Մարդկային ռեսուրսներով ապահովվածությունը: 
4. ՏԻՄ-երի ինքնուրույնության ապահովում: 

                                                             
1 http://mtad.am/hy/the-lsg/ - ՀՀ Տարածք. կառավարման և ենթակառ.երի նախարարություն: 
2 Նույն տեղում, էջ 21-23: 
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5. Ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության ապահովում: 
6. Բնակչության մասնակցության ապահովում: 
7. Կառավարման կառուցվածքի օպտիմալացում։ 
8. Պատվիրակվող լիազորությունների շրջանակի ընդլայնում։ 
9. Նոր ձևավորվող համայնքների համար բնական պաշարներից օգտը-

վելու հնարավորինս հավասար պայմանների  ստեղծում: 
10. Առնվազն մեկ համեմատաբար խոշոր բնակավայրի առկայություն: 

Հայաստանում վարչատարածքային բարեփոխումները ծրագրվում է ի-
րականացնել «պիլոտային» տարբերակով: Դա հնարավորություն կտա գնա-
հատել թիրախային տարածքներում խոշորացված համայնքների գործունեու-
թյան արդյունավետությունը, ինչն, իր հերթին կնպաստի բարեփոխումների 
հետագա ընթացքին: 2016-2017թթ. մի շարք համայնքային փնջերում անց-
կացվեցին ՏԻՄ ընտրություններ: Այդպիսով, իրականացվեց համայնքների 
խոշորացման թվով 52 ծրագիր, ինչի արդյունքում 465 համայնքների հիման 
վրա ձևավորվեց թվով 52 համայնք: Իսկ արդեն 2020թ. ապրիլի 29-ին ըն-
դունվեց օրենք ««ՀՀ վարչատարածքային բաժանման մասին» ՀՀ օրենքում 
փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին», ինչի արդյունքում Լոռ-
վա մարզի 2 համայնք միավորվեց Լերմոնտովո, իսկ Տավուշի մարզի 20 հա-
մայնք՝ Իջևան խոշորացված համայնքներում: Վերջին կառուցվածքային փո-
փոխություններից հետո ներկայումս առկա է թվով 1002 բնակավայր, որոնք 
միավորված են 482 համայնքներում՝ նախկին 915-ի փոխարեն: Ծրագրի 
հիմնական ծավալը և ավարտը նախատեսվում է իրականացնել 2021թ.: 

Համայնքների խոշորացման ծրագրի արդյունքների վերաբերյալ կար-
ծիքները հակասական են: Վերլուծաբանների մի մասը կարծում է, որ այն 
տարածքային սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման և տեղական 
ինքնակառավարման ինստիտուտի կայացման միակ արդյունավետ լուծումն 
է, իսկ մյուս մասը գտնում է, որ համայնքների խոշորացումը պարունակում է 
էական ռիսկեր և տարածքային անհամաչափությունների հետագա խորաց-
ման պատճառ կարող է հանդիսանալ1:  

Դիտարկենք վարչատարածքային բարեփոխումների (այսուհետ՝ ՎՏԲ) 
ծրագրի շրջանակներում անցկացված առաջին պիլոտային փուլի արդյունքում 

                                                             
11 Թ. Մանասերյան. Խոշորացման ծրագրի դեմը պետք է առնել, www.panorama.am/ 2017/05/24 
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խոշորացված 18 համայնքներում (նախկին 152-ի հիման վրա) գրանցված 
տնտեսական օգուտները: Դա, առաջին հերթին, ենթադրում է համայնքային 
բյուջեների համեմատական ուսումնասիրություն՝ համապատասխանաբար, 
համայնքների խոշորացումից առաջ և հետո: Մասնավորապես՝ սեփական 
եկամուտների, ֆինանսական համահարթեցման նպատակով տրամադրվող 
դոտացիաների, հաստիքների օպտիմալացման արդյունքում աշխատանքի 
վարձատրության տնտեսումների մասով:   

Վերլուծության արդյունքները ցույց են տալիս, որ խոշորացման ար-
դյունքում մեծ թվով համայնքներում տեղի է ունեցել համայնքապետարան-
ների կրկնվող հաստիքների, ուստի նաև՝ աշխատավարձի ծախսերի էական 
կրճատում: 18 համայնքային փնջերում 2019թ.՝ 2015թ. համեմատ, կրճատվել 
է 403 հաստիք: Միաժամանակ, տնտեսված գումարների հաշվին ձևավորվել 
են նոր տեսակի ծառայություններ մատուցող 75 աշխատատեղեր:  

 

Գծապատկեր 1. Խոշորացված 18 համայնքներում համայնքային 
աշխատողների թվաքանակի փոփոխությունը 2015-2019թթ.-ին1: 

Հաստիքների տնտեսման ամենամեծ ցուցանիշը գրանցվել է Սյունիքի և 
Տավուշի մարզերում՝ համապատասխանաբար, 124 և 116 հաստիք: Ամենամեծ 
կրճատումը գրանցվել է Դիլիջան (50), Գորիս (38), Մեղրի (37), Նոյեմբերյան 
(37) և Տաթև (35) համայնքներում: Համայնքների հաստիքների փոփոխու-
թյունը 2015-2019թթ. ներկայացված է գծապատկերում: Այդուհանդերձ, հա-

                                                             
1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ մարզպետարանների՝ համայնքների 
հաստիքների քանակի վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա: 
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մայնքային հաստիքների կրճատման գործընթացը կարևոր է դիտարկել նաև 
հավանական գործազրկության աճի տեսանկյունից: Գծապատկեր 2-ում ներ-
կայացված է գործազրկության մակարդակը 2015-2018թթ. դիտարկվող 6 
մարզերում: Հաստիքների կրճատման ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցված 
երկու մարզերում՝ Սյունիքում և Տավուշում դիտարկվող ժամանակահատվա-
ծում գրանցվել է գործազրկության մակարդակի անկում կամ հարաբերական 
կայունություն: Միայն 2018թ. տեղի է ունեցել կտրուկ աճ, ինչն առավելապես 
պայմանավորված է գործազրկության մակարդակի հաշվարկման մեթոդա-
բանության փոփոխությամբ և բնութագրական է գրեթե բոլոր մարզերին ու 
հանրապետական ցուցանիշին: Ընդհանուր առմամբ, գործազրկության մա-
կարդակի զգալի աճ նկատվել է միայն Շիրակի մարզում: 

 
Գծապատկեր 2. Գործազրկության մակարդակը մարզերում 2015-2018թթ.1

Ինչ վերաբերում է աշխատավարձի ֆոնդերի փոփոխություններին, ա-
պա 2019թ.՝ 2015թ. համեմատ խոշորացված 18 համայնքներում գրանցվել է 
ավելի քան 144 մլն դրամի տնտեսում (գծապատկեր 3): Կրկին ամենաբարձր 
ցուցանիշը առկա է Սյունիքում և Տավուշում՝ համապատասխանաբար, 76.1 
մլն և 74.1 մլն դրամ, որոնց հաջորդում է Շիրակի մարզը՝ 36.1 մլն դրամ: Վա-
յոց ձորի և Արարատի մարզերում գրանցվել է աշխատավարձի ֆոնդի որո-
շակի աճ՝ 32.4 մլն և 13.5 մլն դրամի չափով: Խոշորացված համայնքներից ա-
մենամեծ տնտեսումը գրանցվել է Դիլիջանում (34.1 մլն), Մեղրիում (32.8 մլն) 
և Նոյեմբերյանում (31.8 մլն), իսկ ամենամեծ աճը՝ Ջերմուկում (39.3 մլն): 

                                                             
1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
տարածքային վիճակագրության հիման վրա 
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Գծապատկեր 3. Համայնքային աշխատողների աշխատավարձի ֆոնդը 
2015-2019թթ., (հազ. դրամ)1 

Ուսումնասիրելով միավորված համայնքների բյուջետային եկամուտների 
կառուցվածքը՝ կարելի է նկատել դրանց աճ, մասնավորապես՝ սեփական 
եկամուտների և պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման սկըզ-
բունքով տրամադրվող դոտացիաների մասով: Այսպես, ֆինանսական միջոց-
ների կենտրոնացումը և հարկերի հավաքագրման ու վարչարարության բա-
րելավումը խոշորացված 18 համայնքներում նպաստել են սեփական եկա-
մուտների աճին 739.5 մլն դրամի չափով: Գծապատկեր 4-ում ներկայացված 
են դիտարկվող համայնքների սեփական եկամուտների փոփոխությունը: 

 
Գծապատկեր 4. Համայնքային բյուջեների սեփական եկամուտների ծավալը 

2015-2019թթ., (հազ. դրամ)1 
                                                             
1 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը ՀՀ մարզպետարանների՝ համայնքների և ենթակա կազ-
մակերպությունների աշխատավարձերի վճարման վերաբերյալ տեղեկատվության հիման վրա: 
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Սեփական եկամուտների ամենամեծ աճը գրանցվել է Տավուշի (284.1 
մլն), Սյունիքի (195.3 մլն) և Վայոց ձորի մարզերում (158.9 մլն): Միաժամա-
նակ, աճ է գրանցվել Ջերմուկ (197.1 մլն), Գորիս (142.2 մլն), Դիլիջան (125.9 
մլն) և Մեղրի (108 մլն) խոշորացված համայնքներում: Սեփական եկամուտ-
ների հավաքագրման անկում է եղել Գորայք և Զառիթափ համայնքներում: 
Ինչ վերաբերում է պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման դո-
տացիաներին, որոնք առավելապես ուղղվում են բյուջետային դեֆիցիտին, ա-
պա բյուջետային եկամուտների աճը 18 համայնքներում 2019թ.՝ 2015թ. համե-
մատ կազմել է 446.2 մլն դրամ (Աղյուսակ 5): 

 
Գծապատկեր 5. Պետական բյուջեից ֆինանսական համահարթեցման 
սկզբունքով տրամադրվող դոտացիաները 2015-2019թթ. (հազ. դրամ)2 

Այս առումով հատկանշական է «Ֆինանսական համահարթեցման մա-
սին» ՀՀ նոր օրենքի ընդունումը, որն իր հերթին նպաստում է արձանագըր-
ված արդյունքների ամրապնդմանը: Մասնավորապես, կարևոր է նկատել, որ 
նոր օրենքը համայնքների ֆինանսական համահարթեցման դոտացիաները 
հաշվարկելիս հաշվի է առնում համայնքի բնակավայրերի թիվը, այսինքն՝ 
խոշորացված համայնքները ստանում են ավելի շատ՝ նախկին համայնքների 
հանրագումարի համեմատ, ինչը լրացուցիչ եկամուտ է խոշորացված համայն-
քըներում համայնքային ծառայությունները բարելավելու համար3: Պետական 
բյուջեից ֆինանսական համահարթեցմանն ուղղված միջոցների ամենամեծ 
աճը գրանցվել է Տավուշի (217.6 մլն) և Սյունիքի (153.6 մլն) մարզերում՝ գլխա-

                                                                                                                                                                       
1 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ նույն աղբյուրի տվյալներով: 
2 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը՝ նույն աղբյուրի տվյալներով: 
3 ՀՀ ՏԿԵՆ «ՀՀ վարչատարածքային բարեփոխումների արդյունքների  ուսումնասիրություն, 
տնտեսական օգուտներ», 2017թ. 
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վորապես ի հաշիվ Դիլիջան, Նոյեմբերյան և Գորիս համայնքների, որտեղ 
տրամադրված դոտացիաների աճը կազմել է համապատասխանաբար՝ 87.3 
մլն, 77.4 մլն և 95.7 մլն դրամ:  

Եզրակացություն: Թեև համայնքների խոշորացման գործընթացը դեռևս 
վերջնականապես չի ավարտվել, այդուհանդերձ սույն վերլուծությունից կա-
րելի է փաստել, որ ընդհանուր առմամբ, համայնքների միավորման արդյուն-
քում ձևավորվել է առավել մրցակցային ավագանի, տեղի է ունեցել կառա-
վարման մարմինների օպտիմալացում, հաստիքների վերաբաշխում, մասնա-
վորապես՝ դիտարկվող 18 համայնքներում 2019թ.՝ 2015թ. համեմատ, կըր-
ճատվել է ավելի քան 400 հաստիք, ինչի արդյունքում կրկնվող հաստիքները 
փոխարինվել են նոր ծառայություններ մատուցող շուրջ 75 հաստիքներով: 
Այս համատեքստում կարևորվում է այնպիսի ծառայությունների հասանելիու-
թյունը և մատչելիությունը համայնքի բնակիչներին, որոնք մինչ խոշորացումը 
կա՛մ չէին մատուցվում, կա՛մ էլ մարդկային ռեսուրսների սակավության պայ-
մաններում ոչ պատշաճ էին մատուցվում: Հաստիքների օպտիմալացման 
գործընթացը, միաժամանակ, մարզերի մեծամասնությունում չի հանգեցրել 
գործազրկության մակարդակի էական տատանումների: Դրա արդյունքում 
գրանցվել է աշխատավարձերի գծով ծախսերի զգալի տնտեսում՝ 144 մլն 
դրամի չափով, ավելացել են խոշորացված համայնքների ռեսուրսային հնա-
րավորությունները: Խոշորացումը հնարավորություն է ընձեռել նաև մեծաց-
նելու համայնքային եկամուտները. որոշակիորեն աճել են պետության կողմից 
ֆինանսական համահարթեցման սկզբունքով տրամադրվող դրամական մի-
ջոցները, հարկերի հավաքագրման ու վարչարարության բարելավումը խոշո-
րացված 18 համայնքներում նպաստել են նաև սեփական եկամուտների աճին 
շուրջ 739.5 մլն դրամի չափով: Գրանցված փոփոխությունները նշանակալի 
են հատկապես փոքր, գյուղական բնակավայրերի համար, որտեղ 
տնտեսված միջոցների հաշվին շատ ծառայություններ աստիճանաբար 
հասանելի են դառնում տեղի բնակիչների համար:  

Այսպիսով՝ վերը նշված արդյունքներն, իրենց հերթին, տեսանելի են 
դարձնում համայնքների խոշորացման դրական հետևանքներն ու հիմնավո-
րում դրա տնտեսական նպատակահարմարությունը:  
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Հովհաննես ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 
Համայնքների խոշորացման ինստիտուցիոնալ հիմքերն ու ֆինանսական 
արդյունավետության գնահատականը 
Բանալի բառեր: համայնքների խոշորացում, վարչատարածքային բարեփոխումներ, 
բյուջետային եկամուտներ, ֆինանսական արդյունավետություն 
 

Տարածքային համաչափ զարգացումը, տարածքային կառավարման և տե-
ղական ինքնակառավարման արդյունավետ համակարգերի կայացումը ուղ-
ղակիորեն պայմանավորված են երկրում օպտիմալ վարչատարածքային կա-
ռուցվածքի ձևավարմամբ: Գործող համակարգի պայմաններում երկրում կա-
յին բազմաթիվ համայնքներ, որոնց միջև առկա էին էական խզումներ: Հենց 
այս հանգամանքն էլ հիմք հանդիսացավ բարեփոխումների ծրագրի մեկնար-
կին, որով նախատեսվում էր վարչատարածքային միավորների վերակազմա-
կերպում՝ գործող համայնքների խոշորացման հիմքի վրա: Տրված են գործըն-
թացի ինստիտուցիոնալ հիմքերն ու դրա ֆինանսական արդյունքները ծրագ-
րի առաջին փուլով խոշորացված 18 համայնքներում: 
 

Оганнес МЕЛКУМЯН 
Институциональные основы укрупнения общин и оценка финансовой 
эффективности 
Ключевые слова: укрупнение общин, административно-территориальные реформы, 
бюджетные доходы, финансовая эффективность 
 

Пропорциональное территориальное развитие, создание эффективных систем тер-
риториального управления и местного самоуправления напрямую обусловлены 
поддержанием оптимального административно-территориального устройства в 
стране. При нынешней системе в стране было много общин со значительными 
разрывами между ними. Это обстоятельство послужило основанием для запуска 
программы реформы, которая предусматривала реорганизацию административ-
ных единиц на основе укрупнения существующих общин. В статье обосновали 
институциональные основы процесса укрупнения, а также попытались оценить 
его финансовые результаты в 18 общинах, укрупненных на первом этапе проекта. 
 

Hovhannes MELKUMYAN 
Institutional basics for community enlargement and financial efficiency assessment 
Key words: community enlargement, administrative and territorial reforms, budget revenues, 
financial efficiency 
 

Proportional territorial development, the creation of effective systems of territorial ad-
ministration and local self-government are directly conditioned by the maintenance of 
an optimal administrative-territorial structure in the country. Under the current system, 
there were many communities in the country with significant gaps between them. This 
circumstance served as the basis for launching a reform program that provided for the 
reorganization of administrative units based on the consolidation of existing commu-
nities. In this article, we substantiated the institutional basics for the consolidation 
process, and evaluate financial results in 18 communities consolidated in first phase. 
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In the modern world, the Eurasian idea is treated differently in the West, in the 

East (China, India, etc.) in the Islamic world and in the post-Soviet space itself. 
"Civilizational Eurasianism" in the 21st century. Eurasian integration in the context of 
globalization and the formation of a multipolar world. Attempts to create a unipolar 
world and globalization in the American way turned out to be unfeasible. There are two 
fundamentally different models of the future world order (unipolar world and 
polycentric world). 

Eurasian integration is developing in a complex and dynamically changing 
environment. The Eurasian idea should be perceived as the idea of gathering all 
countries and peoples of Northern Eurasia into a single civilizational structure (through 
the implementation of various integration formats) and mobilizing their economic, 
sociocultural, spiritual and other potential in common interests. The sources of this idea, 
one way or another, are concepts that contribute to the formation of supranational and 
supranational integrity in the post-Soviet space. In reality, we are talking about its 
transformation into an understandable, attractive for citizens and business, stable and 
long-term process, independent of the changes in the current political and any other 
conjuncture. The presidents of Russia and Kazakhstan made a significant contribution to 
a realistic understanding of the idea of Eurasianism. 

However, the concept of Eurasian integration is understood in different ways. In 
most cases, the goals, objectives and content of integration processes are considered 
primarily in the field of situational interests - as a way to obtain a specific effect “here 
and now”. In this sense, the most effective and priority formats of Eurasian integration 
are considered to be the unification of a number of post-Soviet states in the Eurasian 
Economic Union (EAEU) and the Collective Security Treaty Organization (CSTO). 

In the first case, we are talking about the restoration, strengthening and 
development of economic ties and the joint implementation of transport-logical, energy 
and other network trans-regional projects. The second is about ensuring collective 
security in the post-Soviet space and preventing possible internal conflicts. Meanwhile, 
integration processes in the socio-cultural and political spheres in the post-Soviet space 
are no less important than the same processes in the economic sphere. 
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The world press often notes that the current leadership of the United States is a 
supporter of a fundamentally different, in comparison with the pro-American, unipolar 
version of globalization, which is no longer based on the military-political domination of 
the "exclusive" superpower that controls the emission of the dollar as a world currency, 
but on the political legal superiority of the supranational (that is, actually global) 
oligarchic group that controls the financial system of the planet as a whole. Conse-
quently, in the "multipolar" world system proposed by this group, each of the leading 
world entities will have to change their foreign policy and development strategy, having 
determined both their new role in the world and in their relations with traditional 
opponents and partners. 

Thus, the zones of the dollar, euro, yuan, yen and ruble should hypothetically 
coincide with the boundaries of the sub-global civilizations we have named above. 
Hence the conclusion: the boundaries of the Eurasian civilization should soon coincide 
with the boundaries of the Eurasian monetary unit, common in this case for the member 
countries of the Eurasian Economic Union. However, the question of the parameters of 
the Eurasian civilization and the real depth of socio-cultural and political integration of 
the post-Soviet states remains unanswered at the highest level, due to which the 
objective prerequisites for the formation of a self-sufficient currency zone on the basis of 
the EAEU, and then a full-fledged Eurasian civilization, may remain prerequisites. 

It is believed that before China turned into a new center of power of the world 
economy, the American version of globalization dominated, implying the adaptation of 
humanity to the standards and technologies developed and implemented by the 
Pentagon, the State Department, Hollywood, Ford, Apple, Microsoft, as well as 
structures controlled by the American establishment such as the International Monetary 
Fund (IMF) or World Trade Organization (WTO). Meanwhile, in the United States itself 
and in the West in general, the traditional way of life is undergoing serious erosion, for 
example, due to the total marginalization of the majority of the population and the 
growth of migration flows from developing countries. That is, the processes of not only 
Americanization, Europeanization and secularization, but also Sinification, Islamization 
and, in general, the Asianization of culture and economy are taking place in the world 
society. Thus, there are various versions of globalization, conditioned by the factor of 
civilizational competition and the peculiarities of modern sociogenesis. In the same trend 
- the position of a number of countries (BRICS countries, Syria, Iran, Egypt, etc.), 
defending their state sovereignty and civilizational identity. 

The need for integration in the post-Soviet space is justified by the consonance and 
harmony of the economic needs of the newly independent states and their civilizational 
community. The first three years of membership in the EAEU proved that even in the 
midst of the most severe economic crisis, the member states of the Union desperately 
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needed each other (political, economic and social arguments in favor of the development 
of integration). 

Identity, self-sufficiency and independence are the most important conceptual 
basis for Eurasian integration. It should be noted that until the beginning of the 21st 
century, the study of the features of world and local civilizations was the prerogative of 
mainly historians, ethnographers, culturologists and sociologists. In the opinion of 
economists, the whole history can be subdivided into natural-economic formations. 
Therefore, despite the abundance of studied material and thousands of scientific articles 
and monographs on relevant topics, such areas of civilizational science as, for example, 
specific parameters of leading local (transregional) civilizations have not yet been 
studied, defined and described systematically, convincingly and exhaustively. , including 
Russian, Russian and Eurasian (North Asian) civilizations, as well as their key 
(essential) features. The reason is the domination of the globalist, on the one hand, and 
narrowly paradigmatic, on the other, approaches to the study of civilizations, as well as 
the absence, oddly enough, of a civilizational (system-interdisciplinary and supra-
paradigmatic) methodology in the study of such a phenomenon as local civilizations ... 
In the study of various types of civilization, in our opinion, today metaphysics and 
esotericism dominate at the expense of science, politics and ideology at the expense of 
sociology, history and geography at the expense of economic analysis, etc. 

As a result, the majority of researchers, for example, Russian-Russian civilization, 
as a rule, cannot indicate, characterizing its peculiarity and originality, anything other 
than Orthodoxy, Slavicism, the Russian language and sometimes - a special written 
script (Cyrillic), as well as properties and signs like "Byzantism", "two hundred years of 
the Tatar yoke", "imperialism", "despotism", etc., all sorts of myths about, for example, 
that "the Russian people have always loved a strong hand" or that "the state for the 
Russian people is an enduring value". The problem is that, on the one hand, Russia and 
Northern Eurasia as a whole have a colossal civilizational potential, which is a powerful 
resource for state, social and personal development, and on the other hand, some of the 
Eurasian elites not only do not see this resource, but in every possible way belittle its 
value ... It is well known that the Eurasian civilizationality differs from the 
civilizationality of the Western European (and, moreover, the Euro-American) in a 
number of essential features. However, in each of the post-Soviet countries there are 
many opponents of the original Eurasian path of development. Moreover, behind such an 
anti-Eurasian position is not only the economic benefit of representatives of various non-
governmental organizations financed by European, American, Arab and other foreign 
funds, but also actively promoted scientific myth-making. 

The main criteria dictating local (subglobal) civilizations compliance with specific 
quantitative and qualitative characteristics include: 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

273 

 

• the location of an ethnic group or a group of ethnic groups and sub-ethnic groups 
in a sufficiently large territory, indicated by natural (natural) and artificial boundaries 
(that is, the presence of the considered civilization in a sufficiently significant volume of 
space); 

• religious, ethnic and linguistic originality, stability, integrity and identity of the 
“nuclear” ethnos, the presence of civilization in a significant amount of time); 

• originality and self-sufficiency of the socio-cultural, economic, political and 
legal ways of life in a given territory; 

• a significant volume of GDP for the independent development of the civilization 
in question; 

• significant number and qualitative composition of the population, correlated with 
the size and composition of the population of other competitive civilizations. 

All of these criteria are predominantly quantitative. However, it is important to put 
forward the thesis about the need to compensate for the lack of population in modern 
Russia and in Northern Eurasia by its (population) quality. Thus, in order for Northern 
Eurasia in the EAEU format to become a full-fledged subglobal civilization, it is 
important not only to deal with the respective identities, but also to bring the civilization 
factor into proper quality. It is necessary to ensure anthropocentricity in the Eurasian 
space not only of the systems of government, the economy, and the social sphere, but 
also of the entire humanitarian knowledge as the most important condition for the 
integration of a civilizational type. These features of the Eurasian civilizations are the 
factor that can impart a centripetal character to the processes of post-Soviet integration 
and thereby ensure the competitiveness of Northern Eurasia. 

The leader of modern integration and its locomotive is the Russian Federation. It is 
a historically conditioned leadership that is accompanied by full respect for the interests, 
benefits and needs of the Allies. 

Russia's leadership in the EAEU is based on economic, political, cultural and other 
factors. At the same time, this leadership is due to the fact that Russia also bears a kind 
of foreign policy and foreign economic responsibility for the viability and 
competitiveness of the Union. At the same time, economic leadership is manifested not 
only in the volume of GDP, investments, exports and other indicators, but also in the 
attractiveness both for the EAEU countries and for third countries of the bulk consumer 
market of Russia and its resources. 

Western ideologists, as a rule, classify Russia as a civilization of the Eastern, 
irrational type, believing that it lacks rationality, practicality, formalization and certainty, 
that it has not overcome savagery, Asiaticism, etc. Representatives of the East, on the 
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contrary, classify Russia as a Western-type civilization - and not only because Ortho-
doxy is one of the varieties of Christianity, but also because Russia, as it were, has lost 
its traditions, does not value them and is filled to the brim with European "material" 
standards and norms of behavior. The vagueness of the civilizational "status" of Russia, 
which is, as it were, between two obvious shores and the position between two integral 
worlds - irrational and rational, forces us to explore more deeply the issues of Russia's 
self-sufficiency and its civilizational integrity and identity. 

In fact, Russia is not the East, not the West, and not the space between them in the 
form of a bridge or a buffer. It is an original and distinctive civilization with its own 
deep content. For an objective assessment of the historically established civilization of 
Russia, it should be noted that the agricultural mode of the Russian economy predeter-
mined not only the creative model of behavior of the Russian person and his non-
violence, but also a number of other qualities of the Russian-Russian mega-ethnic group: 
a special attitude to justice (justice is above the law), to the state (the state is not the 
owner, but the supreme judge), to society, family, personality, etc. At the same time, 
historically, at least two more geographically determined sub-global structures existed 
on the territory of modern Russia - gatherers and nomads. It is obvious that all three 
socio-economic structures of Northern Eurasia are not only complementary in their 
culture, but also existed for thousands of years on one flat continent, complementary and 
implying each other, and also predetermine the place and role of Russia among the 
EAEU countries. 

In the space of Northern Eurasia, in addition to the three main socio-economic 
structures mentioned above, there were also local hybrid and other structures. Hybrid 
structures should be considered, for example, the structure of the northern part of central 
Russia (now the Central Federal District), the Southern Urals, Southern Siberia, etc., 
where the agricultural and collecting structures were mixed, or some areas of the 
Northern Caucasus and the same Southern Siberia, where agricultural ways coexisted 
with nomadic cattle breeding. In some regions of Central Asia (Samarkand, Bukhara), 
the North Caucasus (Derbent) and Transcaucasia, there were also hybrid structures, 
which were a combination of agricultural, commercial and handicraft structures. In this 
case, it should be noted that the handicraft (urban) way of life, so typical, in particular, 
for Armenia and part of Georgia, is quite complementary to the agricultural way of the 
Eastern Slavs due to its, first of all, creative nature. 

The integration of the countries of northern Eurasia (post-Soviet space) is based on 
the forgiven benefit and benefit of each of the countries. Armenia is a clear example of 
the success of economic development and GDP growth in the context of the deployment 
of integration processes. The economic realities of the last two years have clearly shown 
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that the small EAEU countries are significantly benefiting from the stabilization of the 
economic situation in Russia and its entry into the path of stable growth. 

It is obvious that the Eurasian Economic Union and other formats of post-Soviet 
integration are an obvious alternative to global players not only in the “territorial” 
context, that is, along the line of confrontation “global-regional”, but also in the sub-
stantive and qualitative sense: along the lines “pyramidal-horizontal” , “Centralized-
network”, “monopolized-multipolar”, “Euro-American-Eurasian”, “dependent-sove-
reign”, “liberal-pragmatic”, “oligarchic-popular”, “capitalist-other”. Choosing the opti-
mal model for themselves from two alternative models of economic integration - global 
and regional - the EAEU participants made a choice in favor of a regional project. 

Western and pro-Western economists argued, in particular, that, for example, the 
Armenian leadership allegedly chose between an efficient (Western) and an ineffective 
(Russian) model of the economy, eventually making a mistake. Unlike neighboring 
Georgia, which made the exact opposite choice. In fact, if we ignore the foreign policy 
factors and Russia's position in relation to the unrecognized republics (Nagorno-
Karabakh in the first case and Abkhazia and South Ossetia in the second), the main 
dilemma was different: either agree with the transformation of the national economy into 
one of the dependent peripheral segments of the global (Western) economic system with 
all the ensuing consequences (destruction of the national industry, the introduction of 
external financial and other management and the inevitable loss of the ability to 
independently determine their own destiny, etc.), or try to preserve their own economy 
as sovereign. 

Armenia (unlike a number of Eastern European countries) made a wise decision: it 
chose economic sovereignty, and at the same time got a chance for real and independent 
economic development within the framework of its own national civilizational identity. 
This country received a real opportunity to become an equal co-founder of the Eurasian 
Economic Union and thereby independently determine its plans and prospects. 

Inclusion in the formation of the Eurasian economy as a full-fledged participant is 
a serious chance for Armenia, as well as for a whole group of states of the post-Soviet 
space, striving to preserve opportunities and prospects for sustainable and balanced 
economic development. 

The urgent task of modern economic science (in any case, Russian economic 
thought) is not to improve the economy of global capitalism and adapt it to the needs of 
a group of Eurasian countries, and not to replace this economy with some directly 
opposite model (conventionally: replace private property with state property, private-
zation by nationalization, loan interest with demurrage, free competition planning, the 
WTO with a set of Customs Unions, and the European Free Trade Area similar to the 
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CIS FTA), but in finding an optimal and pragmatic formula for arranging national and 
regional economies, indicators of which would be such its efficiency and compete-
tiveness, which correlate with the tasks of civilizational development. 

Currently, the leaders of Russia, Kazakhstan, Belarus, Armenia, and Kyrgyzstan 
do not allow their national economies to “merge” into global markets (as happened with 
the economies of most Westernized countries of Eastern Europe and the former USSR), 
or return to their administrative wasteful past. Although after the well-known events in 
Ukraine, the situation with the economies of the CES-NEAES countries has become 
much more complicated. 

All these dilemmas, and now the trilemma, are characteristic today for all 
countries of the post-Soviet space without exception. Thus, the formula of a sovereign 
economy in the CES and EAEU countries should obviously be expressed in the desire to 
combine the tasks of modernizing the development of the national economy (in its non-
westernized version) with the tasks of mobilization (in its non-administrative version) 
development. Sovereignty is that quality, that characteristic of national and regional 
economies that opens up opportunities for a modernization breakthrough for any 
sovereign country. Such opportunities are opening up today for Armenia, which is 
forced to resist pressure from global players by turning to its own resources and self-
mobilization technologies. 

 

Tatul MANASERYAN 
Northern Eurasia as an independent and self-sufficient civilizational space 
Key words: Northern Eurasia, self-sufficient, civilization, economic growth, multipolar world, 
globalization 
 

In the modern world, the Eurasian idea is treated differently in the West, in the East 
(China, India, etc.) in the Islamic world and in the post-Soviet space itself. "Civiliza-
tional Eurasianism" in the 21st century. Eurasian integration in the context of globa-
lization and the formation of a multipolar world. Attempts to create a unipolar world and 
globalization in the American way turned out to be unfeasible. There are two fundamen-
tally different models of the future world order (unipolar world and polycentric world). 
Eurasian integration is developing in a complex and dynamically changing environment. 
The Eurasian idea should be perceived as the idea of gathering all countries and peoples 
of Northern Eurasia into a single civilizational structure (through the implementation of 
various integration formats) and mobilizing their economic, sociocultural, spiritual and 
other potential in common interests. The sources of this idea, one way or another, are 
concepts that contribute to the formation of supranational and supranational integrity in 
the post-Soviet space. In reality, we are talking about its transformation into an 
understandable, attractive for citizens and business, stable and long-term process, 
independent of the changes in the current political and any other conjuncture. The 
presidents of Russia and Kazakhstan made a significant contribution to a realistic 
understanding of the idea of Eurasianism. 
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Татул МАНАСЕРЯН 
Северная Евразия как независимое и самодостаточное цивилизационное 
пространство 
Ключевые слова: Северная Евразия, самодостаточность, цивилизация, экономический 
рост, многополюсный мир, глобализация 
 

В современном мире к евразийской идее по-разному относятся на Западе, на Вос-
токе (Китай, Индия и др.), в исламском мире и на самом постсоветском про-
странстве. «Цивилизационное евразийство» в 21 веке становится новой тенден-
цией, а Евразийская интеграция динамично развивается в условиях глобализации 
и формирования многополярного мира. Попытки создать однополярный мир и 
глобализацию по-американски оказались несостоятельными. Существуют две 
принципиально разные модели будущего мироустройства (однополярный мир и 
полицентричный мир). Евразийская интеграция развивается в сложной и дина-
мично меняющейся среде. Евразийскую идею следует воспринимать как идею 
объединения всех стран и народов Северной Евразии в единую цивилизационную 
структуру (посредством реализации различных интеграционных форматов) и мо-
билизации их экономического, социокультурного, духовного и другого потен-
циала в общих интересах.  
 
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Հյուսիսային Եվրասիան որպես անկախ և ինքնաբավ քաղաքակրթական 
տարածք 
Բանալի բառեր. Հյուսիսային Եվրասիա, ինքնաբավ, քաղաքակրթություն, 
տնտեսական աճ, բազմաբևեռ աշխարհ, գլոբալացում 
 

Ժամանակակից աշխարհում եվրասիական գաղափարին տարբեր կերպ են 
վերաբերվում Արևմուտքում, Արևելքում (Չինաստան, Հնդկաստան և այլն) 
իս-լամական աշխարհում և բուն հետխորհրդային տարածքում: 
«Քաղաքակըր-թական եվրասիականությունը» 21-րդ դարում գնալով նոր 
թափ է ստանում: Եվրասիական ինտեգրումը լայնորեն քննարկվում է 
համաշխարհայնացման և բազմաբևեռ աշխարհի ձևավորման 
համատեքստում: Միաբևեռ աշխարհ ստեղծելու և ամերիկյան եղանակով 
գլոբալիզացիան փորձերն անիրագործե-լի են դարձել արդեն: Գոյություն 
ունեն ապագա աշխարհակարգի երկու սկզբունքորեն տարբեր մոդելներ 
(միաբևեռ աշխարհ և բազմակենտրոն աշ-խարհ): Եվրասիական 
ինտեգրումը զարգանում է բարդ և դինամիկ փո-փոխվող միջավայրում: 
Եվրասիական գաղափարը պետք է ընկալվի որպես Հյուսիսային Եվրասիայի 
բոլոր երկրներին և ժողովուրդներին մեկ քաղաքա-կրթական կառուցվածքի 
մեջ հավաքագրելու գաղափար (տարբեր ինտեգրա-ցիոն ձևաչափերի 
ներդրման միջոցով) և նրանց տնտեսական, սոցիալ-մշա-կութային, հոգևոր և 
այլ ներուժի մոբիլիզացում ընդհանուր շահերի համար:   
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ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 
 

Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Տնտ. մաթ. մեթ. ամբիոնի դոցենտ տնտ. գիտ.թեկ.  

Լիլիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Տնտ. մաթ. մեթ. Ամբիոն, տնտ. գիտ.թեկ. 

Մարիանա ԽՉԵՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Տնտ. մաթ. մեթ. ամբիոնի ասիստենտ 

Մհեր ՇԱՀԻՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ասպիրանտ 

Աստղիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ՀՊՏՀ մագիստրանտ  

 
Բանալի բառեր. պարենային անվտանգություն, պարենային հաշվեկշիռ, պարենային 

ապրանքների ինքնաբավության մակարդակ, պարենի պաշարներ, սպառման 
էներգետիկ արժեք 

 
Հանրապետությունում պարենային անվտանգության մակարդակը գնա-

հատելու համար փորձենք ներկայացնել պարենային ապահովվածության մա-
կարդակը՝ կարևորելով և շեշտադրելով պարենամթերքի հասանելիության և 
օգտագործման բնութագրերը: Վերլուծության այս տրամաբանության կա-
ռուցման հիմքում ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության 
(FAO) կողմից զարգացված պարենային անվտանգության սահմանումն է, որի 
համաձայն՝ «Պարենային անվտանգությունը բնութագրվում է որպես իրավի-
ճակ, երբ հասարակության բոլոր անդամներն ունեն ֆիզիկական, սոցիալա-
կան և տնտեսական հասանելիություն բավարար, անվտանգ և սննդարար 
պարենամթերքներին, որը բավարարում է նրանց կենսապահովման կարիք-
ները, նախասիրությունները և նպաստում է ակտիվ ու առողջ կյանքին»: Այ-
սինքն՝ պարենային անվտանգության քննարկումները պարենի առկայությու-
նից և առաջարկի կայունությունից բացի պիտի ներառեն նաև պարենի մատ-
չելիության, հասարակության բոլոր անդամների համար որակյալ և անվը-
տանգ պարենի հասանելիության խնդիրները:  

Պարենային շուկայում իրավիճակը հասկանալու համար քննարկումը 
սկսենք պարենամթերքի արտադրության և շուկայի հիմնական միտումների 
դիտարկումից: Հանրապետությունում հիմնական պարենային ապրանքների 
արտադրության ծավալները մինչև 2015թ. դրսևորել են աճի միտում, ինչը հա-
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կադարձվել է դրան հաջորդող տարիներին: 2005-2019թթ. հանրապետությու-
նում տարեկան արտադրվել է միջինում 3,337 հազար տոննա պարենա-
մթերք, մինչդեռ 2019թ. այդ ցուցանիշը կազմել է ընդամենը 2,754 հազար 
տոննա, որը զիջում է նույնիսկ 2005թ. մակարդակը: Ցածր է նաև պարենի 
արտադրության կայունությունը, արտադրական ծավալների ստանդարտ շե-
ղումը կազմում է 441.6 հազար տոննա:  

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում պարենամթերքի ներմուծման 
և արտահանման ծավալներն աճել են: Նկատելի է, որ արտահանումն աչքի է 
ընկնում աճի առավել բարձր տեմպերով:  

Գծապատկեր 2. Հիմն. պարեն. ապ-
րանքների ներմ. և արտահ. ծավալնե-

րը 2005-2019թթ.հազ. տոննա 

Գծապատկեր 3. Հիմն. պարեն. ապրանք-
ների ներմուծման զուտ ծավալների (ներմ. 
– արտահ.) դինամիկան, հազար տոննա 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

  

  
 

Գծապատկեր 1. Հիմնական պարենային ապրանքների արտադրության դինամիկան 2005-
2019թթ., հազար տոննա 
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Պարենի արտադրության և արտաքին առևտրի ցուցանիշների նման 
վարքագիծը հուշում է ներքին սպառման ծավալների կրճատման մասին: Գը-
ծապատկեր 4-ը ցույց է տալիս պարենային մթերքների ներքին սպառման 
ծավալների կրճատումը: Ինչպես տեսնում ենք, կրճատվել են թե՛ բնակչու-
թյան կողմից սպառման և թե՛ արտադրական սպառման ծավալները: Ընդ 
որում, արտադրական սպառման նվազման տեմպերն ավելի բարձր են: 

Գծապատկեր 4. Հիմնական պարենային ապրանքների սպառման 
դինամիկան 2005-2019թթ., հազար տոննա 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

Գծապատկեր 5. Գների կումուլյատիվ ինդեքսների դինամիկան 2008-
2019թթ., տոկոս 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 
 

Որպեսզի հասկանանք, թե բնակչությունը պարենամթերքի որ սպառու-
մըն է կրճատել՝ որակյալ, թանկ, թե էժան, դիտարկենք նաև պարենամթերքի 
գների դինամիկան: Համաձայն ստորև գծապատկերների, պարենի գները 
դրսևորել են կայուն աճի վարքագիծ: Ընդ որում, 2008թ. համեմատ պարենի 

2,544 2,648 2,690 2,601 2,670 2,716 2,595 2,523
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գները գումարային աճել են 44 տոկոսով, իսկ վերջին երեք տարիների ըն-
թացքում՝ 8.6 տոկոսով: Հետևաբար, գների նման աճը չէր կարող չհանգեց-
նել նաև պարենի մատչելիության համապատասխան կրճատման: 

ՏՏ մեկ շնչի հաշվով սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերի և պարե-
նամթերքի գների ինդեքսների համեմատությունը վկայում է սննդամթերքի 
վրա կատարված ծախսերի համեմատությամբ պարենամթերքների գների 
առաջանցիկ աճի մասին:  

 Գծապատկեր 6. Պարենամթերքի վրա ծախսերի և պարենային ապրանք-
ների գների կումուլյատիվ ինդեքսների դինամիկան 2008-2018թթ., տոկոս  

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

Պարենի գների և դրա վրա կատարվող ծախսերի դինամիկայի այս հա-
մեմատությունը նշանակում է, որ բնակչության կողմից պարենի սպառման 
ծավալների կրճատումը չի ուղեկցվել ավելի բարձրորակ և թանկ պարենով 
փոխարինմամբ: Այդ մասին է վկայում նաև բնակչության սննդակարգի էներ-
գետիկ արժեքի դինամիկան: Ընդ որում, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տար-
բեր աղբյուրներում այս ցուցանիշները բավականաչափ տարբեր են, բայց 
միևնույնն է, ընդհանուր առմամբ, վկայում են բնակչության կողմից պարենա-
մթերքի սպառման էներգետիկ արժեքի որոշակի կրճատման մասին: Առաջին 
գծապատկերի կառուցման հիմքում ՀՀ ՎԿ պարենային հաշվեկշռի սպառ-
ման վիճակագրությունն է, իսկ մյուս գծապատկերի աղբյուրը Տնային տնտե-
սությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություններն են: 

Գծապատկեր 7. Բնակչության սպառման էներգետիկ արժեքը ըստ 
պարենային հաշվեկշռի վիճակագրության, 2009-2019թթ., մեկ շնչի հաշվով, 

կկալ/օր 

99.3
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136.6 141.3

100
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Պարենային ապրանքների գների կումուլյատիվ ինդեքս, տոկոս

Սննդամթերքի վրա կատարված ՏՏ մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական ծախսերի 
կումուլյատիվ ինդեքս, տոկոս
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Գծապատկեր 8. Բնակչության սպառման էնրգետիկ արժեքը ըստ ՏՏԿԱՀ, 
2009-2018թթ*., մեկ շնչի հաշվով, կկալ/օր 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ, (*-2019թ. 
ՏՏԿԱՀ արդյունքները դեռևս հրապարակված չեն): 

Բնակչության պարենամթերքի սպառման իրական պատկերը հասկա-
նալու համար շատ կարևոր է նաև տարբեր սոցիալական և եկամտային խըմ-
բերի կողմից սննդամթերքի սպառման ծավալների ուսումնասիրությունը, ին-
չը պարենային անվտանգության կարևորագույն ցուցիչներից է:  

Աղյուսակ 1–ը վկայում է Հայաստանում բնակչության տարբեր քվինտիլ-
ներում պարենի սպառման խիստ տարբեր մակարդակների մասին: Այսպես, 
բնակչության ամենահարուստ 20%-ի սպառման էներգետիկ արժեքը մոտ 2.5 
անգամ գերազանցում է ամենաաղքատ 20%-ի սպառման արժեքին:  

Աղյուսակ 1. Սպառված սննդամթերքի էներգետիկան մեկ շնչի հաշվով 
(միջին) ըստ քվանտիլային խմբերի, կկալ/օր 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Ընդամենը 2,061 2,093 2,169 2,090 2,043 2,058 2,090 1,928 2,117 
Քվինտիլ 1 1,396 1,405 1,420 1,386 1,399 1,439 1,372 1,309 1,311 
Քվինտիլ 2 1,789 1,865 1,865 1,798 1,802 1,833 1,774 1,687 1,706 
Քվինտիլ 3 2,090 2,148 2,229 2,153 2,101 2,110 2,093 1,966 1,995 
Քվինտիլ 4 2,447 2,478 2,703 2,638 2,451 2,471 2,521 2,323 2,364 
Քվինտիլ 5 3,247 3,270 3,780 3,791 3,196 3,220 3,822 3,107 3,172 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե: 

Մյուս կողմից՝ բնակչության 56.4%-ի դեպքում պարենամթերքի սպառ-
ման էներգետիկ արժեքը ցածր է 2100 կկալ/օր մակարդակից: Ընդ որում, 
առաջին և երկրորդ քվինտիլների ողջ բնակչությունը, իսկ երրորդ քվինտիլի 
83.4%-ը չեն կարողանում ապահովել օրական սպառման նշված մակարդակը: 
Պետք է նկատել, որ նվազագույն կենսապահովման էներգետիկ արժեքը 
ներկայումս կազմում է 2,232 կկալ/օր և գործում է սկսած 2008թ., սակայն 
հաշվարկների հիմք է շարունակում մնալ 2,100 կկալ/օր մակարդակը: Ակըն-
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1,928

2,117

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

283 

 

հայտ է, որ պատկերը էլ ավելի կարող է սրվել, եթե հաշվարկների հիմքում 
դիտարկվի նվազագույն կենսապահովման էներգետիկ արժեքի գործող 2,232 
կկալ/օր մակարդակը:  

Աղյուսակ 2. 2,100 կկալ/օր պակաս ստացող բնակչության մասնաբաժինը 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
Բնակչություն 59.7 55.5 52.9 59.2 60.2 60.8 62.9 68.9 56.4 

Քվինտիլ 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Քվինտիլ 2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Քվինտիլ 3 55.2 32.0 16.3 35.9 50.0 49.5 155.6 92.5 83.4 

Գործազուրկի 
գլխավորությամբ 

ՏՏներ 
67.7 71.4 56.4 45.0 68.1 69.6 78.2 75.6 57.8 

Բազմանդամ 
(6 և ավելի) ՏՏներ 

81.9 79.6 76.3 86.4 83.0 84.0 87.0 88.5 55.6 

Կենսաթոշակառ.ով 
ՏՏներ 

65.0 59.3 57.3 61.6 63.6 62.4 64.9 69.2 55.2 

Խոցելի խմբեր՝ 3 և 
ավելի (0-4) երեխա 

ունեցող ՏՏներ 
84.0 83.1 77.4 89.4 86.6 84.2 87.6 90.1 60.5 

Կնոջ գլխավորվոր. 
ՏՏներ 

59.7 54.4 51.8 56.0 57.9 58.5 58.7 68.4 59.3 

0-6 տարեկան 
երեխաներով ՏՏներ 

78.5 76.6 73.6 84.3 79.6 79.7 85.4 87.2 57.0 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե: 

Պարենամթերքի սպառում/օգտագործումը բնութագրող ցուցանիշներից 
անցում կատարենք պարենի առկայությունը բնութագրող հիմնական ցուցա-
նիշներին՝ պարենային ապահովվածության մակարդակի գնահատմանը:  

Պարենային ապահովության գնահատման և մոնիտորինգի համար որ-
պես գործիք կիրառվում է պարենային հաշվեկշիռը, որը նպատակաուղղված 
է որոշակի ժամանակահատվածում պարենի առաջարկի և օգտագործման 
ուղղությունների վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվության ներկայաց-
մանը1։ Պարենային հաշվեկշռի կարևորագույն ցուցանիշներից են պարենա-
յին առանձին ապրանքների ինքնաբավության մակարդակները, որոնք բնու-

                                                             
1 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Պարենային ապահովություն և աղքատություն, 2020թ. 
հունվար-մարտ, էջ 72։ 
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թագրում են երկրի՝ տվյալ պարենի նկատմամբ պահանջարկի բավարարման 
աստիճանը սեփական միջոցների հաշվին:   

Համաձայն ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի հաշվարկների, 2019թ. Հա-
յաստանում պարենային ապրանքների ինքնաբավության մակարդակներն 
ըստ տարբեր պարենամթերքների ներկայացված են ստորև գծապատկերում։ 

Գծապատկեր 9. Հիմնական պարենային ապրանքների ինքնաբավության 
մակարդակը ՀՀ-ում, 2019թ., տոկոս 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

Գծապատկերը վկայում է, որ պարենի ինքնաբավության մակարդակը 
ցածր է մասնավորապես բուսական յուղի, հացահատիկային և հատիկընդե-
ղենային մշակաբույսերի, թռչնի և խոզի մսի գծով: Իսկ ոչխարի մսի, ձկան, 
մրգերի և հատապտուղների, բանջարաբոստանային կուլտուրաների և ձվի 
մասով առկա է ինքնաբավության բարձր մակարդակ: Ի  լրումն առանձին 
պարենամթերքների գծով ինքնաբավության գնահատականների, շատ կարե-
վոր է նաև գնահատել ընդհանուր/ագրեգացված պարենային ինքնաբավու-
թյան մակարդակը: Շատ դեպքերում որպես այդպիսին  օգտագործվում է 

 113.1
84.3

100.0
73.0

1.5
38.2

62.8
21.7

113.8
55.5

90.4
103.8
103.6
104.0

102.0
102.4
101.1

30.9
63.4

0.0
6.5

83.4
70.3

35.7
25.9

Ձուկ 
Կաթ 

Ձու
Շաքար

Բուսական յուղ
Հատիկաընդեղեն

Ընդամենը մսամթերք
Թռչնի միս

Ոչխարի և այծի միս
Խոզի միս

Տավարի միս
Ընդամենը միրգ և հատապտուղ

Խաղող
Միրգ և հատապտուղ

Ընդամենը բանջարեղեն
Բանջարեղեն

Կարտոֆիլ
Ընդամենը հացահատիկներ

Այլ հատիկավորներ
Բրինձ

Եգիպտացորեն
Վարսակ

Գարի
Տարեկան

Ցորեն
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հաշվեկշռում ընդգրկված պարենամթերքների ինքնաբավության մակարդակ-
ների միջին գնահատականը: Այս գնահատականը Հայաստանում կազմում է 
66.5%, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում պարենով ապահովվածության 
մակարդակը բարձր չէ: Սակայն գնահատականը հաշվարկելիս պետք է նը-
կատի ունենալ, որ ընդգրկված պարենամթերքները չեն կարող պարենային 
անվտանգության տեսանկյունից համարժեք դեր ունենալ, ուստի փորձենք 
ինքնաբավության ագրեգացված մակարդակը հաշվարկել նաև որպես առան-
ձին  պարենամթերքների կշիռների գնահատականներ վերցնելով յուրաքան-
չյուր պարենամթերքի սպառման և ընդամենը պարենի սպառման հարաբե-
րակցությունները: Համաձայն այս մոտեցման Հայաստանում պարենամթեր-
քի ինքնաբավության մակարդակը կկազմի 68.9%, ինչը թերևս որոշակի բա-
րելավում է նախորդ մակարդակի համեմատությամբ:  

Աղյուսակ 3. Ինքնաբավության ագրեգացված մակարդակի 
գնահատականներ, 2019թ. 

Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ: 

                                                             
1 Համաձայն ՏՏԿԱՀ սպառման պարենային ապրանքների խմբերի: Պարենային հաշվեկշռի 
համեմատությամբ չի ներառում միայն գարին և տարեկանը:  

Պարենամթերքներ1 
Ինքնաբավ. 
մակարդակ 

Բնակչության 
սպառման 

կառուցվածքը, 
ՏՏԿԱՀ, % 

Մասնակցությունը 
ինքնաբավության 
գնահատականին 

Ցորեն 25.9 23.24 6.02 
Վարսակ 83.4 0.06 0.05 

Եգիպտացորեն 6.5 0.06 0.00 
Բրինձ 0.0 0.83 0.00 

Այլ հատիկավորներ 63.4 0.73 0.46 
Կարտոֆիլ 101.1 2.89 2.92 

Բանջարեղեն 102.4 13.02 13.33 
Միրգ և հատապտուղ 104.0 13.71 14.26 

Հատիկաընդեղեն 38.2 1.08 0.41 
Բուսական յուղ 1.5 2.77 0.04 

Շաքար 73.0 0.80 0.58 
Ձու 100.0 3.59 3.59 

Կաթնամթերք 84.3 12.54 10.57 
Մսամթերք 62.8 22.15 13.91 

Ձուկ 113.1 1.65 1.87 
Խաղող 103.6 0.87 0.90 

Ընդամենը 
ինքնաբավություն 

66.45 
 

68.93 
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Պարենային անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր է ոչ 
միայն պարենի ինքնաբավության, այլև պարենային անկախության ապահով-
ման մակարդակը: Պետության պարենային անկախությունը համարվում է ա-
պահովված, եթե կենսապես կարևորագույն սննդամթերքների տեղական ար-
տադրության և պետական պարենային պահուստի ծավալներն ապահովում 
են պարենային ճգնաժամի կանխարգելումը1: Ուստի դիտարկենք նաև, թե 
տարեսկզբի դրությամբ տնտեսվարողների մոտ գտնվող պարենամթերքի 
պաշարները2 ինչ տևողությամբ պարենային ճգնաժամի դեմ պայքարի հնա-
րավորություն կարող են ստեղծել: Գնահատումների հիմքում պարենամթերքի 
սպառման տարբեր նորմատիվային ծավալներն են՝ նվազագույն սպառողա-
կան զամբյուղով սահմանված սպառման նորմատիվները և պարենային հաշ-
վեկշռի սպառման փաստացի ծավալները (աղյուսակ 4):  

Աղյուսակ 4. 2020թ. տարեսկզբի դրությամբ տնտեսվարողների մոտ գտնվող 
պարենամթերքի պաշարների՝ բնաչկության նվազագույն սպառման 

ծածկույթի գնահատականներ 

                                                             
1 Պարենային անվտանգության ապահովման մասին ՀՀ օրենք։ 
2 Պարենային հաշվեկշիռ՝ պաշարներ տարեսկզբի դրությամբ։ 

Պաշարներ
2020թ., 
հազ. տ 

ՀՀ բնակչության 1 ամսվա 
հաշվով սպառում, հազ․ տ 

Պաշարների 
ծածկույթ, ամիս 

Ըստ 
ՆՍԶ-ի* 

Ըստ 
ՊՀ-ի** 

Ըստ 
ՆՍԶ-ի 

Ըստ 
 ՊՀ-ի 

Ցորեն 388.6 23.5 34.9 16.5 11.1 
Բրինձ 1.9 4.5 0.9 0.4 2.1 

Կարտոֆիլ 210.8 22.5 16.6 9.4 12.7 
Բանջարեղեն 136.4 27.0 48.9 5.1 2.8 

Միրգ, հատապտուղ 
և խաղող 42.7 18.0 26.4 2.4 1.6 

Հատիկաընդեղեն 2.3 1.8 0.8 1.3 3.0 
Բուսական յուղ 3.9 2.7 2.5 1.4 1.5 

Շաքար 31.6 4.5 6.4 7.0 5.0 
Ձու 0.3 2.3 3.4 0.1 0.1 

Կաթ (կաթնամթերք) 51.2 69.6 64.4 0.7 0.8 
Մսամթերք(տավարի, 
խոզի,ոչխարի,այծի, 

հավի միս) 
3.5 9.0 14.2 0.4 0.2 

Ձուկ 2.6 2.7 1.3 1.0 2.0 
*Նվազագույն սպառողական զամբյուղն ըստ ԱՆ մեթոդաբանության, ապրանքախմբերը

պարենային հաշեկշռի ապրանքախմբերին համապատասխանեցնելու նպատակով կիրառվել են 
վերահաշվարկման գործակիցներ՝ ըստ ՄԱԿ ՊԳԿ-ի 

**Պարենային հաշվեկշիռ 
Աղբյուր. ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե և հեղինակների հաշվարկներ:
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Համաձայն ստացված գնահատականների՝ հատկապես մեծ է ցորենի և 
կարտոֆիլի պաշարների ծածկույթը, որոնք գրեթե ապահովում են տարեկան 
ծածկույթ: Բանջարեղենի և շաքարի դեպքում առկա է համապատասխանա-
բար մոտ 3 և 5 ամիս ծածկույթ: Մյուս, առավել բարձր էներգետիկ արժեք 
ունեցող պարենամթերքների մասով պատկերն այլ է:  Մասնավորապես, 
ցածր են հատիկաընդեղենի, բուսական յուղի, մսամթերքի և կաթնամթերքի 
համար հաշվարկված ամսական ծածկույթները և հետևաբար նաև առկա 
պաշարները: 

Այսպիսով, Հայաստանում պարենային անվտանգության մակարդակը 
բարձր չէ: Հայաստանը ոչ միայն մի շարք կարևոր պարենամթերքների մա-
սով ինքնաբավ չէ, այլև ցածր է նաև պարենային անկախության մակար-
դակը: 

Որոշակիորեն բարձր է պարենի հասանելիությունը, պարենամթերքի 
արտադրության ծավալները: Սակայն այս հարթությունը ևս խոցելի է, քանի 
որ չնայած պարենամթերքի արտադրության ծավալներին, ցածր է պարենա-
մթերքի արտադրության կայունության մակարդակը: 

Պարենի մատչելիության և օգտագործման մակարդակը ևս ցածր է. 
հանրապետության բնակչության ավելի քան 56.4 տոկոսի դեպքում չի ապա-
հովվում նվազագույն կենսապահովման համար անհրաժեշտ պարենի սպառ-
ման էներգետիկ արժեքը:  
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Կարինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Լիլիթ ՀԱԿՈԲՅԱՆ, Մարիանա ԽՉԵՅԱՆ, 
Մհեր ՇԱՀԻՆՅԱՆ, Աստղիկ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Պարենային անվտանգության իրավիճակը Հայաստանում 
Բանալի բառեր. պարենային անվտանգություն, պարենային հաշվեկշիռ, պարենային 
ապրանքների ինքնաբավության մակարդակ, պարենի պաշարներ, սպառման 
էներգետիկ արժեք 
 

Հոդվածում ներկայացվում է պարենային անվտանգության իրավիճակը: Պա-
րենային անվտանգության համակողմանի բնութագիր ստանալու նպատա-
կով մի կողմից իրականացվել են պարենային ապահովվածության մակար-
դակի գնահատումներ, մյուս կողմից՝ քննարկվել և վերլուծվել են պարենա-
մթերքի հասանելիության և օգտագործման բնութագրերը: Պարենային ա-
պահովվածության գնահատման համար հիմք են ընդունվել պարենային հաշ-
վեկշիռները: Պարենի հասանելիության և օգտագործման գնահատման նը-
պատակով վերլուծվել են պարենային ապրանքների արտադրությունը, գնե-
րը, ներքին սպառման ծավալները, էներգետիկ արժեքները և այլն: 
 

Karine HARUTYUNYAN, Lilit HAKOBYAN, Mariana KHCHEYAN, Mher 
SHAHINYAN, Astghik KHACHATRYAN 
The food security situation in Armenia 
Key words: food security, food balance, self-sufficiency level, food stocks, per capita food 
consumption, food availability, energetic value of consumption. 
 

The article presents food security situation in the country. A comprehensive food safety 
profile requires both assessments of the level of self-sufficiency in Armenia and study 
the characteristics of food availability and use. Food security assessments are based on 
the Food balance indicators. In order to assess the availability and use of food products, 
the production level, prices, domestic consumption, energetic values of food have been 
analyzed. 
 

Карине АРУТЮНЯН, Лилит АКОБЯН, Мариана ХЧЕЯН, Мгер ШАГИНЯН, 
Астхик ХАЧАТРЯН  
Продовольственная безопасность в Армении 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, продовольственный баланс, уровень 
продовольственной самообеспеченности, продовольственные запасы, потребление 
продуктов питания на душу населения, энергетическая ценность потребления 
 

В статье анализируется и оценивается ситуация с продовольственной безопас-
ностью в Армении. Для этoй цели с одной стороны, оценивается уровень продо-
вольственной безопасности и независимости республик и, с другой стороны, пред-
ставлены характеристики использования и доступности продовольствия. Оценки 
продовольственной безопасности основаны на показателях продовольственного 
баланса. Для оценки наличия и использования продуктов питания анализируются 
производство продуктов питания, цены, внутреннее потребление, энергетическая 
ценность и т.д. 
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«ԿԱՐԱԳ» ԱՊՐԱՆՔԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԸ և 
ԴՐԱ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 

Վարդան ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 
տնտ.գիտ.թեկնածու, դոցենտ 
Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

ՀԱԱՀ ագրարային էկոնոմիկայի ամբիոնի դասախոս 
 
Բանալի բառեր. կարագ, կենտրոնացվածության գործակից, ԵԱՏՄ, շուկայի 

ծավալ, անբարեխիղճ մրցակցություն 

 
Հայաստանի ագրոպարենային համակարգը, հաղթահարելով անցումա-

յին շրջանին բնորոշ տարբեր խնդիրներ, այսօր գտնվում է տնտեսական 
զարգացման որակապես նոր փուլում, որտեղ մրցակցային միջավայրի բարե-
լավման նպատակով անհրաժեշտ է իրականացնել բարեփոխումների համա-
լիր միջոցառումներ, որոնք ոչ միայն կխթանեն ոլորտի այլ նաև երկրի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացումը, կդառնան ընդհանուր տնտեսական քաղա-
քականության կարևորագույն բաղկացուցիչ մասը:  

Ինչպես ցույց են տվել Ս. Ավետիսյանն ու Ա. Գրիգորյանն իրենց հետա-
զոտությունում, սպառողական ծախսերի մեջ, ըստ իրենց մասնաբաժնի կշռի 
կամ տնային տեսությունների համար կարևորության աստիճանի, կաթնա-
մթերքը ներառվում է երկրորդային կարևորության ապրանքների խմբում. 
պարենային ապրանքները կարելի է ներկայացնել հետևյալ աստիճանա-
կարգմամբ. «...Երկրորդային կարևորության ապրանքներ՝ 

 բանջարեղեն և միրգ, 
 կաթնամթերք և ձու (պանիր, կաթ, ձու, պաղպաղակ, մածուն, թթվա-

սեր, կաթնաշոռ, այլ կաթնամթերք)1»: 

Վերջին տասնամյակում մի շարք միջազգային ներդրումային կազմա-
կերպությունների օժանդակության և վարկային միջոցների ներգրավման 
հաշվին կաթնամթերքի ոլորտում հնարավորություն ընձեռնվեց 
կել մի շարք արտադրություններ, ինչպես նաև ստեղծել նոր ընկերություններ, 

                                                             
1 Ավետիսյան Ս., Գրիգորյան Ա., «Պարենային և առաջնային անհրաժեշտության ոչ 
պարենային ապրանքների շուկաների բնորոշ գծերը և կարգավորման 
կառուցագարգերը ՀՀ», «Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Երևան 2015թ. Էջ 36: 
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որոնք կարողացան վերականգնել իրացման նախկին շուկաները, ակտիվո-
րեն մուտք գործել նոր շուկաներ և որոշ չափով լուծել գյուղացիական տնտե-
սությունների կաթի մթերման խնդիրները: Բացի այդ, կաթնամթերքի մի 
շարք տեսակների արտադրության ծավալների ավելացման և որակական 
ցուցանիշների բարելավման շնորհիվ, ներմուծվող որոշ ապրանքների արտա-
դրատեսակները փոխարինվեցին տեղական արտադրության կաթնամթերք-
ներով, միաժամանակ, ավելացան դրանց արտահանման ծավալները1:  

Իր առանձնահատկություններով ու առկա որոշ խնդիրներով կաթնա-
մթերքի ոլորտում առանձնանում է «Կարագ» ապրանքային շուկան: Համա-
ձայն ՀՀ ԱՎԿ տվյալների, Հայաստանում կարագի պահանջարկը հիմնա-
կանում բավարարվում է ներկրման ծավալների հաշվին (աղյուսակ 1):  

Աղյուսակ 1. Կարագի ռեսուրսները 2015-2019թթ.՝ ըստ ՀՀ ԱՎԿ-ի2 (տոննա) 

Տարի Արտադրված Ներմուծված3 Արտահանված4 
Ընդամենը 
ռեսուրսներ 

Մանրածախ միջին 
գին (դրամ/կգ) 

1 2 3 4 5=2+3-4 6 
2019 1277,5 3625,6 90,4 4812,7 5069,8 
2018 744,0 3979,9 16,2 4707,7 5199,0 
2017 343,0 4046,3 8,5 4380,8 4151,7 
2016 567,1 4737,0 0,4 5303,7 3467,8 
2015 483,6 4419,7 35,5 4867,8 3632,0 

 

Հատկանշական է, որ արտահանման ծավալները 2019թ.՝ 2018թ. համե-
մատ ավելացել են 5,6 անգամ, իսկ արտադրության ծավալները՝ 1,7 անգամ:  

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հանրապետություն կարագ 
առավել շատ ներկրվում է Նոր Զելանդիայից և Ուկրաինայից: Մասնավորա-
պես 2019թ. հունվար-հոկտեմբերին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատ-
վածի նկատմամբ Հայաստան ներմուծվող կարագի կառուցվածքում 11 տոկո-
սային կետով ավելացել է Ուկրաինայի մասնաբաժինը՝ կազմելով 36 տոկոս, 
2 տոկոսային կետով՝ Նոր Զելանդիայի մասնաբաժինը՝ կազմելով 42 տոկոս:  

                                                             
1 Դ. Հովհաննիսյան, «Մրցակցային իրավիճակը և առկա հիմնախնդիրները կաթնա-մթերքի 
ոլորտում», «Ֆինանսներ և էկոնոմիկա», #7-8 (203-204),Եր. 2017թ., էջ 108-110 
2 ՀՀ սոց.-տնտ., 2015-2019թթ. տեղ.: 2015թ. Էջ՝ 251, 2016թ. Էջ՝ 239, 2017թ. Էջ՝ 263, 2018թ. Էջ՝ 
246, 2019թ. Էջ՝ 250:  
3,5 Ներմուծման և արտահանման ցուցանիշները ներառում են ֆիզիկական անձանց առևտուրը: 
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Գծապատկեր 1. Կարագի ներմուծման կառուցվածքն ըստ երկրների1 

Համեմատելով 2019թ. հունվար-հոկտեմբերը նախորդող տարվա հետ, 
պարզվում է, որ կարագի տեղական արտադրության ավելացման պայմաննե-
րում կարագի ինքնաբավությունն աճել է 7 տոկոսային կետով՝ կազմելով 22%: 
Չնայած երկրում կարագի իրացման ծավալների կրճատմանը՝ աճել է կարա-
գի արտահանումը՝ կարագի սպառման մեջ կազմելով 1,2% (աղյուսակ 2.): 

Աղյուսակ 2. 2018թ. և 2019թ. հունվար-հոկտեմբերին Հայաստանում առկա 
կարագի սպառման գործընթացը2 

Ցուցանիշ 2018 hուն.-հոկտ. 2019 հուն.-հոկտ. 
1 Ընդամենը կարագ (3+4+5) 4181217,9 4180842,4 

այդ թվում` 
2 Մնացորդ ժամանակաշրջանի սկզբում (կգ) 644684,0 689935,0 
3 Արտադրություն (կգ) 536508,3 764258,7 
4 Ներմուծում (կգ) 3000025,6 2726648,7 
5 Կարագի սպառում (8+9+10), այդ թվ. 3573512,0 3297984,2 
6 այդ թվում` Կգ % կգ % 
7 Օգտագործում սեփ. արտադր.ում 887162,8 21,2 977656,6 23,4 
8 Արտահանում 13071,0 0,3 51909,0 1,2 
9 Իրացում ՀՀ տարածում 2673278,2 63,9 2268418,6 54,3 
10 ՀՀ-ում իրացման միջին գին (դրամ/կգ) 3442 3316 
11 Մնաց.ժամանակաշրջ. վերջում (կգ) 607705,9 882858,2 

                                                             
1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ սեփական ուսումնասիրությունների և 
հարցումների տվյալների հիման վրա: 
2 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ սեփական ուսումնասիրությունների և 
հարցումների տվյալների հիման վրա: 
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Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դիտարկվող ժամանակում կա-
րագի մանրածախ գները նվազել են (գծապատկեր 2): 

 
Գծապատկեր 2. Կարագի իրացման մանրածախ գների դինամիկան1 

Կարագի գնի փոփոխության նկատմամբ սպառողների զգայունությունը 
որոշելու նպատակով, իրականացվել է կարագի նկատմամբ պահանջարկի 
գնային առաձգականության գործակցի հաշվարկ (price elasticity of demand), 
որը բնութագրում է ապրանքի պահանջարկի մեծության տոկոսային փոփո-
խությունը՝ ապրանքի գնի 1 տոկոս փոփոխության դեպքում2: 

   որտեղ՝ Ed-ն ապրանքի պահանջարկի առաձգականությունն է, 

Q-ն՝ պահանջարկի մեծության փոփոխությունը %-ով,  
P-ն՝ գնի փոփոխությունը %-ով: 

Պահանջարկն առաձգական է, եթե |Ed|>1, ոչ առաձգական՝ 0 |Ed| 1: 

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ դիտարկվող ժամանակահատ-
վածում կարագի պահանջարկի գնային առաձգականության միջին գործակի-
ցը բացարձակ արտահայտությամբ մեծ է 1-ից` |Ed|=8, ինչից կարող ենք են-
թադրել, որ կարագի նկատմամբ պահանջարկն առաձգական է, և 1 կգ կա-
րագի գնի 1% աճը հանգեցնում է պահանջարկի միջինում 8% կրճատման3: 
Ըստ կատարված հաշվարկների կարագի պահանջարկի գնային առաձգա-

                                                             
1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից՝ սեփական ուսումնասիրությունների և 
հարցումների տվյալների հիման վրա: 
2 Սարգսյան Հ., Մարգարյան Հ., Տնտեսագիտության տեսություն, Երևան, ԵՊՀ 
հրատարակչություն 2017թ., http://publishing.ysu.am/files/Yntesagitutyan_tesutyun.pdf 
3 Հաշվարկի հիմք են կարագի մեծածախ վաճառքի ծավալը և 1 կգ մեծածախ գինը: 
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կանության գործակիցը՝ |Ed|=8,3, այսինքն, 2019թ. դիտարկվող ժամանակա-
հատվածում 1 կիլոգրամ կարագի մեծածախ գնի 1%-ով ավելացումը հանգեց-
րել է նրա նկատմամբ պահանջարկի 8,3 տոկոս կրճատման:  

Եզրակացություն: Այսպիսով, «Կարագ» ապրանքային շուկայի ուսումնա-
սիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ շուկայում առկա են խնդիրներ, 
որոնք կարող են որոշակի ազդեցություն ունենալ շուկայում առկա մրցակ-
ցային միջավայրի վրա: Մասնավորապես. 

 Առկա են անհամապատասխանություններ ԵԱՏՄ արտաքին տնտե-
սական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկով (Անվա-
նացանկ) և «Կաթի և կաթնամթերքի անվտանգության մասին» տեխնիկա-
կան կանոնակարգով (Կանոնակարգ) ներկայացվող «Կարագ սերուցքային» 
եզրույթի սահմանման և ներկայացվող պահանջների մեջ: Մասնավորապես, 
Անվանացանկով «Կարագ սերուցքային» եզրույթը մեկնաբանվում է որպես 
բնական յուղ, շիճուկային յուղ կամ վերահամակցված յուղ (թարմ, աղի կամ 
կծված, ներառյալ պահածոյացված յուղ)՝ պատրաստված բացառապես կա-
թից, կաթնային ճարպի 80% զանգվածային բաժին կամ ավելի, բայց 95% 
զանգվածային բաժնից ոչ ավելի պարունակությամբ, չոր (ճարպազերծված) 
կաթի մնացորդի 2% զանգվածային բաժնի և ջրի՝ 16% զանգվածային բաժնի 
առավելագույն պարունակությամբ: Կարագը չի պարունակում էմուլգատոր-
ների հավելումներ, բայց կարող է պարունակել նատրիումի քլորիդ, սննդային 
ներկանյութեր, չեզոքացնող աղեր և անվնաս բակտերիաների կուլտուրաներ, 
որոնք առաջացնում են կաթնաթթու1: Այնինչ, Կանոնակարգով «Կարագ սե-
րուցքային» եզրույթը ներկայացվում է որպես կովի կաթից պատրաստված 
կարագ, որում ճարպի զանգվածը կազմում է ոչ պակաս, քան 50%2: 

Վերը նշվածը կարող է անհամապատասխանություններ առաջացնել 
ներմուծման ժամանակ նշված ապրանքի նույնականացման, ինչպես նաև 
«Կարագ» ապրանքային շուկայի ապրանքատեսակային սահմանների որոշ-
ման հարցում: Բացի այդ, ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ առկա 

                                                             
1  “Единый Таможенный Тариф” Евразийского экономического союза, Утвержден 
Решением Совета Евразийской экономической комиссии  от 16 июля 2012 г. № 54 (в 
редакции Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 18 окт. 2016г. № 101), 
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ru.cct.eaeu.04_01.09.2017.pdf 
2 Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной 
продукции" (ТР ТС 033/2013) (с изм. 19 дек. 2019г.), http://docs.cntd.ru/document/499050562 
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են այնպիսի դեպքեր, երբ ներմուծվող սերուցքային կարագի նկարագրու-
թյունում յուղայնությունը 80%-ից ցածր է նշվում: 

Խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է համապատասխանեցնել 
Անվանացանկով և Կանոնակարգով «Սերուցքային կարագ»-ին ներկայաց-
ված պահանջները, որպեսզի հստակեցվի «Կարագ սերուցքային» եզրույթը և 
սահմանափակվի դրա օգտագործումը: 

  ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապ-
րանքային անվանացանկով «սփրեդ»-ի համար չկա սահմանված կոնկրետ 
ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր: Համաձայն ուսումնասիրությունների՝ սփրեդի ներմու-
ծումն իրականացվում է «մարգարին»-ի (1517 10) կամ «տարբեր պարենային 
մթերքներ»-ի (2106 90) ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի անվանումների տակ, ինչը 
կարող է խնդիրներ առաջացնել «սփրեդ»-ի իդենտիֆիկացման և ապրանքա-
յին ծավալների ճիշտ հաշվարկման համար: Բացի այդ, առկա են այնպիսի 
դեպքեր, երբ սփրեդի ներմուծում իրականացնող միևնույն տնտեսվարող 
սուբյեկտը տարբեր երկրներից ապրանքը ներմուծում է տարբեր ԱՏԳ ԱԱ 
ծածկագրերի ներքո: Այստեղ հարկ է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ եր-
րորդ երկրներից ներմուծման մաքսատուրքի դրույքաչափը «մարգարին»-ի 
դեպքում կազմում է 15%, իսկ «տարբեր պարենային մթերքներ»-ի դեպքում` 
12%: 

Նշված խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է համապատաս-
խան ԱՏԳ ԱԱ ծածկագիր սահմանել սփրեդի մասով, ինչը հնարավորություն 
կտա նաև հստակեցնել տվյալ ապրանքի համար նախատեսված մաքսատուր-
քի դրույքաչափը, որպեսզի տնտեսվարող սուբյեկտները հնարավորություն 
չունենան տարբեր ԱՏԳ ԱԱ ծածկագրերի ներքո ներմուծումներ իրականաց-
նելով խուսափել համապատասխան մաքսատուրքի վճարումից:  

  Հաճախ առևտրի կետերում (հատկապես խոշոր առևտրային ցանցե-
րում) կարագը, սփրեդը և մարգարինը ներկայացված են միասին (նույն դա-
րակաշարին), ինչը շփոթություն է առաջացնում սպառողների շրջանում:  

Խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է օրենսդրությամբ պահանջ 
սահմանել մանրածախ առևտրի կետերում կարագի, սփրեդի և մարգարինի 
առանձնացված կերպով ներկայացման համար:  
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Վարդան ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ, Դավիթ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
«Կարագ» ապրանքային շուկայի մրցակցային միջավայրը և դրա 
բարելավման ուղիները Հայաստանի Հանրապետությունում   
Բանալի բառեր. կարագ, կենտրոնացվածության գործակից, ԵԱՏՄ, շուկայի 
ծավալ, անբարեխիղճ մրցակցություն  
 

«Կարագ» ապրանքային շուկայի ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ առկա 
են անհամապատասխանություններ ԵԱՏՄ արտաքին տնտեսական գործու-
նեության միասնական ապրանքային անվանացանկով և «Կաթի և կաթնա-
մթերքի անվտանգության մասին» տեխնիկական կանոնակարգով ներկա-
յացվող «Կարագ սերուցքային» եզրույթի սահմանման և ներկայացվող պա-
հանջների մեջ: Հետևաբար, խնդրի կարգավորման համար անհրաժեշտ է 
համապատասխանեցնել ներկայացված պահանջները, որպեսզի հստակեցվի 
«Կարագ սերուցքային» եզրույթը և սահմանափակվի  դրա օգտագործումը: 
Խնդրի կարգավորման համար պետք է օրենքով սահմանել առևտրի կետե-
րում կարագի, սփրեդի և մարգարինի առանձնացված ներկայացումը: 
 

Вардан АЛЕКСАНЯН, Давид ОГАНЕСЯН  
Состояние конкуренции и пути улучшения на товарном рынке «Масла» РА 
Ключевые слова: масло, индекс концентрации, ЕАЭС, объём рынка, недобросовестная 
конкуренция  
 

Исследования на товарном рынке «Масла» показывают, что существуют несоот-
ветствия в Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Евразийс-
кого экономического союза и понятии «Масло сливочное», установленного техни-
ческим регламентом Таможенного союза «О безопасности молока и молочной 
продукции» и предъявляемым к нему требованиям. Следовательно, для разреше-
ния данного вопроса необходимо привести в соответствие предъявляемые требо-
вания с целью уточнения понятия  «Масло сливочное» и ограничение его исполь-
зования. Часто, в особенности в крупных торговых сетях масло, спред и маргарин 
позиционированы вместе, что может вызвать смешение в области потребителей.  
 

Vardan ALEKSANYAN,  Davit HOVHANNISYAN  
Competition environment of "Butter" product market, ways to improve it in the 
Republic of Armenia 
Key words: butter, concentration ratio, EEU, market volume, unfair competition 
 

The study conducted in the "Butter" product market showed that there are inconsisten-
cies between the definition of the term "creamy butter" in the Common Commodity No-
menclature of the EEU External Economic Activity and the Technical Regulation 
“On Safety of Milk and Dairy Products” and the presented requirements. Therefore, in 
order to solve this problem, it is necessary to comply the presented requirements to cla-
rify the term "creamy butter " and to limit its use. Often, butter, spread, and margarine 
are presented together, especially in large retail chains, that can create consumers con-
fusion. Therefore, in order to solve the problem, it is necessary to set a requirement by 
legislation for presenting butter, spread and margarine separately in retail outlets. 
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ՊԵՏԱԿԱՆ - ՄԱՍՆԱՎՈՐ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԵՎԱՆԻ 
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 

Աննա ԱՎԱԳՅԱՆ 
ՀՊՏՊ տնտ. ինֆ. և տեղ. համ. ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. ջրամատակարարման կառավարման մոդել, պետական-մասնավոր 

գործընկերություն, ծառայության որակ և արդյունավետություն, Երևանի 
ջրամատակարարում, Երևանի ջրամատակարարման բարելավում: 

 
Ջրի պատշաճ և կայուն մատակարարումը վերջնական սպառողին ծա-

ռայություն է, որն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ներգրավել տեխնի-
կական, տնտեսական, կառավարչական և կարգավորման միջոցներ։  

Առանձնացնում են ջրամատակարարման կառավարման տարբեր մո-
դելներ, որոնցից չորս հիմնականներն են՝ ուղղակի հանրային կառավարում, 
պատվիրակված հանրային կառավարում, պատվիրակված մասնավոր կառա-
վարում և ուղղակի մասնավոր կառավարում։ Առաջին մոդելի դեպքում պա-
տասխանատու պետական մարմինն ամբողջությամբ իրականացնում է ծա-
ռայությունների մատուցումն ու կառավարումը, երկրորդ դեպքում կառավար-
ման խնդիրները կատարելու համար պետական կառույցը նշանակում է կա-
ռավարման մարմին։ Երրորդ մոդելի պարագայում խնդիրների լուծման նպա-
տակով պետական մարմինը ներգրավում է մասնավոր ընկերություն, սակայն 
ենթակառուցվածքների սեփականությունը շարունակում է մնալ պետության 
ձեռքում։ Վերջին մոդելի պարագայում ոչ միայն մասնավորն է իրականաց-
նում ծառայության մատուցումն ու կառավարումը, այլև նրան է անցնում են-
թակառուցվածքների սեփականությունը։ Պետական մարմիններն իրակա-
նացնում են միայն կարգավորման և վերահսկման գործառույթներ1։   

Ջրամատակարարման կառավարման վերոհիշյալ մոդելները հիմնված 
են պետական-մասնավոր գործընկերության (այսուհետ՝ ՊՄԳ) վրա։ ՊՄԳ-ն 
ընդհանուր առմամբ կարելի է սահմանել որպես պետության և մասնավորի 
համագործակցություն, որոնք համաձայնել են աշխատել ընդհանուր նպա-
տակի համար՝ կիսելով պատասխանատվությունն ու ռիսկերը2։ ՄԱԿ-ի բնո-

                                                             
1 Կառավարման մոդելների մասին ավելի մանրամասն տե՛ս (EurEau, 2018, pp. 4-5): 
2 Տե՛ս (IOB, 2013, p. 11) 
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րոշմամբ ՊՄԳ-ն հանրային կարիքի համադրությունն է մասնավոր կարողու-
թյունների և ռեսուրսների հետ, որը հնարավորություն կտա բավարարել հան-
րայինի կարիքները և շահույթ ստանալ1։ 

ՊՄԳ-ին բնորոշ են պետական և մասնավոր հատվածի համագործակ-
ցությունը, կողմերի միջև նպատակի հստակ համաձայնեցումը, ինչպես նաև 
կողմերի միջև ռեսուրսների, առաջադրանքների և ռիսկերի բաշխումն ու հա-
մատեղ ֆինանսավորումը2։ Պետական-մասնավոր գործընկերությունը լայնո-
րեն կիրառվում է ջրամատակարարման և ջրահեռացման (այսուհետ՝ ՋևՋ) 
ծառայությունների, թափոնների կառավարման, էլեկտրաէներիգիայի և հե-
ռահաղորդակցության ոլորտներում3:  

Պետական-մասնավոր գործընկերության հիման վրա ձևավորված ջրա-
մատակարարման համակարգերի կառավարման մոդելները կիրառվում են 
տարբեր պայմանագրերի միջոցով, որոնցից են՝ ծառայությունների, կառա-
վարման, վարձակալության, կոնցեսիոն պայմանագրերը, համատեղ ձեռնար-
կումները4։ Պայմանագրի յուրաքանչյուր ձև ենթադրում է ծառայության մա-
տուցման համար պետական և մասնավոր հատվածների տարբեր աստիճանի 
ներգրավում և պատասխանատվության, հետևաբար նաև տարբեր աստիճա-
նի ռիսկերի և ներդրումների ստանձնում։ Օրինակ՝ կառավարման պայմանա-
գիրն ունի 3-5 տարի տևողություն, և ծառայությունը մատուցում է մասնավոր 
օպերատորի կողմից կառավարվող հանրային կազմակերպությունը, մինչդեռ 
վարձակալության պայմանագիրն ունի 8-15 տարի տևողություն, և ծառայու-
թյունը մատուցում է մասնավոր օպերատորը, որը պատասխանատու է վճա-
րումների հավաքագրման համար։ Այս դեպքում ստացված եկամուտները 
կիսվում են պետական հատվածի հետ, որի ձեռքերում են մնում 
վածքների սեփականությունը և ներդրումների պարտավորությունը:  

Պայմանագրերը տարբերվում են նաև սակագնի տեսանկյունից։ Օրի-
նակ՝ վարձակալության պայմանագրի դեպքում թեև սակագինը ամբողջու-
թյամբ չի ծածկում բոլոր ծախսերը, սակայն  ծածկում է շահագործման և 

                                                             
1 Տե՛ս (Tsitsifli & Kanakoudis, 2008, p. 675) 
2 Տե՛ս (IOB, 2013, pp. 17, 24) 
3 Տե՛ս (Leigland, 2018, pp. 115-116) 
4 Տե՛ս (IOB, 2013, p. 18), (ADB, 2020), (Tsitsifli & Kanakoudis, 2008, p. 678), (Montfort, 
Michels, & Frankowski, 2014, p. 12) 
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պահպանման ծախսերը։ Մինչդեռ կառավարման պայմանագրի դեպքում 
սակագինը չի ծածկում նույնիսկ շահագործման և պահպանման ծախսերը1: 
Անկախ պայմանագրային ձևից ՊՄԳ-ն ընդհանուր առմամբ նախատեսված է 
ջրամատակարարման ծառայությունների որակի բարելավման և ջրամատա-
կարարման կառավարման արդյունավետության բարձրացման համար։  

ՊՄԳ-ն իրականացվում է ֆինանսավորման և ռիսկերի դիվերսիֆիկաց-
ման, զարգացման որոշակի նպատակների հասնելու և արդյունավետության 
բարձրացման նպատակներով2։ Մասնավորի կառավարման փորձառության, 
նորարարության և այլ ռեսուրսների ներգրավմամբ ՊՄԳ-ն թույլ է տալիս կըր-
ճատել ծախսերը, արդյունավետ գնահատել և կառավարել ռիսկերը, բարելա-
վել ծառայությունները, ավելացնել եկամուտները։ Այն պարունակում է նաև 
մրցակցության բացակայության, քաղաքական և այլ ռիսկեր3:  

Աշխարհի տարբեր երկրներում ջրամատակարարման և ջրահեռացման 
ծառայությունները կազմակերպվում են կառավարման տարբեր մոդելների 
միջոցով, որոնք իրականացվում են ՊՄԳ տարբեր ձևերով։ Օրինակ՝ եվրո-
պական երկրներից Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Լեհաստանում, Պորտու-
գալիայում և Ռումինիայում կիրառվում են կառավարման 3 հիմնական մոդել-
ները՝ ուղղակի հանրային կառավարման, պատվիրակված հանրային կառա-
վարման և պատվիրակված մասնավոր կառավարման, որոնք իրականաց-
վում են ՊՄԳ տարբեր կարգավորումներով։ Ավստրիայում ջրամատակարար-
ման ծառայությունները կազմակերպվում են ուղղակի և պատվիրակված հան-
րային կառավարման մոդելներով: Չեխիայում կիրառվում են կառավարման 
բոլոր 4 մոդելները, սակայն գերակշռում է պատվիրակված մասնավոր կա-
ռավարման մոդելը: Մասնավորի ամենամեծ ներգրավվածությունը ՋևՋ ծա-
ռայությունների կառավարման գործում առկա է Անգլիայում և Ուելսում4։  

Համաշխարհային բանկի ուսումնասիրությունները վկայում են, որ 
ՊՄԳ-ն նպաստում է ՋևՋ ծառայությունների արդյունավետ կառավարմանն 

                                                             
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս (World Bank, 2009, p. 15), (ADB, 2020), (Tsitsifli & 
Kanakoudis, 2008, p. 678)։ 
2 Տե՛ս (IOB, 2013, pp. 25-26) 
3 ՊՄԳ նպատակների, արդյունքների և ռիսկերի վերաբերյալ մանարմասն տե՛ս 
(Tsitsifli & Kanakoudis, 2008, pp. 676-678) 
4 Տե՛ս (EurEau, 2018, pp. 5-7, 16-17, 24-27, 42-47) 
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ու որակի բարելավմանը։ Համաշխարհային բանկի ՊՄԳ ազդեցության վե-
րաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունները ջրմուղների կատարողակա-
նության 4 ուղղություններով (հասանելիություն, ծառայության որակ, գործառ-
նական արդյունավետություն և սակագնի մակարդակ) ցույց են տալիս, որ 
մասնավորի ներգրավումը դրական ազդեցություն է թողնում ՋևՋ ծառայու-
թյունների որակի, արդյունավետության և ծառայության հասանելիության վը-
րա։ Այն ՋևՋ ծառայությունների խնդիրների լուծման լավագույն տարբերակ-
ներից է: ՊՄԳ-ի հաջողված օրինակներ կան Լատինական Ամերիկայում, Աֆ-
րիկայում, Ասիայում, Արևելյան Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում, Մի-
ջին Արևելքում և Հյուսիսային Աֆրիկայում։ Երևանի օրինակը, նույնպես բան-
կի կողմից առանձնացված հաջող տարբերակներից է1։  

Հայաստանի ջրային ոլորտում ՊՄԳ դրական ազդեցության մասին են 
վկայում նաև այլ ուսումնասիրություններ, որոնք գնահատել են ՊՄԳ ազդե-
ցությունը կայունության տեսանկյունից2։ Այդուհանդերձ, ջրային ոլորտում 
մասնավորեցումը ամենավիճելի հարցն է, և ՊՄԳ ձախողումներ նույնպես 
գրանցվել են։ Որոշ երկրներում մասնավորի ներգրավումը հանգեցրել է 
այսպես կոչված «ջրային պատերազմների», սակագնի թանկացման, նույնիսկ 
պայմանագրի խզման3:  Այդ ձախողումների հիմքում ընկած են եղել տարբեր 
հանգամանքներ։ Որոշ դեպքերում պայմանագրային պարտավորությունները 
պատշաճ չեն իրականացվել, այլ դեպքերում ՊՄԳ նպատակը դրված է եղել 
մասնավորի ֆինանսավորումը և ոչ թե ծառայության որակի և արդյունավե-
տության բարելավումը։ Այլ դեպքերում էլ ՊՄԳ-ն իրականացվել է կառավար-
ման պայմանագրի միջոցով, և ավարտից հետո այն չի շարունակվել ՊՄԳ 
որևէ կարգավորման միջոցով4։ 

Չնայած որոշ ձախողումների, որոնք առավելապես պայմանագրային 
կողմերի պատկերացումների և հարաբերությունների ոչ ճիշտ կարգավորում-
ների արդյունք են՝ ՊՄԳ-ն նշանակալի ազդեցություն ունի ՋևՋ ծառայություն-

                                                             
1 Տե՛ս (World Bank, 2009, pp. xii, 6-7) 
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2014, pp. 1609-1620), (Harutyunyan, 2015, 
pp. 579-589), (Harutyunyan, 2012, pp. 620–630), (Harutyunyan, 2016, pp. 7-21), 
(Mkhitaryan, 2009, pp. 2-19), (World Bank, 2012, p. 8) 
3 Ավելի մանրամասն տե՛ս (Harutyunyan, 2016, p. 9), (Harutyunyan, 2012, pp. 620–
621), և (World Bank, 2017, p. 49):   
4 Տե՛ս (World Bank, 2009, pp. 8, 28) 
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ների որակի և արդյունավետության բարձրացման գործում։ Կարելի է եզրա-
կացնել, որ ՊՄԳ հաջողության համար կարևոր են մի քանի հանգամանքներ, 
ինչպես օրինակ՝ ջրային ոլորտում կատարվող ընդհանուր բարեփոխումները, 
պատշաճ իրավական դաշտը, ՊՄԳ նպատակները, պայմանագրային կող-
մերի հարաբերությունները, վերահսկումը, սոցիալական նպատակները։ 
ՊՄԳ իրականացման նպատակը չպետք է լինի ֆինանսական ռեսուրսների 
ներգրավումը։ Այլ պետք է լինի գործառնական արդյունավետության ու ծա-
ռայությունների որակի բարելավումը, որն անուղղակիորեն կազդի ֆինանսա-
կան հասանելիության վրա։ Այլ կերպ ասած՝ բարելավելով ծառայության որա-
կըն ու արդյունավետությունը՝ կոմունալ ընկերությունը բարելավում է իր ֆի-
նանսական վիճակը և աստիճանաբար կարողանում է ֆինանսավորել իր 
ներդրումային կարիքների մեծ մասը1։  

ՊՄԳ հաջող իրականացման գործում առանցքային նշանակություն և 
դերակատարում ունի կառավարությունը, որը պատասխանատու է մասնավո-
րի ներգրավման գործընթացի կազմակերպման, պաշտաճ միջավայրի ապա-
հովման և վերահսկողության համար2։   

Մասնավորի ներգրավումը Երևանի ջրամատակարարման կառավար-
ման գործում: Խորհրդային Միության փլուզումից հետո Հայաստանը բախվել 
էր այնպիսի խնդիրների, ինչպիսիք էին ջրամատակարարման քայքայված 
ենթակառուցվածքները, ընդհատումներով ջրամատակարարումը, բարձր հո-
սակորուստները, ցածր սակագինը, որը բավարար չէր նույնիսկ շահագործ-
ման և պահպանման ծախսերը փոխհատուցելու համար։ Այլ խնդիրներից էին 
ջրմուղ ընկերության կառավարչական բացթողումներն ու ֆինանսական թույլ 
վիճակը։ Միայն ֆինանսական միջոցների ներգրավմամբ ՀՀ կառավարու-
թյունը չէր կարող կարգավորել ենթակառուցվածքների ներդրումային պա-
հանջը. անհրաժեշտ էր զարգացնել նաև կառավարչական կարողություննե-
րը։ Մյուս կողմից՝ միջազգային ֆինանսական կառույցների՝ ֆինանսական և 
տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու պայմանն3 էր մասնավորի ներ-
գրավումը։ Արդյունքում ոլորտում առկա մարտահրավերները լուծելու նպա-

                                                             
1 Տե՛ս (ADB, 2020), (World Bank, 2009, pp. xi, 7-8, 123-148) 
2 Տե՛ս (World Bank, 2009, p. 39) 
3 Տե՛ս Harutyunyan, 2014, p. 1619, Harutyunyan, 2016, pp. 9-10։ ՀՀ ջրային ոլորտում 
ՊՄԳ կիրառման այլ շարժիչ ուժերի վեր. տե՛ս Harutyunyan, 2014, pp. 1612-1613:  
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տակով Հայաստանը որոշեց ներգրավել մասնավոր հատվածին՝ ՋևՋ ծառա-
յությունների մատուցման գործում1։ 

Հայաստանի ջրային ոլորտում ՊՄԳ2 կիրառության սկիզբը դրվել է 
2000թ.՝ Երևանի ջրամատակարարման բարելավման նպատակով իտալա-
կան Acea Spa Utility օպերատորի հետ կնքված կառավարման պայմանագրով 
(այսուհետ՝ ԿՊ)։ Երևանի ԿՊ-ն կատարողականի վրա հիմնված հիբրիդային 
պայմանագիր էր, որը ներառում էր կոնցեսիոն և վարձակալության պայմա-
նագրերի տարրեր: Նման պայմանագրի նպատակն էր մասնավորի կառա-
վարչական և տեխնիկական միջոցների ներգրավման միջոցով բարձրացնել 
շահագործման արդյունավետությունը և բարելավել քաղաքի ջրամատակա-
րարման համակարգը, բարձրացնել սպառողների պատրաստակամությունը 
վճարելու բարձրորակ ծառայությունների մատուցման համար: Այս տարբերա-
կի առավելությունն այն էր, որ շատ ճկուն էր, սահմանափակ տևողությամբ և 
ապահովում էր ամենաբարձր մակարդակի պատվիրակված կառավարում և 
թույլ էր տալիս կառավարությանը միաժամանակ պահպանել ենթակառուց-
վածքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը, սակագների և ենթակա-
ռուցվածքների նկատմամբ հսկողությունը3։ ԿՊ-ն հնարավորություն էր ստեղ-
ծում փորձելու մասնավորի ներգրավման առավելությունները և հիմքեր էր 
ստեղծում մասնավորի ներգրավվածության խորացման համար։ Երևանի ԿՊ 
շրջանակներում մասնավոր օպերատորը պատասխանատու էր ՋևՋ ենթա-
կառուցվածքների շահագործման և պահպանման, ինչպես նաև հաշիվների 
արձանագրման և վճարումների հավաքագրման համար: Բացի այդ, օպերա-
տորը ղեկավարում էր ներդրումային կապիտալի ֆոնդը, որը ներառում էր 
կառավարության ու Համաշխարհային բանկի ֆինանսական միջոցները` հա-
մակարգը բարելավելու և արդիականացնելու համար4։ Երևանի ջրամատա-
կարարման բարելավման նպատակով կնքված կառավարման պայմանագրի 
կատարման արդյունքում բարելավվեցին գործառնական և ֆինանսական 

                                                             
1 Ավելի մանրամասն տե՛ս World Bank, 2017, pp. xiii, xv, 5-7, Mkhitaryan, 2009, p. 4 և 
Harutyunyan, 2012, p. 621:  
2 Ջրային ծառայությունների մասնավորեցմամբ Հայաստանը առաջատար է ԱՊՀ-ում, 
իսկ ՊՄԳ-ով սպասարկվող բնակչության թվով (մոտ  75%)՝ երրորդը։ Տե՛ս 
Harutyunyan, 2014, p. 1617, Harutyunyan, 2015, p. 581։  
3 Տե՛ս ESMAP, 2011, p. 3. 
4 Տե՛ս World Bank, 2011, p. 2. 
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կատարողականությունները։ Մասնավորապես՝ բարելավվեց ջրամատակա-
րարման տևողությունը, ծառայության վճարումները սկսեցին կատարվել 
փաստացի սպառման դիմաց (կախված ջրաչափի ցուցմունքից) նախկին՝ մո-
տավոր, գնահատումների փոխարեն։ Որոշ պոմպակայաններ շահագործու-
մից դուրս բերելու և ինքնահոս եղանակով ջրամատակարարման կազմակեր-
պելու հետևանքով նվազեցին էլեկտրաէներգիայի սպառման, շահագործման 
և պահպանման ծախսերը։  

Պայմանագրի ընթացքում գրանցվել են որոշակի խնդիրներ, մասնավո-
րապես՝ մինչև 2002թ. կայուն սակագինը և եկամտի ցածր հավաքագրումը 
վատթարացրել էին օպերատորի ֆինանսական վիճակը, Հայաստանի կառա-
վարության համաֆինանսավորումը կատարվում էր ուշացումներով, որը ռիս-
կի տակ էր դնում կապիտալ ծախսերի իրականացումը։ Ընդհանուր առմամբ, 
ԿՊ-ի իրականացմամբ գրանցված ֆինանսական արդյունքները դեռևս 
անբավարար էին, ընդհանրապես չէր բարելավվել1 չհաշվառվող ջրի ցուցա-
նիշը: Այլ խնդիրներ կապված էին ԿՑ-ների մեծ թվի2, սահմանման և դրանց 
համար հստակ բազային տվյալների բացահայտման հետ3:  

Երևանի ԿՊ-ի համեմատաբար դրական արդյունքները թույլ տվեցին ՀՀ 
կառավարությանը ավելի խորացնել մասնավորի ներգրավվածությունը Երե-
վանի ՋևՋ ծառայությունների մատուցման գործում՝ ֆրանսիական «Վեոլիա» 
ընկերության հետ կնքելով 10 տարվա վարձակալության պայմանագիր (այ-
սուհետ՝ ՎՊ)։ Այն ընդլայնված ՎՊ էր, որի հիմնական նպատակն էր խորաց-
նել ԿՊ-ով ձեռքբերված հաջողությունները և դարձնել դրանք կայուն: Կառա-
վարությունը պատասխանատու էր մնում վերականգնման ծրագրերի ֆինան-
սավորման և պայմանագրի կատարման հսկողության համար: ՎՊ-ով 
վեց «Երևան ջուր» ՓԲԸ-ն, որը մատուցելու էր ՋևՋ ծառայությւոնները։ Օպե-
րատորին տրվում էր ավելի մեծ ճկունություն ներդրումների իրականացման 
հարցում, որը բարձրացնում էր ներդրումների իրականացման արդյունավե-
տությունը։ ՎՊ-ի շրջանակներում ավելի մեծ ուշադրություն դարձվեց հաճա-
խորդների սպասարկմանը, քան ԿՊ-ի ժամանակ էր։ Հիմնվելով ԿՊ-ի ձեռք-

                                                             
1 Պատճառները տե՛ս World Bank, 2017, pp. xv, 15:  
2 Ավելի մանրամասն տե՛ս World Bank, 2017, p. 16։ 
3 Տե՛ս Harutyunyan, 2014, p. 1614։ Երևանի ԿՊ-ի վերաբերյալ ավելի մանրամասն 
տե՛ս World Bank, 2017, pp. 11-17, ESMAP, 2011, pp. 1-10: 
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բերված արդյունքների վրա՝ ՎՊ-ն թույլ տվեց զգալի բարելավել ծառայության 
որակն ու գործառնական կատարողականությունը՝ դարձնելով կազմակեր-
պությունը ինքնաֆինանսավորվող։ Չնայած Երևանի ՎՊ-ի ընթացքում 
իրականացված հսկայական ներդրումներին՝ վերջիններս անբավարար էին 
ամբողջությամբ լուծելու քայքայված ենթակառուցվածքների բարելավման, 
հոսակորուստների կրճատման խնդիրները։ Ուշադրությունից դուրս մնաց 
նաև կեղտաջրերի հավաքումն ու մաքրումը1:    

Աղյուսակ 5. Երևանի ԿՊ և ՎՊ հիմնական արդյունքները 

Ցուցանիշ ԿՊ 
(2000-05) 

ՎՊ 
(2006-16) 

Ջրամատակարարման 
տևողություն (ժամ/օր) 

4 → 18 18 → 23 

Էլ.էներգիայի սպառում ↓48% ↓82% 
Հոսակորուստներ 
(չհաշվառվող ջուր) 

- 83% → 75% 

Վճարումների 
հավաքագրում 

20% → 80% 80% → 97% 

Ջրաչափ ունեցող 
սպառողները 

7% → 63% 87% → 98% 

Սակագնի 
փոփոխություն 

56դր/մ3 ($0.10) նախքան պայմ.ը 
(1999թ.) 125դր/մ3 ($0.28) պայմ.ի 

վերջում 170% ↑ 

125դր/մ3 ($0.28) նախքան 
ՎՊ-ն 170դր/մ3 ($0.35) ՎՊ 

վերջում 36% ↑ 
Գործառնական ծախ-
սերի վերականգնում 

$19.5 մլն զուտ գործառն. կորուստ $9.6 մլն զուտ գործառն. 
շահույթ (5 տարի հետո) ա-

ռանց գործառն. սուբս.ի 
(բաց. 2010թ.) 

Կապիտալ ծախսեր $28 մլն ընդ. կապիտալ ծախս, 
$4.7 տար. 1 շնչի կապիտալ ծախս 

$68 մլն ընդ. կապիտալ 
ծախս, $5.7 տարեկան 1 շնչի 

կապիտալ ծախս 
Աղբյուրը։ Համաշխարհային բանկ2 

Այսպիսով՝ ամփոփելով ՊՄԳ 15 տարվա փորձը Երևանի ջրամատակա-
րարման բարելավման գործում և այն համադրելով մեր կողմից նախկինում 
ցուցանիշների հիման վրա իրականացված Երևանի ՋՀ-ի գնահատման հետ3՝ 
կարելի է ասել, որ չնայած աշխարհում ՊՄԳ որոշ ձախողումներին՝ Երևանի 
պարագայում մասնավորի ներգրավումը հաջողվել է։ Այդ են վկայում նաև այլ 

                                                             
1 Երևանի ՎՊ-ի մանրամասները տե՛ս WB, 2017, p.19 և Harutyunyan, 2014, p. 1614:  
2 Տվյալները՝ Համաշխարհային բանկի զեկույցից։ Տե՛ս World Bank, 2017, p. 48: 
3 Երևանի ՋՀ-ի գնահատումը ցուցանիշների միջոցով տե՛ս Ավագյան, 2019, էջ 88-92: 
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ուսումնասիրություններ, որոնք գնահատել են ազդեցությունը կայունության 
տեսանկյունից1։ Ինչպես ամփոփված է աղյուսակ 1-ում, մասնավորի ներգրա-
վումը թույլ է տվել բարելավել ՋևՋ ծառայությունների որակն ու հուսալիու-
թյունը։ Ջրատամակարարման տևողությունը ԿՊ-ի շրջանակներում օրական 
միջինը 4 ժամից դարձել է 18 ժամ, իսկ ՎՊ-ի շրջանակներում՝ մոտ 24 ժամ։ 
Ընդ որում, դա կատարվել է համեմատաբար ցածր սակագնի պայմաններում։ 
Բարձրացել է գործառնական և կապիտալ ներդրումների արդյունավետու-
թյունը, մասնավորապես՝ բարելավվել է էներգարդյունավետությունը (գրեթե 
50%-ով կրճատվել է ԿՊ ընթացքում, իսկ մոտ 80%-ով՝ ՎՊ), զգալի բարե-
լավվել է վճարների հավաքագրումը (երկու պայմանագրերի իրականացման 
արդյունքում մոտեցել է 100%-ին)։ ՊՄԳ իրականացման արդյունքում Երևանի 
ջրմուղկոյուղին դարձել է ինքնաֆինանսավորվող։    

Երևանի ՊՄԳ հաջողության համար վճռորոշ կետը եղել է այն, որ չնա-
յած ԿՊ-ի բարդություններին՝ կառավարությունը որոշել է շարունակել մաս-
նավորի ներգրավումը ՋևՋ ծառայությունների գործում՝ ավելի խորացնելով և 
ավելի մեծ ռիսկեր ու պարտավորություններ փոխանցելով և հնարավորու-
թյուններ ընձեռելով մասնավոր օպերատորին՝ ի տարբերություն այդ ժամա-
նակ աշխարհում առկա որոշ երկրների անհաջող փորձերի, որոնք նորից վե-
րադարձել են հանրային կառավարման մոդելին։ ՊՄԳ հաջողությանը նպաս-
տել է նաև ՀՀ կառավարությունը, որը միջազգային ֆինանսական կառույցնե-
րի աջակցությամբ և պատասխանատու կերպով կազմակերպել է մասնավորի 
ներգրավման գործընթացը, ապահովել  պաշտաճ միջավայր, գործել է որպես 
հավատարիմ գործընկեր և ճկուն է եղել պայմանագրային փոփոխություննե-
րի հարցում։ ՊՄԳ փուլային իրականացումը նույնպես նպաստել է ՊՄԳ 
ընդհանուր հաջողությանը, քանի որ մասնավորի աստիճանական ներգրա-
վումը և պատասխանատվության ընդլայնումը թույլ է տվել դասեր քաղել և 
շտկել բացթողումները։ Այդ փուլային իրականացումը զուգորդվել է ինստի-
տուցիոնալ բարեփոխումներով և համապատասխան մարմինների ձևավոր-
մամբ, ինչպես նաև իրավական ու նորմատիվային ակտերի մշակմամբ։ Հա-
ջողությանը նպաստել է նաև այն, որ թեև կառավարությունը պատասխա-
նատու է եղել ներդրումների ֆինանսավորման համար, այդուհանդերձ օպե-
րատորին տրվել է ճկունություն՝ իրականացնելու կապիտալ ներդրումներն ու 

                                                             
1 Տե՛ս Ավագյան, 2019, էջեր 91-92: 
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կայացնելու ներդրումների իրականացման որոշումները։ Օպերատորի խրա-
խուսման մոտեցումներն ու միջազգային դոնոր կազմակերպությունների ա-
ջակցությունը նույնպես նպաստել են ՊՄԳ հաջողությանը։  

Ներկայումս Երևանի ՋևՋ ծառայությունները մատուցվում են ՀՀ կառա-
վարության և ֆրանսիական «Վեոլիա Օ – Կոմպանի Ժեներալ Դեզ Օ» ընկե-
րության միջև կնքված և 2017թ.-ից գործող նոր՝ 15 տարվա վարձակալության 
պայմանագրի շրջանակներում ստեղծված ազգային օպերատորի կողմից։ 
Ազգային օպերատորի ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն հը-
նարավորություն կտա մասշտաբի էֆեկտի շնորհիվ նվազեցնել շահագործ-
ման ծախսերը, կառավարության կողմից վերահսկման ծախսերը։ Ողջ սպա-
սարկման տարածքի համար սահմանելով միևնույն սակագինը՝ հնարավոր 
կլինի խաչաձև սուբսիդավորում իրականացնել Երևանի և մյուս բնակավայ-
րերի միջև։ Ազգային օպերատոր ունենալն իր հերթին ռիսկեր է պարու-
նակում։ Միասնական վարձակալի մոդելը համահունչ չէ ապակենտրոնաց-
ման քաղաքականությանը, բացի այդ՝ այն կսահմանափակի մասնավոր կա-
ռավարչի գործունեության թափանցիկությունը։ Հետագա ՊՄԳ պայմանագրի 
համար մրցակցությունը կարող է թուլանալ, քանի որ գործող վարձակալը 
ստանում է մեծ առավելություն1։ 

Գծապատկեր 10. Ջրամատակարարման համակարգերի կառավարումը 
Հայաստանում 

                                                             
1 Տե՛ս World Bank, 2017, p. 56, Քաղվածք Հայաստանի Հանրապետության 
Կառավարության նիստի արձանագրությունից, 2018: 

Վեոլիա ջուր 
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ջուր  

ր

Հայջրմուղ-
կոյուղի  

ՊՄԳ տարածքից դուրս 
գտնվող 579 գյուղական 
համայնքներ 
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Պայմանագրի համաձայն և ինչպես ներկայացված է գծապատկեր 1-ում՝ 
Երևանից բացի ազգային օպերատորի կազմում ընդգրկված են նաև նախկին 
բոլոր ջրմուղների սպասարկման տարածքում գտնվող բնակավայրերը, որոն-
ցից դուրս են գտնվում երկրի 579 գյուղեր1, որոնք սպասարկվում են անհա-
տական, համայնքի միջոցներով առանց շատ քիչ վճարով կամ առանց դրա։  

Նոր ՎՊ-ի համաձայն՝ մասնավոր օպերատորը պետք է աստիճանաբար 
ներգրավի սպասարկման տարածքից դուրս 579-ից որոշ բնակավայրեր (ընդ-
հանուր մինչև 20000 բնակիչ), ինչը որոշակի խնդիրներ է պարունակում՝ 
կապված ՋՀ-ների վերակառուցման ծախսերի և ծառայության դիմաց սպա-
ռողների վճարելու պատրաստակամության հետ։ Նոր ՎՊ-ով սակագինը 
պետք է բավարար լինի շահագործման և պահպանման ծախսերը ծածկելու 
համար, հետևաբար, որևէ սուբսիդավորում չի լինի շահագործման և 
պահպանման ծախսերի համար։ Ի տարբերություն նախորդ ՎՊ-ի և ԿՊ-ի՝ 
այս դեպքում կառավարությունը պատասանատու է ներդրումային ծրագրերի 
ֆինանսավորման մեծ մասի համար։ Կառավարության 2015թ. ՋևՋ ռազմա-
վարական և ֆինանսական ծրագրի համաձայն՝ 2017-2032թթ. ՋևՋ համա-
կարգերի բարելավման համար անհրաժեշտ մոտ 300 մլրդ ՀՀ դրամ (628 մլն 
դոլար կամ տարեկան 42 մլն դոլար) ներդրումային ծախսերի մոտ 87.5%-ն 
իրականացնելու է կառավարությունը, իսկ 12.5%-ը՝ մասնավոր օպերատորը2։ 
Ուստի, ելնելով ՊՄԳ նախկին փորձառությունից և այս ՎՊ-ով կառավարու-
թյան վրա դրված ավելի մեծ ռիսկից՝ կարելի է եզրահանգել, որ ներկայիս 
ՊՄԳ հաջողության համար կարևոր է, որ կառավարության ներդրումները լի-
նեն ժամանակին և ոչ ուշացած։ Այս նոր ՎՊ-ն կրկին ընդլայնված տեսակի 
ՎՊ է, որի նպատակն է խորացնել ձեռքբերված արդյունքները, անդրադառ-
նալ նաև ջրային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործմանն ու աղտոտու-
մից պահպանմանը։ Հոսակորուստների խնդիրը լուծելու համար այս պայմա-
նագրի կատարողական ցուցանիշներից մեկը վերաբերում է չհաշվառվող 
ջրին, որի չկատարումը կհանգեցնի տուգանքների։ Անկախությունից հետո 
առաջին անգամ խնդիր է դրված անդրադառնալ կեղտաջրերի հավաքմանն 
ու մաքրմանը։ Մասնավորապես՝ պայմանագրի շրջանակներում միջոցներ 
պետք է ձեռնարկվեն, որպեսզի առնվազն վերականգնվի ԽՍՀՄ ժամանակ 
կեղտաջրերի մաքրման գոյություն ունեցող մակարդակը։ Թեև կեղտաջրերի 

                                                             
1 2 Տե՛ս World Bank, 2017, p. 56; p. 61: 
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մաքրումը թույլ կտա պահպանել ջրային ռեսուրսները աղտոտվածությունից՝ 
պետք է հաշվի առնել, որ մաքրման կայանները մեծ ներդրումներ են պահան-
ջում ոչ միայն կառուցման կամ վերակառուցման համար, այլև շահագործման 
և պահպանման համար։ Հետևաբար, մաքրման կայանների առնչությամբ 
պետք է խելամիտ որոշումներ կայացնել՝ հաշվի առնելով երկրի տնտեսական 
զարգացման մակարդակը, իսկ ներդրումների ֆինանսավորումը պետք է 
ուղղված լինի այն տարածքներին, որտեղ դրանք կարող են առավելագույն 
ազդեցություն ունենալ շրջակա միջավայրի և հանրային առողջության վրա1:  

Ամփոփելով ՊՄԳ դերը Երևանի ջրամատակարարման բարելավման 
գործում և համադրելով նախկինում ցուցանիշների հիման վրա Երևանի ՋՀ-ի 
մեր գնահատման հետ՝ կարելի է ասել, որ այն դրական է ազդել ջրա-
մատակարարման որակի բարելավման և ծառայությունների մատուցման ար-
դյունավետության վրա։ Դրանով է պայմանավորված 2017թ. գործող նոր ՎՊ-
ն, որով նախատեսվում է խորացնել արդյունքներն ու անդրադառնալ չլուծ-
ված հոսակորուստների և մաքրման կայանների խնդրին և սպասարկման 
տարածքից դուրս 579 գյուղերին։ Կարևոր է, որ նոր ՎՊ հաջողության 
համար պետք է հիմքում ունենալ ծառայության որակի և արդյունավետության 
բարելավումը ոչ թե զուտ ֆինանսական միջոցների ներգրավումը, ուստի մի-
ջոցառումները պետք է իրականացնել այդ նպատակից ելնելով։ Բացի այդ՝ 
կատարողական ցուցանիշները պետք է լինեն իրատեսական, կիրառելի և 
չափելի։ Հարկավոր է միջոցներ ձեռնարկել հոսակորուստների նվազեցման և 
ջրի արդյունավետ օգտագործման ուղղությամբ։ Ավելին՝ կարևոր է ՏՏ դերը 
կառավարման արդյունավետության աճի գործում։ Նոր ՎՊ հաջողության 
համար կարևորում ենք կառավարության դերը անհրաժեշտ միջավայրի, կա-
րողությունների ստեղծման, այդ թվում՝ ինստիտուցիոնալ հնարավորություն-
ների զարգացման և իրավական դաշտի կարգավորման, ֆինանսական մի-
ջոցների պատշաճ ներգրավման և ներդրումների վերահսկման, նոր համայն-
քըների ներգրավման գործընթացի կազմակերպման առումով։ Ավելին՝ հաշվի 
առնելով մաքրման կայանների ներդրումային և շահագործման ու պահպան-
ման ծախսերը, երկրի տնտեսական մակարդակը՝ կարևոր է ֆինանսավորել 
այնպիսի տարածքներ, որտեղ դրանց ազդեցությունը շրջակա միջավայրի և 
հանրային առողջության վրա հասնում է առավելագույն մակարդակի։   
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Աննա ԱՎԱԳՅԱՆ 
Պետական-մասնավոր գործընկերության դերը Երևանի 
ջրամատակարարման բարելավման գործում 
Բանալի բառեր. ջրամատակարարման կառավարման մոդել, պետական-մասնավոր 
գործընկերություն, ծառայության որակ և արդյունավետություն 
 

Ջրամատակարարման ապահովման վերջին տասնամյակների ընդհանուր 
միտումները ներառում են մասնավորի ներգրավում ջրամատակարարման և 
ջրահեռացման ծառայությունների կառավարման գործում` պետական-մաս-
նավոր գործընկերության (այսուհետ՝ ՊՄԳ) տարբեր ձևերի միջոցով։ Երևա-
նում նույնպես ջրամատակարարման բարելավման գործում 2000թ.-ից ներ-
գրավվել են մասնավոր տարբեր կազմակերպություններ՝ ՊՄԳ պայմանա-
գրային տարբեր հիմունքներով։ Հոդվածի նպատակն է ներկայացնել ՊՄԳ 
դերը Երևանի ջրամատակարարման բարելավման գործում։ Առաջարկներ 
ենք ներկայացրել ՊՄԳ հաջողության համար՝ կարևորելով պետության դերը 
ՊՄԳ իրականացման գործում։ 
 

Anna AVAGYAN 
The Role of Public-Private Partnership in the Improvement of Water Supply of 
Yerevan 
Key words: water supply management model; public-private partnership, service quality and 
efficiency; water supply of Yerevan; improvement of water supply of Yerevan 
 

In recent decades, the general trends of ensuring the water supply include involvement 
of the private sector in the management of water supply and wastewater services 
through various forms of public-private partnership (hereinafter referred to as PPP). In 
Yerevan, too, various private organizations have been involved in improving water 
supply since 2000 on the basis of various PPP contracts. The purpose of the article is to 
present the role of PPP in improving the water supply of Yerevan. Finally, we present 
recommendations for a successful PPP, highlighting the role of the state in PPP. 
 
Анна АВАКЯН 
Роль государственно-частного партнерства в улучшении водоснабжения 
Еревана 
Ключевые слова: модель управления водоснабжением; государственно-частное 
партнерство, качество и эффективность услуг; водоснабжение Еревана; улучшение 
водоснабжения Еревана 
 

Общие тенденции в сфере водоснабжения в последние десятилетия включают вов-
лечение частного сектора в управлении услугами водоснабжения и водоотведения 
посредством различных форм государственно-частного партнерства (далее ГЧП). 
В Ереване также, с 2000 года различные частные организации участвуют в улуч-
шении водоснабжения на основе договоров ГЧП. Целю данной статьи является 
представить роль ГЧП в улучшении водоснабжения Еревана. Наконец, мы предс-
тавили рекомендации успешного ГЧП, подчеркнув роль государства. 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




