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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈւՆ 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ   

Ընդհանուր սպառնալիքների վերացումը որպես Կովկասում խաղաղության և 
անվտանգության հաստատման հիմք                  
 

Գրիգոր ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Սուրեն ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ  

Հետազոտության և զարգացման ծախսերը Հայաստանում              
 

Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Քրիստինա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ    

Հաճախորդի փորձի միջազգային պրակտիկա և դրա արդյունավետությունը            
 

Հայկ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ  8 4 2 4  

Աճող արտաքին պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա.  
Հայաստանի օրինակը                  
 

Լուսինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ    19 4 0 5  

Արժութային ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց վերլուծությունը  
ՀՀ տնտեսության համար                  
 

Վիլեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Կարեն ՍԱՐՈՅԱՆ  17 4 03 5  

ՀՀ հարկային բեռի կառավարման հիմնախնդիրը ծախսային բազմարկիչների  
գնահատման համատեքստում                 
 

Մարգարիտա Եղիազարյան, Հովհաննես ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ, Ստեփան ՅԱՅԼՈՅԱՆ 

ՀՀ-ում ապակենտ. էներգետիկ ցանցերի կիրառման խնդիրները 2 4 1 5  
 

Սուրեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ  8 4 1 5  

Ֆինանսական համակարգի և տնտեսության փոխազդեցության հիմքերը 
և հնարավոր ռիսկերը                 
 

Աշոտ ԶԱԼԻՆՅԱՆ  15 3 1 4  

Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարակության շուրջ           
 

Կարեն ՍԱՐՈՅԱՆ  17 4 0 05  

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը տնտեսագիտական գրականության մեջ          
 

Մարկ ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ 2 4 09 5  
44 օրյա պատերազմի ազդեցությունը Երեւանի տան գների վրա          
 

Դավիթ ՔԱՐԻՄՅԱՆ   5 5 0 6  

Պարտադիր և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմաներում կուտակային 
վճարների պետական սուբսիդավորման մեխանիզմների բարեփոխումները         
 

Արսեն ԸՌՔՈՅԱՆ  3 4 08 5  

Առևտրային բանկերում վարկային ռիսկի կառավարման մոդելների ներածություն         
 

Աննա ԱՅՎԱԶՅԱՆ   

Կորպորատիվ կառավարումը թվային տնտեսության պայմաններում          
 

Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ  8 6 9 6  

ՀՀ պետական պարտքի կայունության գնահատումը            
 

Փակագծերում նշված են խմբագրության կողմից հոդվածների ստացման և հետագայում տպագրության 
ընդունման ժամկետները
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Մարկ ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ   
Տրանսֆերտների փոփոխության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա         
 

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ  

ՀՀ բանկային ոլորտի խնդիրները և դրանց լուծման ուղիները          
 

Ալիռեզա (Արիկ) ԱԴԿԱՆԵԱՆ  

Հայաստանում սննդամթերքի արտադրության ներուժը 
գնահատումը սպեկտրալ վերլուծության միջոցով             
 

Գևորգ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ   

Հաճախորդների հետ համագործակցության հիմնախնդիրները և դրանց  
լուծման ուղիները առևտրային բանկերում              
 

Մարգարիտա ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Արսեն ՕՀԱՆՋԱՆՈՎ   

Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշվի մակրոտնտեսական ցուցանիշների  
վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով)              
 

Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ   

Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական  
գնահատումը ՀՀ տնտեսության օրինակով՝             
 

Դավիթ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  26. 4 1 5  

Ոռոգման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում            
 

Սմբատ ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ, Քրիստինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ  

Տուրիզմը որպես Բերդի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների զարգացման միջոց     
 

Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ  26. 4 1 5  
Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում           
 

Հմայակ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ  18 5 0 6  

Սոցիալական ձեռնարկությունների մակրոտնտեսական ազդեցությունը և 
փոխհարաբերությունները պետական համակարգի հետ           
 

Արմինե ԱԼՈՅԱՆ   2 5 1 6  

Նորամուծական տնտեսության զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները  
ՀՀ-ում  համեմատական վերլուծություն             
 

Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Դոնարա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  3 6 6 6  

Հանրահայտ ասիական կոսմետիկ միջոցներ արտադրողների միջազգային փորձը         
 

Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ, Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  14 6 25 6  

ՀՀ պետական հակաճգնաժամային կարգավորումը կորոնավիրուսային  
համավարակի պայմաններում              
 

Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ  1 6 2 6  

Տնտեսական ճգնաժամերը և պետության հակաճգնաժամային կարգավորումը         
 

Միհրան ՍԻՍԱԿՅԱՆ, Հայկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 27 5 0 6  

ՀՀ պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրները միջազգային փորձի  
վերլուծության համատեքստում              

Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  3 4 2 5  

Ապակենտրոնացումը տեղական ինքնակառավարման համակարգում          
 

Կարեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Դավիթ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 16 4 05 5  

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ինդեքսի գնահատումը ՀՀ-ում         
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Հայկազ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ   

Որակյալ մարդկային կապիտալը որպես բարձր տեխնոլոգիական  
արդյունաբերության ձևավորման գործոն              
 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ    

Հայաստանի տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները 2020թ.  
հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցության շրջանակներում           
 

Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Տաթևիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ   

COVID-19-ի ազդեցությունը ՀՀ բանկային համակարգի վրա            
 

Էրիկա ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ   

Ոչ ֆորմալ զբաղվածության միտումները ՀՀ-ում             
 

Սմբատ ԴԱՎԹՅԱՆ   

Առցանց հարթակներում վարկավորումը որպես ՀՀ ֆինանսական շուկայի նոր  
այլընտրանք և այն ակտիվացնելու առանցքները             
 

Նարինե ԽԱԼԱԹՅԱՆ   

Սոցիալական քաղաքականության արդիականացման մոդելները համաշխարհային 
տնտեսության գլոբալացման պայմաններում             
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“We haven’t inherited this world from our parents, but we have borrowed it from our children 

and have to return it to them safe, secure and complete.”  
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Methodology and literature review 
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 

Ընդհանուր սպառնալիքների վերացումը որպես Կովկասում 

խաղաղության և անվտանգության հաստատման հիմք 

Բանալի բառեր. սպառնալիքներ, տնտեսական անվտանգություն, Կովկաս, Սև ծով, 
44-օրյա պատերազմ Արցախում, խաղաղություն  
 

Մենք ապրում ենք մի տարածաշրջանում, որտեղ «հակամարտություն» և 
«առճակատում» բառերը ոչ թե տեսական ոլորտից են, այլ իրական սպառնա-
լիքներ: Նման սպառնալիքների պատճառները բխում են ոչ միայն երկրի ներ-
սում էթնիկ խմբերի միջև չլուծված խնդիրներից կամ հարևան պետություն-
ների միջև առճակատումից, այլ դրանք ունեն նաև միջազգային արմատներ: 
Այն վերածվել է մի չարիքի, որ կոչվում է «ահաբեկչություն»: Սա է իրականու-
թյունը, և մենք պետք է ավելի շատ ուշադրություն դարձնենք ընդհանուր 
սպառնալիքներին, որոնք թերագնահատվում են հակամարտությունների 
կանխարգելման, անվտանգության մասին վերլուծությունների ընթացքում:  

Key words: threats, economic security, Caucasus, Black Sea, 44-day war in Artsakh, peace 
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ՀՊՏՀ ուսանող 
 

Բանալի բառեր  հետազոտություն և զարգացում, գիտության ֆինանսավորում, 
ոլորտային հետազոտություններ, հաշվապահական ստանդարտներ 

 
Ներածություն  
Վերջին շրջանում Հայաստանում հետազոտության և զարգացման (ան-

գլերեն՝ Research & Development, R&D) ծախսերի, գիտության ֆինանսավոր-
ման նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին մեծացավ՝ դառնալով հան-
րային քննարկումների և բանավեճերի առարկա։ Ցանկացած առողջ տնտե-
սական համակարգում այն մշտապես արդիական թեմա է, և հարցը, թե պե-
տությունը ինչքան և ինչպես պետք է ֆինանսավորի գիտությունը, հստակ և 
ամփոփիչ պատասխան երբեք չի ունեցել։ Հետազոտության ընթացքում վեր-
լուծվել է ՀՀ մոտեցումը «R&D» ծախսերին, դրանց կառուցվածքը, սահմա-
նումն ու հաշվման մեթոդաբանությունը, պարզվել է միջազգայնորեն ոչ հա-
մեմատելի լինելու փաստը։ Ուսումնասիրվել են նախկին սոցիալիստական եր-
կըրներում և Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման կառուցվածքային 
տարբերություններն ու առանձնահատկությունները։ Հետազոտությունը կա-
րող է հետաքրքիր լինել քաղաքականություն մշակողների, բիզնես ոլորտի 
ներկայացուցիչների և ոլորտով հետաքրքրվածների համար։ 

Հետազոտության մեթոդաբանություն  
Հետազոտության օբյեկտ է Հայաստանում գիտության ֆինանսավոր-

ման, հետազոտության և զարգացման ծախսերը, իսկ առարկան՝ դրա ա-
ռանձնահատկությունները, միջազգային համատեղելիությունն ու կառուցված-
քը։ Որպես ծախս դիտարկվել են ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի մասին օ-
րենքի համապատասխանաբար՝ գիտությանը, հետազոտության և զարգաց-
մանը ուղղված հատկացումները, սակայն մասնավոր ոլորտին վերաբերող 
վիճակագրական տվյալների բացակայությունը սահմանափակում է թեմայի 
ամբողջական վերլուծության և ուսումնասիրման հնարավորությունը Հետա-
զոտության ընթացքում հիմնականում կիրառվել են դիտարկման, համեմա-
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տության, ինդուկցիայի և դեդուկցիայի, վերլուծության, կանխատեսման և 
գրաֆիկական մեթոդները։ Դիտարկման մեթոդը օգտագործվել է ոլորտը խո-
րապես ուսումնասիրելու համար։ Ինդուկցիայի և դեդուկցիայի մեթոդով ա-
ռանձնացվել են կառուցվածքային տարբերությունները, զուգահեռներ են 
տարվել այս ասպարեզում հաջողությունների հասած երկրների միջև, ինչպես 
նաև օգտագործելով գրաֆիկական լուծումները՝ ստացված տվյալները ներ-
կայացվել են առավել պարզ և հասկանալի եղանակով։ 

Գրականության ակնարկ 
Գիտության, հետազոտության և զարգացման ծախսերի ֆինանսավոր-

ման կազմակերպումը և արդյունավետության ապահովումը մշտապես ար-
դիական թեմա է, ավելին, դրանց հաշվապահական մեկնաբանումը նույնպես 
քննարկումների առարկա է։ Սակայն խնդիրը ոչ միայն վերը նշվածի ֆի-
նանսավորումն է, այլև արդյունքի, տեխնոլոգիաների արդյունավետ փո-

խանցումը տնտեսություն և գիտական ոլորտի ներկայացուցիչների հա-

մագործակցության ապահովելն է1: ՀՀ ԲՏԱ նախարարությունը իր զարգաց-
ման ռազմավարության մեջ նույնպես մեծ կարևորություն է տվել տեխնոլո-
գիական, գիտական արտադրության կենսացիկլին, որը ներկայացնում է հե-
տազոտության, պրոդուկիզացիա (արտադրություն), վաճառքի և կիրառու-
թյան միասնությունը2: 

«R&D» ծախսերի մեծամասնությունը բաժին է ընկնում մասնավոր ոլոր-
տին, օրինակ՝ 2017թ. Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության երկրներում դրա մասնաբաժինը կազմել է 70 տոկոս3, 
ընդ որում «R&D» ծախսերի հանդեպ հարկային արտոնությունները կազմել 
են բիզնեսին տրամադրած արտոնությունների 50 և ՀՆԱ 0.10 տոկոսը4:  

Վերլուծություն 
«Նորարարությունը» չափացանզ լայն և ընդհանրական հասկացություն 

է, որը իրենից ենթադրում է գործող տնտեսական համակարգին նոր տեխ-
նոլոգիաների, մոտեցումների ներդրում և ինտեգրում։ Ցանկացած ընկերու-
թյուն երկարաժամկետ գործունեության համար (անկախ շուկայի մրցակցու-

:Public Expenditure Reviews in Science,Technology, Innovation, 2014, p. 106
ՀՀ բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման ռազմավարություն, 2019, էջ 13 

How effective are R&D tax incentives
The effects of R&D tax incentives and their role in the innovation policy mix, 
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թյան մակարդակից) առանց զարգացման և աճի չի կարող գոյատևել, իսկ 
դրանք ապահովում է նորարարությունը։ Ինչ վերաբերում է պետությանը, 
ապա այն գլոբալ առումով նույնպես գտնվում է մրցակցության մեջ և դրա 
խթանումը պետության գերակա խնդիրներից է։ Նորարարությունն ունի ազ-
դեցության միկրո և մակրո մակարդակներ։ Առաջինը վերաբերում է կազմա-
կերպությանը կամ դրա գործունեության ոլորտին, իսկ երկրորդն արդեն՝ պե-
տությանը, հասարակությանը։ Հայտնի փաստ է նորարարության և սուբ-

յեկտիվ բարեկեցության կորելացիոն կապը1: Իսկ նորարարության հիմքում 
ընկած է գիտությունը։ Բիզնես ոլորտում ընդունված է գիտությունը «չափել», 
«R&D» հասկացության միջոցով։ Այն իրենից ներկայացնում է կազմակեր-
պության նորմալ գործունեության և զարգացման համար կատարվող ծախ-
սերը, որոնք նպատակ ունեն նոր տեխնոլոգիայի, պրոդուկտի ստացման կամ 
բարելավման։  R&D ծախսերը միայն բիզնես ոլորտը չէ, որ իրականացնում է, 
պետությունները ներգրավվում են այս աշխատանքներին՝ ունենալով ամենա-
տարբեր նպատակներ։ 

Միջազգային մակարդակում առանձնացնում են «Government budget 

allocations for R&D» տերմինը: Հայաստանում հաշվապահական տեսան-
կյունից R&D-ն համարվում է ծախս, որը, համապատասխանելով ավելացված 
արժեքի հարկից ազատվող գիտահետազոտական աշխատանքների  չափո-
րոշիչներին2 (ընդունվել է 2018թ.), ամբողջովին նվազեցվում է այդ ծախսերի 
կատարման հարկային տարվա ընթացքում։ Ընդհանուր առմամբ առանձ-
նացվում է ծախսերի 3 հիմնական տեսակ՝ գործառնական (աշխատավարձ, 
նյութեր), ֆինանսավորման (վարկավորման համար) և կապիտալ: Կապիտալ 
ծախսերը, որպես կանոն, ներկա արդյունքի հետ անմիջական կապ չունեն և 
պրոյեկտվում են ապագա արդյունքի վրա` կապիտալիզացիայի ենթարկվե-
լով: Ըստ ՀՀ Հաշվապահական Հաշվառման Ստանդարտների (ՀՀՀՀՍ 9)՝ 

«Հետազոտություն է» նոր գիտական ու տեխնիկական գիտելիքներ 
և իմացություն ձեռք բերելու նպատակով կատարվող սկզբնական և ծրագ-
րավորված ուսումնասիրությունը։ 

«Զարգացում է» հետազոտության արդյունքների կամ այլ գիտելիքնե-
րի կիրառումը նոր և առավել կատարելագործված նյութեր, սարքավորումներ, 
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արտադրատեսակներ, տեխնոլոգիաներ, համակարգեր կամ ծառայություն-
ներ արտադրելու (մատուցելու) ծրագիր և (կամ) նախագիծ կազմելու (ստեղ-
ծելու) համար։ 

Գծապատկեր 1  «Մեծ յոթնյակի» երկների «R&D» ծախսերն ըստ կատա-
րողների, 2018թ. (աղբյուրներ՝ www.theglobaleconomy.com, www.uis.unesco.org) 

 

Ինչպես արդեն նշվել է՝ ՀՀ-ում երկուսն էլ հաշվապահական տեսան-

կյունից ճանաչվում են որպես ծախս այն հաշվետու ժամանակաշրջանում, 
երբ կատարվում են և չեն ճանաչվում որպես ակտիվ` հաջորդ հաշվետու ժա-
մանակաշրջաններում: Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (OECD) երկրներում մինչ 2008թ. «R&D»-ն նունպես հա-
մարվում էր ծախս, սակայն 2008թ. տեղի ունեցավ վերանայում և ներկայում 
«R&D»-ն համարվում է կապիտալ ներդրում1: Հայաստանում 2020թ  հետա-
զոտություններին և մշակումներին պետական հատկացումները կազմել է 
ՀՆԱ 0 23 տոկոսը, որից բուն գործունեությանը՝ 0 17 տոկոսը։ Կարևոր է 
նշել, որ միջազգային փորձում «R&D» ծախսերը բաժանվում են երկու խոշոր 
կատեգորիայի՝ հանրային և մասնավոր։ Առաջինն իրենից ենթադրում է պե-
տական հատվածի և բարձրագույն կրթական ոլորտի գործունեությունը՝ հիմ-
նականում կապված զուտ հետազոտությունների հետ (անգլերեն՝ basic re-
search), որոնք, ընդհանուր առմամբ, իրականացվում են կամ բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունների կամ հանրային հետազոտական կազմա-

The Measurement of Scientific, Technological and Innovation Activities Frascati 
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կերպությունների կողմից1: Բիզնես ոլորտը (մասնավոր) կարևոր դեր ունի 
«R&D»-ի ծախսերի և դրանց ֆինանսավորման հարցում: Եթե հանրային 
ոլորտը կենտրոնացած է զուտ վերլուծությունների վրա, ապա մասնավորը 
ավելի շատ՝ կիրառական հետազոտությունների (անգլ ՝ applied research) և 
զարգացման պրոցեսների վրա, ընդ որում՝ առաջինի դեպքում կարևոր բա-
ղադրիչը ոլորտային հետազոտություններն են,  որոնց արդյունքները կապ-
ված են նորարարության և (կամ) արտոնագրման հետ։ Ինչպես նկատում ենք՝ 
«Մեծ յոթնյակի» երկների «R&D» ծախսերի մեծ մասը հենց բիզնես ոլորտն է 
իրականացնում, իսկ օրինակ՝ «R&D» ծախսերի առումով առաջատարների՝ 
Հարավային Կորեայի2 և Իսրայելի բիզնես ոլորտները իրականացնում են 
ընդհնանուր ծախսերի համապատասխանաբար՝ 77 և 84 տոկոսը։ 

Գծապատկեր 2  Նախկին սոցիալիստական երկրներում «R&D» ծախսերն 
ըստ կատարողների, 2018թ. (www.theglobaleconomy.com, www.uis.unesco.org) 

 

Ուսումնասիրելով ներքին և միջազգային վիճակագրությունը՝ պարզվեց, 
որ ՀՀ՝ «R&D» ծախսերի վերաբերյալ վարած վիճակագրությունը չի հա-

մապատասխանում միջազգային ստանդարտներին, մասնավորապես՝ չը-
կան բիզնես ոլորտին վերաբերող վիճակագրական տվյալներ և դրանց բա-
ցառումը կոպտագույն սխալ է։ Մասնավորապես՝ ՀՀ-ն գծապատկեր 3-ում 
նշված երկրների ցանկում միակն է, որտեղ «R&D» ծախսերն ամբողջությամբ 

Research and Development Efficiency in Public and Private Sectors: An 
Empirical Analysis of EU Countries by Using DEA Methodology
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վերագրվում են կառավարությանը։ Կասկածելի են նաև Վրաստանի և Տա-
ջիկստանի վիճակագրական տվյալները, որտեղ արտացոլված է միայն հան-
րային ոլորտը։ Նկատում ենք նաև, որ Մերձբալթյան երկրներում համալսա-
րանները համեմատաբար ավելի շատ են ներգրավված գիտահետազոտա-
կան աշխատանքներում, Ռուսաստանում, Բելառուսում և Ուկրաինայում բիզ-
նես ոլորտը առաջատարներից է, իսկ մնացած երկրներում՝ հանրային ոլորտը 

Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման նկատմամբ ակտիվ քըն-
նարկումները վերջին ամիսներին մեծ տարածում գտան։ Մասնավորապես, 
«Գիտուժ» նախաձեռնությունը ՀՀ կառավարությանը առաջարկում է 2021թ. 
առնվազն 50%-ով ավելացնել գիտական գործունեության համար պետական 
բյուջեով նախատեսված հատկացումները, 2022թ.՝ բյուջեի առնվազն 2%-ը, 
2023թ.՝ 3%-ը, իսկ 2024թ. սկսած՝ առնվազն 4%-ը (ՀՆԱ-ի մոտավորապես 1%) 
հատկացնել գիտությանը։1 Սակայն գիտության պետական ֆինասավորման 
ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա միանշանակ չէ, հաշվի պետք է առնվի 
թե որքան արդյունավետ է տեխնոլոգիան տրանֆորմացվում տնտեսությու-
նում, հետազոտության արդյունքները մուտք գործում շուկա։ Իսկ արդյունա-
վետությունն իր հերթին կախված է շուկայական և ենթակառուցվածքային 
գործոններից2: Այսինքն՝ ֆինանսավորումը կարող է տանել նաև լճացման։ 
Նույն զեկույցում բերվում «Ալֆա» երկրի օրինակը (անունը չի նշվում գաղտ-
նիության նկատառոււմներից ելնելով)։ Այն 2009թ.-ից 2014թ. «R&D» ծախսե-
րը կրկնապատկում է՝ ընդհանուր ծախսերը հասցնելով ՀՆԱ 0 5-ից 1 տոկո-
սի: Արդյունքնում զուտ հետազոտությունները նույնպես կրկնապատկվում են՝ 
ընդհանուր հետազոտությունների 22 տոկոսից վերածվելով 44-ի, և սա այն 
դեպքում, երբ ԱՄՆ-ում նույն ցուցանիշը 17, իսկ Ճապոնյայում՝ 15 տոկոս է։ 
Արդյունքում պետությունը ունենում է զուտ հետազոտությունների «ավել-

ցուկ» և դրանց ոչ արդյունավետ կառավարում։ Այս պարագայում ավելի ար-
դյունավետ կլիներ ռեսուրսները կենտրոնացնել բիզնես ոլորտի վրա, որը 
կիրականացներ ավելի պրակտիկ և իր պահանջարկներին բավարարող 
հետազոտություններ։  

Հայաստանում տարիներ շարունակ հասարարաական և հումանիտար 

ուղությունները ավելի տարածված են եղել և շարունակում են լինել, քան 

: Public Expenditure Reviews in Science, Technology, Innovation, 2014, p. 23 
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կիրառական և տեխնոլոգիական գիտությունները։ Մասնավորապես՝ 2017-
2020թթ. Հայաստանում վերը նշված ոլորտի շրջանավարտների մասնաբա-
ժինը ընդհանուրի մեջ կազմել է համապատասխանաբար՝ 10 8, 11 3, 15 7 և 
11 4 տոկոս։ Իսկ օրինակ՝ 20-29 տարեկան հազար բնակչի հաշվով տեխնո-
լոգիական ոլորտի շրջանավարտները կազմել են ընդհանուրի համապատաս-
խանաբար՝ 4 2, 4 4, 5 6  4 4 տոկոս և սա այն դեպքում, երբ ԵՄ-ում նույն 
ցուցանիշը 2015թ. 19 1 է եղել, որը 2008թ. համեմատ աճել է 31 7 տոկոսով։1 
Սակայն պետք է նշենք, որ ՀՀ-ն պատկանում է այն երկների խմբին, որոն-
ցում նորարարության և գիտության արդյունքները (անգլ ՝ innovation and 
science outputs) ավելի մեծ են, քան դրանց վրա կենտրոնացրած ռեսուրսները 
(անգլ ՝ innovation and science inputs) և զարգացման ներկա մակարդակի 
պայմաններում ցուցաբերում են կանխատեսվածից ավելի լավ արդյունքներ։2  

Աղյուսակ 2  ՀՀ-ում գիտության և տեխնոլոգիաների ոլորտում 
շրջանավարտներ (2017-2020 թվականներ)3 

 

 

Կենսաբանական գիտություններ 
(Biological sciences) 

Շրջակա միջավայր (Environment) 
Քիմիա (Chemistry) 

Գիտություններ երկրի մասին 
(Earth sciences) 

Ֆիզիկական գիտություններ 
(Physical sciences) 

Մաթեմատիկա և վիճակագրություն 
(Mathematics and statistics) 

ՏՀՏ (Information and 
communication technologies) 

Գիտ  և տեխ  շրջանավարտներ 
Շրջանավարտներ 

Գիտ  և տեխ  շրջ  կշիեռը 
1000 բնակչի հաշվով գիտ  և տեխ  

շրջանավարտներ (20-29 տար.) 
 

1 Smarter, greener, more inclusive?, Eurostat, 2018, p. 51 
2 Global Innovation Index 2020, Armenia, p.2 
3 Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու, 2020 
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Հետազոտության արդյունքներից կարևոր ենք համարում նշել այն փաստը, 
որ Հայաստանը նորարարական ինդեքսի կազմում 7 հիմնական ցուցանիշ-
ներից՝ «ինստիտուտներ», «ստեղծագործական աշխատանք», «գիտելիքի և 
տեխնոլոգիական արտադրանք», «բիզնես կատարելագործվածություն», «շու-
կայի կատարելագործվածություն», «ենթակառուցվածքներ», «մարդկային կա-
պիտալ և հետազոտություններ», ամենավատ արդյունքներն ունի հենց վեր-
ջինից, որը ևս մեկ անգամ փաստում է Հայաստանի՝ ոլորտում ունեցած թե-
րություններն ու բացերը։ 

Եզրակացություններ 
Հետազոտության արդյունքում քննարկվեց «R&D» ծախսերի դերը տըն-

տեսության և ընդհանրապես, հասարակության վրա։ Ուսումնասիրելով մի-
ջազգային և հայկական մոտեցումները՝ ընդգծվեցին դրանց միջև էական 
տարբերությունները։ Մասնավորապես. 

«R&D» ծախսերի ծախսային և կապիտալ ներդրումային հաշվապա-

հական մոտեցումները 
Ծախսերը ըստ 3 հիմնական կատարողների՝ պետություն, համալսա-

րաններ և բիզնես, չտարբերակելը 
Մասնավոր սեկտորի վերաբերյալ վիճակագրական տվյալների բացա-

կայությունը: 

Միևնույն ժամանակ առաջարկվում է  
Վերանայել «Հետազոտության և զարգացման ծախսումների» ՀՀՀՀՍ 

9,11 (ընդունվել է 1999 թվականին) հրամանը 
Մշակել ծախսերի հաշվարկման նոր մեթոդաբանություն՝ առանձնաց-

նելով ըստ 3 կատարողների 
Սահմանել առաջնահերթ ոլորտներ և ռեսուրսների հիմնական մասը 

կենտրոնացնել կիրառական բնույթի հետազոտությունների վրա՝ ներառելով 
համար մեկ շահառուին՝ բիզնես ոլորտին 

Ինչպես նշել էինք՝ ՀՀ-ում նորարարության և գիտության արդյունքները 
ավելի մեծ են, քան դրանց վրա կենտրոնացրած ռեսուրսները, և պատկերն էլ 
ավելի կլավանա, եթե իրականացվի պետական քաղաքականություն ոլորտի 
տրանֆորմացման, ֆինասնավորման և զարգացման նկատմամբ։ 
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Գրիգոր ՆԱԶԱՐՅԱՆ, Սուրեն ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Հետազոտության և զարգացման ծախսերը Հայաստանում 

Բանալի բառեր  հետազոտություն և զարգացում, գիտության ֆինանսավորում, 
ոլորտային հետազոտություններ, հաշվապահական ստանդարտներ 
 

Վերջին շրջանում Հայաստանում հետազոտության և զարգացման ծախսերի, 
գիտության ֆինանսավորման նկատմամբ հետաքրքրությունը բավականին 
մեծացավ՝ դառնալով հանրային քննարկումների և բանավեճերի առարկա։ 
Ցանկացած առողջ տնտեսական համակարգում այն մշտապես արդիական 
թեմա է, և հարցը, թե պետությունը ինչքան և ինչպես պետք է ֆինանսավորի 
գիտությունը, հստակ և ամփոփիչ պատասխան երբեք չի ունեցել։ Հետազո-
տության ընթացքում վերլուծվել է ՀՀ մոտեցումը «R&D» ծախսերին, դրանց 
կառուցվածքը, սահմանումն ու հաշվման մեթոդաբանությունը, պարզվել է 
միջազգայնորեն ոչ համեմատելի լինելու փաստը։ Ուսումնասիրվել են նախ-
կին սոցիալիստական երկրներում և ՀՀ-ում գիտության ֆինանսավորման 
կառուցվածքային տարբերություններն ու առանձնահատկությունները։ 
 

Key words: «R&D», science financing, applied research, accounting standards 
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Արզիկ ՍՈՒՎԱՐՅԱՆ, Քրիստինա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 

Հաճախորդի փորձի միջազգային պրակտիկա և դրա 

արդյունավետությունը 

Բանալի բառեր. հաճախորդամետություն, հաճախորդի փորձ, կառավարում, 
համակարգ, հաճախորդ 
 

Այս գիտական հոդվածը նվիրված է հաճախորդների փորձի կառավարման 
միջազգային մոտեցումներին և դրանց արդյունավետության ուսումնասիրու-
թյանը: Այս հետազոտական աշխատանքը վերլուծում է կոմերցիոն և ոչ կո-
մերցիոն ընկերությունների լավագույն փորձը հաճախորդների փորձի կառա-
վարման չափումներ հավաքագրելու, հաճախորդների փորձը կառավարելու, 
ինչպես նաև ստացված արդյունքների վերաբերյալ: Որպես օրինակ մենք 
վերցրեցինք այնպիսի ընկերություններ, ինչպիսիք են «ABC», «Apple», 
«Ascention health» և «Unimilk», որոնք գտվում են տարբեր երկրներում և 
հանդիսանում են տարբեր ոլորտների ներկայացուցիչներ: Հոդվածում տեսա-
կան հետազոտություններին զուգահեռ ներկայացված են նաև հեռահաղոր-
դակցական ընկերության շրջանակներում գործնական հետազոտությունների 
արդյունքները: 

 : ,  , ,
 ,  

Key words: customer focus, customer experience, management, system, customer 
 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Introduction 

RQ1: Are the short-term and long-term impacts of increasing government debt 
significant on Armenian gross domestic product growth? 
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RQ2: Is there a statistically significant positive relationship between Armenian 
and Russian gross domestic products? 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Literature Review 

Carmen M. Reinhart and Ken-
neth S. Rogoff

Juergen Amann and Paul Middleditch

Kasirlou 
Fatemeh and Rajaei Yadollah 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

 Chen, Shyh-Wei and Wu, An-Chi 

 

Background information 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Data Description 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Real GDP of Armenia 

Real GDP of Russia 

Cumulative Foreign Debt of Armenia 

Consumer Price Index Armenia 

Consumer Price Index Russia 
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Estimation 
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Key words: Government Debt, Economic Growth, Armenia, ARDL, ARIMA 
 

 

Հայկ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ 
Աճող արտաքին պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսական աճի 

վրա. Հայաստանի օրինակը 

Բանալի բառեր. պետական պարտք, տնտեսական աճ, Հայաստան, ARDL, ARIMA 
 

Աճող պետական պարտքը ամբողջ աշխարհում խրախուսել է քննարկում 
դրա դրական և բացասական հետևանքների, և էֆֆեկտիվ օգտագործման 
վերաբերյալ տնտեսագետների շրջանում: Այս հոդվածում ուսումնասիրվում է 
աճող արտաքին պարտքի ազտեցությունը Հայաստանի տնտեսական աճի 
վրա։ Ուսումնասիրության նախնական հիփոթեզը ենթադրում է, կարճա-
ժամկետ բացասական և երկարաժամկետ դրական ազդեցություն ՀՆԱ-ի վը-
րա։ Պատմական տվայլների հիման վրա կատարված քանակական հետազո-
տությունը հիմնված է ARDL և ARIMA մոդելների վրա։ Հիմնական արդյունք-
ները ցույց են տալիս բացասական կարճաժամկետ ազդեցություն ։   
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ՌԵԺԻՄՆԵՐԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ և ԴՐԱՆՑ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 

 

Լուսինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՊՏՀ Ֆինանսների ամբիոն, տ.գ.թ., ասիստենտ 
Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի մագիստրանտ 
 

Բանալի բառեր. արժութային ռեժիմ, դրամավարկային քաղաքականություն, 
չափանիշներ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, պահուստներ, արժույթ, 

առևտրային հաշվեկշիռ 
 

Ներածություն 
Ինչպես ցանկացած երկրի, այնպես էլ ՀՀ կառավարության համար կա-

րևորագույն խնդիրներից է արժութային ռեժիմի ճիշտ ընտրությունը: Ար-
ժութային ռեժիմի ճիշտ ընտրությունը հնարավորություն է ընձեռում արդյու-
նավետ օգտագործել դրամավարկային քաղաքականության գործիքները՝ դը-
րանք առավելագույնս ծառայեցնելով երկրի մակրոտնեսական կայունության 
ապահովմանը: Հիմնախնդրի վերաբերյալ գոյություն ունեցող արտասահման-
յան գրականության մեծ մասը ԱՄՀ-ի կողմից հրատարակված հոդվածներն 
են123: Ուշագրավ է նաև ռուս հեղինակների հետազոտությունները, ովքեր 
նույնպես անդրադարձել են այս թեմային4: ՀՀ տնտեսության համար նույն-
պես իրականացվել է հետազոտություն, որտեղ ուսումնասիրվել է արժութա-
յին ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց վերլուծությունը5: Սա-
կայն հոդվածում ուսումնասիրվել է արժութային ռեժիմների ընտրության չա-
փանիշների դինամիկան մինչև 2010 թվականը: Սույն հոդվածի նպատակն է 

1 

5 Գ. Ավագյան, Արժութային ռեժիմների ընտրության չափանիշների վերլուծությունը ՀՀ 
տնտեսության համար, Ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացման 
հիմնախնդիրները, ՀՊՏՀ 22-րդ գիտական նստաշրջանի նյութեր/ՀՊՏՀ:-Եր.:  
Տնտեսագետ,  2013, Էջ 273-276 
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արժութային ռեժիմների ընտրության չափանիշները վերլուծել մինչև մեր օ-
րեր, ավելի խորը ուսումնասիրել չափանիշների փոփոխությունը ժամանակի 
ընթացքում, բացահայտել այն չափանիշները, որոնք խոչընդոտում են  ՀՀ 
արժութային քաղաքականության արդյունավետ իրականացմանը: 

Արժութային ռեժիմների դասակարգում 
Համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման և ինտեգրման ներկա 

փուլում, երբ երկրների միջև ամրապնդվում են տնտեսական կապերը, մե-
ծանում է երկրիների միջև հսկայածավալ արժութային հոսքերի վրա հիմնված 
առևտրաշրջանառությունը, երկրների կառավարությունների համար էական 
են արժութային ռեժիմի ընտրությունը և արժութային քաղաքականության 
արդյունավետության բարձրացումը: Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 
արժութային ռեժիմները բաժանում է հետևյալ խմբերի. 

Կոշտ ֆիքսումով արժութային ռեժիմներ 
Փափուկ ֆիքսումով արժութային ռեժիմներ 
Լողացող արժութային ռեժիմներ 

Կոշտ ռեժիմով արժութային ռեժիմներն իրենց հերթին բաժանվում են՝ 
առանց առանձին օրինական վճարամիջոցի ռեժիմ և արժութային խորհրդի 
ռեժիմ: Փափուկ ֆիքսումով ռեժիմներից են՝ ավանդական ֆիքսմամբ, կայու-
նացված, սողացող ֆիքսմամբ, սողացող ֆիքսումին նման, հորիզոնական մի-
ջակայքում ֆիքսման ռեժիմները: Լողացող արժութային ռեժիմներից են՝ լո-
ղացող և ազատ լողացող ռեժիմները1: 

 
 

Գծապատկեր 1.Արժութային ռեժիմներ ընտրած երկրների քանակը 
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Ներկայացված են վերոնշյալ արժութային ռեժիմները ընտրած երկըր-
ների քանակները 2012-2019 թվականներին1: Գծապատկերից երևում է, որ 
2012-2019 թվականների ընթացքում ուսումնասիրվող երկրների շարքում ա-
մենաշատը նախընտրում են ավանդական ֆիքսմամբ արժութային ռեժիմի 
ընտրությանը: Մեծ է նաև կայունացված, լողացող և ազատ լողացող արժու-
թային ռեժիմներ ընտրած երկրների քանակը: Այսպիսով կարելի է ենթադրել, 
որ երկրների մեծ մասը կամ նախընտրում են ծայրահեղ կոշտ արժութային 
ռեժիմներ կամ ծայրահեղ փափուկ արժությաին ռեժիմները: 

Արժութային ռեժիմների ընտրության պատմությունը 
1970-ական թվականների սկզբին, երբ փլուզվեց Բրետտոն-Վուդսյան 

համակարգը, երկրները սկսեցին ազատ ընտրել իրենց հատկապես տնտե-
սական պայմաններին համապատասխանող արժութային ռեժիմ: Այդ ժամա-
նակներից ի վեր և տնտեսագիտական, և քաղաքական շրջանակներում տա-
րակարծությունների պատճառ դարձավ արժութային ռեժիմի ընտրության 
հարցը: Եվ քանի որ այլևս չկար ԱՄՀ-ի կողմից վերահսկվող արժութային 
համակարգը, ԱՄՀ-ի վերլուծաբանների կողմից իրականացվեցին վերլուծա-
կան աշխատանքներ, որոնք հիմք դարձան երկրների համար իրենց ար-
ժութային ռեժիմների ընտրության համար: 

Սակայն մինչև 1990-ական թվականները երկրները մեծամասամբ նախ-
ընտրում էին փոխարժեքի ուժեղ խարսխման ռեժիմը: Այսպիսի միտում էր 
նկատվում հիմնականում վարչահրամայական համակարգից շուկայական 
տնտեսության անցում կատարած երկրների շրջանում, քանի որ այս երկըր-
ները ձգտում էին կայունացնել իրենց տնտեսությունը գների մակարդակի 
ազատականացումից հետո: Իսկ անցումը կոշտ ռեժիմից դեպի ավելի փա-
փուկ և լողացող ռեժիմների, հիմնականում ակտիվացավ վերջին երկու տաս-
նամյակի ընթացքում:  

1999թ. ԱՄՀ-ի առաջարկված վերոնշյալ դեղատոմսի վերանայման ժա-
մանակ եզրակացություն կատարվեց, որ հասարակ խարսխման եղանակը 
չափազանց հակված է ճգնաժամի: Այդ իսկ պատճառով երկրներին խոր-
հուրդ էր տրվում անցում կատարել կա՛մ լրիվ կոշտ ռեժիմի, ինչպես օրինակ 
արժութային միությունները, կա՛մ ազատ լողացող ռեժիմի, որի ժամանակ 
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դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմինը չի միջա-
մըտում փողի շուկային: Այսպիսի երկբևեռ դեղատոմս, որը ԱՄՀ-ի կողմից 
առաջարկվում էր զարգացող և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրնե-
րին, գրեթե նույն ընտրությունն էր, ինչ ընտրում էին զարգացած երկրները: 
Որոշ երկրներ նույնիսկ փորձեցին միավորել այս երկու արժութային ռեժիմ-
ները: Օրինակ ԵՄ երկրները գտնվում են նույն արժութային միության մեջ, 
սակայն երրորդ երկրների նկատմամբ իրականցնում են լողացող ռեժիմ:  

Սակայն այդպիսի երկբևեռ դեղատոմս, որը ԱՄՀ-ն առաջարկում էր, 
որպիսի տնտեսությունները ավելի քիչ հակվածություն ունենան ճգնաժամերի 
նկատմամբ, շուտով տապալվեց: 2002 թվականին Արգենտինայում, որտեղ 
կենտրոնական բանկը իրականացնում էր արժութային խորհրդի ռեժիմը (ար-
գենտինական պեսոն կապված էր կենտրոնական բանկում դոլարի քանա-
կության հետ) փլուզվեց և Արգենտինայի տնտեսությունը հայտնվեց խորը 
ճգնաժամի մեջ: Մյուս կողմից, 2003թ. ԱՄՀ-ի զեկույցում զարգացող երկրնե-
րին առաջարկվում է ընտրել ազատ լողացող ռեժիմը, քանի որ ֆիքսված 
արժութային ռեժիմները քիչ օգուտ են տալիս ֆինանսապես այլ երկրների 
հետ խորը ինտեգրված և ճգնաժամերի ավելի մեծ հակվածություն ունեցող 
երկրներում: Բայց գործնականում քիչ երկրներ են պատրաստ որդեգրել 
այսպիսի քաղաքականություն, քանի որ ցանկալի չեն փոխարժեքի անընդ-
հատ տատանումները: Այս երևույթը տնտեսական գրականության մեջ ստա-
ցավ լողալուց վախ անվանումը1: Այս երևույթը հատկապես տարածված է 
զարգացող և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներում, որոնց համար 
փոխարժեքի տատանումները հատկապես վտանգավոր կարող են լինել: Սա-
կայն զարգացած երկրները նույնպես խուսափում են փոխարժեքի տատա-
նումներից՝ ձգտելով ամրագրված պահել այն: 

Այսպիսով, Արգենտինական ճգնաժամից հետո երկրները խուսափում 
էին կոշտ ֆիքսումով արժութային ռեժիմների ընտրությունից, իսկ լողալուց 
վախ-ի պատճառով երկրները չէին ընտրում ազատ լողացող ռեժիմը: Ար-
դյունքում երկրների կենտրոնական բանկերը սկսեցին ավելի ճկուն արժու-
թային քաղաքականություն վարել՝ ընտրելով դե յուրե մի ռեժիմ, իսկ դե ֆակ-
տո վարելով այլ քաղաքականություն: 
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ՀՀ Կենտրոնական բանկը դե յուրե 2010-2019թթ. հիմնականում ընտրել 
է լողացող արժութային ռեժիմը: Բացառություն են 2014, 2015 և 2019 թվա-
կանները: 2014 և 2015 թվականներին ընտրել է սողացող ֆիքսման նման ար-
ժութային ռեժիմ, իսկ 2019թ.՝ կայունացված արժութային ռեժիմը: Լողացող 
արժութային ռեժիմը ենթադրում է փողի շուկային միջամտություն միայն 
փոխարժեքի տատանումների ամպլիտուդը մեղմելու համար: Աղյուսակ 1-ում 
ներկայացված են ՀՀ ԿԲ դե յուրե արժութային ռեժիմները 2010-2019թթ.: 

Աղյուսակ 1. ՀՀ Կենտրոնական բանկի դե յուրե ընտրած արժութային 
ռեժիմները 2010-2019 թթ.1 

2010 Կայունացված 2015 Սողացող ֆիքսման նման 

2011 Լողացող 2016 Լողացող 
2012 Լողացող 2017 Լողացող 
2013 Լողացող 2018 Լողացող 
2014 Սողացող ֆիքսման նման 2019 Ազատ Լողացող 
 

Սակայն 2010, 2014 և 2016 թվականներին դե ֆակտո ՀՀ ԿԲ վարել է 
այլ արժութային քաղաքականություն: 2010թ. ՀՀ ԿԲ-ն դե յուրե ընտրել է 
կայունացված արժութային ռեժիմը, սակայն սահմանափակել է իր դերը որ-
պես արտարժույթի շուկայի մատակարար: Դրանից հետ 2010թ. մարտի 3-ին 
ԱՄՀ-ում փոխել է իր ընտրած արժութային ռեժիմը՝ դարձնելով լողացող: 2013 
թվականի մարտից ՀՀ դրամը արժևորվեց ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ 2%-ով, 
դրանով իսկ լողացող արժութային ռեժիմից փոխվելով սողացող ֆիքսման 
նման ռեժիմին: 2016 թվականին ՀՀ ԿԲ-ն դե յուրե ընտրելով լողացող ար-
ժութային ռեժիմ, որևէ գործողություն չի ձեռնարկել փոխարժեքի  տատա-
նումները մեղմելու համար, ուստի դե ֆակտո իրականացրել է ազատ լո-
ղացող արժութային քաղաքականություն:  

Արժութային ռեժիմների չափանիշների վերլուծությունը ՀՀ-ում 
Համաշխարհային տնտեսությունը ներկայումս տեղափոխվել է տնտե-

սական միջավայրի անընդհատ և կտրուկ փոփոխությունների, ինտեգրվածու-
թյան բարձր աստիճանի նոր փուլ: Այս փուլում հատկապես զարգացող և ան-
ցումային տնտեսություն ունեցող երկրների համար կարևոր է մակրոտնտե-
սական կայունության ապահովումը, որում իր կարևոր տեղն ունի արժութա-
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յին քաղաքականությունը: Այդ առումով կարևոր է կապիտալի շուկայի զար-
գացման խոչընդոտների, կապիտալի շարժունակության բարձրացման և դե-
պի զարգացող ու անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներ շարժի մե-
ծացման հնարավորությունների բացահայտումը:   

Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է զարգացած, զարգացող և անցու-
մային տնտեսություն ունեցող երկրներ հոսած կապիտալի հարաբերությունը 
ՀՆԱ-ին 1980-2020 թվականների ընթացքում: Վերլուծելով գծապատկերի 
տվյալնները, կարող ենք տեսնել, որ ուսումնասիրվող 
ժամանակահատվածում մեծացել է զարգացող և անցումային տնտեսություն 
ունեցող երկրներ հոսած կապիտալի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ: Իսկ 
զարգացած երկրների դեպքում նույն ցուցանիշը նվազել է: Սա ցույց է տալիս 
որ, զարգացած և անցումային տնտեսություն ունեցող երկրներն ավելի են 
ինտեգրվել կապի-տալի շուկային և մեծացել է դեպի այդ երկրներ կապիտալի 
շարժը: շշաշշարժրժը:ը: 

 

Գծապատկեր 2. Զարգացած, զարգացող և անցումային տնտեսություն 
ունեցող երկրներ հոսած կապիտալ/ ՀՆԱ հարաբերակցությունը 1980-

2020թթ.(տոկոս)1 

Հայաստանի ինտեգրվածությունը կապիտալի համաշխարհային շուկա-
յին գնահատելու համար մեկնաբանենք Հայաստան եկած կապիտալի քանա-
կության փոփոխությունները: Գծապատկեր 3-ում ներկայացված են կապի-
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տալի հոսքը դեպի Հայաստան և բանկային ավանդների տոկոսադրուքները 
2000-2020 թվականների ընթացքում:  

 

Գծապակեր 3. Հայաստան հոսած կապիտալի քանակը (մլն դոլար) և 
բանկային ավանդների տոկոսադրույքները 2000-2020 թթ1. 

Գծապատկերից անկհայտ է, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվա-
ծում Հայաստան եկած կապիտալի քանակությունը աճել է և ունի աճի մի-
տում: Գծապատկերում ներկայացված է նաև ՀՀ-ում գործող բանկերի կողմից 
ներգրաված ավանդների տոկոսադրույքների փոփոխությունը ուսումնասիր-
վող ժամանակահատվածում: Վերլուծելով գծապատկերում առկա տվյալները, 
կարող ենք եզրակացնել, որ տոկոսադրույքը և երկիր մտած կապիտալը գրե-
թե միշտ շարժվել են հակառակ ուղղությամբ: Իսկ հաշվարկելով այս ցուցա-
նիշների միջև կովարացիայի(-2215) և կոռելացիայի(-0.44) գործակիցները 
կարելի է ասել, որ ցուցանիշների միջև գոյություն չունի գծային կախվածու-
թյուն, ցուցանիշները միմյանց վրա ազդում են բացասաբար: Հատևաբար եր-
կիր եկող կապիտալն ունի թույլ մոբիլություն և ավելի շատ կախված է այլ 
գործոնների ազդեցությունից: 

Երկրում արդյունավետ արժութային քաղաքականություն վարելու տե-
սանկյունից կարևոր է նաև երկրի տնտեսության բացության վերլուծությունը: 
Երկրի տնտեսության բացությունը գնահատող լավագույն ցուցանիշներից են 
արտահանման, ներմուծման և ընդհանուր առևտրաշրջանառության ծավալ-
ները և դրանց տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում: 

 ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրք, ՀՀ ԿԲ, 1990-2020 
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Գծապատկեր 4. Արտահանման, ներմուծման և ընդհանուր 
առևտրաշրջանառության ծավալները 2008-2019 թթ.1 

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված է արտահանման, ներմուծման և ընդ-
հանուր առևտրաշրջանառության ծավալները 2008-2019թթ.: Տվյալները վը-
կայում են, որ և արտահանումը, և ներմուծումը աճի միտում են ունեցել ու-
սումնասիրվող ժամանակահատվածում, սակայն արտահանումը աճել է ա-
վելի մեծ տեմպերով, քան ներմուծումը: Եթե 2008 թվականին ընդհանուր 
առևտրաշրջանառության մեջ արտահանումը ունեցել է 19%, իսկ ներմուծումը 
80%, ապա 2019 թվականին արտահանումը եղել է ընդհանուր առևտրա-
շրջանառության 32%, իսկ ներմուծումը՝ 68%: Հաշվարկելով արտահանման 
ծավալների և դոլարի փոխարժեքի միջև կովարացիայի (249) և կոռելացիայի 
(0.84) գործակիցները` պարզ է դառնում, որ այդ ցուցանիշների միջև գոյու-
թյուն ունի դրական գծային կախվածությունը: Կարևոր է նաև մեկնաբանել 
ՀՀ ՀՆԱ-ում արտահանման, ներմուծման և ընդհանուր առևտրաշրջանառու-
թյան տեսակարար կշիռների փոփոխությունները: Վերլուծելով գծապատկերի 
տվյալները, կարելի է եզրակացնել, որ ՀՆԱ-ն աճել է ավելի մեծ տեմպերով, 
քան ընդհանուր առևտրաշրջանառությունը և առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ 
ցուցանիշը 153.7-ից նվազել է 124.6-ի: Նույնը՝ ներմուծման դեպքում. Ներմու-
ծում/ՀՆԱ ցուցանիշը 124-ից դարձել է 84: Իսկ արտահանման/ՀՆԱ ցուցա-
նիշի դեպքում ստացվել է հակառակ պատկերը՝ 29.6-ից դառնալով 40.3: 

1 ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր, 2008-2019 թթ. 
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Գծապատկեր 5. Արտահանում / ՀՆԱ, ներմուծում/ ՀՆԱ և ընդհանուր 
առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ շարժընթացը ՀՀ-ում 2008-2019թթ.1 

Չնայած առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ ցուցանիշը նվազել է ուսումնա-
սիրվող ժամանակահատվածում, սակայն դա դեռևս բարձր ցուցանիշ է և Հա-
յաստանը համարվում է բաց տնտեսություն ունեցող երկիր: Նույն ցուցանիշով 
աշխարհում ամենաբարձր բացություն ունեն Լյուքսեմբուրգը (387.1), Հոնգ 
Կոնգը (376.9), Սինգապուրը (326.9)2: Տարածաշրջանի երկրների հետ համե-
մատած Հայաստանը ունի ամենամեծ ցուցանիշը3: Եվ քանի որ լողացող 
արժութային ռեժիմի պարագայում փոխարժեքը կարող է անկանխատեսելի 
տատանվել, բաց տնտեսություն ունեցող երկրները ավելի շատ նախընտրում 
են ֆիքսված արժութային ռեժիմներ: Արժութային ռեժիմ ընտրելիս էական է 
երկրի արտահանման և ներմուծման աշխարհագրական կառուցվածքը: Այն 
երկրները, որոնց արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ մեծ տեսակարար 
կշիռ ունեն մեկ կամ մի քանի երկրներ, կամ իրենց արժույթների փոխարժեքը 
այդ երկրների արժույթների նկատմամբ ֆիքսում են, կամ մտնում են արժու-
թային միության մեջ: Գծապատկեր 6-ում ներկայացված է ՀՀ արտահանման 
կառուցվածքը 2009-2019թթ.: Գծապատկերից երևում է, որ արտահանման 
աշխարհագրական կառուցվածքի մեջ ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունի 
Ռուսաստանը, և Ռուսաստանի տեսակարար կշիռը ընդհանուր արտահան-

1 ՀՀՎԿ, Ազգային հաշիվների համակարգ, 2008-2019 
2 The Global Economy, Business and Economic data, Trade openness, 2019 
3 Վրաստան՝ 111.7, Ադրբեջան՝ 91.6, Թուրքիա՝ 60.1, Ռուսաստան՝ 51.1 
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ման մեջ գնալով մեծանում է: Մեծ է նաև Գերմանիայի, Բուլղարիայի, Շվեյ-
ցարիայի, Նիդերլանդների և Չինաստանի տեսակարար կշիռը: 

 

Գծապատկեր 6. ՀՀ արտահանման աշխարհագրական կառուցվածքը 2009-
2019 թթ.1 

Գծապատկեր 7-ում ներկայացված է Հայաստան ներմուծված ապրանք-
ների և ծառայությունների աշխարհագրական կառուցվածքը:  

 

Գծապատկեր 7. Ներմուծման աշխարհագրական կառուցվածքը  

2009-2019 թթ1 

1 ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր, 2008-2019 թթ. 
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Գծապատկերից երևում է, որ ներմուծման աշխարհագրական կառուց-
վածքում ամենամեծ տեսակարար կշիռը պատկանում է Ռուսաստանին՝ ինչ-
պես արտահանման դեպքում: Մեծ է նաև Գեմանիայից, Չինաստանից, Հընդ-
կաստանից, ԱՄՆ-ից, Իրանից և Թուրքիայից ներմուծված ապրանքների և 
ծառայությունների տեսակարար կշիռը ընդհանուր ներդրումների մեջ: Քանի 
որ Հայաստանը 2015թ. մտել է ԵԱՏՄ2-ի մեջ, ուսումնասիրվել  է ԵԱՏՄ ան-
դամ երկրների տեսակարար կշիռը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ: 
Գծապատկեր 8-ում ներկայացված է ԵԱՏՄ և ԵՄ երկրների տեսակարար 
կշիռը ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ: 

Գծապատկեր 8. ԵԱՏՄ և ԵՄ երիրների տեսակարար կշիռը ընդհանուր 
առևտրաշրջանառության մեջ3 

Գծապատկերից երևում է, որ մինչև 2015թ. ԵՄ երկրները ավելի մեծ տե-
սակարար կշիռ են ունեցել ընդհանուր առևտրաշրջանառության մեջ: ԵԱՏՄ-
ին անդամակցելուց հետո պատկերը փոխվել է, և երկրների տեսակարար 
կշիռը աճել է՝ անցնելով ԵՄ երկրների տեսակարար կշռին: Արժութային քա-
ղաքականության ընտրության չափանիշներից է նաև երկրների գնաճի տեմ-
պերի տարբերությունը: Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են Հայաստանի և երկ-
րի առևտրային գործընկերներ Բուլղարիայի, ՌԴ-ի, Շվեցարիայի, Չինաս-
տանի, ԵՄ և աշխարհի ՀՆԱ դեֆլատորները 2000-2019թթ.: 

1 ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր, 2008-2019 թթ. 
2 Ռուսաստան, Բելառուս, Ղազախստան, Ղրղզստան, Մոլդովա 
3 ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր, 2008-2019 թթ. 
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Աղյուսակ 2. ՀՆԱ դեֆլատորը Հայաստանում, աշխարհում և առևտրային 
գործընկեր երկրներում1 

 ՀՀ Բուլղարիա ՌԴ Շվեյցարիա ԵՄ Աշխարհ Չինաստան 

 

Աղյուսակի տվյալներից պարզ է դառնում, որ Հայաստանում գնաճը գը-
րեթե համադրելի է ԵՄ երկների, Չինաստանի, Բուլղարայի և ամբողջ աշ-
խարհի գնաճի մակարդակի հետ: Հայաստանի ամենամեծ առևտրային գործ-
ընկեր Ռուսաստանի գնաճի մակարդակի հետ համեմատած Հայաստանը 
ունի ավելի ցածր գնաճի տեմպ: Սակայն նույնը չի կարելի ասել Շվեցարիայի 
դեպքում, որտեղ գնաճի տեմպը գրեթե միշտ չի գերազանցում 1%-ը: 

Արժութային քաղաքականության ընտրության չափանիշներից է երկրի 
դոլարայնացման մակարդակը: Դոլարայնացման բարձր մակարդակ ունեցող 
երկրներում ավելի նպատակահարմար է ընտրել կոշտ ֆիքսմամբ արժութա-
յին ռեժիմ, քանի որ բարձր դոլարայնացման պայմաններում կոշտ ֆիքսումն 
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արտարժույթային ակտիվներ ունեցողների համար վերացնում է արտարժու-
թային ռիսկը: Գնահատվում է ինչպես տնտեսութան իրական, այնպես էլ ֆի-
նանսական հատվածների դոլարայնացման մակարդակը: Սակայն քանի որ 
դրամավարկային քաղաքականություն իրականացնող մարմինները չեն կա-
րողանում ամբողջությամբ վերահսկել իրենց տնտեսություն շրջանառվող ար-
տարժույթը, հնարավոր չի լինում ճշգրիտ հաշվարկել գործարքներում շրջա-
նառվող դոլարայնացման մակարդակը1: Ֆինանսական շուկայի դոլարացման 
մակարդակը գնահատելիս օգտագործվում է արտարժութային ավանդներ/ 
ընդհանուր ավանդներ և արտաժութային ավանդներ/M2X ցուցանիշները:  

Գծապատկեր 9. Արտարժութային ավանդներ/ընդհանուր ավանդներ և 
արտարժութային ավանդներ/M2X ագրեգատ ցուցանիշների դինամիկան 

2010-2020 թթ.2 

Գծապատկեր 9-ում ներկայացված է արտարժութային ավանդներ/ընդ-
հանուր ավանդներ և արտարժութային ավանդներ/M2X ագրեգատ ցուցա-
նիշների շարժընթացը 2010-2020 թվականներին: Գծապատկերից երևում է, 
որ երկու ցուցանիշներն էլ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում նվազ-
ման միտում են ունեցել: Եթե 2010 թվականի հունվարին արտարժութային ա-
վանդներ/ընդհանուր ավանդներ ցուցանիշը եղել է 69.9, ապա 2020թ. հուն-
վարին այն եղել է 42.5: Նույնը վերաբերվում է նաև արտարժութային ավանդ-

 
2 ՀՀ Կենտրանական Բանկ, Դրամավարկային և ֆինանսական վիճակագրություն 
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ներ/M2X ագրեգատ ցուցանիշին: 2010թ. հունվարին այն եղել է 47.4, ապա 
2020թ. հունվարին եղել է 33.8: Չնայաց նրան որ ուսումնասիրվող ժամանա-
կահատվածում երկու ցուցանիշներն էլ նվազել են, սակայն ՀՀ-ում դոլարաց-
ման մակարդակը դեռևս բարձր է: 

Արժութային քաղաքականության ընտրության կարևոր չափանիշներից 
է երկրի միջազգային պահուստների ծավալը, քանի որ հատկապես միջազ-
գային պահուստների օգտագործմամբ է երկրի դրամավարկային քաղաքա-
կանություն իրակացնող մարմինը փոխարժեքը պահում որոշակի մակար-
դակում: Միջազգային պահուստների բացակայության կամ քիչ լինելու պա-
րագայում երկրները հիմնականում իրականացնում են լողացող արժութային 
քաղաքականություն՝ հավելյալ միջազգային պահուստների օգտագործումից 
զերծ մնալու համար: 

Գծապատկեր 10. ՀՀ միջազգային պահուստների ծավալը 2000-2019 թթ.1 

Գծապատկեր 10-ում ներկայացված է ՀՀ միջազգային պահուստների 
ծավալը 2000-2019 թվականներին: Գծապատկերի տվյալներից երևում է, որ 
Հայաստանի միջազգային պահուստները գրեթե միշտ աճել են: Բացառու-
թյուն են կազմում 2008 թվականը՝ պայմանավորված համաշխարհային ֆի-
նանսա-տնտեսական ճգնաժամով, և 2014 թվականը, երբ ՀՀ ԿԲ-ն որոշում 
կայացրեց լողացող արժութային ռեժիմից անցում կատարել սողացող ֆիքս-
ման նման արժութային ռեժիմին և դրամը արժևորվեց դոլարի նկատմամբ 
2%-ով: Վերլուծությունն ամբողջական դարձնելու նկատառումով վերլուծվել է 

1 World Bank, World Development Indicators, 2000-2019 
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միջազգային պահուստների/արտաքին պարտք և միջազգային պահուստնե-
րի/ներմուծման ամսական ծավալ  հարաբերական ցուցանիշների շարժընթա-
ցը:  

Գծապատկեր 11. Պահուստներ/արտաքին պարտք և 
պահուստներ/ներմուծման ամսական ծավալ ցուցանիշները 2000-2019 թթ.1 

Գծապատկերի տվյալները փաստում են, որ միջազգային պահուստները 
2019 թվականին կազմում են միայն արտաքին պարտքի 24 տոկոսը, իսկ 
մինչև համաշխարհային ֆինանսա-տնտեսական ճգնաժամը ցուցանիշը կազ-
մել է 54 տոկոս: Այսինքն արտաքին պարտքը աճել է ավելի մեծ տեմպերով 
քան միջազգային պահուստները: Գծապատկերից կարելի է տեսնել նաև, որ 
միջազգային պահուստները բավարարում են միայն չորս ամսվա ներմուծման 
ծածկույթը: 

Արժութային քաղաքականության ընտրության չափանիշներից է երկրի 
տնտեսության՝ արտաքին և ներքին շոկերից խոցելիությունը: Քանի որ Հա-
յաստանի արտահանման կառուցածքում 30-40%-ը բաժին է ընկնում հանքա-
գործական արդյունաբերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտին, 
մեծ է կախվածությունը հենց այս ոլորտից2: Իսկ հանքագործական արդյու-
նաբերության և բացահանքերի շահագործման ոլորտից ստացված արդյունքի 
գները որոշվում են բորսայում՝ հետևաբար մեծ է վտանգը հենց այս ոլորտից 

2 ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր, 2019
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ստացված արդյունքի բորսայական գների տատանումներից տնտեսական 
շոկի ենթարկվելը: Գծապատկեր 6 և 7 ցուցանիշներից պարզ դարձավ, որ 
2019 թվականին Հայաստանի արտահանման 28%, իսկ ներմուծման 27%-ը 
բաժին է ընկնում մեկ երկրի՝ Ռուսաստանին: Հետևաբար մեծ է վտանգը 
նաև, որ Ռուսաստանում տեղի ունեցող անկումային երևություները մեծապես 
ազդի նաև Հայաստանի տնտեսության վրա:  

Եզրակացություն 
Արժութային քաղաքականության ընտրության չափանիշների վերլուծու-

թյունից կարող ենք եզրակացնել, որ Հայաստան եկող կալիտալը չունի 
մոբիլություն, չնայած բանկային ավանդների տոկոսադրույքների աճը ուղեկց-
վել է երկիր մտած կապիտալի ծավալների աճով: Հետևաբար կապիտալի 
շարժի վրա դրամավարկային գործիքներից բացի ազդում են նաև այլ գոր-
ծոններ: Արժութային քաղաքականության ընտրության չափանիշներից մյու-
սի՝ երկրի բացության մակարդակի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ 
Հայաստանը ունի տնտեսության բացության բարձր մակարդակ, իսկ ար-
տաքին առևտրաշրջանառություն/ՀՆԱ ցուցանիշով աշխարհում գրավում է 
29-րդ տեղը: Արտաքին առևտրաշրջանառության աշխարհագրական կառուց-
վածքի ուսումնասիրությունից պարզ դարձավ, որ Հայաստանի և՛ արտահան-
ման և՛ ներմուծման աշխարհագրական կառուցվածքի դիվերսիֆիկացման 
մակարդակը ցածր է: 2019 թվականին Հայաստանի արտահանման 28%, իսկ 
ներմուծման 27%-ը բաժին է ընկել մեկ երկրի՝ Ռուսաստանին: Գնաճի տեմպի 
ուսումնասիրությունից և առևտրային գործընկեր երկրների գնաճի տեմպերի 
հետ համեմատությունից պարզ դարձավ, որ Հայաստանի գնաճի տեմպը 
գրեթե համապատասխանում է հիմնական առևտրային գործընկեր երկրների 
գնաճի տեմպերին: Բացառություն են կազմում Ռուսաստանը, որի գնաճի 
տեմպը բարձր է Հայաստանի նույն ցուցանիշից, և Շվեցարիան, որի գնաճի 
տեմպը ցածր է Հայաստանի գնաճի տեմպից: Արժութային քաղաքակա-
նության ընտրության կարևոր չափանիշներից մյուսի՝ միջազգային պահուստ-
ների մակարդակի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ Հայաստանի 
միջազգային պահուստները, ճիշտ է, աճի միտում ունեն, սակայն դրանք բա-
վարար չեն կոշտ միջազգային քաղաքականություն իրականացնելու համար: 
2019 թվականին Հայաստանի միջազգային պահուստներ/արտաքին պարտք 
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ցուցանիշը ստացվել է 24, իսկ միջազգային  պահուստներ/ներմուծման ամ-
սական ծավանել ցուցանիշը՝ 4.2:  

ՀՀ ԿԲ կողմից լողացող արժութային ռեժիմի ընտրությունը պայմանա-
վորված է նաև միջազգային պահուստների ծավալների սակավությամբ, կա-
պիտալի ոչ մոբիլությամբ և երկրի տնտեսության արտաքին շոկերի նկատ-
մամբ մեծ հակվածություն ունենալով: ՀՀ արժութային քաղաքականության 
արդյունավետության բարձրացմանը խոչընդոտում են առևտրաշրջանառու-
թյան դիվերսիֆիկացման ցածր աստիճանը և դալարայնացման դեռևս բար-
ձըր մակարդակը:  

Գրականության ցանկ 

6. Գ. Ավագյան, Արժութային ռեժիմների ընտրության չափանիշների 
վերլուծությունը ՀՀ տնտեսության համար, 2012, Երևան 

12. ՀՀ միջազգային ներդրումային դիրք, ՀՀ ԿԲ 
13. ՀՀՎԿ, Տարեգիրք, Արտաքին առևտուր 
14. ՀՀՎԿ, Ազգային հաշիվների համակարգ 
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Լուսինե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 

Արժութային ռեժիմների ընտրության չափանիշները և դրանց 

վերլուծությունը ՀՀ տնտեսության համար 

Բանալի բառեր. արժութային ռեժիմներ, դրամավարկային քաղաքականություն, 
չափանիշներ, Արժույթի միջազգային հիմնադրամ, պահուստներ, արժույթ, 
առևտրային հաշվեկշիռ 
 
Հոդվածում ուսումնասիրվել է արժութային ռեժիմների տեսակները և դասա-
կարգումը ԱՄՀ-ի կողմից: Ապա ուսումնասիրվել է տարբեր երկրներում ար-
ժութային ռեժիմների ընտրության պատմությունը և թե ինչպիսի դեղատոմս 
էր առաժարկում ԱՄՀ-ն երկրների կենտրոնական բանկերին ճգնաժամերից 
խուսափելու համար: Հոդվածում ուսումնասիրվել է նաև արժութային ռեժիմ-
ների ընտրության չափանիշները և կատարվել է դրանց վերլուծությունը Հա-
յաստանում: Այնուհետև կատարվել է եզրակացությունները ՀՀ Կենտրոնա-
կան բանկի կողմից ընտրված արժութային ռեժիմի և արդյոք այն համապա-
տասխանությունը երկրի տնտեսական իրավիճակին: 

 :  , -  , , 
  , , ,   

Key words: Currency Regimes, Monetary Policy, Criteria, International Monetary Fund, 
Reserves, Currency, Trade Balance 
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ՀՀ ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԲԵՌԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ԾԱԽՍԱՅԻՆ 

ԲԱԶՄԱՐԿԻՉՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Վիլեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ՊԿԱ կառավարման ամբիոնի վարիչ 

Կարեն ՍԱՐՈՅԱՆ 

ՀՀ ՊԿԱ ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր  հարկային բեռի կառավարում, հարկային օրենսդրության 
փոփոխություն, եկամտային հարկի համահարթեցում, շահութահարկի դրույքաչափի 

փոփոխություն, ծախսային բազմարկիչներ 

 
Ներածություն 
Հարկային բեռի կառավարման մասին խոսելիս անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել մի կարևոր հանգամանք. հարկային բեռի կառավարման խնդիրն ի 
հայտ է գալիս այն դեպքում, երբ ակնկալվում է փոփոխություն հարկային 
բեռի կառուցվածքում, իսկ հարկային բեռի կառուցվածքի փոփոխության, 
ինչպես նաև դրա տարրերի վրա ազդող հիմնական գործոնը դա հարկային 
օրենսդրության մեջ կատարվող փոփոխություններն են: Հետևաբար, հարկա-
յին բեռի կառավարումը, վերջնաարդյունքում ենթադրում է տնտեսության 
վրա հարկային օրենսդրության փոփոխության հետևանքների վերլուծություն: 

Տնտեսական երևույթների ուսումնասիրության գործում տնտեսագիտա-
կան ժամանակակից մտքի մեջ նշանակալի տեղ է հատկացված տնտե-
սության, դրա առանձին հատվածների, ինչպես նաև տնտեսական գործըն-
թացների վրա տնտեսաքաղաքական որոշումների (այդ թվում՝ հարկային քա-
ղաքականությանը վերաբերող որոշումների) ունեցած ազդեցությունը գրան-
ցող և գնահատող գործիքների ուսումնասիրություններին: Տնտեսական գոր-
ծընթացների փոխազդեցությունը և փոխկապվածության աստիճանը գրան-
ցող և գնահատող այդպիսի գործիքներից են ֆիսկալ բազմարկիչները: 

Գրականության ակնարկ 
20-րդ դարի սկզբից, երբ մակրոտնտեսագիտությունը սկսեց ձևավորվել 

որպես տնտեսագիտական ամբողջական դիսցիպլին, մակրոտնտեսական 
մեծությունները (համախառն արտադրանք, համախառն առաջարկ և այլն) և 
դրանց փոխազդեցության մեխանիզմները դարձան քննարկման լայն առար-
կա: Այդպիսի մեծությունների/երևույթների նկարագրման համար էլ հենց 
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մշակվեց ֆիսկալ բազմարկիչների գաղափարը՝ սկսելով բազմարկիչների բը-
նույթի վերաբերյալ Քոենանի1 և Քեյնսի հետազոտություններից ու նոր իմ-
պուլս ստանալով անցյալ դարի 90-ականներին՝ Սիմսի2, Բեռնանկեի3, Բլան-
շարդի և այլոց ուսումնասիրությունների շնորհիվ:  

Մեթոդաբանություն 
Հարկաբյուջետային փոփոխությունների՝ տնտեսության վրա թողած 

զուտ ազդեցությունները նույնականացնելու, այսինքն՝ այդ փոփոխություն-
ների՝ տնտեսության վրա ունեցած ազդեցություններն այլ, դրանց հետ ուղ-
ղակիորեն չկապված երևույթներից առանձնացնելը գործնականում բարդ 
խնդիր է: Նախառաջ, հարկային մուտքերի և պետական ծախսերի փոփո-
խությունները էնդոգեն կերպով են արձագանքում տնտեսության գործարար 
պարբերաշրջանի (բիզնես ցիկլին). այդ փոփոխությունների մի մասը, ըստ 
էության, կարող են կապված չլինել ֆիսկալ քաղաքականության սպասված և 
անսպասելի փոփոխությունների հետ՝ դրանով բարդացնելով ֆիսկալ քաղա-
քականության բերած տնտեսական փոփոխությունների զուտ ազդեցություն-
ները նույնականացնելու գործը: Դրանից բացի, հարկային եկամուտների և 
պետական ծախսների փոփոխությունները, սովորաբար, տեղի են ունենում 
տնտեսաքաղաքական այլ (օրինակ՝ դրամավարկային) փոփոխություններին 
զուգահեռ, ինչի հետևանքով առավելապես բարդ է դառնում իրարից անջատ 
երևակելու և գնահատելու այդպիսի փոփոխությունների թողած զուտ ազդե-
ցությունները4: Գրականության մեջ էնդոգենության խնդրի հաղթահարման 
համար օգտագործվող ամենից տարածված մեթոդներից են. 

1. Պատմողական (նարատիվ) մոդել5:  
2. Նորքեյնսյան (DSGE) մակրոտնտեսական մոդելներ:  
3. Կառուցվածքային մոդելներ (SVAR): 

1

4 Մոդելներում ֆիսկալ շոկերի նույնականացման մոտեցումների տարբերությունների 
արդյունքում հետազոտություններում ֆիսկալ բազմարկիչների արժեքները ստացվում 
են իրարից նշանակալիորեն տարբեր: 
5 Մշակվել է Քրիստինա և Դեյվիդ Ռոմերների կողմից 
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Որոշ մեթոդական առանձնահատկություններ 
Ինչպես վերևում արդեն նշել ենք, ֆիսկալ շոկերի թողած զուտ ազդե-

ցությունների նույնականացման խնդիրը հարկաբյուջետային վերլուծություն-
ների ամենակնճռոտ մասերից մեկն է: Վերլուծաբան Ռեյ Բարելը փաստում է, 
որ ֆիսկալ բազմարկիչները հակված են ընդունել փոփոխական արժեքներ՝ 
կախված ուսումնասիրվող տնտեսության կառուցվածքից և ժամանակահատ-
վածից, թե ինչ միջակայքի (ինտերվալի) համար է փորձ արվում քննարկել 
հարկաբյուջետային երևույթները1: Տնտեսական որոշ կառուցվածքային ա-
ռանձնահատկություններ, ինչպիսին է տնտեսության բացության (արտաքին 
առևտրի ազատության) մակարդակը, ազդում են տնտեսության՝ ֆիսկալ փո-
փոխություններին հաջորդող ֆիսկալ շոկերի բնույթի և ծավալների վրա2  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2020 թվականին սկսված և լայն 
տարածում գտած կորոնավիրուսի համաճարակի պայմաններում աշխարհի 
գրեթե բոլոր երկրները (այդ թվում՝ ՀՀ-ն)՝ ելնելով իրենց ժողովուրդների ան-
վտանգության նկատառումներից, փակեցին իրենց ցամաքային, օդային, ինչ-
պես նաև ջրային սահմանները միմյանց նկատմամբ, 2020թ.-ին և հետագա 
տարիներին հարկային օրենսդրության մեջ տեղի ունեցող փոփոխություն-
ների՝ ՀՀ տնտեսության վրա ունեցած ազդեցությունը դիտարկելու համար, 
որպես հիմնական ենթադրություն, դիտարկվել է փակ տնտեսության մոդելը: 
ՀՀ տնտեսությունը դիտարկելով փակ տնտեսության մոդելով, մեզ համար 
հնարավոր է դարձել տնտեսության տեսական մոդելն անմասն պահել 2020 
թվականի առաջին եռամսյակում ՀՀ-ում համաճարկի բռնկման հետևանքով 
արտաքին առևտրաշրջանառության կտրուկ կրճատման բերած ֆիսկալ ուղ-
ղակի/անուղղակի ազդեցություններին: 

 Մինչ 2020 թվականի սկզբին հարկային փոփոխությունների փաթեթի 
ընդունումը տնտեսության վարքատիպային արձագանքը հարկային հնարա-
վոր փոփոխությունների բերած շոկի պայմաններում պետական ծախսերի, 
համախառն սպառման և համախառն ներդրման ազդեցությունը տնտեսու-
թյան վրա գնահատելու համար մեզ անհրաժեշտ պետական ծախսերի, ներ-
դրումային և սպառման բազմարկիչների գնահատման նպատակով մեր աշ-

1
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խատության այս մասում մենք օգտագործելու ենք Բլանշարդի և Պերոտիի 
կողմից առաջարկված SVAR մոդելի գործիքակազմը՝ ելնելով մեր հետազո-
տության յուրահատկություններից՝ մոդելում կատարելով որոշակի փոփոխու-
թյուններ:  

մոդելում օգտագործվել են ՀՀ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի, պետական 
ծախսերի, հարկային եկամուտների, համախառն սպառման և համախառն 
ներդրումների ցուցանիշների լոգարիթմական արժեքները 2003 Q1 – 2019 Q4 
ժամանակահատվածի (ինտերվալի) համար: 

մոդելում օգտագործված տվյալները եռամսյակային են: 

Վերլուծություն 
Ինչպես նշեցինք, մեր աշխատության այս մասում մենք օգտագործել 

ենք Բլանշարդի և Պերոտիի կողմից առաջարկված SVAR մոդելի գործիքա-
կազմը: Կրճատ տեսքի VAR սպեցիֆիկացիան ունի հետևյալ տեսքը` 

Xt = A(L)Xt-1 + Ut , որտեղ՝ 
- Xt = [Tt, Ct, It, Gt,Yt] – ն էնդոգեն փոփոխականների՝ համապատաս-

խանաբար հարկային եկամուտների, համախառն սպառման, համախառն 
ներդրումների, պետական ծախսերի և ՀՆԱ-ի լոգարիթմական արժեքների 
վեկտորն է ժամանակի t պահին: X վեկտորում էնդոգեն փոփոխականներին 
տրվել է նման դասավորություն այն տեսական դիտարկմամբ, որ հարկային 
եկամուտների շոկային փոփոխություններն ունեն համաժամանակյա ազդե-
ցություն սպառման, ներդրումների, պետական ծախսերի և համախառն ար-
տադրության ծավալների վրա,  

- Ut = [tt, ct, it, gt, yt]-ն կրճատ տեսքի մնացորդների վեկտորն է, ինչը 
կարելի է ներկայացնել հարկերի, համախառն արտադրության (ՀՆԱ-ի), հա-
մախառն սպառման, պետական ծախսերի և համախառն ներդրումների կա-
ռուցվածքային շոկերի գծային կոմբինացիաների տեսքով՝ 

tt = a1yt + a2ct+a3it + a4 et
g +et

t (1) 

ct = b1it + b2yt + b3et
t + b4gt + et

c (2) 

it = c1ct + c2yt + c3et
t + c4gt + et

i (3) 

yt = d1tt + d2ct + d3it + d4gt + et
y (4) 

gt = f1ct + f2yt + f3et
t + f4it + et

g (5) 

Նշված հավասարումներում et
t, et

c, et
i, et

g - ն հարկային մուտքերի, համա-
խառն սպառման, համախառն ներդրումների և պետական ծախսերի կառուց-
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վածքային շոկերն են, որոնց նույնականացումը և մեր նպատակն է: Հա-
վասարում (1)-ում հարկային մուտքերի չսպասված փոփոխությունը մեկ եռամ-
սյակ ժամանակահատվածում (tt) բացատրվում է ՀՆԱ-ի (a1yt), համախառն 
սպառումների (a2ct), համախառն ներդումների (a3it) չսպասված փոփոխու-
թյուններով և պետական ծախսերի (et

g) և հարկային մուտքերի կառուցված-
քային շոկերով (et

t): Հավասարում (2)-ում համախառն սպառման չսպասված 
փոփոխությունը բացատրվում է համախառն ներդումների (b1it), ՀՆԱ-ի (b2yt) 
պետական ծախսերի (b4gt) չսպասված փոփոխություններով և հարկային 
մուտքերի (b3et

t) և համախառն սպառման (et
c) կառուցվածքային շոկերով: 

Նույն տրամաբանությամբ ներկայացվում են հավասարում (3)-ը, (4)-ը և (5)-ը: 

Ելնելով այն հանգամանքից, որ վերոգրյալ (1)-(5) հավասարումների հա-
մակարգը պարունակում է 5 փոփոխական, կառուցվածքային շոկերի նույնա-
կանացման համար մեզ անհրաժեշտ է հավասարումների համակարգում ներ-
մուծել նույնականացման առնվազն 10 պարամետր-սահմանափակումներ1: 
Պարամետրերին տրված սահմանափակումների մասին դիտարկումները հե-
տևյալներն են՝ 

a1 պարամետրին, որը հավասարում (1)-ում ցույց է տալիս ՀՆԱ-ի ան-
սպասելի փոփոխությունների ազդեցությունը հարկային եկամուտների վրա 
ժամանակի t պահին, տրվել է միավոր արժեք՝ ելնելով այն ենթադրությունից, 
որ համախառն արտադրության ծավալների անսպասելի փոփոխությունները 
միօրինակ արտահայտում են գտնում հարկային մուտքերում2: 

b1 պարամետրը, որը հավասարում (2)-ում ցույց է տալիս համախառն 
ներդրումների ծավալների անսպասելի փոփոխությունների ազդեցությունը 
համախառն սպառման ծավալների վրա ժամանակի t պահին, որպես այդ-
պիսին, չունի տնտեսագիտական ինտուիցիա, ըստ այդմ՝ նրան վերագրվել է 
0 արժեք: Նույն տրամաբանությամբ հավասարում (3)-ում 0 արժեք է տրվել c1 
պարամետրին, որը նկարագրում է համախառն սպառման ծավալների ան-

N թվով փոփոխականների պարագայում անհրաժեշտ է համակարգում ներմուծել 
n*(n-1)/2 թվով սահմանափակումներ: 
2 Հարկային էլաստիկության միավոր արժեքի ենթադրություն է արվել նաև ԱՄՀ-ի 
2014 թվականի հայաստանյան զեկույցներից հետևյալում՝ Pedro Rodriguez, Armineh 
Manookian, Vahram Janvelyan, Republic of Armenia: Selected issues, IMF Country Report 
No. 15/66, Washington, D.C, 2015, March 11 
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սպասելի փոփոխությունների ազդեցությունը համախառն ներդրումների ծա-
վալների վրա ժամանակի t պահին: 

b2 և c2 պարամետրը համապատասխանաբար հավասարում (2)-ում և 
հավասարում (3)-ում, ըստ երևույթին, իրենցից ներկայացնում են սպառման և 
ներդրման սահմանային հակումները, որոնց վերագրել ենք համապատաս-
խանաբար 0.72 և 0.35 արժեքները՝ հաշվի առնելով Հայաստանի տնտեսու-
թյան վերաբերյալ BearingPoint-ի հաշվարկած համապատասխան ցուցանիշ-
ները և ենթադրելով, որ 2003-2019թթ. (ինտերվալում) այդ երկու սահմանա-
յին հակումների մակարդակները մնացել են անփոփոխ1: 

 d2 և d3 պարամետրերին հավասարում (4)-ում վերագրվել են միավոր 
արժեքներ այն տեսական ենթադրությամբ, որ համախառն սպառման և հա-
մախառն ներդրման անսպասելի փոփոխությունները (ներկայացված համա-
պատասխանաբար d2ct և d3it կոմպոնենտներով) ունեն ՀՆԱ-ի վրա միավոր 
ազդեցություն:  

b4 և c4 պարամետրերին հավասարում (2)-ում և (3)-ում, որոնք ցույց են 
տալիս համապատասխանաբար պետական ծախսերի անսպասելի փոփո-
խությունների ազդեցությունը համախառն սպառման և համախառն ներ-
դըրման ծավալների վրա ժամանակի t պահին, տրվել են 0-ական արժեքներ 
այն ենթադրությամբ, որ համախառն սպառման և համախառն ներդրման 
ծավալների անսպասելի փոփոխությունները պայմանավորված են առավելա-
պես հարկային փոփոխությունների բերած շոկով: 

նշված վերջին կետի տրամաբանությամբ 0-ական արժեքներ են վե-
րագրվել նաև հավասարում (5)-ում f1 և f4 պարամետրերին, որոնք նույն 
հավասարման մեջ համապատասխանաբար ցույց են տալիս համախառն 
սպառման և համախառն ներդումների ծավալների անսպասելի փոփոխու-
թյունների ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա ժամանակի t պահին: 

Հավասարում (1)-ում a4et
g կոմպոնենտը ցույց է տալիս պետական ծախ-

սերի շոկի ունեցած համաժամանակյա ազդեցության ծավալը հարկային եկա-
մուտների վրա ժամանակի t պահին:  

Հավասարում (5)-ում f3et
t կոմպոնենտը, իր հեթին, ցույց է տալիս 

հարկային շոկի ունեցած համաժամանակյա ազդեցության ծավալը պետա-

1
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կան ծախսերի վրա ժամանակի t պահին: Հիմք ընդունելով մեր սկզբնական 
այն ենթադրությունը, որ տնտեսական մեծությունների (ներառյալ պետական 
ծախսերի) անսպասելի շարժերը հաջորդում են հարկային շոկին, ինչը, ըստ 
մեր ենթադրության, հարուցվել է զուտ հարկային փոփոխությունների փաթե-
թով, a4 կոմպոնենտին վերագրվել է 0 արժեք: 

Մոդելի արդյունքները 
Հետևելով AIC և FPE ցուցանիշների առաջարկին մոդելում լագերի թիվն 

ընտրվել է 6-ը։ 

 

Նկար 1  Լագերի թվի ընտրություն 

Հաշվի առնելով նշված ցուցանիշները՝ ստորև ներկայացնում ենք SVAR 
մոդելի վերջնական արդյունքները  
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Նկար 2  SVAR մոդելի արդյունքները 
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Ինչպես վերևում արդեն նշել ենք, մեր SVAR մոդելի կառուցման ա-
ռանցքային նպատակը ծախսային շոկերի իմպուլսային արձագանքների 
ստացումն է, որոնք հնարավորություն են տալիս նույնականացնել ծախսային 
շոկերի զուտ ազդեցությունները տնտեսության վրա և ստանալ համախառն 
սպառման, համախառն ներդումների և պետական ծախսերի բազմարկիչնե-
րի գնահատված արժեքները: Նշված իմպուլսային արձագանքի ֆունկցիա-
ները ներկայացված են գծապատկեր 1.-ում  

Գծապատկեր 1  ՀՆԱ-ի իմպուլսային արձագանքը ծախսային շոկերին 
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Ըստ առաջին պատկերում արտացոլված տվյալների՝ ՀՆԱ-ի վրա հա-
մախառն սպառման շոկի առավելագույն ազդեցությունը գնահատվել է 0.68 
(մաքսիմալ արժեք գրանցող կետը նկարում նշված է սլաքով), որը և հետագա 
հաշվարկների համար վերցվել է որպես համախառն սպառման բազմարկիչ: 

Ըստ երկրորդ պատկերում արտացոլված տվյալների՝ ՀՆԱ-ի վրա հա-
մախառն ներդրումների շոկի առավելագույն ազդեցությունը գնահատվել է 
0.08 (մաքսիմալ արժեք գրանցող կետը նշված է սլաքով), որը հետագա հաշ-
վարկների համար վերցվել է որպես համախառն ներդրումների բազմարկիչ: 

Ըստ երրորդ պատկերում արտացոլված տվյալների՝ ՀՆԱ-ի վրա պետա-
կան ծախսերի շոկի առավելագույն ազդեցությունը գնահատվել է 0.04 (մաք-
սիմալ արժեք գրանցող կետը նկարում նշված է սլաքով), որը և հետագա 
հաշվարկների համար վերցվել է որպես պետական ծախսերի բազմարկիչ: 

Վերոգրյալն ավելի պարզ կարելի է ներկայացնել հետևալ բանաձևով  
GDP=0.68C+0.08I+0.04G, որտեղ՝ GDP-ն, C-ն, I-ն և G-ն, ՀՆԱ-ի, 

սպառման, ներդրման և պետական ծախսերի մեծություններն են։ Որպեսզի 
ցույց տանք, թե ինչ հնարավոր ազդեցություն կունենան հարկային օրենս-
գրքում կատարվող փոփոխությունները տնտեսության վրա, ենթադրենք, որ 
նշված փոփոխություններն ուժի մեջ մտնելու ժամանակ կառավարությունը 
որոշում է կայացրել՝ պլանավորել հավասարակշռված (բալանսավորված) 
բյուջե, այն է՝ պետական ծախսերը համապատասխանեցնել հավաքագրվող 
եկամուտներին։ Տվյալ դեպքում, հարկային եկամուտներում ակնկալվող ցան-
կացած ավելացում կուղղվի պետական ծախսերին, իսկ նվազեցում՝ կհան-
գեցնի պետական ծախսերի կրճատման   

GDP=0.68C+0.08I+0.04T, ուր T-ն հարկերի մակարդակն է։ 
Ինչպես նշեցինք, մինչև 2016թ. հարկային օրենսգրքի ընդունումը երկ-

րում հարկային հարաբերությունները կարգավորվում էին առանձին հարկա-
տեսակների օրենքներով, կառավարության որոշումներով, հարկային մարմնի 
հրամաններով և նույնիսկ առանձին պարզաբանումներով: Հարկային օրենս-
գիրքը, ըստ էության, միավորեց հարկային հարաբերությունները կարգավո-
րող մի շարք օրենքներ և որոշակի պարզություն մտցրեց հարկային հարա-
բերություններում՝ որպես հարկային հարաբերությունները կարգավորող մեկ 
միասնական նորմատիվ իրավական ակտ: Հաշվի առնելով այն հանգա-
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մանքը, որ ներկայումս գործում է ՀՀ հարկային օրենսգիրքը՝ մենք, կիրա-
ռելով ծախսային բազմարկիչների գնահատված գործակիցները, կարող ենք 
պարզել, թե ինչ ազդեցություն կարող են թողնել հարկային օրենսգրքի փո-
փոխությունները տնտեսության վրա: Հարկային օրենսգրքի ընդունումից հե-
տո արված փոփոխություններից դիտարկենք նրանք, որոնքը, ըստ մեզ, մնա-
ցածի համեմատ ավելի ներգործուն ազդեցություն ունեցավ ինչպես ամբողջ 
հարկային համակարգի, այնպես էլ տնտեսական իրավիճակի վրա: Որպես 
այդպիսին, կդիտարկենք 25.06.2019թ.՝ ՀՀ ՀՕ-68-Ն օրենքով կատարված 
փոփոխությունները: Այս օրենքի ընդունումը կարևոր էր նրանով, որ միա-
ժամանակ մի քանի հարկատեսակների մասով ՀՀ հարկային օրենսգրքում 
նշանակալից փոփոխություններ կատարվեցին, որոնցից ամենաէական փո-
փոխությունները ներկայացվում են ստորև. 

1) եկամտային հարկի նախկին պրոգրեսիվ դրույքաչափերի փոխարեն՝ 
2020թ. հունվարի մեկից աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճար-
ների նկատմամբ եկամտային հարկը սկսեց հաշվարկվել միասնական 23 
տոկոսով, որը մինչև 2023թ. հաջորդաբար նվազելու է՝ դառնալով 20 տոկոս, 

2) 2020թ. և հաջորդող տարիների համար ռեզիդենտ շահութահարկ 
վճարողի և մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ -ում գործող ոչ ռեզիդենտ 
շահութահարկ վճարողի (մշտական հաստատությանը վերագրվող եկամուտ-
ների գծով ձևավորվող հարկման բազայի մասով) հարկման բազայի նկատ-
մամբ շահութահարկը հաշվարկվելու է 18 տոկոսով՝ 20 տոկոսի փոխարեն, 

3) ԱՏԳԱԱ դասակարգչի մի շարք ապրանքների նկատմամբ 2020թ.-ից 
սկսած սկսվեց կիրառվել ակցիզային հարկի ավելի բարձր դրույքաչափ, 

4) 2020թ.-ի հունվարի մեկից ուժը կորցրած ճանաչվեց հարկային օ-
րենսգրքի 56-րդ գլխով գործող ընտանեկան ձեռնարկատիրության համա-
կարգը, ինչպես նաև ՛՛Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնություննե-
րի մասին՛՛ ՀՀ օրենքը և այս երկու համակարգերի միավորումից ուժի մեջ 
հարկման նոր համակարգ՝ միկրոձեռնարկատիրության համակարգը, 

5) 2020թ.-ի հունվարի մեկից ամբողջությամբ ուժը կորցրած ճանաչվեց 
արտոնագրային համակարգը, իսկ նշված համակարգի շրջանակներում գոր-
ծող տնտեսավարողները այսուհետ սկսեցին գործել հարկման ընդհանուր և 
հատուկ համակարգի շրջանակներում, իսկ նախկինում արտոնագրային հար-
կով հարկվող որոշ գործունեության տեսակներ ներառվեցին ՛՛Պետական 
տուրքի՛՛ մասին ՀՀ օրենքով սահմանված գործունեության տեսակների մեջ: 
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Այստեղ, մենք կդիտարենք, մասնավորապես՝ եկամտային հարկի հա-
մահարթեցման և շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխության հնարավոր 
ազդեցությունները։ ՀՀ Պետական եկամուտների կոմիտեի վերլուծություննե-
րի արդյունքում եկամտային հարկի համահարթեցման հետևանքով 2020թ.-
ին նախատեսվել է հարկային եկամուտների կորուստ, որը ՊԵԿ գնահատա-
կանների համաձայն կազմել է 26,2 միլիարդ դրամ։ Ելնելով մեր այն ենթա-
դրությունից, որ բյուջեն հավասարակշռված է, կառավարությունը պետք է 
կրճատի պետական ծախսերը՝ G-ն, 26 2 միլիարդ դրամի չափով։ Մյուս կող-
մից, վերլուծելով եկամտային հարկի համահարթեցման հնարավոր հետե-
վանքները, մենք եկանք այն եզրահանգման, որ դրանից շահում են բացա-
ռապես վարձու աշխատողները (ենթադրենք նույն չափով ավելացնելով ի-
րենց սպառումը՝ C-ն)։ Ունենալով ծախսային բազմարկիչների գնահատված 
մեծությունները, կարող ենք համադրել կորուստներն ու օգուտները և, քանա-
կապես գնահատել եկամտային հարկի համահարթեցման ազդեցեցությունն 
ամբողջ տնտեսության վրա։ Այս ամենը կարելի է ներկայացնել հետևյալ 
բանաձևի միջոցով  

∆GDP=0.68∆C+0.04∆G, որտեղ Δ-ն ցույց է տալիս նշված ցուցանիշների 
փոփոխությունը։ Տեղադրելով համապատասխան ցուցանիշները բանաձևում, 
մենք ստանում ենք, որ եկամտային հարկի համահարթեցման արդյունքում 
ակնկալվում է ՀՆԱ-ի աճ 16,768 միլիարդ դրամի չափով։ 

Այլ է խնդիրը շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխության ժամանակ։ 
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվական բազայում առկա 
տվյալների համադրման արդյունքում շահութահարկի դրույքաչափի փոփո-
խության հետևանքով 2021թ  պետբյուջեի եկամուտների կորուստն ակնկալ-
վում է 141 միլիարդ դրամ։ Ելնելով մեր այն ենթադրությունից, որ բյուջեն հա-
վասարակշռված է, կառավարությունը պետք է կրճատի պետական ծախսերը՝ 
G-ն, 14 միլիարդ դրամի չափով։ Մյուս կողմից, վերլուծելով շահութահարկի 
դրույքաչափի փոփոխության հնարավոր հետևանքները, մենք եկանք այն 

ՀՀ ՊԵԿ գնահատականների համաձայն՝ շահութահարկի 20 տոկոս դրույքաչափի դեպքում 
ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների և մշտական հաստատության միջոցով ՀՀ-ում գործու-
նեություն իրականացնող ոչ ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների կողմից վճարման ենթակա 
շահութահարկը կանխատեսվում էր 140 մլրդ դրամ, հետևաբար, երբ շահութահարկի 
դրույքաչափը նվազեց 10 տոկոսով՝ դառնալով 18 տոկոս, նույն չափով նվազեց շահութահարկ 
վճարողների կողմից վճարման ենթակա ակնկալվող շահութահարկը, որը մոտավորապես կազ-
մում է 14 մլրդ դրամ:
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եզրահանգման, որ դրանից շահում են ներդրողները (ենթադրենք նույն չա-
փով ավելացնելով իրենց սպառումը՝ I-ն)։ 

Համադրելով առկա կորուստներն ու օգուտները, կարելի է գնահատել 
շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխության ազդեցությունն ամբողջ տնտե-
սության վրա։ Այս ամենը կարելի է ներկայացնել հետևյալ բանաձևի միջո-
ցով  

∆GDP=0.08∆I+0.04∆G 

Տեղադրելով համապատասխան ցուցանիշները բանաձևում, մենք ստա-
նում ենք, որ շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխության արդյունքում ա-
կընկալվում է ՀՆԱ-ի աճ 0,56 միլիարդ դրամի չափով։ 

Ելնելով ծախսային բազմարկիչների գնահատված մեծություններից և 
հաշվի առնելով մեր կողմից կատարված նախնական սահմանափակումները, 
կարող են ենթադրել, որ ինչպես եկամտային հարկի համահարթեցման, 
այնպես էլ շահութահարկի դրույքաչափի փոփոխության արդյունքում ՀՀ 
տնտեսությունում ակնկալվում է դրական տեղաշարժ՝ ՀՆԱ-ի աճի տեսքով։ 

Եզրակացություն 
Ամփոփելով վերը նշված մտքերը, կարող են եզրակացնել, որ հարկային 

բեռի արդյունավետ կառավարման նպատակով պետությունը պետք է 
կատարի քայլերի որոշակի հաջորդականություն, որոնք ենթադրում են  

1  Գնահատել ՀՆԱ-ի ծախսային բազմարկիչները: 
2  Վերլուծել հարկային օրենսդրության փոփոխության հետևանքով 

պետբյուջեի եկամուտների փոփոխությունները (աճը կամ նվազումը)։ 
3  Պարզել, թե հարկային օրենսդրության փոփոխության արդյունքում 

ծախսային որ բաղադրիչներում է ակնկալվում փոփոխություն և ինչ չափով։ 
4  Ենթադրելով, որ բյուջեն հավասարակշռված է և համադրելով վերը 

նշված կետերի արդյունքները, պարզել, թե հարկային օրենսդրության փոփո-
խությունն վերջնաարդյունքում ինչպես է ազդում ՀՀ տնտեսության վրա։ 

5  Կիրառել այնպիսի օրենսդրական փոփոխություններ, որոնք կավե-
լացնեն այն ծախսային բաղադրիչները, որոնց բազմարկիչներն ունեն առա-
վել բարձր գործակից կամ որոնք կնվազեցնեն այն ծախսային բաղադրիչ-
ները, որոնց բազմարկիչներն ունեն առավել ցածր գործակից։ 
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Վիլեն ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, Կարեն ՍԱՐՈՅԱՆ 

ՀՀ հարկային բեռի կառավարման հիմնախնդիրը ծախսային 

բազմարկիչների գնահատման համատեքստում 
Բանալի բառեր  հարկային բեռի կառավարում, հարկային օրենսդրության 
փոփոխություն, եկամտային հարկի համահարթեցում, շահութահարկի դրույքաչափ 
 

Հարկային բեռի ձևավորման, փոփոխության և դրա արդյունավետ կառա-
վարման հիմքում տվյալ երկրի հարկային համակարգն է, իսկ հարկային հա-
մակարգի արդյունավետ գործառնությունը նախևառաջ կախված է երկրում 
գործող հարկային օրենսդրությունից և դրանում կատարվող փոփոխություն-
ներից: Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ներկայումս ՀՀ-ում գործում է 
ՀՀ հարկային օրենսգիրքը, սույն հոդվածում փորձ է արվել պարզել, թե ինչ 
հնարավոր ազդեցություն կարող են թողնել հարկային օրենսգրքում կատար-
վող փոփոխությունները երկրի տնտեսության վրա։ Այդ նպատակին 
հասնելու համար հոդվածում խնդիր է դրվել գնահատել ՀՆԱ ծախսային 
բազմարկիչ-ները՝ կիրառելով SVAR մոդելը։ 

 .   ,   , 
  ,     ,   

Key words. tax burden management, change of tax legislation, income tax flattening, change of 
profit tax rate, cost multipliers 
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Մարգարիտա Եղիազարյան, Հովհաննես ԶՈՀՐԱԲՅԱՆ, Ստեփան 

ՅԱՅԼՈՅԱՆ 

Հայաստանում ապակենտրոնացված էներգետիկ ցանցերի կիրառման 

հիմնախնդիրները 

Բանալի բառեր. ապակենտրոնացված էներգետիկ ցանցեր, էլեկտրացանցեր, մաքուր 
էներգիայի աղբյուրներ, արեգակնային էներգիա 

 

Տվյալ հետազոտությունը թույլ տվեց եզրակացնել, որ Հայաստանում ապա-
կենտրոնացված էներգացանցերի գործարկումը գերազանց ընտրություն է, 
ինչը որոշիչ նշանակություն ունի թե՛ ռազմավարական, թե՛ տնտեսական գոր-
ծոնների դիտանկյունից: Քննարկել ենք էներգետիկ սեկտորում ապակենտ-
րոնացված ցանցերի տարբեր տեսակները, ինչպես նաև ուսումնասիրել ենք 
էներգետիկայի ընդհանուր վիճակը Հայաստանի Հանրապետությունում ինչի 
արդյունքում մշակել ենք պիլոտային P2P էներգամատակարարման ծրագիր 
Երևանի համար: Պիլոտային ծրագիրը կարող է հետագայում մոդիֆիկացվել 
և կիրառվել սահմանամերձ շրջաններում՝ ռազմավարական առավելություն 
ստեղծելու նպատակով։  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱԳԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 

ՀԻՄՔԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՌԻՍԿԵՐԸ 
 

  Սուրեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ դոցենտ  
 

Բանալի բառեր. տնտեսություն, ֆինանսական համակարգ,  փոխազդեցություն, 
ֆինանսական հեղափոխություն, պանդեմիա 

 
2008-2009թթ. գլոբալ ռեցեսիան և Covid-19-ի շոկը նորից օրակարգա-

յին դարձրեց տնտեսության հետ ֆինանսական համակարգի փոխազդեցու-
թյան, ֆինանսական համակարգի կայունության հիմնահարցերը:  Գլոբալ ռե-
ցեսիայի և պանդեմիայի հաղթահարման պետությունների ջանքերը և նախ-
նական արդյունքները վկայում են, որ ոչ այնքան կարևոր է ֆինանսական 
համակարգի կառուցվածքը՝ բանկային կամ ֆոնդային, որքան զարգաց-
վածության աստիճանը, ինստիտուցոնալ միջավայրը և նորամուծական նե-
րուժը: 

Ֆինանսական համակարգի և տնտեսության փոխազդեցության անգամ 
տեսական մասով, չնայած տասնամյակների դիսկուրսի, հարցերը ավելի շատ 
են, քան պատասխաները: Նոբելյան մրցանակակիր, Մոդիլյանի-Միլլեր թեո-
րեմի հեղինակ Մերտոն Միլլերը ժամանակին նկատել է. ''գաղափարը, որ ֆի-
նանսական շուկաները նպաստում են տնտեսական աճին չափազանց ակըն-
հայտ է, որպեսզի այն լուրջ քննարկման առարկա դառնա>1: Ռոբերտ Լու-
կասը, նույնպես նոբելյան մրցանակակիր, հակառակ տեսակետն է արտա-
հայտում, որ տնտեսական զարգացման վրա ֆինանսական համակարգի ազ-
դեցությունը խիստ գերագնահատված է, որ ֆինանսները չպետք է դիտարկել 
որպես տնտեսական աճի էական դետերմինանտ 2: 

Ֆինանսական համակարգի և ֆինանսական միջնորդության տնտեսա-
կան նշանակությունը հետազոտել են Ա. Պիգուն, Ե. Շոուն, Ջ. Հարլին, Բ. 
Ֆրիդմանը, Հ. Պատրիկը և այլ հեղինակներ: Մասնավորապես նրանց կող-
մից առաջադրվել է շարքային ներդրողների համար նվազ ռիսկային՝ ֆինան-

1

2
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սական միջնորդների ՛՛երկրորդային պարտավորությունների՛՛ տեսությունը, 
ինչի շնորհիվ հնարավոր է դառնում տնտեսության մեջ լրացուցիչ խնայո-
ղությունների ներգրավումը և տնտեսական աճի ֆինանսավորումը: Զգալի 
հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև Վիլյամ Սիլբերի ֆինանսական նո-
րամուծությունների հիփոթեզը, որը տարբերվում է Շումպետերի  տեսությու-
նից:  Մասնավորապես Մոշե Բեն-Հորինի հետ համատեղ գրված հոդվածում 
՛՛ֆինանսական ֆիրմայի՛՛ համար ֆինանսական նորամուծությունների, այդ 
թվում նոր գործիքների թողարկման հիմնական խթաններ են դիտարկվում  
շուկայական ուժերի և պետական կարգավորման սահմանափակումների 
հաղթահարումը: Որքան մեծ են արտաքին ճնշումները և ֆինանսական ֆիր-
մայի օգտակարության նվազումը, այնքան ուժգին կարող է լինել դրա  հաղ-
թահարման ինովացիոն ջանքերը1: Նկատենք սակայն, որ Հայաստանի նման 
ինստիտուցիոնալ-ֆինանսական առումով թերզարգացած երկրներում, պե-
տական կարգավորման խստացումները ավելի հաճախ հանգեցնում են 
ստվերային ոլորտի ընդլայնմանը և ստվերային տրանզակցիաների մեծաց-
մանը: Ֆինանսական համակարգի և տնտեսության փոխազդեցության հիմ-
նահարցի վերլուծության առումով չափազանց նշանակալից է Ռայմոնդ 
Գոլդսմիթի 1969թ. լույս տեսած ՛՛Ֆինանսական համակարգը և զարգացումը՛՛ 
աշխատությունը: Գոլդսմիթը գտնում էր, որ ֆինանսավորման ոլորտում ա-
ռավել կարևոր հիմնախնդիրներից մեկը, եթե ոչ ամենակարևորը, ֆինան-
սական կառուցվածքի և զարգացման ազդեցություն է տնտեսական աճի վրա: 
Հետազոտելով 1860 թվականից մինչև 1963 թվականը 35 երկրների բանկա-
յին ոլորտի տվյալները, Գոլդսմիթը հանգեց այն եզրակացության, որ երկրնե-
րի մեծ մասի դեպքում առկա է տնտեսական և ֆինանսական զարգացման 
զուգահեռականություն, որ տնտեսության աճի ավելի բարձ տեմպերը, ուղեկ-
ցըվում են նաև ֆինանսական զարգացման ավելի բարձր տեմպերով:  Գոլդ-
սմիթը սակայն չի փորձել պատասխանել այն հարցի, թե կա արդյոք պատ-
ճառահետևանքային կապ ֆինանսական համակարգի և տնտեսական աճի 
միջև: Հավանաբար տվյալների բացակայության պատճառով նա չի դիտար-
կել նաև արժեթղթերի շուկաների ազդեցության հարցը2: 1980-1990-ական 
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թվականներին իրականացված հետազոտությունների մեծ մասի տեսադաշ-
տում հետևյալ հարցերն էին. 

1. Երկրների զարգացմանը զուգընթաց ինչպես են փոխազդում ազգա-
յին տնտեսական և ֆինանսական համակարգերը 

2. Ընդհանուր ֆինանսական զարգացումը ազդում է արդյոք տնտեսա-
կան աճի վրա 

3.Ինչպիսին է ֆինանսական համակարգի կառուցվածքի ազդեցությունը 
բիզնեսի կառավարման արդյունավետության և տնտեսական աճի վրա: 

Տ. Բեկը, Ա. Դեմիրգուչ-Կունտը, Ռ. Լեվինը 1999թ. առաջին անգամ 
ստեղծեցին 150 երկրների 35 տարվա (1960-1995) ֆինանսական համակար-
գերի համադրելի տվյալների բազա: Այդ տվյալների վերլուծության հիման 
վրա նրանք ցույց տվեցին, որ բանկերը, ոչ բանկային ֆինանսական ինստի-
տուտները, բաժնետոմսերի շուկաները առավել զարգացած են հարուստ եր-
կըրներում, որ այս կամ այն երկրում հարստության աճի զուգընթաց զարգա-
նում է և նրա ֆինանսական համակարգը: Եզրակացություններից մեկում 
ասվում է նաև, որ երկրների հարստացման զուգընթաց, բաժնետոմսերի շու-
կան՝ բանկային վարկերի շուկաների համեմատ, դառնում է ավելի աշխույժ և 
արդյունավետ: Աշխատությունում բացի երկրների ֆինանսական կառուցված-
քի էվոլուցիայի փաստաթղթավորումից, գնահատվում է ֆինանսական համա-
կարգերի և իրավական, նորմատիվ, քաղաքական բնութագրիչների փոխ-
կախվածությունը: Մասնավորապես նշվում է, որ ի տարբերություն քաղաքա-
ցիական իրավունքի երկրների ընդհանուր իրավունքի երկրներում ավելի լավ 
է պաշտպանված մինորիտար բաժնետերերի իրավունքները, առկա է հաշ-
վապահական հաշվառման լավ համակարգ, պայմանագրերի կատարողա-
կանը ավելի բարձր է, ցածր է կոռուպցիայի մակարդակը և ավելի զարգացած 
են ֆոնդային շուկաները: 2008թ. նույն հեղինակները արդեն 1960-2007թթ. 
ընդգրկումով տվյալների բազայի թարմացված և ընդլայնված հրապարակ-
ման մեջ ևս, սերտ կապ են տեսնում երկրների հարստության և ֆինանսա-
կան համակարգերի զարգացվածության ու խորության միջև: Նշվում է, որ 
միջինից ցածր  շնչային եկամուտ ունեցող երկրները գերազանցում են 
զարգացած երկրներին միայն դրամական փոխանցումներով և օֆշորային ու 
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ներքին դեպոզիտների հարաբերակցությամբ1: 1980-ական թվականներից 
ֆինանսական համակարգի և տնտեսության փոխազդեցությունը մտավ նոր՝ 
հետարդյունաբերական փուլ, ինչը ենթադրում է դրամական ռեսուրսների և 
դրանց շրջանառությունը ապահովող ֆինանսական ինստիտուտների ու ազ-
գային ֆինանսական համակարգերի նկատմամբ որակապես նոր պահանջ-
ների ձևավորում: 

2008-2009թթ. գլոբալ ռեցեսիան և COVID-19-ով պայմանավորված ճըգ-
նաժամը, բացասական ազդեցություններով հանդերձ, սոսկ արագացրին 
տնտեսությունների հետարդյունաբերականացումը և թվային տնտեսության 
փուլ թևակոխումը: Թվային տնտեսության համար բնութագրական է տնտե-
սության ոչ հիարխիկ-ցանցային կառուցվածքը,  արժեքի ստեղծման միջնորդ 
օղակների բացառումը, կապիտալի բարձր մոբիլությունը և ստարտափ նա-
խագծերին հակվածությունը, շուկայի թվային հարթակների և ծառայություն-
ների աճը, թվային արժույթների կիրառումը: 

1980-ականներից լուրջ փոփոխություններ են արձանագրվել նաև մի-
ջազգային ֆինանսական շուկաներում, ինչը հաճախ բնութագրվում է որպես 
համաշխարհային ֆինանսական հեղափոխություն: Համաշխարհային ֆի-
նանսական համակարգի և ֆինանսական շուկաների վերջին տասնամյակ-
ների` ֆինանսական գլոբալացման, արժեթղթավորման, ֆինանսական ինժե-
ներիայի  միտումներին ավելացել են նորերը, որոնցից կարելի է առանձնաց-
նել ապամիջնորդայնացումը (disintermediation) քրաուդֆանդինգը, ֆինանս-
ների թվայնացումը և ֆինթեք-ի զարգացումը: 

G-20-ի կողմից 2009թ. հիմնադրված Ֆինանսական կայունության խոր-
հըրդի (Financial Stability Board, FSB) ՛՛Ոչ բանկային ֆինանսական միջնոր-
դության գլոբալ մոնիթորինգի մասին զեկույցում՛՛ (19 հունվարի 2020 թ.) 
2018թ. ավարտին գլոբալ ֆինանսական ակտիվները կազմել են 378,9տրլն. 
դոլար: Տվյալները վերաբերում են 29 պետությունների (իրավառեժիմների) 
ֆինանսական ակտիվներին, որոնց բաժին է ընկնում համաշխարհային ՀՆԱ-
ի ավելի, քան  80%-ը:  
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Աղյուսակ 1. Համաշխարհային ֆինանսական ակտիվների կառուցվածքը, 
2018թ. 1 

 2018թ. տրլն. 
դոլար 

Ֆին. ակտիվների 
կառուցվածքը,% 

2018թ. աճը, 
% 

Ընդհանուր ֆինանսական  
ակտիվներ 

378,9 100 1,4 

Կենտրոնական բանկեր 30,1 7,9 2,5 
Բանկեր 147,9 39,0 2,8 

Հանրային ֆինանսական 
ինստիտուտներ 

17,3 4,6 3,2 

Ոչ բանկային 
ֆինանսական 

ինստիտուտներ 

183,7 48,5 -0,1 

 

Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ ոչ բանկային ֆինանսական ակ-
տիվները բաժինը՝ 183,7տրլն. դոլար,  գերազանցում է բանկային ակտիվ-
ներին, թեև 2018թ. նկատվել է նվազում: Ոչ բանկային ակտիվները գերա-
զանցապես ներկայացված են ապահովագրական ընկերությունների, կենսա-
թոշակային ֆոնդերի, ներդրումային ֆոնդերի ակտիվներով: Ֆինանսական 
դեզինտերմեդիացի ոչ ինստիտուցիոնալ դրսևորումներից է քրաուդֆանդին-
գը (crowdfunding): Այն մարդկանց համախմբված գործունեությունն է, որոնք, 
որպես կանոն, համացանցի միջոցով ինքնակամ միավորում են իրենց գու-
մարները կամ այլ ռեսուրսներ, որպեսզի աջակցեն այլոց՝ սկսել որևէ գոր-
ծունեություն: Այդ առումով քրաուդֆանդինգը  ֆինանսական կոոպերացիայի 
թվային տարբերակ է:  

Ֆինթեքը (fintech) տերմին է, որն օգտագործվում է ֆինանսական տեխ-
նոլոգիաների ոլորտում գործող ընկերությունների նկարագրման համար: Այն 
վերաբերում է հիմնականում փոքր սկսնակ ընկերություններին, որոնք նորա-
րարական տեխնոլոգիական լուծումներ են մշակում ֆինանսների ոլորտում: 
Սովորաբար առանձնացնում են ֆինթեք-ի հետևյալ սեգմենտները. թվային 
վճարումներ, այլընտրանքային ֆինանսավորում, այլընտրանքային վարկա-
վորում, անձնական ֆինանսներ: Կանխատեսվում է, որ 2021թ. ֆինթեքի ա-
ռավել զարգացած թվային վճարումների (digital payments) ոլորտում վճարում-
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ները կկազմի շուրջ 6,7տրլն. դոլար, ընդ որում 2,9տրիլյոն միայն Չինաս-
տանում: 2021-2025թթ. կանխատեսվող 12% միջին տարեկան աճի դեպքում, 
2025թ. թվային վճարումները կկազմի ավելի, քան  10,5տրլն. դոլար 1:  

Ֆինանսական համակարգի և տնտեսության համեմատաբար նոր ուղ-
ղություն է հակաճգնաժամային փոխազդեցությունը: Զարգացած երկրների 
մեծ մասում այն ավելի հաճախ հանգում է բոլոր հնարավոր գործիքներով 
իրացվելիության նկատմամբ բնակչության, բիզնեսի և տնտեսության կարիք-
ների բավարարմանը: Այսպես Covid-19 շոկի հետ կապված գործիքների բազ-
մազանությունը հանգում է պետական ոլորտի ձեռնարկությունների ուղղակի 
ֆինանսավորումից, վարկերի պետական երաշխավորումից,  համավարակից 
տուժած ոլորտների անմիջական աջակցությունից մինչև բնակչությանը միա-
նվագ դրամական հատկացումները, բիզնեսին հարկային արձակուրդները, ոչ 
մեծ ձեռնարկություններին արտոնությունների տրամադրումը և այլը: Նախ-
նական գնահատականների համաձայն պանդեմիայի ֆինանսատնտեսական 
հետևանքների դեմ պայքարելու համար կառավարությունները արդեն տրա-
մադրել են 12 տրլն. դոլար, ընդ որում այդ ավելի, քան 50%-ը բաժին է ընկ-
նում ԱՄՆ-ին և Եվրոմիությանը2: Միայն Գերմանիայում Բունդեստագի կող-
մից հաստատված պաշտոնական փաթեթը կազմում է 1,3 տրլն. եվրո: Ինչ-
պես նկատում է Գերմանիայի ֆինանսների նախկին նախարար(2009-2017) 
Վոլֆգանգ Շոյբլեն Գերմանիայում առաջին անգամ պետական պարտքը 
աճում է վարկյանում ավելի, քան 10 000եվրո(11 900 դոլար), ավելի արագ, 
քան 2008-2009թթ գլոբալ ճգնաժամի ժամանակ: Շոյբլեն գտնում է, որ 
անգամ մաստրիխտի չափանիշների բավարարող, բարձր կայուն ֆինանսա-
կան համակարգ ունեցող Գերմանիայում կարող է առաջանալ ՛՛պարտքային 
պանդեմիայի՛՛ ռիսկ3:  

2008-2009 թվականներից ՛՛քանակական մեղմացման՛՛ բազմատրիլյոն  
ֆինանսական ներարկումներով ռեկորդներ սահմանող ԱՄՆ-ի պարագայում՝ 
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26.04.2021թ. դրությամբ, ազգային պարտքը 28,2 տրլն դոլար է կամ ՀՆԱ-ի 
130,11%-ը: Համեմատության համար 2000թ. պարտք/ՀՆԱ-ն  58,21% էր 1: 

 

Գծապատկեր 1. ԱՄՆ ԴՊՀ հաշվեկշիռը 2020 մարտ- 2021 ապրիլ, տրլն. 
դոլար2: 

Բ. Քլինթոնի վարչակարգում տնտեսական խորհրդատուների խորհրդի 
անդամ Նուրիել Ռուբինին և այլ տնտեսագետներ հետպանդեմիայի 
առանձնացնում են նաև սոցիալական բևեռացման խորացման ռիսկը, բարձր 
ինֆլացիայի վտանգը և բնականաբար ֆոնդային բորսաներում ՛՛ֆինանսա-
կան պղպջանկերի՛՛ առաջացումը, հնարավոր նոր ճգնաժամային փլուզումը3: 

2020թ. համավարակը և արցախյան պատերազմը հերթական անգամ  
ի ցույց դրեցին Հայաստանի տնտեսության հետամնաց ագրո-հումքային 
բնույթը, զարգացման ներուժի բացակայությունը, տնտեսության բարձրտեխ-
նոլոգիական և զարգացման անվտանգային անհրաժեշտությունը: Տնտեսու-
թյան վերափոխումը պահանջում է զգալի ֆինանսական ռեսուրսների ներ-
գրավում, ինչը անհնար է առանց ֆինանսական համակարգի արմատական 
վերափոխման և մենաշնորհային բանկային մոդելից հրաժարման: 2021թ. ՀՀ 
վարկանիշ/ տո-կոսադրույք հարաբերակցության առումով եվրոպարտատոմ-
սերի հաջող տեղաբաշխումը և 750 000 մլն. դոլարի ներգրավումը փաստում 
է, որ խնդիրը ոչ թե ֆինանսների սղության, այլ ռազմավարական նպատակ-
ների, ֆինանսների արդյունավետության և հասցեականության մեջ է:  



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Սուրեն ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Ֆինանսական համակարգի և տնտեսության փոխազդեցության հիմքերը 

և հնարավոր ռիսկերը 

Բանալի բառեր. տնտեսություն, ֆինանսական համակարգ,  փոխազդեցություն, 
ֆինանսական հեղափոխություն, պանդեմիա 
 
2008-2009թթ. գլոբալ ռեցեսիան և Covid-19-ի շոկը նորից օրակարգային 
դարձրեց տնտեսության հետ ֆինանսական համակարգի փոխազդեցության, 
ֆինանսական համակարգի կայունության հիմնահարցերը:  Հակաճգնաժա-
մային քաղաքականության նախնական արդյունքները վկայում են, որ ոչ այն-
քան կարևոր է ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը՝ բանկային կամ 
ֆոնդային, որքան զարգացվածության աստիճանը, ինստիտուցոնալ միջավայ-
րը և նորամուծական ներուժը: Ակնհայտ է, որ Հայաստանի ֆինանսական 
համակարգը չի բավարարում այդ պահանջներին: 

  ,  , ,  , 
. 

Key words: Economy, financial system, interaction, financial revolution, pandemic 
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՄԱՍՆԻԳԱՏԱԿԱՆ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ 
 

Աշոտ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ,  
ՀՀ ՊԿԱ պատվավոր պրոֆեսոր 

 
Բանալի բառեր. պետական ծառայող, «մասնագիտական կրթություն», մեթոդ, 

«մասնագիտական դաստիարակություն», ուսուցում, մասնագիտական զարգացում, 
մշակույթ, պրեֆեսիոնալ(մասնագիտական) զարգացում, միջազգային փորձ, 

սկզբունք  

Բաժին I. Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարա-

կության սկզբունքների, գործընթացի բնույթի ու կառուցվածքի շուրջ 

Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարակության գործ-
ընթացն այսօր՝ նորացվող աշխարհում հանդես է գալիս առաջնային տեղում: 
Հաշվի առնելով պետական կառավարման գործընթացների նկատմամբ աշ-
խարհում տեղի ունեցող փոփոխությունները և պետական ծառայողների մաս-
նագիտական դաստիարակությանը ներկայացվող նորովի պահանջները, մեզ 
մոտ ծնվեց այս աշխատանքի ներկայացման գաղափարը:  

Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարակության գործ-
ընթացում նորագույն տեխնոլոգիաների պարտադրված կիրառման անհրա-
ժեշտությունը, նոր սերնդի դասընթացավարների՝ «պատրաստողների» ձևա-
վորման  խիստ կարևոր և արմատավորվող անհրաժեշտությունն արդեն կա-
յացած փաստ է: Երբ աշխարհը, ուզի թե չուզի, անցում է կատարում դաս-
տիարակության հեռավար(ինտերակտիվ) ձևերին, երբ՝ ցավոք սրտի, կրճատ-
վում է մարդկային ուղղակի շփումը «դաստիարակողի» և ունկնդիրների միջև, 
գտնում ենք, որ կարևոր է ներկայացնել (հիշեցման կարգով) պատմությամբ և 
պրակտիկ կյանքում փորձարկված այն մեթոդները, որոնց կիրառումը նոր 
սերնդի դասընթացավարների հնարավորություն կտա ապահովել պետական 
ծառայողների մասնագիտական արդյունավետ դաստիարակությունը: Աշխա-
տանքում ներկայացվում են այն մոտեցումներն ու սկզբունքները, որոնք հիմ-
նըված են մարդկության գիտական մտքի վրա և վաղուց արդեն փորձարկվել 
են կիրառական պրակտիկայում: Կարծում ենք, որ մարդկային կյանքի և պե-
տության կենսագործունեության ցանկացած իրավիճակում և պայմաններում  
դաստիարակության գործը պետք է իրականացվի հիմնարար սկզբունքներով 
ու մեթոդներով, որոնք շարադրված են բազմաթիվ մասնագիտական աշխա-
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տություններում: Սույն աշխատանքը չի հավակնում լինել միակ հնարավոր և 
ամբողջական ճշմարտություն:  

Առաջին հայացքից թվում է, որ «մասնագիտական կրթության» և  «մաս-
նագիտական դաստիարակության» հասկացությունների բովանդակության 
միջև տարբերություն չկա: Սակայն դա առաջին հայացքից է, քանի որ աշ-
խարհն արդեն իսկ տարանջատում է «նեղ» մասնագիտական պատրաստ-
վածության բովանդակությունը(էությունը)՝ մասնագիտական առարկաների 
ուսուցումը քննարկվող խնդրից, որը դիտարկում է անձի՝ իր կողմից մաս-
նագիտական պատրաստվածության գիտելիքահենք կարողությունների –
կյանքի կոչման գաղափարա-արժեքային հմտություններն ու մոտեցումները: 

Մասնագիտական դաստիարակությունն անձի՝ ինքնուրույն և կամավոր 
ընտրած մասնագիտությամբ գործունեության գաղափարա-արժեքային սկըզ-
բունքներով պատրաստմանն ուղղված գործընթաց է: Մասնագիտական դաս-
տիարակության նպատակները բազմաթիվ են, սակայն իրենց հիմքում դը-
րանք ունեն համընդհանուր եզրեր, ինչպես, օրինակ՝  

մասնագիտական իդեալներին (կատարելատիպերի, մտատիպարների) 
և արժեքներին տիրապետում, 

հոգևոր հարստացում, հոգևոր մոտիվացիայի և հետաքրքրությունների 
ընդլայնում, 

բարոյական և գեղագիտական զգացմունքների հարստացում, 
կիրառական հմտությունների ձևավորում, ինքնադրսևորման փորձի և 

սովորույթների բնազդորեն ընկալման զարգացում և այլն: 

Մասնագիտական դաստիարակության կարևոր պայման է ոչ միայն 
որոշակի մասնագիտական գիտելիքներին և հմտություններին տիրապետու-
մը, այլև մարդու (պետական ծառայողի) անձնային կողմնորոշվածությունը: 
Մասնագիտական դաստիարակության գործընթացը զուգորդվում է մշակու-
թա-մարդաբանական մոտեցման հետ: 

Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարակության հիմ-
նական բաղադրիչներից են, օրինակ՝  

1. Ապագա մասնագետի (պետծառայողի) հոգևոր մշակույթը, այդ 
թվում՝ 
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Զգացմունքային (հուզական) դաստիարակությունը, որը ներառում 
է անձի անհատական հատկությունների(օրինակ, հոգևոր ոգևորվածության, 
կարեկցանքի, բարեգթության, անկեղծության, ազնվության, զսպվածության 
և այլնի) ձևավորումը: 

Էկոլոգիական (բնապահպանական) դաստիարակությունը, որն 
ուղղված է բնապահպանական մտածողության և բնության մեջ վարքի 
հմտությունների, բնության պահպանության և պաշտպանության ցանկության 
ձևավորմանը: 

2. Քաղաքացիական և ազգային դաստիարակությունը, այդ թվում՝ 
հայրենիքի և նրա պատմության հանդեպ հարգանքի և սիրո 

դաստիարակումը, 
սեփական ժողովրդի պատմության, լեզվի, ավանդույթների 

նկատմամբ հարգանքի և սիրո դաստիարակումը, 
երկրի օրենքների, մարդու իրավունքների և անձի ազատությունների 

պահպանման նկատմամբ գիտակցական վերաբերմունքի ձևավորումը, 
ակտիվ քաղաքացիական դիրքորոշման զարգացումը,  
նոր պայմաններին հարմարվելու ունակության ձևավորումը: 

3. Ներկայիս և ապագա պետծառայողի բարոյա-գեղագիտական 
մշակույթի դաստիարակությունը, այդ թվում՝ 

հոգևոր արժեքների, իմաստասիրության, նրբանկատության, 
ներդաշնակության մշակույթի որակի ձևավորումը,  

անձի, գեղագիտական իդեալների ու վարքի հատկությունների 
ձևավորումը,  

պետծառայողի մասնագիտական էթիկայի (վարվելակերպի, 
վարվելակարգի) ձևավորումը:  

Ներկայիս և ապագա պետծառայողի «մասնագիտական մշակույթը» 
փոխկապակցված է կրթական և մասնագիտական գործունեության հետ: 
Պետծառայողի կողմից մասնագիտական մշակույթին տիրապետելու համար 
անհրաժեշտ են մասնագիտական գիտելիքներ, որոնց կարևոր բաղադրիչ-
ներն են անձի մտահորիզոնի և աշխարհայացքի, ինտելեկտուալիզմի1 և 

1 Փիլիսոփայական իդեալիստական ուսմունք է, որն առաջին պլան է մղում մտքի` 
ինտելեկտի միջոցով ճանաչողությունը և այն տարանջատում է զգայական ճանաչո-
ղությունից ու պրակտիկայից: 
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մասնագիտական համոզմունքների ընդլայնումը: Անձի (պետծառայողի) մաս-
նագիտական որակները սովորաբար ներկայացվում են այնպիսի հատկու-
թյուններով, ինչպիսիք են կոմպետենտությունը1, պրոֆեսիոնալ (մասնագի-
տական) հմտությունը2, կիրառման մշակույթը, պատասխանատվությունը, 
ինքնակրթությունը և այլն: Այսպիսով, մասնագիտական դաստիարակությու-
նը բաղկացած է բաղադրիչների համադրությունից, որոնցից յուրաքանչյուրը 
կարևոր է պետական ծառայողի անհատականության ձևավորման և դաս-
տիարակության համար: 

Պետական ծառայողի պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) 

դաստիարակության սկզբունքները 

Պետական ծառայողի պրոֆեսիոնալ (մասնագիտական) դաստիարա-
կության սկզբունքներն այն հիմնարար գաղափարներ են, որոնց վրա հիմ-
նըվում են դաստիարակման գործընթացի բոլոր մասնակիցները: Մասնագի-
տական դաստիարակության նպատակները դառնում են հասանելի, երբ կազ-
մակերպվող դաստիարակության գործընթացը հիմնվում է որոշակի սկըզ-
բունքների վրա՝ 

Սոցիալական կողմնորոշման սկզբունքը, որն ենթադրում է ունկըն-
դըրի գործունեության սոցիալական ակտիվության զարգացում: Սոցիալական 
կողմնորոշման սկզբունքը հիմնված է հասարակության և ընդհանուր առ-
մամբ՝ պետության զարգացման ռազմավարության վրա: Այն նպատակ ունի 
բավարարել պետական համակարգի՝ պետծառայողներով հագեցման պա-
հանջը (կարիքը):  

Մասնագիտական դաստիարակության հումանիստական կողմնո-
րոշման սկզբունքը ենթադրում է հարգանք յուրաքանչյուր ունկնդրի անձի և 
նրա մասնագիտական ընտրության նկատմամբ:  

Մասնագիտական ուսուցման և դաստիարակության միասնության 
սկզբունքը ենթադրում է դաստիարակության և ուսուցման գործընթացների 
միասնություն և փոխկապակցում. ցանկացած դաստիարակություն փոխկա-
պակցված է ուսուցման (պատրաստման) հետ և՝ հիմնված է դրա վրա: Միա-

1 Ձեռնհասություն, իրազեկություն, գիտակություն, իրավասություն, լիիրավություն: 
2 Գործնական հմտությունները ներառում են ճանաչողական, կազմակերպչական, 
հաղորդակցական և այլ բաղադրիչներ: 
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ժամանակ, ուսուցման գործընթացն անհրաժեշտություն ունի դաստիարակ-
վածությամբ  ամրապնդման: 

Անհատական-անձնային կողմնորոշման սկզբունքը: Դաստիարակ-
ման գործընթացը պետք է կողմնորոշված լինի յուրաքանչյուր ունկնդրի ան-
հատական հնարավորությունների(ունակությունների և կարողությունների) և 
կարիքների վրա: Դրանից ելնելով՝ անհրաժեշտ է ընտրել կրթության առավել 
արդյունավետ մեթոդները, ձևերը և միջոցները՝ հիմք ընդունելով պատմու-
թյան յուրաքանչյուր փուլում պետության և պետական կառավարման համա-
կարգի զարգացման առանձնահատկությունները: 

Մասնագիտական դաստիարակության մեթոդներն ու 

իրականացման  եղանակները, դրանց դասակարգումը 

Դաստիարակության մեթոդը՝ դաստիարակության  խնդիրները լուծելու 
նպատակով դասընթացավարի («մանկավարժի») և ունկնդրի միջև մաս-
նագիտական փոխգործակցությունն է: Դաստիարակության մեթոդը բաղկա-
ցած է իրականացման առանձին եղանակներից: Մեթոդի և իրականացման 
եղանակի միջև եղած սահմանը շարժունակ է. որոշակի պայմանների առ-
կայության դեպքում մեթոդը կարող է վերածվել եղանակի, իսկ եղանակը՝ 
մեթոդի: Մեթոդը կրում է հիմնական բեռը, իսկ իրականացման եղանակը` 
օժանդակող: 

Մեթոդների դասակարգումը ենթադրում է մեթոդի առանձնացում ըստ 
որոշակի չափանիշի: Դաստիարակաության մեթոդների դասակարգումը հիմ-
նըված է մանկավարժական ներազդեցության բնույթի վրա: Ըստ այդ դասա-
կարգման տարբերակվում են համոզելու, պահանջելու, մարզելու, խրախու-

սելու մեթոդներ: 

Ինտելեկտուալ դասակարգումը հիմնված է անձնային հատկություննե-
րի վրա, որտեղ առանձնացվում է մեթոդների 2 խումբ. 

1.  Հայացքներին, տեսակետներին, համոզմունքներին, շարժառիթ-

ներին, վարքագծի սովորույթներին ուղղված մեթոդներ, որոնք հանդիսա-
նում են դաստիարակության հիմնական մեթոդներ, որոնք ունեն որոշիչ դեր 
պե-տական պաշտոնյայի՝ որպես անձ դաստիարակության գործում(դրական 
օ-րինակ, խրախուսանք և այլն): 

2.  Մեթոդներ, որոնք օգտագործվում են անձի անհատական կառուց-

վածքային բաղադրիչների շտկման և  բարելավման համար: Այս մեթոդնե-
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րի խումբը կատարում է կարգավորող և ուղղիչ դեր (հավանություն, քննա-
դատում, վերահսկում և այլն): 

Կախված ուղղվածությունից, համընդհանուր ընդունված դասակարգ-

մամբ մեթոդների ամբողջ բազմազանությունը սովորաբար բաժանվում է 3 
խմբի՝ 

I.  Անհատի (պետծառայողի) գիտակցության ձևավորման մեթոդներ: 
II.  Գործունեության կազմակերպման և սոցիալական վարքի փորձի 

մեթոդները: 
III. Գործունեության շահադրդման և վարքագծի ձևավորման մեթոդներ: 
Առանձին դիտարկենք վերը նշված մեթոդներից յուրաքանչյուրը: 
I. Անհատի (պետծառայողի) գիտակցության ձևավորման մեթոդները 

Ա) Համոզման մեթոդը տրամաբանական դատողության, մտքային եզ-
րահանգման գործընթաց է՝ հիմնված գիտակցության և վարքի միասնության 
սկզբունքի վրա: Գիտակցությունը՝  որպես գիտելիք, որպես աշխարհի մասին 
գաղափարների համախումբ, որոշում է վարքը և ձևավորվում է դրանում:  

Մեթոդը ենթադրում է «դաստիարակողի» կողմից որոշակի ծավալի տե-
ղեկությունների տրամադրում և՝ ունկնդրի գիտակցված վերաբերմունք դրա 
նկատմամբ: Համոզման հիմնական նպատակը բարոյական գիտելիքների, 
գաղափարների, պատկերացումների, իդեալների(կատարելատիպերի, մտա-
տիպարների) և զգացմունքների ձևավորումն է: Այն հիմնված է ունկնդիրների 
ինտելեկտի վրա, ներազդում է նրանց կյանքի փորձառության ձևավորման 
վրա, որի ընթացքում ունկնդիրները հասկանում, գնահատում և վերաիմաս-
տավորում են իրենց տեսակետները, հայացքները, դիրքորոշումները: Հա-
մոզման մեթոդը հաճախ դառնում է ինքնահամոզման մեթոդ: Ունկնդիրների՝ 
արտաքին աշխարհի մասին հայացքների համակարգը ձևավորվում է դասա-
խոսությունների, զրույցների, բանավեճերի և ներշնչման միջոցով: 

Համոզումը սովորաբար լրացվում է ներշնչմամբ: 
Բ) Ներշնչման մեթոդը` գիտակցության(զգացմունքների հուզական բա-

ղադրիչի) վրա ազդելու մեթոդ է: Այն խոսքի, գործողությունների և արտա-
հայտիչ շարժումների օգնությամբ կատարվող այնպիսի ներգործություն է, 
որը շրջանցելով ներշնչվողի գիտակցությունն ու կամքը՝ հանգեցնում է նրա  
համար ցանկալի գործողությունների, մտքերի, մտապատկերների և հա-
մոզմունքների առաջացման։ 
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Ներշնչումն իրականացվում է ինչպես վերբալ1, այնպես էլ ոչ վերբալ մի-
ջոցներով2 (ինտոնացիա, դեմքի արտահայտություններ, ժեստեր): Ներշնչման 
հիմքում ընկած է վստահությունը և ստացվող տեղեկատվության նկատմամբ 
քննադատող վերաբերմունքի նվազեցումը: Պետք է հիշել, որ մատուցվող տե-
ղեկատվությունը հիմնավոր ներառվում է մարդու գիտակցության մեջ: 

Գ) Դրական (գովելի, ընդօրինակելի) օրինակի վրա դաստիարակման 
մեթոդը օգտագործվում է ունկնդիրների մոտ նրանց անձնային 
հատկություն-ների բարելավման կարիք առաջացնելու նպատակով: 
Դաստիարակման գոր-ծընթացում «դաստիարակողը» հիմնվում է 
գիտնականների, գրողների և հե-րոսների կատարած ցանկացած դրական 
օրինակների վրա: Օրինակների վը-րա դաստիարակության իրականացումը 
հիմնված է որևէ մարդու օրինակին՝ վարքին (շարժումներին, 
գործողություններին, արարքներին) հետևելու վրա: Դ) Պատմողական մեթոդը փաստական նյութի նկարագրական կամ 
պատմողական ձևով ներկայացումն է, որը մեծ նշանակություն ունի կողմնո-
րոշման կազմակերպման գործում: Այս մեթոդի օգնությամբ դասընթացավա-
րը («դաստիարակողը») կարող է առաջացնել դրական զգացմունքներ (կա-
րեկցանք, հպարտություն), ինչպես նաև բացասական զգացողություններ 
(զայրույթ, ցասում): Պատմելու օգնությամբ բացահայտվում է բարոյական և 
գաղափարական նորմերի էությունը և իմաստը: 

Ե) Զրույցի մեթոդը դաստիարակության երկխոսական՝  հարց ու պա-
տասխանի մեթոդ է, որի նպատակն իրադարձությունների, հասարակական 
կյանքի երևույթների  գնահատման մեջ ունկնդիրներին ներգրավելն է և, դրա 
հիման վրա որոշակի երևույթների, մարդկանց և նորմերի նկատմամբ նրանց 
մոտ դրական վերաբերմունքի ձևավորումն է: Զրույցի բովանդակությունը 
պետք է լինի համահունչ ունկնդրի ունեցած կյանքի և աշխատանքային փոր-
ձի, նրա գործունեության հետ: 

Զ) Դասախոսության մեթոդը ենթադրում է սոցիալական, քաղաքական 
և այլ բովանդակության որոշակի խնդրի էության պատկերավոր նկարագրու-
թյուն: Միջնադարյան ավանդական դասախոսության կառուցվածքը բաղկա-

1 Վերբալ հաղորդակցությունը հնչյունների և/կամ բառերի միջոցով գրավոր կամ 
բանավոր ինքնարտահայտվելու կարողությունն է։ 
2 Ոչ վերբալ հաղորդակցությունը ոչ-լեզվական՝ տեսողական, լսողական, հոտառա-
կան, շոշափողական, ֆիզիկական և այլ ազդանշանների միջոցով տեղեկատվության 
փոխանցման գործընթացն է։ 
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ցած էր չորս մասից: Առաջին մասը ներառում էր դասախոսի կողմից դաս-
ընթացի՝ մատուցվող նյութի բարձրաձայն ընթերցանությունը: Դրան հաջոր-
դում էր քննարկման ենթակա տեքստի պարզ մակարդակով վերլուծումը (di-
visio textus1). Այնուհետև տեղի է ունենում խնդրի լուծման համար ներկա-
յացվող առաջարկությունների քննարկում: Վերջին մասը նվիրվում էր իրա-
կան կամ մտացածին բանավեճի միջոցով ներկայացված նյութի հատկապես 
կարևոր կողմերին2: 

Է) Բանավեճի մեթոդը (լատ. Discussio՝ քննարկում) խնդրի քննարկումն 
է,  որն ուղղված է ճշմարտությանը հասնելուն՝ ճշմարտությունը վեր հանելուն:  

Քննարկման կարևոր բնութագիրը փաստարկելիությունն է: Վիճահա-
րույց խնդիր քննարկելիս յուրաքանչյուր կողմ, ընդդիմանալով արտահայտ-
ված կարծիքին, փաստարկում է իր դիրքորոշումը: Այս մեթոդի կիրառման 
նախապայմանը որոշակի հարցերում այլընտրանքային տեսակետների առ-
կայության ապահովումն է:  

II.  Գործունեության կազմակերպման և սոցիալական վարքի փորձի 

կուտակման դաստիարակման մեթոդներ 

Գործունեության կազմակերպման և սոցիալական վարքի փորձի 
կուտակման դաստիարակման մեթոդներից են.  

Ա) Ընտելացման (վարժեցման) մեթոդը, որի նպատակը բազմակի 
կրկնօրինակվող գործողությունների միջոցով հմտությունների, ճիշտ վարքի, 
դրական սովորությունների զարգացումն է: Ընտելացումը, ըստ էության, վար-
քի սովորական ձևերի վերածման նպատակով գործողությունների կանոնա-
վոր կատարման կազմակերպումն է: 

Բ) Վարժանքի մեթոդը որոշակի գործողությունների և արարքների 
բազմակի կրկնությունն է` դրանք սովորության մակարդակի հասցնելու նպա-
տակով: Միևնույն և միանման գործողությունների կրկնությունը պայմաններ է 
ստեղծում ճիշտ սովորություններ ձևավորելու համար: Լայն իմաստով՝ դա 
սոցիալական չափանիշներին համապատասխան գործողությունների իրակա-

1 Տրամասություն (անգլ.՝ ֆր. բացի տրամասություն տերմինից հա-
յերենում օգտագործվում են նաև քննախոսություն կամ խոսույթ բառեզրերը) ընդհա-
նուր իմաստով նշանակում է հաղորդակցության գործընթաց կամ խոսքային գոր-
ծողություն: 
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նացման և արարքների համար պայմաններ ստեղծող կյանքի և գոր-ծունեու-
թյան կազմակերպումն է:  

Գ) Դաստիարակող իրավիճակների մեթոդը բնական կամ միտումնա-
վոր ստեղծված վիճակ(իրավիճակ, միջավայր) է, որում ունկնդիրները պար-
տավորված են գործել որոշակի ձևով:  

Դ) Հանձնարարությունների մեթոդը որոշակի սոցիալական և/կամ 
պետական նշանակության՝ նախապես ձևակերպված աշխատանքների իրա-
կանացման և արդյունքների համար պատասխանատվության ենթարկելու 
նպատակով ունկնդրին որոշակի գործառույթների լիազորումն է: 

III.  Գործունեության իրականացմանը շահադրդելու և 

հարաբերությունները խթանելու մեթոդները 

Պետական ծառայողի ակտիվության խթանման մեթոդների նպատակը 
այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, երբ յուրաքանչյուր ունկնդիր ձգտում է 
ցույց տալ իր կարողություններն ու ունակությունները, հասնել առավել բարձր 
արդյունքների, քան՝ մյուսները: Այս մեթոդները արտացոլում են գործունեու-
թյան անհրաժեշտության կարիքա-խթանող(մոտիվացիոն, շահադրդող) բա-
ղադրիչները՝ արարքին հավանություն տալը կամ դատապարտելը, որոնցով 
ձևավորվում է վարքը(վարքագիծը): Այս մեթոդների հոգեբանական հիմքը 
հանդիսանում են ունկնդրի ապրումները1, ինքնագնահատումը, արարքի ըն-
կալումը: Այս մեթոդների խումբը ներառում է՝ 

1 «Սուբյեկտիվ երևույթ, գիտակցության հատկանիշ հանդիսացող արտացոլման հո-
գեբանական ձև», «Սուբյեկտի կողմից զգացմունքային ցանկացած վիճակ և իրա-
կանության ընկալում, որն ուղղակիորեն հառնում է իր մտքում»,  «Հույզերով ուղեկըց-
վող զգացողություն», «Գիտակցված զգացմունքային հուզական վիճակ, որն առաջա-
նում է նշանակալից օբյեկտիվ իրադարձության արդյունքում», «Մարդու մարմնի ար-
ձագանքը արտաքին կամ ներքին գրգիռներին» և այլն:// Այս մասին առավել ման-
րամասն տես Ֆ.Ե.Վասիլյուկի, Ռ.Ս.Նեմովի, Մ.Ի.Դյաչոնկոյի, Լ.Ա.Կանդիբովիչի, 
Լ.Մ.Վեկերի և այլոց աշխատություններում: Տես նաև՝ 
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Ա) Պատժելը՝ բացասական գնահատման արտահայտություն է, վարքի 
սոցիալական  նորմերին հակասող գործողությունների և արարքների դատա-
պարտումն է, որն էլ ստիպում է ունկնդրին գործել ընդունված նորմերին համա-
պատասխան: Այս մեթոդը շտկում է պահվածքը, հնարավորություն տալիս 
հասկանալ թույլ տված սխալն ու դրա տեղը, առաջացնում է մեղքի, ամոթի, 
անհանգստության, դժգոհության զգացում: Այս ամենը նպաստում է վարքի դը-
րական փոփոխությանը: Մեթոդի կիրառումը (պատիժը) պետք է լինի արժանի 
և ունկնդրի գործողությունների անխուսափելի հետևանք: Այն չպետք է կրի 
հաճախակի բնույթ, հակառակ դեպքում այն կկորցնի իր դաստիարակչական 
ուժը. անհրաժեշտ է պահպանել պատժի կիրառման չափի զգացումը: 

Բ) Խրախուսելը` մարդու կամ մարդկանց խմբի որակների, գործողու-
թյունների ճանաչման, վարքի դրական հավանությանն արժանացնելու ար-
տահայտումն է: Այն առաջացնում է բավարարվածության զգացում, ինքնա-
վըստահություն, խթանում է ունկնդրին բարելավել իր պահվածքը և վարքը: 
Խրախուսանքը ամրապնդում է դրական սովորությունները և հմտություննե-
րը, առաջացնում է դրական հույզեր, վստահություն է ներշնչում սեփական 
ուժերին: Խրախուսման ձևերի շարքում կարելի է ընդգծել գովասանքը, 
երախտագիտությունը, պարգևատրումը: Այս մեթոդը հանդիսանում է պատժի 
համակարգը հավասարակշռող մեթոդ: 

Գ) Մրցակցության մեթոդը հիմնվում է ունկնդիրների առաջնորդության 
ձգտման վրա, թույլ է տալիս ձևավորել մրցակցությանը պատրաստ անհատա-
կանություն: Մրցակցությունը կարող է տեղի ունենալ աշխատանքի նկատմամբ 
բարեխիղճ վերաբերմունքում, արտաքին տեսքում, կարգապահությունում և 
այլն: Մրցակցություն չի կարելի անցկացնել ուսման առաջադիմության բնագա-
վառում` ուսանողների ուսման ունակությունները համեմատելու տեսքով, քանի 
որ յուրաքնչյուրն ունի իրեն հատուկ ունակություններ: 

ԲԱԺԻՆ II. Անձի (պետծառայողի) «բազային կուլտուրան 

(մշակույթը)», դրա հիմնական բաղադրիչների շուրջ 

Անձի «բազային կուլտուրան» (մշակույթը) հասարակության կողմից ըն-
դունված անձի հոգևոր, բարոյա-էթիկական և վարքի իրավական նորմերի     
էտալոնն1 է: Անձի «բազային կուլտուրան(մշակույթը)» արտահայտում է մար-

1 Ստանդարտ, համեմատության չափանիշ: 
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դու զարգացման և ինքնադրսևորման(ինքնիրացման) մակարդակը, վերա-
բերմունքը շրջապատի հանդեպ:  

Կոմպիտենցիան1 դա անձնային հատկություններն ու վերաբերմունքն է, 
որոնք արտահայտում են այս կամ այն ոլոտում  մարդու գործունեության 
ունակությունները: 

Անձի «բազային կուլտուրայի»(մշակույթի) դաստիարակության բաղկա-
ցուցիչներից են. 

քաղաքացիական և հայրենասիրական,  
բարոյական, 
մտավոր աշխատանքի և գիտական աշխարհայացքի, 
աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության, 
էկոլոգիական, 
իրավագիտակցության և հակակոռուպցիոն և այլն: 

Ա) Անձի քաղաքացիական կերպարի(քաղաքացիականության) և  

հայրենասիրական դաստիարակությունը. 

Քաղաքացիականության և հայրենասիրության դաստիարակությու-

նը՝ մարդու մեջ բարձր հայրենասիրական գիտակցության, հայրենիքի հան-
դեպ հավատարմության զգացմունքի և քաղաքացիական պարտքի վեհ գա-
ղափարների ձևավորումն ու արմատավորումն է:  

Քաղաքացիականությունն ու հայրենասիրությունը ներառում են փոխ-
շաղկապված այնպիսի  բարոյական զգացմունքներ և վարքագիծ, ինչպիսիք 
են սերը հայրենիքի նկատմամբ, սեփական ժողովրդի և ազգի ավանդույթ-
ներին հետևելն ու դրանց զարգացումը, հարազատ երկրի ավանդույթների 
հարգումն ու ամրապնդումը, խիզախությունը, այլ երկրների ու ժողովուրդ-
ների մշակութային ավանդութների հարգումը և այլն:  

Հայ ազգի և ժողովրդի համար քաղաքացիականությունը, դա՝ 
հայ հասարակության նպատակային գաղափարների համակարգի մի-

ջոցով ազգային ինքնագիտակցության, քաղաքացիական պարտքի, արժա-

1 Տերմինն օգտագործվում է ՀՀ օրենսդրության մեջ: Տես, օրինակ, «Հանրային 
ծառայության մասին» ՀՀ օրենք, հ. 18: 
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նապատվության, պատասխանատվության, սոցիալական ակտիվության ձե-
վավորվածությունն է,  

իրավունքների և պատասխանատվության իրացման միջոցներին, ի-
րավական մշակույթի հիմունքներին, զարգացման «հայկական մոդելի» ա-
ռաջնահերթություններին տիրապետելը, 

քաղաքացիական, քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական և իրավական 
գիտելիքների անհրաժեշտ և բավարար մակարդակով տիրապետումն ու դը-
րանց իրացման աստիճանը: 

Քաղաքացիականության դաստիարակման կարևորագույն նպատակնե-
րից մեկը՝ անձի մեջ կարգապահության դաստիարակումն է: Բնականաբար, 
անձի կայացվածությունն իր հերթին, որոշվում է հասարակության իրավա-
կան, քաղաքական, բարոյական կուլտուրայի(մշակույթի) մակարդակով: 

Բ) Բարոյական դաստիարակությունը մարդու էության վրա անընդ-
հատ դաստիարակող ներազդեցության իրականացումն է, ուղղված բարոյա-
կան որակների՝ հումանիզմի1, պատասխանատվության, վարքի բարձր մշա-
կույթի ձևավորմանը, համամարդկային արժեքների ընկալմանն ու դրանց 
պահպանման ձգտմանը, գիտական աշխարհայացքի կայունության ամրա-
պընդմանը և այլն: Մարդու բարոյական կայացման բարձրագույն մակար-
դակի ապահովման համար նրա վարքի հիմքում մշտապես պետք է ընկած 
լինեն «որն է ճիշտ և ինչը՝ սխալ» բարոյական նորմերի մասին գիտելիք-
ներին տիրապետումը: 

Գ) Անձի մտավոր աշխատանքի և գիտական աշխարհայացքի 

դաստիարակում 

Անձի մտավոր աշխատանքի մշակույթի ձևավորումը(դաստիարակումը) 
ընդհանուր առմամբ նպատակաուղղված է անձի ճանաչողական կարիքների 
և հետաքրքրությունների բավարարմանը՝ ինքնակատարելագործմանը:   

1 Հումանիզմը՝ 1) ուրիշներին ուղղված բարոյական որակն է,  բնութագրում է մարդու՝  
այլ մարդկանց հետ իր անմիջական հարաբերություններում իրացվող հատուկ աշ-
խարհայացքը, 2) աշխարհընկալումը, այլ մարդու՝  որպես հասարակության մեկ այլ 
հավասար անդամի նկատմամբ հարգանքը, ընկերասիրությունն ու բարիկամեցողու-
թյունը, օգնելու պատրաստակամությունը, 3) հանդուրժողականությունն և մեծահո-
գությունը, այլ անձի թույլ կողմերը, դժվարությունները հասկանալու ունակությունն է: 
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Մտավոր դաստիարակությունն ուղղված է անհատի մտավոր (ինտե-
լեկտուալ1)  մշակույթի,  ճանաչողական դրդապատճառներին, մտավոր ուժի, 
մտածելակերպի  զարգացմանը: Այն իրականացվում է աշխարհայացքի ձևա-
վորման հետ սերտ միասնության մեջ և պետք է լուծի այնպիսի խնդիրներ, 
ինչպիսիք են, օրինակ, գիտելիքների ձևավորումը՝ որպես մտավոր աճի պայ-
ման, մտավոր   հմտությունների տիրապետումը, գիտական աշխարհայացքի 
ձևավորումը և այլն: 

Մեկնարկային հայեցակարգային հարցը «ինտելեկտուալ» հասկացու-
թյան բովանդակության հստակեցումն է, քանի որ ինտելեկտուալի դերում 
կարող է միաժամանակ հանդես գալ ցանկացած՝ որոշակի «էթնիկ, կենսա-
կերպ, փիլիսոփայություն, մասնագիտական զբաղմունք ունեցող» անձ (պե-
տական ծառայող, վարձու աշխատող, հասարակական-քաղաքական գործիչ, 
ձեռներեց, և այլն): Պարզ է, որ ինտելեկտուալիզմը դուրս է գալիս գիտակա-
նության սահմաններից: 

Ինտելեկտուալ մշակույթը բովանդակային առումով բարդ հասկացու-
թյուն է: Դարաշրջանի մտավոր մշակույթը բազմաշերտ է: Այն և «էլիտար» և 
մասնագիտական մշակույթն է, հասարակության տարբեր մակարդակներում 
տեղ գտած գաղափարները: Ինտելեկտուալ մշակույթը բաղկացած է առաջ-
նային միջոցներից՝ մտածողության, ընթերցանության, գրելու և խոսելու ձևե-
րը ներառող հաղորդակցման լեզուներից և միջոցներից: Մտավոր մշակույթն 

1 Ինտելեկտ (լատ.՝  - զգայություն, ընկալում, ըմբռնում, հասկացում, ողջա-
մտություն), հոգեկանի հատկություն, որը հնարավորություն է տալիս հարմարվել նոր 
իրադրություններին, սովորել փորձի հիման վրա, հասկանալ և կիրառել վերացական 
հայեցակարգերը, սեփական գիտելիքներն օգտագործել շրջապատող միջավայրը ղե-
կավարելու համար: Ինտելեկտը անձի՝ դժվարությունները ճանաչելու և հաղթահարելու 
ընդհանուր կարողությունն է: Այն միավորում է անձի իմացական գործընթացները` 
զգայությունն, ընկալումը, հիշողությունը, մտածողությունը, երևակայությունը:// Տես 
աղբյուրները՝
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ունի հաղորդակցական բնույթ, իսկ դրա առավել արտահայտման ձևը նրա 
«սոցիալական շրջանառությունն»1 է: 

Յուրաքանչյուր դարաշրջանում, հասարակության գոյության պայմաննե-
րի փոփոխմանը զուգահեռ, յուրահատուկ ձևերով են բացահայտվում մարդու 
բնույթն ու հնարավորությունները2, արտաքին աշխարհի հետ նրա հարաբե-
րությունները, սոցիալական փոխազդեցությունները, արժեքային կողմնորո-
շումը, ճանաչողական առաջնահերթությունները, գերիշխող գաղափարները 
և մշակույթի զարգացման առաջատար միտումները: 

Ինտելեկտուալ զարգացման հետ զուգահեռ և սերտ կապակցված ըն-
թանում է մարդու գիտական աշխարհայացքի ձևավորման գործընթացը: 

Աշխարհայացքը՝ աշխարհի և նրանում իր ուրույն տեղի մասին մարդու 
հայացքների ամբողջական համակարգ է: Այն ներկայացնում է մարդու հաս-
կացողությունն ու զգացմունքային գնահատումը, նրա գործունեության նշա-
նակությունը, մարդկանց գիտա-փիլիսոփայական, քաղաքական, բարոյական 
համոզմունքների և իդեալների(պատկերակերպերի) համադրությունը: Աշ-
խարհայացքի ձևավորման վրա ազդող գործոնների շարքին են դասվում, օ-
րինակ, սոցիալ-տնտեսական միջավայրը, պետական քաղաքականությունը և 
գաղափարախոսությունը, գիտության, տեխնիկայի, կրթության, մշակույթի 
զարգացումը և այլն: 

Դ) Անհատի աշխատանքային և մասնագիտական գործունեության 
դաստիարակությունն ընդգրկում է դաստիարակության գործընթացի աշ-
խատանքային գործողությունները, գործնական հարաբերությունները ձևավո-
րող կողմերը: Դաստիարակության գործընթացում աշխատանքային գործու-
նեությունը հանդես է գալիս և՛ որպես անձի զարգացման առաջատար գոր-
ծոն, և՛ որպես աշխարհի ստեղծագործաբար տիրապետման ձև, և՛ որպես 
ընդհանուր կրթության անբաժանելի բաղադրիչ: Աշխատանքային և մասնա-
գիտական դաստիարակության նպատակներից  ու խնդիրներից են անձի 
զարգացումն ու աշխատանքային գործունեությանը նրան նախապատրաս-

1 «Պատմական մշակույթ» հասկացության բովանդակության ըմբռնման ենթատեքս-
տում տերմինը կիրառել է բրիտանացի պատմաբան Դ. Վուլֆը: // Տես՝
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տումը (կատարելագործումը), աշխատանքային գործունեության նկատմամբ 
բարեխիղճ, պատասխանատու և ստեղծագործական վերաբերմունքը, մաս-
նագիտական փորձի կուտակումը՝ որպես մարդու ամենակարևոր պար-
տականությունների կատարման պայման: 

Վերոնշյալ խնդիրները լուծելու համար օգտագործվում են տարբեր մե-

թոդներ և կիրառվում բազմաթիվ միջոցներ, օրինակ՝ 
որոշակի գործառնություններ կատարելու համար աշխատանքային 

հմտությունների (ընթերցելու, միտքը շարադրելու, համակարգչային գիտելիք-
ների և այլն) զարգացման համար մարզում, 

մասնագիտական գործունեության կազմակերպման տեխնոլոգիա-
ների և մեթոդների ուսուցանում, 

վերահսկողություն ժամանակի և այլ ռեսուրսների ծախսման նկատ-
մամբ,  

աշխատանքի արդյունքների հաշվառում և գնահատում (առաջա-
դրանքի որակի, կատարման ժամկետների և ճշգրտության) և այլն: 

Այս առումով կարևոր նշանակություն ունի ընտրած մասնագիտության 
նկատմամբ վստահության ամրապնդումը, որին կարելի է հասնել գիտելիքնե-
րի խորացման և դաստիարակության միջոցով:  

Մասնագիտական դաստիարակությունն օգնում է ընտրած մասնագի-
տության զարգացմանը, որի շարքում իրենց կարևոր տեղն ունեն կառուց-
վածքային այնպիսի բաղադրիչներ, ինչպիսիք են, օրինակ, մասնագիտական 
իրազեկումը (տեղեկացվածությունը), մասնագիտական նկարագրությունը, 
մասնագիտական խորհրդատվությունը, մասնագիտական հարմարեցվածու-
թյունը և այլն: 

Մասնագիտական իրազեկումը (տեղեկացվածությունը) ունկնդրին 
զինում է ընտրած մասնագիտության սոցիալ-տնտեսական և հոգեբանական-
ֆիզիոլոգիական պայմանների վերաբերյալ առաջնային գիտելիքներով և 
փորձով: Մասնագիտական կրթության վերջնական փուլում հիմնական ուշա-
դրությունը սևեռվում է  տվյալ ժամանակում առավելագույն անհրաժեշտու-
թյուն ունեցող պետծառայողների վերապատրաստման խթանմանը: 

Վերոնշյալի արդյունավետ իրականացման համար բացառիկ դեր ունի  

մասնագիտության նկարագրությանը: Մասնագիտության նկարագրությու-
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նը որոշակի աշխատանքի տեսակի(մասնագիտության) համապարփակ, հա-
մակարգված, բազմակողմանի ներկայացումն է, որը պետք է ներառի մաս-
նագիտության մասին հետևյալ տեղեկությունները. 

1. տվյալ մասնագիտությամբ հնարավոր աշխատանքի հիմնական տե-
սակները, 

2. ընդհանուր և հատուկ գիտելիքները, հմտությունները, 
3. մտավոր և հոգեֆիզիոլոգիական գործընթացների առանձնահատկու-

թյունները (հիշողություն, ուշադրություն, մտածողություն, խոսք, հուզական-
կամային ոլորտ, անհատական տիպաբանական հատկություններ, հոգնա-
ծություն, դիմացկունություն և այլն): 

Ե) Անհատի էկոլոգիական մշակույթի դաստիարակելու նպատակը 
«էկոլոգիական անհատականության» ձևավորումն է: Էկոհամակարգային 
անձն ունի էկոկենտրոն (բնապահպանական) գիտակցության տեսակ, երբ՝ 

մարդը հոգեբանորեն ներառվում է բնության աշխարհում, 
մարդը բնությունից մեկուսացված չէ, այլ հանդիսանում է բնապահ-

պանական հարաբերությունների բարդ համակարգի տարրերից մեկը. նրա 
ցանկացած գործողություն կարող է ունենալ անկանխատեսելի՝  էկոհամա-
կարգի հավասարակշռությունը խաթարող հետևանքներ: Էկոհամակարգային 
անհատը ձգտում է շրջակա միջավայրի նկատմամբ լինել զգույշ և չափավոր, 
քանի որ «բնություն նետված» մարդկային գործունեության թափոնները չեն 
անհետանում առանց հետքի, այլ այս կամ այլ կերպ վերադառնում են  մար-
դուն և կործանարար ազդեցություն թողնում նրա օրգանիզմի վրա: 

«Բնության աշխարհը» ոչ միայն նյութական ռեսուրսների աղբյուր է, 
այլև գործոն է մարդու անձնական և հոգևոր զարգացման համար: 

Բնապահպանական դաստիարակության գլխավոր խնդիրն անհատի 
մեջ շրջակա միջավայրի գիտակցական ընկալման ձևավորումն է: Այս ընդհա-
նուր խնդիրը կոնկրետացվում է բնապահպանական դաստիարակության 
երեք հիմնական խնդիրների մակարդակում. 

1) Բնապահպանական պատկերացումների ձևավորում, ինչը հնարավո-
րություն է տալիս մարդուն իմանալ, թե ինչ է կատարվում «բնության աշ-
խարհում», մարդու և բնության միջև, և ինչպես պետք է վարվել շրջակա մի-
ջավայրի նպատակահարմարության տեսանկյունից: 
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2) Բնության նկատմամբ համապատասխան վերաբերմունքի դաստիա-
րակում, ինչը որոշում է բնության հետ փոխգործակցության նպատակների 
բնույթը, դրա դրդապատճառները, այս կամ այն վարքային ռազմավարու-
թյունը ընտրելու պատրաստակամությունը, այլ կերպ ասած, խթանում է շըր-
ջակա միջավայրի նպատակահարմարության տեսանկյունից գործելը: 

3) Բնության հետ փոխգործակցության ունակությունների և հմտություն-
ների (տեխնոլոգիաների) համակարգի ձևավորում. հասկացողությունն ու 
ձգտումը բավարար չեն, եթե նա չկարողանա դրանք իրականացնել իր գոր-
ծողությունների համակարգում: 

Զ) Իրավագիտակցության և հակակոռուպցիոն դաստիարակություն 

Դաստիարակությունը հանդիսանում է անկյունաքար կոռուպցիայի դեմ 
պայքարի գործում: Անհրաժեշտ է մշտապես դաստիարակել և հասարակու-
թյան մեջ ամրապնդել անկաշառության մշակույթը, խթանել ազնվության, 
ինքնատիրապետման և պետական կարգապահության ոգու հաստատումը 
պետական ծառայողների մտածողության մեջ: 

Օրենսդրության կոլեկտիվ ուսումնասիրության մշտական կազմակեր-
պումը առաջնային դեր է խաղում ամբողջ հասարակության և հատկապես՝ 
պետծառայողների իրավական իրազեկման բարձրացման գործում, ամրա-
պընդում է քաղաքացիների իրավագիտակցությունը: Պետծառայողները նախ 
պետք է դաստիարակվեն ամբողջականության ոգով՝ նախքան իրենց պաշ-
տոնները ստանձնելը: 

Վերոգրյալի կազմակերպված իրականացման մեջ իր կարևորագույն 
տեղն ու դերը ունի հաղորդակցությունը, ինչը հանդիսանում է մարդու պո-
տենցիալ հնարավորությունների իրացման և ողջ հոգեկան ոլորտի զարգաց-
ման «միջանցիկ մեխանիզմ»: Հաղորդակցությունն էական ազդեցություն է ու-
նենում հոգեբանական գործընթացների և վիճակների վրա. բարելավվում է 
տեղեկատվության ընդունումն ու վերարտադրությունը, ավելանում է մտածո-
ղության ակտիվությունը, ձևավորվում են ավելի հզոր ընդհանրացումներ, ձե-
վավորվում են մարդուն հատուկ հույզեր և այլն: Գրականության մեջ1 հաղոր-
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դակցությունը(շփումները) սահմանվում է որպես անհատի սոցիալական զար-
գացման և դրա արդյունավետ գործունեության միջոց և պայման և դիտարկ-
վում է որպես՝  

 մարդու զարգացման հիմնական պայման, 
 անհատականության զարգացման կարևորագույն գործոն, 
 մարդկային գործունեության հիմնական տեսակներից մեկը, որն 

ուղղված է այլ մարդկանց միջոցով ինքն իրեն ճանաչելուն և գնահատելուն, 
 մարդու կյանքի հիմնական պայմանը և հիմնական եղանակը, 
 մարդկանց փոխգործակցությունը, որոնք ուղղված են համակարգված  

և միասնական ջանքերով ընդհանուր արդյունքի հասնելուն: 

Մարդկանց հաղորդակցության ընթացքում զարգացող հարաբերու-
թյունները դառնում են ինքնաճանաչման կարևորագույն գործիք:  Շփումների 
անհրաժեշտությունը բխում է մարդու՝ այլ մարդկանց իմանալու և գնահա-
տելու ցանկությունից և, նրանց միջոցով և նրանց օգնությամբ` ինքնաճա-
նաչման և ինքնագնահատման: Մարդիկ իրենց և մյուսների մասին իմանում 
են կենսագործունեության տարբեր տեսակների շնորհիվ, քանի որ մարդը 
դրսևորվում է դրանցից յուրաքանչյուրում և դրա իրականացման ընթացքում: 

ԲԱԺԻՆ III. Պատրաստողի (մանկավարժի) մասնագիտական 

զարգացման մակարդակները. հմտություն, վարպետություն, 

ստեղծագործականություն, նորարարություն 

Մանկավարժական գործունեության տիրապետումը կարող է ունենալ 
տարբեր մակարդակներ: Կա պարզապես հմուտ ուսուցիչ, որը պարզապես 
դաստիարակում և ուսուցանում է մասնագիտական պարզագույն մակարդա-
կով, և կա ուսուցիչ, որը ցույց է տալիս մանկավարժական հմտություններ ու 
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վարպետություն՝ դրանով իսկ իր աշխատանքում հասնում է բարձր արդյունք-
ների: Շատ ուսուցիչներ, բացի վարպետությունից, ցույց են տալիս մանկա-
վարժական ստեղծագործականություն և իրենց մոտեցումներով հարստաց-
նում ուսուցման և դաստիարակության մեթոդիկան: Կան նաև մանկավարժ-
նորարարներ, ովքեր իրականացնում են իրական մանկավարժական «հայտ-
նագործություններ», նոր ուղիներ են բացահայտում դաստիարակության և 
ուսուցման մեջ, հարստացնում են մանկավարժական տեսությունը: 

Մանկավարժական հմտությունը պատրաստողի (մանկավարժի) ար-
հեստավարժության հիմքն է, առանց որի անհնար է աշխատել: Ուսուցչի նը-
ման արհեստավարժությունն իր մեջ ներառում է առարկայի մանրակրկիտ ի-
մացությունը, հոգեբանական և մանկավարժական տեսության խորը տիրա-
պետումը, դաստիարակության և ուսուցման հմտությունների համակարգը և 
զարգացած մասնագիտական և անձնական հատկությունները և որակները, 
որոնք էլ թույլ են տալիս իրականացնել ուսուցումն ու դաստիարակությունը: 
Այն հիմնված է բավարար տեսական և գործնական պատրաստության վրա:  

Պատրաստողի (մանկավարժի)  մասնագիտական աճի հաջորդ քայլը 
մանկավարժական վարպետությունն է: Այն ուսուցչի կրթա-դաստիարակ-
չական գործունեության որակական բնութագիրն է, որը դրսևորվում է գործ-
նականում հոգեբանական և մանկավարժական տեսության կիրառման մե-
թոդների և տեխնիկայի հատուկ կիրառմամբ՝ ապահովելով ուսումնա-դաս-
տիարակչական գործընթացի բարձր արդյունավետությունը: Սովորական 
մանկավարժական հմտությունից վարպետությունը տարբերվում է նրանով, 
որ դա նրա ավելի կատարյալ մակարդակն է, օգտագործվող մեթոդների բար-
ձըր կատարելությունը, և հաճախ՝ դրանց յուրահատուկ համադրությունը: 
Իհարկե, մանկավարժական հմտություններ զարգացնելու համար ուսուցիչը 
պետք է ունենա անհրաժեշտ ներազդող ձայն, լսողություն, արտաքին հմայք 
և այլն:  

Մանկավարժական ստեղծագործականություն: «Ստեղծագործություն» 
հասկացությունը կապված է «նոր մշակութային և նյութական արժեքների» 
ստեղծման հետ՝ աշխատանքի և զբաղմունքի տարբեր ոլորտներում ինքնու-
րույն ստեղծագործական գործունեության հետ:  Մանկավարժական ստեղ-
ծագործականությունը պարունակում է նորույթի որոշակի տարրեր, բայց ա-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

մենից հաճախ այս նորույթը ասոցացվում է ոչ այնքան դասավանդման և 
դաստիարակության նոր գաղափարների և սկզբունքների առաջխաղացման 
հետ, որքան ուսմնա-դաստիարակչական աշխատանքի մեթոդների փոփո-
խության, դրանց արդիականացման հետ: Այս առումով այն նման է ռացիո-
նալացմանը, ինչը տարածված է արտադրության մեջ: Ռացիոնալիզատորը չի 
ստեղծում արմատապես նոր բան, այլ միայն բարելավում է առկա տեխնոլո-
գիան և դրանով իսկ դրսևորում է նոր տեսակի ստեղծագործականություն: 
Այն բնութագրվում է ուսումնա-դաստիարակչական գործունեության մեջ որո-
շակի մեթոդական փոփոխությունների ներդրմամբ, դասավանդման և կրթու-
թյան մեթոդների և տեխնիկայի ռացիոնալիզացիայով: 

Պատրաստողի (մանկավարժի) մասնագիտական գործունեության բար-
ձըրագույն մակարդակը «մանկավարժական նորարարությունն» է, որը գալիս 
է լատ. novator, որը նշանակում է նորարարացնող, անձ, ով գործունեության 
որոշակի ոլորտում ներկայացնում  և իրականացնում է նոր, առաջադեմ սկըզ-
բունքներ, գաղափարներ և տեխնիկա: Սահմանումը օրգանապես ներառում է 
ուսուցման և դաստիարակության գործընթացում նոր, առաջադեմ գաղա-
փարների, սկզբունքների, տեխնիկայի ներդրում, էապես փոփոխում և բարե-
լավում դրանց որակը: Օրինակ՝ ուսանողների «ստեղծագործական առաջա-
դրանքների հանձնարարման» եղանակը: Դրա էությունն այն է, որ ուսուցիչը 
ուսանողներին տալիս է (իմ օրինակով) բազմազան ստեղծագործական առա-
ջադրանքներ տարբեր թեմաներով ... ինձ նման ... Այս առաջադրանքների 
կատարումը կամավոր բնույթ է կրում, և յուրաքանչյուր ուսանող ընտրում է իր 
համար առաջադրանք՝ իր հակումների համաձայն: Զբաղվելով առաջադրան-
քով, նրանք աստիճանաբար որոշում են իրենց հետաքրքրությունը, զարգաց-
նում են իրենց ունակություններն ու տաղանդները: Յուրաքանչյուր ուսանողի 
համար կազմվում է «Ստեղծագործական գիրք», որում գրանցվում է ավարտ-
ված աշխատանքը, և որով քիչ թե շատ հավանական է դատել նրանց հա-
կումներն ու ստեղծագործական հակումները և հետագա աշխատանքներ ի-
րականացնել դրանց զարգացման ուղղությամբ: Գնահատվում է կեցվածքը, 
խոսելու և արտահայտվելու ձևը, առոգանությունը, լսարանը «տանելու-գե-
րելու» ունակությունը և այլն... Այս տեխնիկան իսկապես նորարարական է և 
լրջորեն փոխում է դասավանդման տեխնոլոգիան:  

 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Աշոտ ԶԱԼԻՆՅԱՆ 

Պետական ծառայողների մասնագիտական դաստիարակության շուրջ 
Բանալի բառեր. պետական ծառայող, «մասնագիտական կրթություն», «մասնա-
գիտական դաստիարակություն», ուսուցում, մասնագիտական զարգացում, մշակույթ, 
պրեֆեսիոնալ(մասնագիտական) զարգացում, միջազգային փորձ, մեթոդ, սկզբունք: 
 

Աշխատանքում քննարկվում են պետական ծառայողների մասնագիտական 
դաստիարակության գործընթացի, «մասնագիտական կրթության» և  «մաս-
նագիտական դաստիարակության» հասկացությունների բովանդակային, 
դաստիարակության ու ուսուցման գործընթացների ամբողջական ցիկլի ա-
ռանձնահատկությունները, մեթոդներն ու սկզբունքներոը: Ուսումնասիրվել 
են պետծառայողի գիտակցության ձևավորման մեթոդները, անձի 
(պետծառայո-ղի) «բազային կուլտուրան(մշակույթը)» և դրա հիմնական 
բաղադրիչները: Ա-ռանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվել 
դաստիարակության գործում այն իրականացնող մասնագետներին 
ներկայացվող պահանջներին, դաստիա-րակողի մասնագիտական 
զարգացման մակարդակների վերլուծությանը:  

 : , , ,  , 
 ,   ,  

, ,  

Key words: upbringing, training, education, government, civil servant, professional development, 
continuous professional development, international experience, methodology 
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Օգտագործված գրականություն 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
 

Կարեն ՍԱՐՈՅԱՆ 

ՀՀ ՊԿԱ ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, աճի գործոններ, գյուղատնտեսություն, 
արտադրություն, ՀՆԱ 

 
Տնտեսական աճը պետությունների զարգացման պատմության մեջ ու-

նեցել է կարևորագույն դեր՝ իր ազդեցությունը թողնելով ինչպես տնտեսա-
կան հարաբերությունների կազմակերպման, այնպես էլ երկրներում բնակչու-
թյան կենսամակարդակի վրա: Տնտեսագիտական գրականության մեջ՝ որ-
պես տնտեսական աճի շարժիչ ուժեր, ամենահաճախը դիտարկվում են ար-
տադրական գործոնների (աշխատանք, կապիտալ) արդյունավետ օգտագոր-
ծումը և արտադրության մեջ տեխնոլոգիական առաջընթացը: Առավելապես 
առաջին բաղադրիչի վրա շեշված արտադրությամբ տնտեսական աճի ռազ-
մավարությունը, ըստ ժամանակակից ընկալման, «բիրտ ուժով» ձեռքբերված 
տնտեսական աճն է, որը որակապես ստորադասելի է տեխնոլոգիական 
փոփոխությունների ընդունմամբ ձեռք բերված տնտեսական աճին: Հայտնի 
տնտեսագետ-տեսաբան Ռոբեր Սոլոուն 1950-ականներին ցույց տվեց, որ 
ԱՄՆ-ում և այլ արդյունաբերական երկներում տեխնոլոգիական նորամուծու-
թյուններն (ինովացիաները) առավել կարևոր դեր ունեն արտադրության ծա-
վալների մեծացման գործում, քան վերոնշյալ «բիրտ ուժով»՝ օգտագործվող 
ռեսուրսների գերօգտագործումը1: Մինչ օրս տնտեսական աճի ապահովման 
մեջ տեխնոլոգիական առաջընթացի դերը շարունակում է մնալ տնտեսա-գի-
տության ուշադրության կենտրոնում: 

Տնտեսական աճի գիտական մոտեցմամբ ուսումնասիրության առաջա-
մարտիկներից է ֆրանսիացի տնտեսագետ Ֆրանսուա Քենեն, ով իր հայտնի 
«Տնտեսական աղյուսակում» ցույց տվեց տնտեսության կազմակերպման իր 
տեսլականը՝ մեծ կարևորություն վերագրելով տնտեսական մրցակցությանը և 
տնտեսական գործակալների համագործակցությանը: Ըստ Քենեի մոդելի՝ 
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ագրարային հատվածում (սեկտորում) ձևավորված հավելյալ արժեքը հանդի-
սանում է համախառն պահանջարկի վրա ազդող որոշիչ ուժ և տեխնոլո-
գիական նորամուծությունները, որոնք արվում են այդ վերջին հատվածում, 
հանդիսանում են տնտեսական աճի սնուցիչը։ 

Հետագայում Ադամ Սմիթն իր «Ազգերի հարստություն» աշխատությու-
նում մերժեց ագրարային հատվածի ունեցած նշանակության բացառիկությու-
նը՝ շեշտը դնելով արտադրությանը մասնակից աշխատուժի վրա՝ համարե-
լով, որ և՛ գյուղատնտեսական, և՛ արտադրական հատվածներն ունեն բացա-
ռիկ կարևորություն ամբողջական պահանջարկի ձևավորման վրա: Ի հավե-
լում դրան, Սմիթը նշեց, որ առկա է դրական կապվածություն տնտեսության 
տարբեր հատվածների մեջ և մեկի ընդլայնումը տանում է մյուսի ընդյալն-
մանը և հակառակը 1: Սմիթի տեսության մեջ տնտեսական աճի մեկ այլ կա-
րևոր գործոն է համարվում կապիտալի կուտակումը, որը միտված է խթանել 
շուկայի ընդլայնումը, երբ ներդրումներն ուղղվում են տնտեսության առավել 
արգասաբեր ճյուղեր: Սմիթը տնտեսական աճի ապահովման գործում նաև 
կարևորում էր ազատ առևտրի դերը՝ շեշտելով, որ ֆիրմաները և երկրները 
կշահեն այն ապրանքների արտադրությունից և վաճառքից, որոնց արտա-
դրության մեջ ունեն բացարձակ առավելություն: 

Անգլիացի հոգևորական և տնտեսագետ Թոմաս Մալթուսը համարում 
էր, որ տնտեսության արդյունաբերական հատվածում գործում է աճող, իսկ 
գյուղատնտեսությունում նվազող արտադրողականության օրենքը՝ համարե-
լով, որ նման տարբերության պատճառը տեխնոլոգիական առաջընթացի առ-
կայությունն է տնտեսության առաջին հատվածում և դրա բացակայությունը՝ 
երկրորդում: Մալթուսը տնտեսական աճի կարևոր գործոններից էր համա-
րում կապիտալի կուտակումը և արդյունավետ համախառն պահանջարկը: 
Նա նշում էր, որ միայն բնակչության աճը չի կարող հանգեցնել տնտեսական 
աճի և որ վերջինիս համար անհրաժեշտ է ծավալել այնպիսի տնտեսական 
քաղաքականություն, որը կբարձրացնի արդյունավետ պահանջարկի մակար-
դակը: Անգլիացի մեկ այլ խոշոր տնտեսագետ Դավիդ Ռիկարդոն, ևս հիմք 
ընդունելով գյուղատնտեսական ոլորտում արտադրողականության նվազման 
օրենքը, նշում էր, որ երկարաժամկետ հատվածում գյուղատնտեսական ապ-
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րանքների գները կաճեն, ինչը կհանգեցնի աշխատավարձի միջին մակար-
դակի բարձրացմանը՝ բարձրացնելով աշխատողների կենսամակարդակը, և 
շահույթի մարժան կմոտեցնի զրոյի արդյունաբերական հատվածում: Ռիկար-
դոն շեշտում էր, որ պետությունը պետք է ուշադրությունը բևեռի այնպիսի 
ներդրումների կատարմանը, որոնք միտված են խթանել կապիտալի կուտա-
կումը տնտեսության մեջ: Ինչպես Սմիթը և Մալթուսը, տնտեսության արդյու-
նավետ (էֆեկտիվ) կազմակերպման գործում Ռիկարդոն ևս մեծ դեր էր հատ-
կացնում տեխնոլոգիական առաջընթացի գործոնին: 

Անցյալ դարի 50-ական թվականներից քննարկման լայն առարկա դար-
ձավ տնտեսական զարգացման վերաբերյալ այն տեսակետը, որ վերջինս ի-
րենից ենթադրում է տնտեսական աճի որակապես տարբեր փուլերի հաջոր-
դականություն, որով բոլոր երկրներն անհրաժեշտաբար պետք է անցնեն: 
Նմանատիպ մոտեցման ջատագովներից էր հայտնի տնտեսագետ Ուոլտ 
Ռոստոուն, ըստ որի՝ տնտեսությունների թերզարգացած վիճակից դեպի 
զարգացած վիճակի անցումն իրենից ենթադրում է հենց այդպիսի փուլերի 
հաջորդականություն1: Տնտեսական մեխանիզմները, որոնց շնորհիվ ներ-
դրումների աճող ծավալները հանգեցնում են տնտեսական ավելի մեծ չափե-
րի աճի, իրենց նկարագրումը գտան Հարոդ-Դոմարի մոդելում, որտեղ ա-
ռանձնացված են տնտեսական աճի երեք տարբեր մակարդակներ՝ 

1) փաստացի աճի մակարդակ. սա երկրում ՀՆԱ-ի իրական աճի մա-
կարդակն է, 

2) երաշխավորված աճի մակարդակ. սա աճի այն մակարդակն է, երբ 
տնտեսությունում ողջ խնայողություններն ուղղվում են դեպի ներդրումները, 

3) բնական աճի մակարդակ. սա աճի այն մակարդակն է, որն անհրա-
ժեշտ է լրիվ զբաղվածություն ապահովելու համար: Օրինակ՝ եթե աշխատ-
ուժն աճում է տարեկան 5%-ով, ապա լրիվ զբաղբվածություն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է ապահովել տարեկան 5% տնտեսական աճ: Այս պայ-
մաններում կատարված ներդրումները հանգեցնում են տնտեսության մեջ 
կապիտալի կուտակման, ինչն էլ իր հերթին ապահովում է տնտեսական աճ: 
Հարրոդ-Դոմարի մոդելում ենթադրվում է, որ բնական աճի պայմաններում 
ներդրված կապիտալ/համախառն արտադրանք հարաբերակցությունը 
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հաստատուն մեծություն է: Հետագայում Ռոբերտ Սոլոն իր մոդելում1, ի հա-
վելում Հարրոդ-Դոմարի մոդելում դիտարկված կապիտալին, տնտեսական 
աճի գործոնների մեջ ներառեց նաև արտադրությանը մասնակից աշխա-
տուժը և տեխնոլոգիական առաջընթացը: Ըստ Սոլոյի մոդելի՝ տնտեսական 
աճը հնարավոր է դառնում հետևալ գործոնների փոփոխությունների ար-
դյունքում՝  

աշխատուժի քանակի և որակի (մասնագիտացման) բարձրացման, 
կապիտալի աճի (խնայման և ներդրման միջոցով),  
տեխնոլոգիական առաջընթացքի:  

Անցյալ դարի 60-ական թվականներից սկսեց զարգացում ստանալ տըն-
տեսական աճի կառուցվածքային փոփոխությունների մոդելը (Structural-
change theory), որը հիմնվում է այն հիպոթեզի վրա, որ որոշ տնտեսություն-
ների թերզարգացվածքության հիմնական պատճառներից մեկն առկա ռե-
սուրսների թերօգտագործումն է, ինչը պայմանավորված է տնտեսությունում 
առկա կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ գործոններով2: Կառուցվածքա-
յին փոփոխությունների մոդելը շեշտադրում է այն մեխանիզմները, որոնք հը-
նարավորություն կտան արտադրության վեկտորը տնտեսական ավանդական 
ոլորտներից (օրինակ՝ գյուղատնտեսությունից) ուղղել դեպի ավելի նորարա-
րական և բազմաճյուղ ոլորտներ (ծառայությունների ոլորտ և այլն): Ըստ մո-
դելի՝ տնտեսությունների զարգացման տեսլականը պետք է կառուցվի առաջ-
նահերթությունը տալով հետևյալ կետերին՝ 

կենսապահովման համար անհրաժեշտ ապրանքների և ծառայություն-
ների հասանելիության մակարդակի բարձրացում, 

բարձր եկատումների և նոր աշխատատեղերի ապահովման հետ մեկ-
տեղ, օրենքի գերակայության մթնոլորտի և մարդկային հիմնարար իրա-
վունքների պաշտպանության ապահովում: 

Կառուցվածքային փոփոխությունների մոդելի ամենահայտնի օրինակ-
ներից մեկը տնտեսագետ-տեսաբան Ուիլյամ Լյուիսի երկսեկտոր ավելցու-
կային աշխատուժի (Two-sector surplus labor) մոդելն է, ըստ որի գյուղատնտե-
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սական ավանդական ոլորտում առկա ավելցուկային աշխատուժի հոսքը դե-
պի ժամանակակից արդյունաբերական հատված միտված է բարձրացնել 
տնտեսության արդյունաբերականացման մակարդակը՝ հանգեցնելով տնտե-
սական կայուն զարգացման 1: 

Տնտեսական աճի չափման ամենից կիրառելի ցուցիչը մինչ օրս համար-
վում է համախառն ներքին արդյունքի եռամսյակային կամ տարեկան իրա-
կան աճի մակարդակը: Վերջինին զուգահեռ նաև լայն կիրառություն ունի մեկ 
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի համապատասխան ցուցանիշը, ինչը հնարավորություն է 
տալիս ՀՆԱ-ի հաշվարկի համատեքստում չափելու մեկ շնչին բաժին ընկնող 
արտադրանքի ծավալը: Որպես երկրների տնտեսական բարեկեցության ամ-
փոփ ցուցիչ, որոշակի կիրառություն ունի նաև Համախառն ազգային եկա-
մըտի ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է Համախառն ներքին արդյունքին ա-
վելացնելով երկրի ռեզիդենտների կողմից արտերկրում ստացած գործոնային 
եկամուտները հանած ներքին տնտեսությունում ոչ ռեզիդենտների կողմից 
վաստակած եկամուտները: Տարբեր զարգացման մակարդակներում գտնվող 
երկրներում ստեղծված համախառն արդյունքների համեմատման համար 
նշված վերջին ցուցանիշները հաշվարկվում են ըստ գնողունակության հա-
մարժեքության (Purchasing Power Parity, PPP)` բոլոր ապրանքների և ծառա-
յությունների գծով օգտագործելով միջազգայնորեն սահմանված գներ: 

Ինչպես հայտնի է, համախառն ներքին արդյունքի աճը միանշանակ 
կերպով չի հանգեցնում երկրներում բարեկեցության մակարդակի աճի: Ըստ 
սահմանման՝ ՀՆԱ-ի ցուցանիշը միայն խոսում է այն ապրանքների և ծառա-
յությունների մասին, որոնք վաճառվել են համապատասխան ժամանակա-
հատվածում համապատասխան գներով: Այդպիսով՝ ՀՆԱ-ն անտեսում է տըն-
տեսական տարում ծավալված այն բոլոր գործունեությունները, որոնք իրենց 
անհերքելի ներդրումն ունեն բնակիչների բարեկեցության մակարդակի վրա, 
մասնավորապես՝ շրջակա միջավայրի վիճակը, քաղաքացիների ֆիզիկական 
և հոգեկան առողջության մակարդակը, եկամտի բևեռացվածության մակար-
դակը և այլն2: Երկրներում բարեկեցության ապահովման համար անհրաժեշտ 
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նշված կետերի ներառման համար կան մշակված մի շարք ՀՆԱ-ին փոխա-
րինիչ ցուցանիշներ, որոնք բացի արտադրական ծավալների քանակական 
ցուցանիշներից, իրենց մեջ ներառում են նաև կյանքի որակի վրա ազդող այլ 
բաղադրիչներ: Այդպիսի ցուցանիշներից են  

Առաջընթացի իրական ցուցիչը (Genuine Progress Indicator, GPI)։ 
Մարդկային ներուժի զարգացման համաթիվը (ինդեքսը) (Human 

Development Index, HDI)։ 
Համախառն կայուն զարգացման արդյունքը (Gross Sustainable 

Development Product, GSDP)։ 
Ներառական աճի հայեցակարգը։ 

Առաջընթացի իրական ցուցիչը, ի թիվս ՀՆԱ-ի հաշվարկում տեղ գը-
տած բաղադրիչների, իր մեջ ներառում է նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական և 
շրջակա միջավայրի վիճակը նկարագրող այնպիսի ցուցանիշներ1, ինչպիսիք 
են՝ 

եկամտային անհավասարությունը,  
շրջակա միջավայրի աղտոտվածության աստիճանը,  
բնակչության կրթական ցենզը,  
ռազմական ծախսեր/ համախառն արտադրանք հարաբերակցությու-

նը և այլն։ 

Մարդկային ներուժի զարգացման համաթիվը (ինդեքսը) հիմնվում է 
այն ենթադրության վրա, որ միանշանակ չէ այն մոտեցումը, որ տնտեսական 
աճը հանգեցնում է երկրի բնակչության բարեկեցության մակարդակի աճի: 
Այն հաշվարկում ներառում է ինչպես բնակչության եկամուտների մակար-
դակը (մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի ցուցանիշը ըստ գնողունակության համարժե-
քության), այնպես էլ կյանքի որակի վրա ազդող մի շարք գործոններ, ինչ-
պիսիք են՝ 

կյանքի միջին տևողությունը, 
կրթության հասանելիությունը, 
առողջապահական ոլորտի ձեռքբերումները, 
երկրում իրավահավասարության ապահովման մակարդակը, 
գենդերային հավասարության մակարդակը և այլն։ 

 Առաջընթացի իրական ցուցիչը ներառում է թվով 26 ցուցանիշներ, որոնք խմբա-
վորված են ըստ 3 բաժինների՝ սոցիալական, տնտեսական և շրջական միջավայրի:
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Համախառն կայուն զարգացման արդյունքի ցուցանիշը մշակված է 
մատնանշելու համախառն սպառման այն ծավալները, որոնց կարելի է հաս-
նել՝ առանց երկրներում կյանքի որակի նվազման: Համախառն կայուն զար-
գացման արդյունքի ցուցանիշը հաշվի է առնում՝ 

արտադրության ունեցած ազդեցությունը մարդկանց առողջության, 
շրջակա միջավայրի վրա, 

ապագա սերունդների կյանքի որակը, տնտեսական զարգացման մա-
կարդակը, 

առողջապահական ոլորտում կատարվող ծախսերը և այլն։ 

Համախառն կայուն զարգացման արդյունքի ցուցանիշը հնարավորու-
թյուն է տալիս ուրվագծել գործելու այն ուղղությունները, որոնք պետք է տեղ 
գտնեն տնտեսությունների զարգացման պլաններում՝ 

կրթական բարեփոխումներ, 
տեխնոլագիական նորամուծություններին ուղղված ներդրումներ, 
ռեսուրսների օգտագործման էֆեկտիվության բարձրացմանը ուղղված 

քայլեր և այլն1։ 

Ինչպես նշված է Տնտեսական համագործակցության և զարգացման 
կազմակերպության (OECD) ներառական աճի հայեցակարգին նվիրված 2013 
թվականի գիտաժողովում՝ վերջին տասնամյակների ընթացքում շատ երկըր-
ներում տեղի ունեցած տնտեսական աճը ոչ միայն չի ուղեկցվել հասարա-
կության տարբեր խմբերի բարեկեցության համամասնական բարձրացմամբ՝ 
այլև մեծացրել է անհավասարությունը այդ խմբերի միջև2: Տնտեսական հա-
մագործակցության և զարգացման կազմակերպության (OECD) կողմից մշակ-
ված ներառական աճի հայեցակարգը ենթադրում է երկրներում եկամուտ-
ների աճին զուգահեռ նաև բարեկեցության այլ ցուցանիշների համաքայլ աճ: 
Ներառական աճի ապահովման համար մշակված ռազմավարության կետե-
րից են3՝ 

ներդրումների ավելացումը մարդկային կապիտալում,  
տնտեսությունների կառուցվածքային բարեփոխումների իրականացում, 
սոցիալական ապահով միջավայրի ապահովումը, 
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պետական ինստիտուտների կայացումը, 
պրոգրեսիվ հարկային քաղաքականությունը, 
սոցիալական բոլոր խմբերի հասարակական կյանքին ներգրավվածու-

թյան մակարդակի բարձրացումը,  
աղքատության կրճատումը և այլն։ 

Ներկայումս ՀՀ-ում տնտեսական աճի չափման համար օգտագործվում 
են ՀՆԱ-ի եռամսյակային և տարեկան իրական աճի ցուցանիշները, որոնք 
բնութագրում են երկրի տնտեսությունում համապատասխան եռամսյակում 
կամ տարում արտադրված ապրանքների ու ծառայությունների (հանած մի-
ջանկյալ սպառումը) արժեքը` նախատեսված վերջնական սպառման, կու-
տակման և զուտ արտահանման համար: ՀՆԱ-ի եռամսյակային և տարեկան 
ցուցանիշների հաշվարկի համար հիմք են հանդիսանում ՀՀ ՎԿ ամփոփ, ՀՀ 
ԿԲ և ՀՀ ֆինանսների նախարարության տվյալները: ՀՆԱ-ն հաշվարկվում է 
երեք եղանակներով` արտադրական, եկամուտների ձևավորման և եկամուտ-
ների օգտագործման (ծախսային): 

Ելնելով այն տրամաբանությունից, որ տնտեսական ակտիվության մա-
կարդակը վերջին հաշվով ազդում է տնտեսական աճի վերջնական ծավալ-
ների վրա, ՀՀ-ում տնտեսական աճի դիտարկման համար օգտագործում է 
նաև ՀՀ ՎԿ-ի կողմից հաշվարկող Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 
(ՏԱՑ), որը բնութագրում է տնտեսությունում ապրանքների և ծառայություն-
ների թողարկման ծավալների փոփոխությունը միավոր ժամանակահատվա-
ծում: Այն ընդգրկում է տնտեսական գործունեության բոլոր տեսակները և 
սկզբնապես հաշվարկվում է նախորդ տարվա միջին տարեկան գներով, ինչը 
հնարավորություն է տալիս ունենալ տվյալ ամսվա արտադրանքի թողարկ-
ման ծավալի իրական փոփոխությունը նախորդ ամսվա և նախորդ տարվա 
համապատասխան ամսվա նկատմամբ: 
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Կարեն Սարոյան 

Տնտեսական աճի հիմնախնդիրը տնտեսագիտական գրականության մեջ 

Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, աճի գործոններ, գյուղատնտեսություն, 
արտադրություն, ՀՆԱ 
 

Գրականության մեջ տնտեսական աճի վերաբերյալ կան բազմաթիվ ուսում-
նասիրություներ: Որպես համակարգված ուսմունք, տնտեսական աճի վերա-
բերյալ առաջին հիշատակումները կապված են ֆիզիոկրատների՝ մասնավո-
րապես Ֆրանսուա Քենեի հետ: Սոցիալ-տնտեսական զարգացման տարբեր 
ժամանակներում՝ որպես տնտեսական աճի գործոններ, հիմք են ընդունել 
առևտուրը, գյուղատնտեսությունը, աշխատանքը, կապիտալը, տեխնոլոգիա-
կան առաջընթացը, իսկ ներկայումս՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և 
նորամուծությունները: Տնտեսական աճի մակարդակը ցույց է տալիս երկրի 
տնտեսության կենսունակության աստիճանը: Ինչպես աշխարհում, այնպես էլ 
ՀՀ-ում տնտեսական աճի չափման ամենակիրառելի ցուցիչը մինչ օրս հա-
մարվում է համախառն ներքին արդյունքի (ՀՆԱ) իրական աճի մակարդակը: 
 

 .  ,  ,  , 
,  

Key words. economic growth, growth factors, agriculture, production, GDP 
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Armenia, Azerbaijan and Russia sign Nagorno-Karabakh 
peace deal
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Keywords: house price index, Laspeyres Price Index, house prices, real estate, price change 

Մարկ ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

44 օրյա պատերազմի ազդեցությունը Երեւանի տան գների վրա 

Բանալի բառեր. տան գների ինդեքս, Լասպերեսի գների ինդեքս, տների գներ, 
անշարժ գույք, գնի փոփոխություն 
 

Տների գների աճը նպաստում է տնտեսական բարձր աճի, մյուս կողմից ՝ 
բնակարանների գների կտրուկ անկումն ազդում է սպառողների վստահու-
թյան, շինարարության վրա և բերում է տնտեսական ցածր աճի: Իրավիճակը 
կարող է մեծապես փոխվել արտաքին ազդեցություններից՝ պատերազմից: 
Այս հոդվածը վերլուծում է 2020թ. Արցախյան պատերազմի հետեւանքով բը-
նակարանների գների փոփոխությունը: Տների գների տվյալները հավաքվել 
են առցանց մատչելի աղբյուրներից, և օգտագործվում է Լասպեյերսի գների 
ինդեքսավորումըգների փոփոխությունը հասկանալու համար: Վերլուծությու-
նը ցույց է տվել, որ 2020թ. պատերազմական շրջանի գների ինդեքսը 2019թ. 
նույն ժամանակի համեմատ նվազել է, ինչը հանգեցրել է տան գների իջեց-
մանը: 

 :    ,   ,   , 
,  .  
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Դավիթ ՔԱՐԻՄՅԱՆ  

Պարտադիր և կամավոր կուտակային կենսաթոշակային սխեմաներում 

կուտակային վճարների պետական սուբսիդավորման մեխանիզմների 

բարեփոխումները 

Բանալի բառեր. Կուտակային կենսաթոշակային համակարգ, կուտակային վճարներ, 
վճարների համաֆինանսավորում, վճարների հարկային արտոնություններ 
 

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել պարտադիր և կամավոր կուտակային 
կենսաթոշակային սխեմաներում պետության կողմից կուտակային վճարների 
սուբսիդավորման մեխանիզմների բարեփոխումների խնդիրներին: Ներկա-
յացված են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային խնայողությունների 
ներդրումից հետո Հայաստանում առկա միտումները, միջազգային կենսաթո-
շակային պրակտիկայում կենսաթոշակային խնայողությունների խթանման և 
խրախուսման ընդհանուր ուղեգիծը: Մշակվել է  պարտադիր և կամավոր 
կենսաթոշակային վճարների խթանելու քաղաքականության նոր մատրիցը:  

Keywords: funded pension system, funded contributions, co-financing of contributions, matching 
defined contribution, tax preferences on contributions, self-invested personal pension.   
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՌԻՍԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արսեն ԸՌՔՈՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ կրտսեր գիտաշխատող 
 

Բանալի բառեր. վարկային ռիսկ, ռիսկի կառավարում, դեֆոլտ, ռիսկի կառավարման 
մոդելներ 

 
Ներածություն: 
Առևտրային բանկերի վարկային ռիսկի կառավարմանը վերաբերող 

հիմնական ցուցիչները (սննկացման հավանականություն, սննկացման տևո-
ղություն, վերականգնման մակարդակ, դեֆոլտի դեպքում կրած կորուստ և 
այլն) հասկանալի կատեգորիաներ են, սակայն այս ոլորտի տեսությունը բա-
վարար չէ նշված ցուցիչներին մաթեմատիկական տեսք տալու համար, իսկ 
վարկային պորտֆելի վարկային ռիսկը ներկայացնելու համար անհրաժեշտ է 
ունենալ կոնկրետ հաշվարկներ և քանակական տվյալներ: Նման  անհրա-
ժեշտությունը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ վարկային ռիսկի հաշ-
վարկման և գնահատման ժամանակ տեղ գտած նույնիսկ փոքր շեղումները 
կարող են վերջնարդյունքում հանգեցնել բանկի վարկային պորտֆելի, ինչ-
պես նաև առանձին վարկերի վարկային ռիսկի գնահատականի մեծ տարբե-
րությունների: Նման շեղումները կարող են առաջ բերել ավելի խորը խնդիր-
ներ, որոնք կարող են շղթայական եղանակով ազդել բանկի գործունեության 
այլ ոլորտների վրա և խաթարել բանկի բնականոն գործունեությունը՝ որոշ 
դեպքերում հանգեցնելով բանկի սնանկացման1: Հետևաբար վարկային ռիս-
կի ճշգրիտ և էֆեկտիվ գնահատումը անհրաժեշտ է բանկին՝ իր բնականոն 
գործունեության ապահովման տեսանկյունից, ինչպես նաև իր գործողություն-
ների պլանավորման, իրականացման և նորմատիվներին հետևուլու տեսան-
կյունից: Այս պարագայում խնդիրը կայանում է վարկային ռիսկի ճիշտ գնա-
հատման  մեջ քանակական մեթոդոլոգիայի տեսանկյունից: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն: 
 Իրականացված հետազոտության հիմնական մեթոդաբանական հիմքն 

են հանդիսանում համեմատությունը և համակարգային մոտեցումը, որոնց 
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միջոցով ուսումնասիրելով վարկային ռիսկի գնահատման առանձին մոդել-
ները, համեմատության եզրեր են տարվում դրանց միջև, և եզրակացություն-
ներ են կազմվում ընդհանուր համակարգի արդյունավետության վերաբերյալ՝ 
առաջարկելով ներդնել նոր, ավելի ընդգրկուն և ռեսուրսախնայող մոդել, որը 
կբարձրացնի կապիտալի եկամտաբերությունը՝ միաժամանակ նախադրյալ-
ներ ստեղծելով բանկային տոկոսադրույքների նվազման համար: 

Գրականության ակնարկ: 
Կատարված աշխատանքի հիմքում ընկած են այս ոլորտում մեծ փորձ 

ունեցող հեղինակների և կազմակերպությունների կողմից իրականացված մի 
շարք ուսումնասիրություններ  և նրանց կողմից հրապարակված աշխատանք-
ներ: Մասնավորապես՝ Credit Risk Management,Ph.D  David C. Shimko Ph.D 
Peter Went (2010. The GARP Risk Series) հեղինակները ներկայացնում են 
վարկային ռիսկի գործոնները, դրանց հաշվարկման մեխանիզմները, ներկա-
յացնում են այն հիմնական մոդելները, որոնց միջոցով առևտրային բանկերը 
կարող են գնահատել և չափել վարկային ռիսկը: Այստեղ մեծ նշանակություն 
են ստանում ինչպես վարկային ռիսկի գնահատման դասական մեթոդները, 
այնպես էլ ոչ հաճախ օգտագործվող մոդելները, քանի որ ժամանակակից ֆի-
նանսական շուկան զարգանում է շատ արագ և ֆինանսական կառույցների 
համար նոր մարտահրավերներ է առաջադրում: Advanced Financial Risk 
Management: Tools and Techniques for Integrated Credit Risk and Interest Rate 
Risk Management, Donald R. Van Deventer, Kenji Imai, Mark Mesler (2013) հե-
տազոտության հիմնական նպատակն է ռիսկերի կառավարման չափման, նը-
պատակների և հեջավորման տեխնիկայի համապարփակ ռազմավարության 
սահմանումը, որոնք տարածվում են բոլոր տեսակի հաստատությունների 
վրա: Այստեղ ռիսկերի վերաբերյալ գաղափարները ստանում են ավելի ընդ-
հանրական բնույթ՝ տարածվելով ամբողջ համակարգի վրա և ներկայացվում 
է ռիսկերի նվազեցման արդյունավետ և միասնական ռազմավարություն, որը 
հնարավորություն է տալիս բանկերին ավելի արդյունավետորեն 
կառավարելու վարկային ռիսկը: Credit Risk Management: Pricing, Measure-
ment, and Modeling, Witzany (auth.) (2017. Springer International Publishing) 
հեղինակները ներկայացնում են վարկային ռիսկի կառավարման հիմնական 
և առաջադեմ մեթոդները, ուշադրություն են հրավիրում նաև ավելի քիչ հայտ-
նի մոդելների վրա՝ շեշտելով դրանց շարունակական հետազոտության ան-
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հրաժեշտությունը: Կարևոր շեշտադրում է կատարվում վեկտորային մեխա-
նիզմների(Vector Machines),նեյրալ ցանցերի (Neural Networks,) և անորոշ եզ-
րակացության (Fuzzy Inference Systems) համակարգերի վրա: Advanced credit 
risk analysis and management, Ciby Joseph (2013, Wiley) առաջ է քաշվում այն 
գաղափարը, որ վարկն օգտագործելու և արդյունք ստանալու լավագույն 
միջոցը վարկային ռիսկը հասկանալն է: Այս գաղափարի հիմքում 2008/2009 
թվականների համաշխարհային վարկային ճգնաժամի ուսումնասիրությունն 
է, որը ցույց է տվել, որ վարկային ռիսկի հիմնավոր ըմբռնումը ունի մեծ կա-
րևորություն: Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial 
Markets (Wiley Finance), John B. Caouette, Edward I. Altman, Paul Naraya-
nan, Robert Nimmo (2008) Աշխատանքում ուսումնասիրության առարկա է 
դառնում հեջ ֆոնդերի ի հայտ գալը՝ որպես հիմնական դերակատարներ և 
վարկանիշային գործակալությունների աճող ազդեցությունը: Այս հարցերի 
վերաբերյալ պատկերացում կազմելուց հետո ներկայացվում են ռիսկի կա-
ռավարման ժամնակակից արդյունավետ գործիքները և տեխնիկան:Managing 
Portfolio Credit Risk in Banks, Arindam Bandyopadhyay (2016) հնարավորու-
թյուն է տալիս պատկերացնել վարկային ռիսկի կառավարման պրակտիկայի 
տարբեր նրբությունները, որոնք բխում են աշխարհում ընդունված լավագույն 
փորձից՝ հիմնվելով դեպքերի ուսումնասիրությունների վրա, համադրելով 
դրանք  հնդկական բանկերից ստացված տվյալների հետ: Credit Risk Ma-
nagement: Basic Concepts: financial risk components, rating analysis, models, 
economic and regulatory capital, Baesens B., Van Gestel T.(Oxford University, 
2009) ֆինանսական ռիսկերի կառավարումը քննարկվում է բիզնեսի գործ-
նական ազդեցության և շահութաբերության աճող մրցակցության տեսանկյու-
նից: Ներկայացվում են բանկային համակարգում մրցակցությանը դիմակա-
յելու նոր մեխանիզմներ՝ դիտարկելով ռիսկի կառավարման համատեքստում:  

Վերլուծություն:  
Առևտրային բանկերում վարկային ռիսկի հաշվարկման համար տարբեր 

երկրներում, տարբեր բանկերում օգտագործվում են տարբեր մեթոդներ1: 
Վարկառուի սնանկացման հավանականությունը տարբեր բանկերի կողմից 
կարող է հաշվարկվել տարբեր մոդելների հիման վրա: Օրինակ ինչ որ բանկ 
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ինչ որ կազմակերպության սնանկացման հավանականությունը հաշվարկելու 
և գնահատելու համար կարող է հիմնվել պատճառահետևանքային մոդելնե-
րի, պատմական հաճախականությունների մոդելների, կրեդիտային սքորինգ 
մոդելների և վարկային ռեյտինգավորման գործակալությունների մոդելների 
զուգակցման վրա1: Մոդելների կառուցման համար տվյալները քանակակա-
նացվում են, սակայն կան տվյալներ, որոնք քանակականացման ենթակա 
չեն, հետևաբար մոդելները պետք է ճշգրտվեն հիմնվելով նաև վարքագծային 
գործոնների վրա: Նման վարքագծային գործոններ են ՛՛բարոյական ռիսկի՛՛ և 
՛՛անբարենպաստ ընտրության՛՛ հավանականությունները: Վարկային ռիսկի 
տեսանկյունից ՛՛Բարոյական ռիսկը՛՛ վերաբերում է հավանականությանը, որ 
պարտապանը կարող է վարկը ստանալուց հետո փոխել իր վարքագիծը:  
՛՛Անբարենպաստ ընտրությունը՛՛ գործոն է, որը պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ ավելի քիչ ռիսկային վարկառուները ավելի քիչ են հակված 
վարկ ստանալուն: Այժմ քննարկենք վարկային ռիսկի կառավարման հիմ-
նական մոդելները2: 

Պատճառային կամ պատճառահետևանքային մոդելների հիմնական 
նպատակն է ճշգրտել սնանկացման պատճառները, ինչպես նաև գնահատել 
պատճառների  ի հայտ գալու հավանականություները: Վերջնական նպատա-
կը սննկացման հավանականությունը գտնելն է: Մոդելն ավելի լավ հասկա-
նալու համար ներկայացնենք օրինակ: Ենթադրենք, որ հիփոթեքային վարկ 
ստացած պարտապանները չեն կատարի իրենց հիփոթեքային վարկի մա-
րումները այն դեպքում, երբ իրենց տների արժեքները կդառնան ավելի ցածր 
քան վարկի արժեքն է (այսինքն վարկի և գրավի արժեքների հարաբերակ-
ցությունը մեծ կլինի 1-ից՝ վարկ/գրավ>100%) և միաժամանակ կկորցնեն ի-
րենց աշխատանքը: Այս դեպքում, եթե տների՝ մինչև նշված արժեքը նվազե-
լու հավանականությունը գնահատվում է 20%, իսկ տվյալ պարտապանի աշ-
խատանքը կորցնելու հավանականությունը 10%, ապա դեֆոլտի հավանակա-
նությունը կգնահատվի 20*10/100՝ այսինք 2%: Բանկային համակարգում 
խնդիրներ կարող են ի հայտ գալ նաև տնտեսական ճգնաժամով պայմանա-
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վորված1: Հաճախ վարկային ռիսկի կառավարումը կապվում է տնտեսական 
կամ ֆինանսական ճգնաժամերի ի հայտ գալու հետ: 

Պատմական հաճախականության մոդելը հիմնված է վիճակագրական 
տվյալների հավաքագրման վրա: Այս մոդելով պարտապանը դասվում է պար-
տապանների ինչ որ դասի, որը որոշվում էվարկի ներկայացման պահին 
վարկառուի բնութագրի հիման վրա և գնահատվում է սննկացման հավանա-
կանությունը՝ հիմնվելով այդ դասին պատկանող պարտապանների պատմա-
կան սնանկացման մակարդակի վրա: Պարտապանի համար դասի ընտրումը 
կարող է ներառել գործունեության ոլորտը, աշխատավայրը, ընկերության չա-
փերը, կայուն ժամանակահատվածը և այլ փոփոխականներ:  

Վարկային սքորինգային մոդելը նման է պատմական հաճախականու-
թյունների մոդելին, սակայն ներառում է համեմատականների ավելի լայն 
շրջանակ՝ իրենց մաթեմատիկական ճշգրտումներով ըստ տարբեր ցուցանիշ-
ների և բնութագրերի կարևորության և կշռի: Այն երկրներում, որտեղ վստա-
հելի ֆինանսական ինֆորմացիայի պակաս կա, այս մոդելները օգտագործ-
վում են որպես ՓՄՁ–երին տրամադրվող վարկերի գնահատման հիմնական 
միջոց: Սքորինգային մոդելը պետք է ներառի վիճակագրական տեղեկատվու-
թյուն ֆիրմաների համար ըստ տարբեր արդյունաբերական ճյուղերի և չափե-
րի որպեսզի գտնի դեֆոլտի հավանականության գնահատականը կոնկրետ 
արդյունաբերության ճյուղում գործող կոնկրետ ընկերության համար: Սքորին-
գային մոդելը հաճախ օգտագործվում է մանրածախ վարկերի գնահատման 
համար, քանի որ մանրածախ վարկառուները հիմնականում միատարր են  և 
քանակապես շատ: Այն տեղեկատվությունը, որը հավաքագրվում է մանրա-
ծախ վարկառուներից, զգալիորեն ավելի ստանդարտացված է, քան այն ֆի-
նանսական հաշվետվությունը, որը ներկայացվում է կորպորատիվ հաճախոր-
դի կողմից, հետևապես այս մոդելները կարելի է լայնորեն օգտագործել ման-
րածախ վարկավորման ոլորտում, իսկ կորպորատիվ վարկավորման ոլոր-
տում այն չի կարող մեծ արդյունավետություն ունենալ: Սակայն սքորինգային 
մոդելները երբեմն օգտագործվում են նաև կորպորատիվ վարկավորման հա-
մար: Ռիսկերի հաշվարկման հայտնի սքորինգային մոդել է ՛՛ALTMAN Z՛՛ սքո-
րինգային մոդելը, որը հինգ հիմնական գործոնները և դրանց վերաբերյալ 
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հաշվետվությունները օգտագործելով հաշվարկում է տվյալ ընկերության 
սննկացման հավանականությունը: 

Վարկային ռեյտինգավորման մոդել. Բանկային գործունեության մեջ 
միատարր խմբերի համար օգտագործվում է վարկային վարկանշման մեթո-
դը1: Այնպիսի ֆինանսական շուկաներում , որտեղ վարկային ռեյտինգները 
ներկայացվում են վարկային ռեյտինգավորման գործակալությունների կող-
մից, առևտրային բանկերը կարող են օգտագործել վարկային ռեյտինգները 
որպես ուղեցույց որպեսզի գնահատեն և չափեն պարտապանի սննկացման 
հավանականությունը: Այս դեպքում սննկացման հավանականության հաշ-
վարկման համար վարկային ռեյտինգը արտացոլում է առաջիկա մեկ տարվա 
տվյալը, սակայն այն կարող է նաև ընդգրկել հավանականությունը, ըստ որի 
պարտապանը կկարողանա կատարել իր պարտավորությունները կոնկրետ 
տնտեսական ցիկլի ընթացքում: Անկախ ընտրվող ցուցանիշների քանակից՝ 
այդ համակարգը պետք է համապատասխանի հետևյալ չափանիշներին՝ 

1. Ֆինանսական դրության ռեյտինգային գնահատումը պետք է ընդ-
գըրկի կազմակերպության ֆինանսատնտեսական  գործունեության ուղղու-
թյունները 

2. Վարկանշային գնահատումը պետք է ունենա առավելագույն կամ 
նվազագույն շեմ 

3.Տեղեկատվության հավաքագրման հիմնական աղբյուր պետք է հան-
դիսանան ֆինանսական հաշվետվությունները 

4. Գնահատման համակարգում ներառված ցուցանիշները պետք է ունե-
նան վերին և ներքին սահման, նախընտրելի միջակայք, իսկ դրանց բացա-
կայության դեպքում՝ տվյալ ոլորտում գործող ընկերությունների ցուցանիշնե-
րի միջին մեծություն: 

Այն պետք է թույլ տա բացի ներկա իրավիճիկից գնահատել նաև ապա-
գայում հնարավոր փոփոխությունները, այն պետք է լինի պարզ և ըմբռնելի2: 

Դինամիկ մոդելները չափում են դեֆոլտի հավանականության փոփո-
խության հավանականությունը ժամանակի ընթացքում: Այսպիսի մոդելներում 
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կարող ենք տեսնել պարտապանի մի դասից մյուս դաս տեղափոխվելու հա-
վանականությունը (օրինակ՝ AAA-ից D, կամ ստանդարտ դասից մինչև ան-
հուսալի դաս): Այլ կերպ սա կոչվում է ռեյտինգային միգրացիա: Այսպիսի ին-
ֆորմացիան օգտագործելով կարող ենք տեսնել, թե արդյոք ավելի հավա-
նական է, որ պարտապանը մեկ տարվա ընթացքում կմնա նույն վարկա-
նիշով, կբարձրանա, թե կիջնի: 

Վարկային ռիսկի հաշվարկման համար մեծ կարևորություն ունի 5C-երի 

մոդելը1: Այն իրենից ներկայացնում է մոդել, որը հիմնված է 5 տարբեր գոր-
ծոնների վրա: 

Բնավորություն՝ (Character): Սա ցույց է տալիս վարկառուի ազնվության 
աստիճանը:  

Կապիտալ՝ (Capital): Վարկատուն պետք է հասկանա թե ինչ մասնակ-
ցություն ունի վարկառուն տվյալ բիզնեսում: 

Հնարավորություններ (Capacity): Պարտապանի հնարավորությունները 
նույնպես մեծ ազդեցություն ունեն իր պարտավորությունների կատարման 
տեսանկյունից: 

Պայմաններ` (Conditions): Սա հիմնականում վերաբերում է պայմա-
նագրի և այլ համաձայնագրերի պայմաններին և օրինականությանը: 

Գրավ՝ (Collateral): Բանկի համար կարևոր ցուցիչ է համարվում նաև, 
թե ինչ գրավ է առաջարկում վարկառուն վարկ ստանալու համար: 

Բարոյական ռիսկի մոդել. Բանկային վարկավորման տեսանկյունից 
բարոյական ռիսկը վերաբերում է վարկառուի, վարկը տրամադրելուց հետո 
վարքագծային փոփոխության հնարավորությանը: Եթե չլիներ նման փոփո-
խության հավանականություն, ապա կարող եինք ենթադրել, որ բարձր ռիսկ 
ունեցող վարկառուները չեն ցանկանա վարկավորվել: Սակայն բարոյական 
ռիսկի ի հայտ գալու պատճառով, այն վարկառուն, որը չունի մտադրություն 
վարկը վերադարձնել, կդիմի վարկ ստանալու համար և չի անհանգստանա 
բարձր տոկոսների պատճառով, քանի որ վարկը մարելու մտադրություն չու-
նի: Բացի նշվածը վարկառուն կարող է նաև օգտագործել վարկային միջոց-
ները վարկատուի կողմից չարգելված, սակայն ոչ նպատակային ձևով և ար-
դյունքում նման նպատակները կարող են մեծացնել սննկացման ռիսկը:  
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Հետևաբար առևտրային բանկերը պետք է գնահատեն սննկացման հավա-
նականությունը՝ հիմնվելով բարոյական ռիսկի հնարավոր ի հայտ գալու վրա: 

Անբարենպաստ ընտրության մոդել. Բանկի տեսանկյունից անբարե-
նպաստ ընտրությունը տեղի է ունենում երբ հաճախորդը ընտրում է վար-
կային պրոդուկտ կամ գործիք, որը աշխատում է իր սեփական շահի համար, 
սակայն ազդում է բանկի վրա բացասական կերպով, որը չէր կարող բանկին 
հայտնի լինել մինչև վարկի տրամադրումը: Երբեմն կարող է նաև անբարե-
նպաստ ընտրությունը տեղի ունենալ ոչ թե հաճախորդի մեղքով այլ հանգա-
մանքների բերումով: Այն բանկերը, որոնք ցանկանում են աշխատել նման 
հաճախորդների հետ, պետք է առաջարկեն նորարարական պրոդուկտներ, 
որոնք կարտացոլեն այդ հաճախորդների հետ կապված հնարավոր ռիսկերը: 
Նմանատիպ ռիսկի զսպման մեխանիզմ է համարվում լողացող տոկոսադրույ-
քով վարկերի տրամադրումը սահմանային և ցածր վարկային որակ ունեցող 
հաճախորդներին: Այս պարագայում էլ առաջ են գալիս այլ ռիսկեր: Քանի որ 
այս վարկերը առաջարկվում են ցածր վարկային որակ ունեցող վարկառու-
ներին և ռիսկ կա, որ կսպասվի ցածր վարկային որակ ունեցող հաճախորդ-
ների մեծ հետաքրքրվածություն այս վարկերի հանդեպ, ապա բանկի վարկա-
յին ռիսկի մոդելում պետք է առանձնակի ուշադրություն դարձնել այս հանգա-
մանքի վրա: Մեծ ուշադրության է արժանի Բազենսի և Վան Գեստելի վար-
կանիշային մոդելների դասակարգումը, որը ներկայացված է ստորև1:  

Ֆինանսական մոդելներ 
11. Ֆինանսական կառուցվածք 

Մերթոնի մոդել 
KMV մոդել 

2. Կանխիկ հոսք 
Գամբլերյան մոդել 
Դրամական հոսքի սիմույլացիա 

3. Ենթադրյալ շուկա 
Նվազեցված տեսքի մոդել 
Պարտատոմսերի, ածանցյալների և սեփական կապիտալի գներ 

Փորձնական տվյալների վրա հիմնված մոդելներ 
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1. Վիճակագրություն 
Գծային ռեգրեսիա 
Լոգիստիկ  ռեգրեսիա 
Լրացուցիչ մոդելներ 

2. Արհեստական բանականություն 
Նեյրալ ցանցեր 
Օժանդակող վեկտորային սարքավորումներ 
Կորիզային ուսուցում 

3.Մեքենայական ուսուցում 
հարող իրավիճակներ 
Որոշման ծառեր 
Գրաֆիկական մոդելներ 

Փորձագիտական մոդելներ 
11. Փորձագիտական մոդելներ 

Փորձագիտական կանոններ 
Փորձագիտական գնահատական 

2. Փորձագիտական գնահատականներ 
Փորձագիտական սնանկացման հավանականության վարկանիշներ 
Գրավի փորձագիտական գնահատում 

Վերջին տասնամյակների ընթացքում վարկային ռիսկի վերլուծության 
գործընթացը ենթարկվել է մի շարք փոփոխությունների: Հասարակ ընթացա-
կարգերին փոխարինելու են գալիս նոր սերնդի գերժամանակակից տեխնի-
կայի օգնությամբ իրականացվող վերլուծությունները  

Վարկային մասնագետներից պահանջվում է ունենալ գիտելիքներ ոչ 
միայն ֆինանսների, կառավարման և մաթեմատիկայի ոլորտներից, այլ նաև 
ձեռք բերել նոր հմտություններ:  

Բազելյան կոմիտեն առաջարկված նոր համաձայնագրի միջոցով փոր-
ձել է հեղափոխություն կատարելայն մեթոդաբանության մեջ, որով բանկերը 
կառավարում են իրենց վարկային ռիսկերը (Model III) և ակնկալվում է, որ 
այն կունենա արդյունքներ  մի քանի տարվա ընթացքում1: 2008թ. աշնանը 
պարզ դարձավ, որ բանկային համակարգի գլխավոր խնդիրը ոչ թե իրացվե-
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լիությունն է, այլ կապիտալի անբավարարությունը1: Այս դիտարկումը մեծ 
նշանակություն ունի վարկային ռիսկի կառավարման արդյունավետության 
բարձրացման տեսանկյունից և կարող է առաջացնել մոտեցումների փոփո-
խություն, ինչպես նաև նոր մոդելների և մեթոդների ի հայտ գալու նախա-
պայման է դառնում:  

Վարկային ռիսկի հաշվարկման մոդելներից շատերը ունեն մեծ օգտա-
կարություն, սակայն դրանց նկատմամբ չափից ավել մեծ կախվածությունը 
կարող է աղետալի լինել: 2008թ-ի վարկային ճգնաժամի հիմքում մասամբ 
այն հանգամանքն է, որ օգտագործվել են իրական մոդելից տարբերվող են-
թադրությունների վրա հիմնված ֆինանսական մոդելներ2: Հետևաբար վար-
կային ռիսկի հաշվարկման մոդելները պետք է անընդհատ զարգացվեն՝ հա-
մապատասխանեցնելով դրանք ժամանակակից մարտահրավերներին, ինչ-
պես նաև ուղղված լինելով նաև ապագա զարգացումներին:  

Ժամանակակից մոդելների հուսալիությունը կարող է նվազել այն ենթա-
դրությունների պատճառով, որոնց հիման վրա կառուցվում են մոդելները, 
ինչպես նաև այդ մոդելների բարդության աճի պատճառով3: 

Եզրակացություններ: 
Կարևորելով վարկային ռիսկի ճշգրիտ գնահատումը պետք է նաև մեծ 

ուշադրություն դարձնել վարկառուի մասին այն ինֆորմացիայի վրա, որը 
հավաքագրվում է մինչև վարկի տրամադրումը: Նման մոտեցումը հիմնավոր 
է, քանի որ եթե սխալ տվյալների հիման վրա իրականացվի ճշգրիտ գնա-
հատում, ապա նման գնահատականը չի արտացոլի վարկառուի իրական 
վարկային ռիսկը: Այս համատեքստում մեծ կարևորություն ունի նաև այն, թե 
ինչն է ընկած վարկառուի բիզնեսի հիմքում, այսինքն թե ինչն է հանդիսանում 
բիզնեսի շարժիչ ուժը: 

ՀՀ-ում վարկային ռիսկի գնահատման նորագույն մեխամիզմների կի-
րառման անհրաժեշտությունը կարող ենք հիմնավորել մի շարք փաստարկ-
ներով: Նախ նման փոփոխությունը դրական ազդեցություն կունենա երկրի 
ֆինանսական համակարգի վրա, այն կդառնա ավելի կայուն, ՀՀ առևտրային 
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բանկերը կդառնան ավելի մրցունակ ինչպես ներքին այնպես էլ արտաքին 
շուկաների համար: Բացի այդ երկրի ֆինանսաբանկային համակարգի զար-
գացման աստիճանից մեծապես կախված է տվյալ երկրում ներդրումներ կա-
տարելու հնարավորությունները: Որպեսզի թույլ չտրվի կապիտալի արտա-
հոսք ՀՀ-ից, ինպես նաև հնարավորություն ստեղծվի ներգրավվել օտարեր-
կըրյա ներդրումներ,անհրաժեշտ է ունենալ զարգացած բանկային համա-
կարգ, քանի որ ներքին շուկայում գործող սուբյեկտները պարբերաբար ունե-
նում են ֆինանսավորման անհրաժեշտություն: Հետևաբար ըստ անհրաժեշ-
տության ֆինանսավորվելու են ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից: ՀՀ առև-
տըրային բանկերում վերջին տարիներին նկատվում է նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրումներ, սակայն անհրաժեշտ է այդ փոփոխություններին ավելի մեծ 
տեմպեր հաղորդել և ստեղծել նոր հեռանկարներ: Ներկայումս առկա վար-
կային ռիսկի գնահատման մոդելները բավականին դանդաղեցնում են վար-
կավորման պրոցեսը, բացի այդ դրանք նաև չունեն մեծ ճկունություն ընթա-
ցիկ փոփոխությունների նկատմամբ: Նման խնդիրների լուծում կարող է հան-
դիսանալ վարկային ռիսկի հաշվարկներում արհեստական բանականության 
ներդրումը, որը օգտագործելով հասանելի մեծ ծավալի տեղեկությունները 
(այլ կերպ ասած՝ big data) հնարավորություն կտա ստանալ օբյեկտիվ և 
սուբյեկտիվ գնահատականների լավագույն զուգակցումը: Արհեստական բա-
նականությունը որակական գնահատականները հաշվի առնելու մեծ հնարա-
վորություններ կստեղծի՝ զերծ մնալով մարդկային սուբյեկտիվ դատողություն-
ներից: Օգտագործվող ժամանակակից թվային տեխնոլոգիաները հնարավոր 
են դարձնում քանակական բոլոր գնահատականների հաշվարկը, սակայն 
որակական և սոցիալական բազմաթիվ գործոններ հաշվի չեն առնում, և հե-
տևապես էականորեն կտրված են իրականությունից, ուստի ինքնուրույն զար-
գացող և դատողությունների հիման վրա որոշումներ կայացնող համակարգը 
կարող է լուծել նման խնդիրները: 
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Արսեն ԸՌՔՈՅԱՆ 

Առևտրային բանկերում վարկային ռիսկի կառավարման մոդելների 

ներածություն 

Բանալի բառեր. վարկային ռիսկ, ռիսկի կառավարում, դեֆոլտ, ռիսկի կառավարման 
մոդելներ 
 

Վարկային ռիսկի կառավարման մոդելներից որոշները մեծ արդյունավետու-
թյամբ կիրառելի են մանրածախ վարկավորման ոլորտում, սակայն քիչ են 
մոդելներ, որոնք բարձր արդյունավետությամբ հնարավոր է կիրառել կոր-
պորատիվ վարկերի տրամադրման համար: Միաժամանակ կարող ենք նշել, 
որ չկա մոդել, որը հավասարապես հնարավոր լինի բարձր արդյունավետու-
թյամբ կիրառել և մանրածախ և կորպորատիվ վարկերի վարկային ռիսկի 
գնահատման համար: Այս դեպքում անհրաժեշտ է կիրառել կամ մոդելների 
համադրություն, որը և անում են շատ բանկեր, կամ մշակել նոր մոդել, որը 
հնարավորություն կտա ավելի բարձ արդյունավետությամբ կիրառել այն բո-
լոր դեպքերում: 

Keywords. Credit risk, risk management, default, risk management models
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ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ԹՎԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Աննա ԱՅՎԱԶՅԱՆ 

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. թվային տնտեսություն, թվայնացում, կորպորատիվ կառավարում, 
թվային կորպորացիա 

 
Ներածություն: 
Գիտության ժամանակակից նվաճումներն ու տեխնոլոգիական մտքի 

շարունակական ձեռքբերումները ստեղծում են լրացուցիչ հնարավորություն-
ներ և մարտահրավերներ կեսագործունեության բոլոր ոլորտների համար: 
Արմատական փոխակերպումների են ենթարկվում շուկայական տնտեսու-
թյան մասնակիցների գործունեության սկզբունքներն, ինչպես նաև լայն ի-
մաստով՝ ողջ տնտեսությունը: Նշված փոփոխությունների շարժիչ ուժն ու 
հիմքը համատարած թվայնացումն է։ Վերջինիս առանցքը տեղեկատվական-
հաղորդակցական տեխնոլոգիաների ինտենսիվ ներդրումն է, դրանց հենքի 
վրա մշակվող նոր արդյունքները և անընդհատ թարմացվող լուծումները1: 

Մեթոդաբանություն: 
Թվային տնտեսության համատեքստում կորպորատիվ հարաբերություն-

ները վերափոխելու անհրաժեշտությունը ցույց տալու ինչպես նաև վեջինի 
դրական ազդեցությունը վեր հանելու նպատակով հոդվածում կատարվել են 
համեմատական վերլուծություններ ավանդական և թվային կորպորատիվ 
կառավարման համակագերի միջև, և բացահայտվել վերափոխման առկա 
խոչընդոտները: 

Գրականության ակնարկ: 
«Թվային տնտեսություն» եզրույթն առաջին անգամ շրջանառության մեջ 

է դրել Դոն Տապսկոտը 1994 թվականին լույս տեսած իր «Էլեկտրոնային-
թվային տնտեսություն» (Digital Economy) գրքում, իսկ 1995 թվականից 
թը լայն կիրառության մեջ մտցրեց Մասաչուսեթսի համալսարանից ամերի-
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կացի գիտնական Նիկոլաս Նեգրոպոնտեն1: Թվային տնտեսության համըն-
դունելի սահմանում դեռևս գոյություն չունի, ինչը դժվարություններ է առա-
ջացնում թվային տնտեսության չափերի գնահատման համար: Այնուամենայ-
նիվ գոյություն ունեն թվային տնտեսության էության ըմբռնման հիմնական 
մոտեցումներ, որոնցից  ըստ առաջինի թվային տնտեսությունը տնտեսության 
ինֆորմացիոն ճյուղն է, մասնավորապես՝ հեռահաղորդակցության ոլորտն ու 
ծրագրային արտադրանքի և ծառայությունների ոլորտը, իսկ մասնագետների 
մյուս մասը հակված են թվային տնտեսության հասկացությանը տալ ավելի 
լայն բնույթ՝ ընդլայնելով այն երկրի ամբողջ տնտեսության մասշտաբով: Այս 
դեպքում հեռահաղորդակցության ոլորտն ու ծրագրային արտադրանքի և 
ծառայությունների ոլորտը ընդհանուրի բաղադրատարրերից են: 

Վերլուծություն: 
Թվային տնտեսությունը ձևավորվում և խարխլում է պայմանական 

պատկերացումներն այն մասին, թե ինչպես են կառուցված բիզնեսները. Ինչ-
պես են ընկերությունները համագործակցում, և ինչպես են սպառողները ծա-
ռայություններ, տեղեկատվություն և ապրանքներ ձեռք բերում: Վերոշարա-
դրյալը վերաբերում է նաև կորպորատիվ կառավարման համակարգին, որը 
ևս անմասն չի մնացել և փորձում է ադապտացվել և համապատասխանել 
թվային դարաշրջանի պահանջներին: 

Ներկայումս թվային տեխնոլոգիաները (խելացի սարքեր, լայնածավալ 
տվյալների վերլուծության համար նախատեսված խելացի ծրագրեր, ինտեր-
նետ իրեր, մեքենայական ուսուցման տեխնոլոգիաներ, ճանաչողական վեր-
լուծության ծառայություններ և այլն) դառնում են ընկերությունների կորպորա-
տիվ կառավարման ավելի ու ավելի մեծ գործիքներ՝ աստիճանաբար ընդլայ-
նելով իրենց ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության բոլոր ճյուղե-
րում: Առաջիկա տարիներին այսպես կոչված «թվայնացումը» (թվային տեխ-
նոլոգիաների օգտագործումը) և «թվային վերափոխումը» (թվայնացման ազ-
դեցության ներքո բիզնեսի ռազմավարության և կորպորատիվ կառավարման 
գործընթացների արմատական փոփոխություն) կդառնան ոչ միայն օբյեկտիվ 
իրականություն շուկայի մասնակիցների մեծամասնության համար, այլև ան-
հրաժեշտ պայման ՝ «պետություն - բիզնես - հասարակություն» թվային էկո-
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համակարգում գոյատևման համար1: Կորպորատիվ կառույցների դերը տե-
սականորեն և գործնականում գնահատվում է ոչ միանշանակ: Որոշ գիտնա-
կաններ կարծում են, որ կորպորացիան հիմք է հանդիսանում երկրի տնտե-
սությունը կառուցելու, համամասնություններ և արդյունավետ զարգացման 
հիմնական ուղղություններ հաստատելու համար, իսկ մյուսները պնդում են, 
որ «մեգաասոցիացիաների» գործունեության բացասական միտումները զը-
գալի վնաս են հասցնում քաղաքակրթության զարգացմանը: Ընդհանուր առ-
մամբ, կորպորատիվ կառավարման բոլոր մոտեցումները ունեն ընդհանուր 
ասպեկտ: Կառավարման համակարգը արտացոլում է հասարակության մեջ 
ձևավորված խնայողությունները ներդրումների վերափոխելու մեխանիզմը: 
Կախված այս մեխանիզմի առանձնահատկություններից` առանձնանում են 
կորպորատիվ կառավարման տարբեր մոդելներ: Այս մոդելներում խնայողու-
թյունները ներդրումների վերափոխելու մեխանիզմը, ղեկավարների եկամտի 
մակարդակը կարող է կախված լինել կորպորացիայի շուկայական կապիտա-
լիզացիայի մակարդակից, շուկայում նրա բաժնետոմսերի արժեքից, կամ՝ շու-
կայում ընկերության մրցունակության ցուցանիշներից: Ներկայումս նորարա-
րական տնտեսության և բիզնեսի թվային վերափոխման պայմաններում կոր-
պորատիվ կառավարումը հնարավորություն է ստանում էական ազդեցություն 
գործելու սեփականության իրավունքի, մտավոր սեփականության, ինչպես 
նաև համաշխարհային տնտեսությունում մեծ տարածում և կիրառություն սը-
տացած թվային ակտիվների, ինչպես նաև մտավոր գործունեության արդյուն-
քըների, մտավոր զարգացման և կորպորացիայի մարդկային կապիտալի 
արդյունավետ կառավարման վրա: Այնուամենայնիվ, թվային փոխակերպում-
ները առաջ են բերում մարտահրավերներ, որոնք պետք է պատշաճ կերպով 
և ժամանակին բացահայտվեն, հասցեագրվեն և առաջացող ռիսկերը արդյու-
նավետորեն կառավարվեն: Աշխարհի խոշոր ընկերությունում կորպորատիվ 
կառավարման հատվածում թվային տեխնոլոգիաների համակարգային օգ-
տագործման բարդությունները արտահայտվում են ներդաշնակ ինտեգրման 
բացակայության պայմաններում, մասնավորապես2. 

1. թվային ծրագրեր և գործառնության վերլուծության ենթակա ոչ թվա-
յին գործարքային տվյալներ. 
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2. թվային ծառայություններ և ոչ թվային գործընթացներ, որոնք պետք է 
աջակցեն այդ ծառայություններին. 

3.թվային արտադրանք և վերջինի խթանման համար ոչ թվային աղ-
բյուրներ.  

4. ընկերության արդյունքների կանխատեսման թվային և կազմակեր-
պության զարգացման ռազմավարության ոչ թվային մոդելներ. 

5.ներքին թվային գործընթացներ և գուծընկերների և հաճախորդների 
կողմից այդ գործընթացների վրա ազդող ոչ թվային էկոհամարգ: 

Թվային կորպորացիայի կառուցման համար կան հիմնարար պահանջ-
ներ, որոնք որոշվում են ոչ այնքան օգտագործվող տեխնոլոգիաներով, որ-
քան բիզնեսի մոդելով, բիզնեսի կառուցվածքով, գործընթացներով, խթան-
ման ուղիներով և վերջինի գործելու միջավայրով: Մասնագիտական գրա-
կանության մեջ այս հասկացությունները երբեմն զուգորդվում են ընկերու-
թյան «թվային հասունություն» հասկացությամբ, որը փորձում է գնահատվել 
փորձագիտական գնահատումների մեթոդով: Չնայած կորպորացիայի թվա-
յին կառավարման հայեցակարգը դեռ նոր է սկսում ի հայտ գալ, մի շարք հե-
տազոտողների հաջողվել է ձևակերպել թվային մոդելների կառուցման հիմ-
նական մոտեցումները՝ հաշվի առնելով դիտարկվող տեխնոլոգիական մի-
տումները: Արթուր Դ. Լիթթլը գլոբալ թվայնացմանը վերաբերող իր հետա-
զոտության մեջ առանձնացնում է վերջինի վերաբերյալ մի շարք գնահատա-
կաններ, որոնցից մի քանիսը ինչպես ինքն է նշում սպասելի  էին, իսկ որոշ-
ները զարմանալի1. 

1. Բոլոր հիմնական արդյունաբերություններում մրցակցային 
միջավայրը ենթարկվելու է էական փոփոխությունների: 

2. Արդյունաբերության մեծ մասն արդեն ենթարկվել է թվայնացման 
ազդեցությանը կամ սպասում է դրան մոտ ապագայում: 

3. Որոշ ընկերությունների հաջողվում է հաղթահարել ներքին 
հակասությունները և հարմարեցնել սեփական բիզնես մոդելը թվայնացման 
մոտեցումներին: 
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4. Գործառնական գործունեության բարելավման և բիզնես մոդելի 
արդիականացման նոր հնարավորություններ, որոնք թվայնացման շնորհիվ 
բացվում են ընկերությունների առջև, դեռ թերագնահատված են: 

5. Կառավարման «թվային մոտեցումները» պահանջարկ ունեն, բայց 
ընկերությունները դեռևս պատրաստ չեն դրանք կյանքի կոչել: 

6. Յուրաքանչյուր արդյունաբերություն ունի իր սեփական 
՛՛առաջամարտիկնեը՛՛, բայց նրանք դեռ թվային առաջնորդներ չեն դարձել: 

7. Ընկերությունների մեծամասնությունը կամ չգիտի կամ անտեսում է 
թվայնացման հնարավոր սպառնալիքները իր բիզնեսի վրա: 

8. Ընկերության թվային վերափոխման գործընթացների արագությունը 
շատ ավելի ցածր է, քան անհրաժեշտ է թվային մրցակցությունը 
հաջողոթյամբ հաղթահարելու համար: 

9. Շուկայի այլ մասնակիցների հետ ինտեգրումը հաճախ 
թերագնահատված է, և շատ ընկերություններ դեռ շարունակում են փորձել 
ինքնուրույն լուծել իրենց խնդիրները: 

10.Այսպես կոչված «խելացի տվյալների» (smart data) օգտագործումը և 
դրանց հիման վրա սպառողների համար անհատականացված 
առաջարկների ստեղծումնը ներկայումս հետ են մնում թվային շուկայի 
հնարավորություններից և պահանջներից: 

Վերոշարադրյալ խնդիրերից խուսափելու, ինչպես նաև թվային վերա-
փոխումը լավագույնս իր նպատակին ծառայեցնելու համար անհրաժեշտ ենք 
համարում որպեսզի կորպորացիան իրականացնի հետևյալ հաջորդական 
քայլերը, որոնք հնարավություն կտան մեղմել կամ լավագուն արդյունքի դեպ-
քում բացառել թվայնացման բացասական հետևանքները վերջինի համար, 
մասնավորապես. 

Պլանի ստեղծում. Այստեղ ներառված պետք է լինեն կորպորացիայի բո-
լոր բիզնես կարիքները: Թվային վերափոխման գործընթացի սկզբում շատ 
կարևոր է որոշել զարգացման ուղղությունները, ինչպես նաև տեխնոլոգիա-
ների ամբողջությունը, որոնք կօգնեն այդ զարգացմանը: Միևնույն ժամա-
նակ, ձեռնարկությունները պետք է գույքագրեն իրենց ռեսուրսները ՝ կարևո-
րելով նրանք, որոնք պահանջում են արդիականացում: Այս փուլում նույնիսկ 
կարող է նոր բիզնես կարիքներին ի պատասխան անհրաժեշտություն առա-
ջանալ վերայանելու նախագծերի առաջնահերթությունները, ինչպես նաև 
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որոշել այն թերություններն  ու բացերը, որոնք կարող են խոչընդոտ հան-
դիսանալ թվային վերափոխման համար: 

Աշխատակիցների ուսուցում. Սա ենթադրում է աշխատակիցներին սո-
վորեցնել, թե ինչպես աշխատել նոր տեխնոլոգիաներով: Այս գործընթացը 
կարող է առաջացնել մի շարք բարդություններ, քանի որ ավանդական բիզ-
նես մոդելներում աշխատակիցները պետք է իմանային միայն որոշակի հա-
մակարգեր, որոնք նախատեսվում էր օգտագործել դեռ երկար տարիներ: 
Թվային վերափոխման հաջողության համար աշխատողները պետք է պատ-
րաստ լինեն աշխատանքային գործընթացների ցանկացած փոփոխության, 
եթե այդ փոփոխություններն անհրաժեշտ են կորպորացիայի արդյունավե-
տությունն ու արտադրողականությունը բարձրացնելու համար: Այս պատրաս-
տակամությունը նշանակում է ինչպես ստեղծագործական մտածելու ունակու-
թյուն, այնպես էլ նոր տեխնոլոգիաների ներուժի իմացություն և դրանք ա-
ռավելագույն արդյունավետությամբ օգտագործելու ունակություն: 

Հրաժարում հնացած տեխնոլոգիաներից. Շատ հաճախ ձեռնարկու-
թյունները մեծ գումարներ են ծախսում իրենց հնացած այն տեխնոլոգիանե-
րին աջակցման և պահպանման համար, որոնք այլևս եկամտաբեր չեն և ի 
վիճակի չեն աջակցել /սպասարկել/ շուկայում պահանջարկ ունեցող թվային 
գործընթացներին: Դա պայմանավորված է նրանով, որ հին տեխնոլոգիանե-
րի արդիականացումը բարդ է և չափազանց թանկ: Հին տեխնոլոգիաների 
պահպանումը խոչընդոտում է նաև ձեռնարկության ընդհանուր զարգացմա-
նը: Դրանց սպասարկման համար հատկացվում են հսկայական արժեքավոր 
ռեսուրսներ, որոնք կարող են ծախսվել տեխնոլոգիաների վրա, որոնք ավելի 
հեշտ են օգտագործման մեջ, կարող են բարելավել հաճախորդների սպա-
սարկումը և (կամ) արագացնել տվյալների վերլուծությունը: 

Կորպորացիաները որոնք ընդունել և ընդունում են փոփոխությունները 
և ունակ են հարմարվել ավելի ճկուն աշխատանքային մոդելների, հաջողու-
թյան ավելի մեծ ներուժ ունեն, քան երբևէ: Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ թվային վերափոխումը ընդգրկում է տնտեսական գորևծունեության բոլոր 
ասպեկտները և թվային տեխնոլոգիաների զարգացմանը զուգընթաց առա-
ջարկում է դրանց բարելավման արդյունավետ ուղիներ: 
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Չենք կարող ժխտել այն փաստը որ այս անցումն ուղեկցվում է մարտա-
հրավերների բազմությամբ՝ գլոբալ թվային տարանջատվածությունից մինչև 
սոցիալական և զարգացման պոտենցիալ բացասական ազդեցություններ, 
կիբերանվտանգությանն առնչվող հարցեր, որոնք քաղաքականություն մշա-
կողները պետք է թիրախավորեն1: 

Ինչպես հասկացանք  թվայնացումը և տվյալները կարող են փոխել ըն-
կերության աշխատանքային գործընթացները: Այնուամենայնիվ, գործընթա-
ցը ավելին է, քան պարզապես լրացուցիչ տեղեկություններ հավաքելը և 
տվյալների ծանոթ պահեստի և հաճախորդների վերլուծության մոտեցման 
օգտագործումը, որը սկսվում է տվյալների հավաքագրմամբ և պատմական 
տեղեկատվությունից տեղեկություններ ստանալու համար, ինչն առավել ակ-
նառու է դառնում կորպորատիվ կառավարման համակարգում վերջինի ըն-
ձեռած լայն հնարավությունների պայմաններում: Այս պարագայում թվային 
ձեռնարկություն դառնալը պահանջում է ներքին մշակույթի էական փոփոխու-
թյուն և հմտությունների զարգացում` տվյալների արդյունավետ օգտագործ-
ման նոր եղանակներ գտնելու և դրանց արդյունավետ կառավարումն իրա-
կանացնելու  համար: 

Ինչ վերաբերում է այս համատեքստում վերջինի ընձեռած հնարավորու-
թուններին դրանցից կցանկանայինք առանձացնել հետևյալները. 

Գործընթացների կատարելագործում. Նոր տեխնոլոգիաները կորպորա-
ցիաներին հնարավորություն են տալիս ավտոմատացնել ավելի պարզ գործ-
ընթացները և վերացնել միջանկյալ քայլերը ավելի բարդ գործընթացներում: 
Սա մեծացնում է վերջինի ճկունությունը, որոնք այժմ կարող են շատ ավելի 
արդյունավետ օգտագործել իրենց մարդկային ռեսուրսները: 

Եկամտի նոր աղբյուրների որոնում. Նոր տեխնոլոգիաների ի հայտ գա-
լով շահույթ ստանալու  նոր հնարավություններ են ընձեռնվում, որոնք հնա-
րավոր է` նախկինում չեն եղել: 

Անհատականացված հաճախորդների սպասարկում՝ վերջինների գոծըն-
թացներին մեծ ներգրավվածությամբ. ներկայումս հաճախորդներն ակնկա-
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լում են, որ կորպորացիաները կլսեն իրենց կարծիքը և կբավարարեն իրենց 
հատուկ կարիքները, իսկ ժամանակակից տեխնոլոգիաներն այնքան զարգա-
ցած են, որ դրանք կարող են լուծել այս բոլոր խնդիրները: 

Եզրակացություններ:  
Այսպիսով կորպորացիաները արագորեն փոխարինում են ավանդական 

փոխազդեցությունները թվայինով` օգտագործելով գերժամանակակից տեխ-
նոլոգիա: Շատ հաճախ վերափոխումը տեղի է ունենում ոչ թե այն պատ-
ճառով, որ կորպորացիան այդպես է որոշում, այլ այն պատճառով, որ նրանց 
դա անհրաժեշտ է գոյատևելու և զարգանալու  համար: Տնտեսական գործու-
նեության համար արդյունավետ թվային տեխնոլոգիաների պահանջարկն այ-
սօր շուկայում աճել է, և կորպորացիաները որոնք չեն կարողանա հարմարվել 
նոր թվային սպառողի մոդելին, հավանաբար կմահանան: 

Կարծում ենք թվային տվյալների արդյունավետ օգտագործման համար 
ձեռնարկությունները պետք է անընդհատ տեղակայեն, փորձարկեն և օգտա-
գործեն զարգացող տեխնոլոգիաները՝ ավելի լավ հարմարվելու և պատ-
րաստ լինելու ապագայի մարտահրավերներին և չնայած նոր տեխնոլոգիա-
ների ընդունումը ավելի ռիսկային մոտեցում է, քան առկա համակարգերի և 
սարքերի օգտագործումը՝ հետագա հնարավորություններն ու փոխհատու-
ցումը կլինեն հսկայական: 
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Աննա ԱՅՎԱԶՅԱՆ 

Կորպորատիվ կառավարումը թվային տնտեսության պայմաններում 

Բանալի բառեր. թվային տնտեսություն, թվայնացում, կորպորատիվ կառավարում, 
թվային կորպորացիա 
 

Հոդվածն ուսումնասիրում է կորպորատիվ գործունեության արդյունավետու-
թյան կառավարման ժամանակակից մոդելներն ու գործիքները `թվային վե-
րափոխման համատեքստում: Թվային տնտեսության մեջ կորպորատիվ կա-
ռավարման և գույքային հարաբերությունները վերափոխելու անհրաժեշտու-
թյունը բխում է թվային ակտիվների, մտավոր սեփականության նոր օբ-
յեկտների, մարդկային և մտավոր կապիտալի աճող դերի հետ կապված նոր 
իրողություններից: Այս համատեքստում դիտարկվում են թվային կառավար-
ման առավել նշանակալից տեղեկատվական ասպեկտները, ինչպես նաև 
ընկերությունում թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման խոչընդոտները: 
Ներքին թվային կառավարման պահանջները ձևակերպվում են՝ հաշվի առ-
նելով համաշխարհային տեխնոլոգիական միտումները:  
 

 :  , ,  , 
  

Key words: Digital economy, digitalization, corporate governance, digital corporation 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 

ՀՊՏՀ տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների ամբիոնի ասպիրանտ  
 

Բանալի բառեր  պետական պարտք, կայունություն, տնտեսական շոկ, 
դետերմինիստիկ մոդել, ՀՆԱ 

 
Ներածություն 
Պետական պարտքը պետության տնտեսական ռազմավարության իրա-

գործմանը նպաստող, բյուջետային կարգավորման կարևորագույն գործիք-
ներից մեկն է: Պարտքի կայունության տեսակետից երկիրը պետք է ի վիճա-
կի լինի միջնաժամկետ հեռանկարում կատարել պարտքի գծով պարտավո-
րությունները (վճարունակություն) և կարողանա կատարել այն պարտավորու-
թյունները, որոնց մարման ժամկետը լրացել է (իրացվելիություն)։  

Մեթոդաբանություն 
ՀՀ կառավարության պարտքի կայունությունը գնահատվել է ԱՄՀ և ՀԲ 

մշակված MAC DSA մոդելի օգնությամբ։ Մոդելի հիմքում ընկած է պարտքի 
կուտակման բանաձևը։ Պարտքի կայունության վերլուծության դետերմինիս-
տիկ մոդելում իրականացվում են բազային սցենարի և տարբեր շոկերի սի-
մուլյացիաներ, որոնց օգնությամբ վեր են հանվում այդ սցենարի ռիսկերը։1 
MAC DSA դետերմինիստիկ մոդելը սահմանում է ուսումնասիրության խորու-
թյան 2 աստիճան` բարձր և ցածր2։ MAC DSA մոդելը միջնաժամկետ ռիսկերի 
բազմակողմանի վերլուծության ստանդարտացված համակարգ է, որը լիար-
ժեքորեն կարող է կիրառվել Հայաստանի պարտքի կայունության վերլուծու-
թյուններում։ Գործիքների առավելություններից մեկն այն է, որ վերլուծության 
համար անհրաժեշտ չեն այնպիսի երկարության և որակի ժամանակային 
շարքեր, ինչպիսիք անհրաժեշտ են ստոխաստիկ և այլընտրանքային վերլու-
ծության մեթոդների մեծ մասի դեպքում։  

Գրականության ակնարկ 
Պարտքի կայնության վերլուծության համար առանձնացվում է 3 մոտե-

ցում` դետերմինիստիկ, ստոխաստիկ և այլընտրանքային։ Դետերմինիստիկ 
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մոդելները հիմնվում են պարտքի կուտակման բանաձևի և դրա առանձին 
տարրերի վրա շոկերի սիմուլյացիաների, ինչպես նաև պարտքի բեռի սահ-
մանված շեմերի վրա։1 Ստոխաստիկ մոդելների հիմքը պարտքը ձևավորող 
գործոնների փոծադարձ կապերը և օրինաչափություններն են, որոնք պրո-
յեկտվում են ապագայի վրա։ Ստոխաստիկ մոտեցումը ևս օգտագործում է 
պարտքի կուտակման բանաձևը` պարտքի սիմուլյացիաների իրականացման 
համար2։ Այլընտրանքային մոտեցումներ շարքին են դասվում «հավասարա-
կշիռ պարտք/ՀՆԱ» սահմանաչափի գնահատումը, «ֆիսկալ տարածքի» գնա-
հատումը, «ֆիսկալ արձագանքի ֆունկցիայի» գնահատումը, էկոնոմետրիկ 
վերլուծության այլ մեթոդներ։ Նշենք, որ ի տարբերություն դետերմինիստիկ 
մոտեցման, ստոխաստիկ և այլընտրանքային մոտեցումների համար հիմնա-
կանում անհրաժեշտ են էկոնոմետրիկ վերլուծության համար բավարար պա-
րամետրեր ունեցող ժամանակային շարքեր։ Այս մոտեցումներն առավել հա-
ճախ ոչ թե փոխարինում, այլ փոխլրացնում են միմյանց։ Մասնավորապես 
ստոխաստիկ և այլ մոտեցումները լրացնում են դետերմինիստիկ վերլու-
ծության արդյունքներին` դիտարկելով արպես ռիսկերի գնահատման լրացու-
ցիչ գործիքակազմ։3 

Վերլուծություն 
Վերջին տարիներին ՀՀ պետական պարտքը անընդհատ աճում է, իսկ 

2016թ. կառվարության պարտքի կտրուկ աճից հետո, որը շարունակվեց նաև 
2017թ., կառվարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը գերազանցեց 
50%-ը։ Հետագա ռիսկերը նվազեցնելու համար ՀՀ կառավարությունը  
2017թ. իրականացրեց հարկաբյուջետային կանոնների արդիականացում4, 
իսկ 2018թ. և 2019թ. ներկայացրեց պարտքի նվազեցման ծրագրեր, որի ար-
դյունքում նախատեսվում էր կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը մինչև 2023թ. նվազեցնել 50%-ից։ 2020թ. ընթացքում համաճարակի և 
պատերազմի սոցիալական և տնտեսական հետևանքները հաղթահարելու 
համար կառավարությունը ներգրավեց նոր պարտք: Այսպիսով 7.4% տնտե-
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սական անկման պայմաններում կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբե-
րակցությունը կազմեց 63.5%, որը կառավարությունը պետք է փորձի նվա-
զեցնել հաջորդող 5 տարիների ընթացքում։  

ՀՀ կառավարության պարտքը 2000թ. կազմել է ՀՆԱ-ի 39.8%-ը և մինչև 
2007թ. այս ցուցանիշը նվազել է՝ կազմելով 14.5%: Պարտքը աճել է 29.3%-ով, 
սակայն այս տարիներին գրանցվել է իրական ՀՆԱ երկնիշ աճ, որի արդյուն-
քում էլ պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը նվազել: 2008-2009թթ. ֆինանսատնտեսա-
կան ճգնաժամի հետևանքները մեղմելու համար պետական բյուջեի պակա-
սուրդի հաշվին մեծածավալ ֆինանսական միջոցներ է ներարկվել տնտեսու-
թյուն: Այսպիսով՝ ՀՀ կառավարության պարտքը աճեց գրեթե երկու անգամ, 
իսկ ՀՆԱ-ն նվազեց 14.1%-ով որի արդյունքում պարտք/ՀՆԱ հարաբերակ-
ցությունը աճեց գրեթե 20 տոկոսային կետով: 2010-2013թթ. պարտք/ՀՆԱ 
ցուցանիշի աճը մեղմ է եղել: 2014-2016թթ. կառավարության պարտք/ՀՆԱ 
հարաբերակցությունը կտրուկ ավելացել է: ՌԴ տնտեսության անկման, ռուբ-
լու արժեզրկման, հումքային ակտիվների՝ այդ թվում պղնձի գների անկման 
հետևանքով տնտեսության անկումը թույլ չտալու համար կառավարությունը 
ընդլայնեց պետական բյուջեի պակասուրդը: 2016թ.՝ 2013թ. համեմատ ՀՀ 
կառավարության պարտքը աճեց մոտ 59%-ով: Արդյունքում պարտք/ՀՆԱ 
ցուցանիշը գերզանցեց 50%-ը՝ կազմելով 51.9%, որի հետևանքով գործի 
դրվեց հարկաբյուջետային կանոնով նախատեսված՝ բյուջեի դեֆիցիտի սահ-
մանափակումը (վերջին երեք տարում ՀՆԱ 3%-ի չափով)1:  2017թ. պարտք/ 
ՀՆԱ ցուցանիշը աճեց 1.8 տոկոսային կետով և կազմեց՝ 53.7%: Որն էլ 
ազդակ դարձավ նոր հարկաբյուջետային կանոնների կիրառմանը: 2018թ. 
ՀՀ կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը նվազել է 2.4 տոկո-
սային կետով և կազմել 51.3 տոկոս: Ցուցանիշի նվազումն արձանագրվել է 
մի կողմից ՀՀ կառավարության կողմից պլանավորված հարկաբյուջետային 
կոնսոլիդացիայի, մյուս կողմից՝ սպասվածից էլ ավելի զսպող քաղաքակա-
նության իրականացման շնորհիվ, որի արդյունքում բյուջեի առաջնային հաշ-
վեկշիռը կազմել է ՀՆԱ 0.6 տոկոսը: 2019թ. պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցու-
թյունը նվազեց 1.2 տոկոսային կետով և կազմեց 50.1%: Դրա հիմնական 
պատճառը իրական ՀՆԱ-ի 7.6% աճն էր՝ 5.4% կանխատեսվածի փոխարեն: 
2020թ. ընթացքում համաճարակի և պատերազմի սոցիալական և տնտեսա-
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կան հետևանքները հաղթահարելու համար կառավարությունը ներգրավեց 
նոր պարտք: Այսպիսով 7.4% տնտեսական անկման պայմաններում կառա-
վարության պարտք/ՀՆԱ-ն կազմեց 63.5%, որը կառավարությունը պետք է 
փորձի նվազեցնել հաջորդող 5 տարիների ընթացքում։ 

Գծապատկեր 1. ՀՀ կառավարության պարտքի դինամիկան 2000-2019թթ. 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ 

ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի արդյունավետ կառավարման 
նպատակով անհրաժեշտ է բացահայտել և գնահատել ՀՀ կառավարության 
պարտքի պորտֆելին բնորոշ ռիսկերը: Այդ պատճառով ՀՀ կառավարության 
պարտքի կառավարման ռազմավարությունը սահմանում է պարտքի պորտ-
ֆելի ռիսկերի ուղենշային ցուցանիշներ:1 ՀՀ կառավարության պարտքի կա-
ռավարման 2018-2020թթ. և 2019-2021թթ. ռազմավարական ծրագրերում 
կառավարությունը սահմանել էր միևնույն ուղենշային ցուցանիշները:2 Սա-
կայն, հաշվի առնելով 2020թ  տեղի ունեցած իրադարձությունները, կառա-
վարությունը 2021-2023թթ  պարտքի ռազմավարական ծրագրում3 փոխար-
ժեքի ռիսկի ցուցանիշները սահմանեց առնվազն 25%, նախկին 20%-ի փոխա-
րեն։ 
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Աղյուսակ 3. ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելի 2019-2021թթ. 
ուղենշային ցուցանիշները (2021-23թթ  ուղենշային ցուցանիշներ) 

 Ուղենիշ 2018թ. 2019թ. 2020թ. 
Վերաֆինանսավորման ռիսկ     
Մինչև մարում միջին ժամկետը  8 – 11 տարի 8.7 տարի 9.1 տարի 8.8 տարի 
Առաջիկա տարում մարվող պետ. գան-
ձապետ. պարտատոմսերի (ՊԳՊ) 
կշիռը ՊԳՊ ծավալում (տարեվերջին) 

Առավելա-
գույնը 20% 13.1% 12.7% 11.5% 

Տոկոսադրույքի ռիսկ     

Ֆիքսված տոկոսադրույքով պարտքի 
կշիռն ընդամենը պարտքի մեջ 

առնվազն 
80% 

85.0% 83.8% 80.4% 

Փոխարժեքի ռիսկ     

Ներքին պարտքի կշիռն ընդամենը 
պարտքի մեջ 

առնվազն 
20% (25%) 

21.8% 22.5% 25.4% 

ՀՀ դրամով ներգրավված պարտքի 
կշիռն ընդամենը պարտքի մեջ 

առնվազն 
20% (25%) 

19.1% 20.8% 24.4% 

Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ1 

Վերաֆինանսավորման ռիսկը բնութագրող ցուցանիշներից առաջին 
տարվա ընթացքում մարվող պարտատոմսերի կշիռը 2017թ. կազմել էր 
19.1%2, որը կտրուկ մոտեցել էր ուղենիշային ցուցանիշին, սակայն վերջին 
երեք տարիներին այն շարունակաբար նվազում է և 2020թ  կազմել 11 5% և 
բավականին հեռու է ռիսկային գոտուց։ ՀՀ կառավարության պարտքի մինչև 
մարման միջին ժամկետը 2017թ. եղել է 9 տարի, իսկ 2020թ. 8.8տարի, որը 
ևս կառավարելի միջակայքում է։  

Տոկոսադրույքի ռիսկի կառավարման տեսակետից կարևորվում է լողա-
ցող տոկոսադրույքով պարտքի ծավալների աճի սահմանափակումը:  2020թ. 
ֆիքսված տոկոսադրույքով պարտքի կշիռը կազմել է 80.4% 2018թ. 85%-ի 
փոխարեն։ Այսպիսով` տոկոսադրույքի ռիսկի ցուցանիշները ցույց են տալիս, 
տոկոսադրույքի ռիսկը վերջին տարիներին ավելանում է։   

Փոխարժեքի ռիսկ:  2019թ. ՀՀ կառավարության ներքին պարտքը 
կազմել է 25.4%, որը 3.6 տոկոսային կետով ավել է 2018թ. ցուցանիշից։ Այ-
սինքն եթե 2018թ. ներքին պարտքի ցուցանիշը մոտեցել է ռիսկային կետին, 
ապա 2020թ. այն արդեն ամրապնդվել է կառավարման միջակայքում։ Հատ-
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կանշական է նաև այն, որ այս ցուցանիշը բավարարում է նաև 2021-23թթ  
ռազմավարական ծրագրի ուղենիշային ցուցանիշներին։ ՀՀ կառավարության 
պարտքի արժութային կառուցվածքում ՀՀ դրամով ներգրաված պարտքի 
մասնաբաժինն աճել է 5.3 տոկոսային կետով: 2018թ. ՀՀ դրամով ներգրավ-
ված պարտքը կազմել է 19.1%, իսկ 2020թ. 24 4%։ 

ՀՀ պետական պարտքի կայունության գնահատումը MAC DSA մո-
դելի միջոցով: Գնահատենք ՀՀ կառավարության պարտքի կայունությունը 
ԱՄՀ և ՀԲ մշակած MAC DSA մոդելի օգնությամբ։ ՀՀ պետական պարտքի 
կայունության գնահատման համար անհրաժեշտ է կատարել որոշ մակրո-
տընտեսական ցուցանիշների կանխատեսումներ։  

Աղյուսակ 4. Պարտքի կայունության վերլուծության հիմքում ընկած 
առանցքային ենթադրություններ 

 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Անվանական ՀՆԱ 6.769 7.412 8.116 8.868 9.688 10.585 
ՀՆԱ դեֆլյատորի աճ 3.9 4 4 4 4 4 
Իրական ՀՆԱ աճ 5.5 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 

Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ, հեղինակի հաշվարկներ 
 

Բազային սցենարի կանխատեսումները անելիս հիմնվել ենք ՀՀ կառա-
վարության պարտքի նվազեցման վերանայված ծրագրի1 և կառավարության 
պարտքի կառավարման 2021-23թթ  ռազմավարական ծրագրի վրա2: Կան-
խատեսվող տարիների համար իրական ՀՆԱ աճը միջինում կազմում է 5%, 
իսկ ՀՆԱ դեֆլյատորը` 4%: Բազային սցենարում կառավարության պարտք/ 
ՀՆԱ ցուցանիշը աստիճանաբար նվազում է և 2026թ. հասնում է 52.2%-ի՝ 
հիմնականում պայմանավորված տնտեսական աճով։  

Աղյուսակ 5. Պարտքի կայունության գնահատման բազային սցենար 
Փաստացի Կանխատեսումներ 

Կառավարության պարտք 
Համախառն ֆինանսա-
վորման պահանջ 
Իրական ՀՆԱ. աճ % 
ՀՆԱ դեֆլյատոր. % 
Անվանական ՀՆԱ աճ.  % 
Արդյունավետ 
տոկոսադրույք.  % 

Աղբյուրը` ՀՀ ՎԿ. ՀՀ ՖՆ. հեղինակի հաշվարկներ 
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Պարտքի բեռի նվազեցմանը նպաստում է նաև կանխատեսվող 
դրական առաջնային հաշվեկշիռը. իսկ տոկոսադրույքը և պարտքի այլ 
հոսքերը նը-պաստում են հակառակ ուղղությամբ։ 

 
Գծապատկեր 2. Կառավարության պարտքի բեռի փոփոխության 

գործոնային վերլուծություն 

Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ. հեղինակի հաշվարկներ 

Բյուջեի համախառն ֆինանսավորման պահանջը կանխատեսվող տա-
րիներին նվազում է, բայց 2025թ. աճում է և կազմում է 5 5%` կապված 2019թ. 
թողարկված եվրոպարտատոմսերի մարման հետ։ 2026թ  այն կկազմի 3 5%։ 
Ինչպես նշել ենք, MAC DSA դետերմինիստիկ մոդելը սահմանում է ուսում-
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նասիրության խորության 2 աստիճան` բարձր և ցածր1։ Քանի որ Հայաստա-
նի կառավարության պարտք/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 2020թ. կազմել է 
63.5%. Հայաստանի պարտքի կայունության գնահատման համար սահման-
վում է բարձր աստիճանի խորության ուսումնասիրություն։ Սա նշանակում է. 
որ բացի երկու հիմնական` պատմական և հաստատուն առաջնային հաշվե-
կշռի այլընտրանքային սցենարներից. կիրառվելու են նաև լրացուցիչ մակրո-
ֆիսկալ թեստերը։ 

Ներկայացնենք հիմնական այլընտրանքային` պատմական և հաստա-
տուն առաջնային հաշվեկշռի սցենարները: Այսպիսով` պատմական սցենարի 
դեպքում իրական ՀՆԱ աճը 2022-2026թթ. կազմում է 3.5%. առաջնային 
հաշվեկշիռը` -1.4%։ Հաստատուն առաջնային հաշվեկշռի սցենարի դեպքում 
կանխատեսվող բոլոր տարիներում առաջնային հաշվեկշիռը վերցվում է կան-
խատեսվող առաջին տարվա առաջնային հաշվեկշռին հավասար։ 

Պատմական սցենարի դեպքում կառավարության պարտքի բեռը շարու-
նակում է աճել և 2026թ  կազմում է 72 4%: Բնականաբար պարտք/ՀՆԱ ցու-
ցանիշի աճը անհանգստացնող է. սակայն պետք է հաշվի առնել այն հանգա-
մանքը. որ այս սցենարը բավականին վատատեսական է և հաշվի չի առ-
նըվում կառավարության հարկաբյուջետային վարքագիծը պարտք/ՀՆԱ հա-
րաբերակցության մոնոտոն աճի դեպքում։   

                 Պատմական                   Հաստատուն առաջնային հաշվեկշիռ                 Բազային       

Կառավարության պարտք (% ՀՆԱ-ում) Համախառն ֆինանսավորման 
պահանջ (% ՀՆԱ-ում) 
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Գծապատկեր 3. Պարտքի կայունության գնահատման 
այլընտրանքային սցենարներ 

Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ. հեղինակի հաշվարկներ 

Համախառն ֆինանսավորման կարիքներ/ՀՆԱ ցուցանիշը պատմական 
սցենարի դեպքում աճում է մինչև 2025թ ՝ կազմելով 10 3%, սակայն 2026թ  
այն նվազում է մինչև 7 7%։ Հաստատուն առաջնային հաշվեկշռի սցենարի 
դեպքում կառավարության պարտքը գրեթե փոփոխությունների չի ենթարկ-
վում և շարունակում է մնալ 60%-ից բարձր։  

Կառավարության պարտքը կիրառված մակրո-ֆիսկալ սթրես թեստերից 
ամենաշատը զգայուն է տնտեսական աճի և փոխարժեքի շոկերի նկատ-
մամբ. իսկ համախառն ֆինանսավորման պահանջը` ՀՆԱ-ի և առաջնային 
հաշվեկշռի շոկերի նկատմամբ։ Առաջնային հաշվեկշռի շոկի դեպքում առաջ-
նային հաշվեկշիռը կանխատեսվող 1-ին և 2-րդ տարիների վերցվում է -0.4. 
իսկ մնացած ցուցանիշները մնում են նույնը ինչ բազային սցենարի դեպքում։  

Իրական ՀՆԱ աճի շոկի դեպքում ՀՆԱ աճը կանխատեսվող 2-րդ և 3-
տարում բազային սցենարի համեմատ նվազեցվում է նախորդ 10 պատմա-
կան տարիների ստանդարտ շեղման չափով և կազմում է համապատասխա-
նաբար` 0 7% և 0.6%։ ՀՆԱ աճի նվազեցումը հանգեցնում է ՀՆԱ դեֆլյատո-
րի աճի նվազման. կանխատեսվող 2-րդ և 3-րդ տարիներին այն կկազմի 
2 9%: ՀՆԱ աճի կրճատումը հանգեցնում է նաև առաջնային ծախսերի ավե-
լացմանը. որն էլ հանգեցնում է առաջնային հաշվեկշռի նվազմանը։ Առաջնա-
յին հաշվեկշիռը կանխատեսվող 2-րդ և 3-րդ տարիների համար կկազմի -
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0.5% և -2%: Իրական տոկոսադրույքի շոկի դեպքում փոփոխվում է միայն 
արդյունավետ տոկոսադրույքը կանխատեսվող տարիների համար. իսկ մնա-
ցած փոփոխականները մնում են անփոփոխ։ Իրական փոխարժեքի շոկի 
դեպքում անվանական փոխարժեքը կանխատեսվող 2-րդ և 3-րդ տարիներին 
արժեզրկվում է 23%-ով. որն էլ հանգեցնում է ՀՆԱ դեֆլյատորի աճի փո-
փոխության. կանխատեսվող 2-րդ տարում այն կկազմի 9.7%: Փոփոխության 
է ենթարկվում նաև արդյունավետ տոկոսադրույքը։  

Տնտեսական աճի շոկից հետո կանխատեսվող ժամանակաշրջանի 3-րդ 
տարում պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը հասնում է 70 2%-ի` բազային սցենարի 
58 6%-ի դիմաց. իսկ ժամանակաշրջանի վերջում նվազում է մինչև 63 6%` 
բազային սցենարի 52.2%-ի դիմաց։ Պարտք/բյուջեի եկամուտներ հարաբե-
րակցությունը կանխատեսվող 3-րդ տարում հասնում է 253 4%` բազային 
սցենարի 212 4%-ի դիմաց. իսկ ժամանակաշրջանի վերջում նվազում է մինչև 
220.7%` բազային սցենարի 198%-ի դիմաց։ Համախառն ֆինանսավորման 
պահանջ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը կանխատեսվող 3-րդ տարում աճում է 
մինչև 9 8%` բազային սցենարի 5 9%-ի դիմաց. իսկ ժամանակաշրջանի վեր-
ջում նվազում է մինչև 4 5%` բազային սցենարի 3 7%-ի դիմաց ։  

Փոխարժեքի շոկի դեպքում կառավարության պարտք/ՀՆԱ կանխատես-
վող ժամանակաշրջանի 2-րդ տարում հասնում է 66.6%-ի.  իսկ ժամանա-
կաշրջանի վերջում նվազում է 57 9%։ Պարտք/բյուջեի եկամուտներ հարաբե-
րակցությունը կանխատեսվող ժամանակաշրջանի 2-րդ տարում հասնում է 
242.5%-ի. իսկ ժամանակաշրջանի վերջում նվազում է մինչև 213.4%։ Համա-
խառն ֆինանսավորման պահանջ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը վերջին տա-
րում կազմում է 4 1%։ Առաջնային հաշվեկշռի և իրական տոկոսադրույքի շո-
կերը կանխատեսվող վերջին տարվա համար պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշի դեպ-
քում գրանցում են  1-2 տոկոսային կետով շեղում բազային սցենարից.    5-7 
տոկոսային կետով շեղում պարտք/բյուջեի եկամուտներ ցուցանիշի դեպքում 
և 1 տոկոսային կետից էլ քիչ շեղում համախառն ֆինանսավորման պա-
հանջ/ՀՆԱ ցուցանիշի դեպքում։ 

            Բազային                Առաջն. հաշվ. շոկ           Իր. տոկոսադր. շոկ 
            Իր. ՀՆԱ աճի շոկ           Իրակ. փոխարժեքի շոկ 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Կառավարության պարտք(% ՀՆԱ-ում)       Կառավարության պարտք(% բյուջեի եկամուտներում)

Համախառն ֆինանսավորման պահանջ(% ՀՆԱ-ում) 

 
Գծապատկեր 4. Մակրո-ֆիսկալ սթրես թեստեր 

Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ. հեղինակի հաշվարկներ 
 

Կոմբինացված շոկի դեպքում կառավարության պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշը 
կանխատեսվող 3-րդ տարում հասնում է 81.7%-ի. իսկ ժամանակշրջանի վեր-
ջում` 77%-ի. պարտք/բյուջեի եկամուտներ ցուցանիշը հասնում է 294 6%-ի. 
իսկ հետո նվազում մինչև 284 1%: Համախառն ֆինանսավորման պահանջ/ 
ՀՆԱ ցուցանիշը կանխատեսվող երրորդ տարում աճում է մինչև 11 1%, իսկ 
ժամանակաշրջանի վերջում նվազում է մինչև 6 2%։  

Կոմբինացված մակրո-ֆիսկալ շոկ                    Բազային 
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Կառավար. Պարտք (% ՀՆԱ-ում)  Կառավար. պարտք (% բյուջեի եկամուտներում) 

 
Համախառն ֆինանսավորման պահանջ(% ՀՆԱ-ում) 

Գծապատկեր 5. Կոմբինացված շոկի արդյունք 
Աղբյուրը` ՀՀ ՖՆ. հեղինակի հաշվարկներ 

Եզրակացություններ 

Ամփոփելով կարող ենք նշել՝ կառավարության պարտքի պորտֆելի բնո-
րոշ բոլոր ռիսկերը գտնվում են կառավարելիության տիրույթում, սակայն 
սթրես թեստերի արդյունքում պարտքի և համախառն ֆինանսավորման 
պահանջի ռիսկերը գնահատվում են բարձր, քանի որ թե՛ իրական ՀՆԱ-ի 
շոկի դեպքում, թե՛ կոմբինացված սթրես թեստերում կառավարության 
պարտք/ՀՆԱ ցուցանիշ բարձր է գտնվում սահմանված շեմեից (70%): Այն 
դեպքում, երբ պարտքը/ՀՆԱ գերազանցում է 60%-ը պետք է խստացվի ըն-
թացիկ ծախսերի սահմանափակումը (ընթացիկ առաջնային ծախսերի աճի 
տեմպը՝ նախորդ 7 տարիների ՀՆԱ-ների միջին անվանական աճից 0.5 տո-
կոսային կետով նվազեցված ցուցանիշով), ինչպես նաև ավելացվի ընթացիկ 
ծախսերի սահմանափակման նոր չափանիշ, որպեսզի պարտք/ՀՆԱ հարա-
բերակցությունը նվազեցվի 60%-ից առաջիկա 5 տարիների ընթացքում:  
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Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 

ՀՀ պետական պարտքի կայունության գնահատումը 

Բանալի բառեր  պետական պարտք, կայունություն, տնտեսական շոկ, 
դետերմինիստիկ մոդել, ՀՆԱ 
 

Պետական պարտքը պետության տնտեսական ռազմավարության իրագործ-
մանը նպաստող, բյուջետային կարգավորման կարևորագույն գործիքներից 
մեկն է: Պարտքի կայունության տեսակետից երկիրը պետք է ի վիճակի լինի 
միջնաժամկետ հեռանկարում կատարել պարտքի գծով պարտավորություն-
ները (վճարունակություն) և կարողանա կատարել այն պարտավորություն-
ները, որոնց մարման ժամկետը լրացել է (իրացվելիություն)։ Հոդվածում 
ներկայացվում է կառավարության պարտքի բեռը բնութագրող ցուցանիշնե-
րի դինամիկան, պարտքի պորտֆելի կառավարման ռիսկերը:  

 :  , ,  , 
 ,  

Keywords: public debt, sustainability, economic shock, deterministic model, GDP 
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Abstract:

Methodology:

H0: Workers remittances have no significant effect on economic growth. 
H1: There is a significant causal relationship between workers remittances and 

economic growth. 
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Literature review:
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Background information and Data description:

Econometric model and Estimation:

In the above model: 
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 1. ARMA 
 2. ARMA + lremm 
 3. ARMA + lremm + lreer 
 4. ARMA + lremm + lreer + dummy_crisis 

Model 1:

Normality 

stability

Stationarity 

Model 2: 
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normality

Model 3:

Model 4: 
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Conclusion:
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Key words: GDP growth rate, prediction, remittances, real effective exchange rate

 

Մարկ ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ, Հրանտ ԴԱՎԹՅԱՆ 

Տրանսֆերտների փոփոխության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա 

Բանալի բառեր. ՀՆԱ-ի աճի տեմպ, կանխատեսում, տրանսֆերներ, իրական 
արդյունավետ փոխարժեքի դրույքաչափի 
 

Համաշխարհային բանկի տվյալներով ՝հայրենի երկիր ուղարկված տրանս-
ֆերների քանակով Հայաստանը Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում ա-
ռաջատարներից մեկն է: Աշխատանքի նպատակն է հետազոտել տրանս-
ֆերտների և լրացուցիչ փոփոխականների ազդեցությունը Հայաստանի տըն-
տեսական աճի վրա: Հետազոտությունը ցույց է տվեց, որ դրամական փո-
խանցումներն ու իրական արդյունավետ փոխարժեքի դրույքաչափը վիճա-
կագրորեն դրականորեն են ազդում տնտեսական աճի վրա: Նավթի գները 
նշանակալի ազդեցություն չունեն, և հաշվարկված փոփոխականը բացա-
սական ազդեցություն ունի տնտեսության վրա: Ըստ հետազոտության ար-
դյունքների տրանսֆերներն էականորեն ազդում են ՀՆԱ-ի աճի վրա: 

 :   , ,  ,   
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ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՌԿԱ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 
 

Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 

ԵՊՀ Ֆին.հաշվ. ամբիոնի պրոֆեսոր, տնտ.գիտ.դոկ. 
 

Բանալի բառեր  բանկային համակարգ, վարկավորում, ֆինանսավարկային 
կազմակերպություններ, վարկային միջոցներ, վարկունակություն 

 
Ներածություն 
Շուկայական հարաբերությունների ձևավորման ներկա փուլում ՀՀ տըն-

տեսության բնականոն գործունեության հարցում առանցքային դերակատա-
րում է վերապահված ֆինանսական համակարգին, որն ապահովում է հա-
սարակական վերարտադրության գործընթացի անընդհատությունը և այդ նը-
պատակով անհրաժեշտ դրամական հոսքերի ուղղորդված շարժը։ Ֆինանսա-
կան համակարգի միջոցով է տեղի ունենում ժամանակավորապես ազատ 
դրամական միջոցների մոբիլիզացման և տնտեսության զարգացման ու հա-
սարակական բարեկացության բարձրացման նպատակով դրանց օգտագոր-
ծումը։ Հանգամանքների բերումով այսօր Հայաստանում ֆինանսական հոս-
քերի ճնշող մասը անցնում է բանկային համակարգի խողովակներով։ Այդ 
իսկ առումով, վերջինիս զարգացման աստիճանից և հուսալիության մակար-
դակից է հիմնականում կախված տնտեսության բնականոն գործունեությունը։ 
Հետևաբար, բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ապահո-
վումը հանրապետության համար դարձել է ռազմավարական խնդիր։ 

Մեթոդաբանություն  
Հետազոտության համար որպես գիտական հիմք են ծառայել տարբեր 

հեղինակների՝ բանկային գործունեության ու ֆինանսական կայունության վե-
րաբերյալ գիտական աշխատանքներն ու վերլուծությունները։ Հետազոտու-
թյան իրականացման ժամանակ օգտագործվել են համակարգային մոտեց-
ման և համեմատական վերլուծության ու համադրման մեթոդները։ Հետա-
զոտության համար տեղեկատվական հիմք են ծառայել ՀՀ Կենտրոնական 
բանկի և առևտրային բանկերի հաշվետվությունները։ 

Գրականության ակնարկ 
Տնտեսական շրջապտույտի նպատակամետությունն ու արդյունավետու-

թյունը մեծապես պայմանավորված է ֆինանսական ռեսուրսների մոբիլի-
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զացմամբ և դրանց ռացիոնալ տեղաբաշխմամբ։ Արդյունքում, մեծանում են 
տնտեսություն ֆինանսական միջոցների ներգրավման հնարավորություննե-
րը, ինչը կարևոր պայման է հանդիսանում ոչ միայն ընդլայնված վերար-
տադրության ապահովման, այլ նաև արտադրությունների վերազինման և 
տեխնոլոգիական արդիականացման համար։ Նշված նպատակների իրա-
գործման հիմնական ուղիներից մեկը վարկային միջոցերի ներգրավումն է, 
որը շատ դեպքերում առնչվում է որոշակի դժվարությունների հիմնականում 
պայմանավորված վարկառու սուբյեկտի ֆինանսատնտեսական դրությամբ, և 
գործարար հարաբերությունների թեր կարգավորվածությամբ:

Մասնագիտական շրջանակներում վարկավորման էության և տնտեսա-
կան հիմքերի վերաբերյալ չկա միասնական տեսակետ։ Դա, ինչ որ առումով, 
կարելի է համարել օբյեկտիվ, ելնելով տվյալ երևույթի բազմաբովանդա-
կությունից: Վարկը հիմնականում դիտարկվում է որպես տնտեսական գոր-
ծարք, որի արդյունքում մեկ գործընկերը մյուսին ժամկետայնության, վճարո-
վիության և վերադարձելիության սկզբունքով տրամադրում է դրամական մի-
ջոցներ կամ գույք:1 Վարկավորման արդյունքում վարկատուի և վարկառուի 
միջև, ըստ էության, ձևավորվում են որոշակի տնտեսական հարաբերություն-
ներ՝ կապված ապրանքային կամ դրամական տեսքով արժեքի շարժի հետ։ 

Վերլուծություն 
Վարկային հարաբերությունները և վարկավորման գործընթացի տնտե-

սական նախադրյալները առաջանում են այն դեպքերում, երբ պայմանավոր-
ված արտադրական գործընթացի առանձնահատկություններով, տնտեսու-
թյան վրա սեզոնային տարբեր գործոնների ազդեցությամբ և մի շարք այլ 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներով, տնտեսության առանձին մասնա-
կիցների մոտ առաջանում են ժամանակավորապես ազատ դրամական  մի-
ջոցներ, իսկ մյուսների մոտ դրանց նկատմամբ՝ պահանջարկ: Վարկային 
հարաբերությունների հիմնական առանձնահատկություններից մեկը 
գործնականում տրամադրված միջոցների վերադարձելիության սկզբունքն է, 
որը հանդիսանում է վարկավորման կարևոր պայմաններից մեկը և արտա-
ցոլում է այդ գործընթացում ծագող տնտեսական հարաբերությունների բո-
վանդակությունը: Վարկավորման գործընթացի հիմնական խնդիրն, ըստ 
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էության, պետք է դառնա տնտե-սության բնականոն գործունեության ապա-
հովումը, քանի որ շատ տնտեսվարող սուբյեկտների առումով սեփական ռե-
սուրսները բավարար չեն գործունեություն կազմակերպելու համար։ Նման 
իրավիճակներում խնդրի լուծման հիմնական միջոց է դառնում ժամանակա-
վորապես ազատ դրամական մի-ջոցների ներգրավումն ու տեղաբաշխումը, 
որի արդյունքում էլ ծագում են վարկային հարաբերությունները: Վարկավո-
րումը լինելով բանկային գործունեության հիմնական  ուղղություններից մեկը, 
միևնույն ժամանակ, կարող է առնչվել բազմաթիվ դժվար կառավարելի ռիս-
կերի հետ: Ռիսկայնությունն ավելի է մեծանում զարգացման ցածր մակար-
դակ ունեցող տնտեսություններում, որոնց հիմնականում բնորոշ է տնտե-
սական գործունեությամբ պայմանավորված հարաբերությունների կարգա-
վորվածության ցածր մակարդակ։ Հետևաբար, առևտրային բանկերի արդյու-
նավետ գործունեության կարևոր նախապայմաններից է վարկային ռիսկերի 
այնպիսի կառավարումը, որը, չվտանգելով վարկավորման գործընթացի 
մասնակիցների շահերը, միաժամանակ, ապահովի տրամադրված ֆինան-
սական միջոցների վերադարձը:  

Վարկային ռիսկը կարելի է մեկնաբանել որպես փոխառության չվերա-
դարձման հավանականություն:1 Այլ կերպ ասած վարկային ռիսկը կապված 
է պարտավորությունների ոչ պատշաճ կատարման կամ, ընդհանրապես, չը-
կատարման հետ: Դրա հավանականությունը փոքր չէ, քանի որ վարկային 
ռիսկը կախված է բազմաթիվ գործոններից՝ տրամադրվող վարկի տեսակից, 
ծավալից, դրա ապահովվածությունից, օգտագործման ուղղվածությունից, 
տրամադրման եղանակներից, վարկառու սուբյեկտներից և այլն: Հատկա-
պես, վերջիններիս ֆինանսական վատ վիճակը, վարկային միջոցների վերա-
դարձման աղբյուրների բացակայությունը և մի շարք այլ գործոններ էակա-
նորեն մեծացնում են վարկային ռիսկի աստիճանը՝ բացասաբար անդրա-
դառնալով վարկավորման գործընթացի վրա: Տնտեսական գործունեության 
ապահման գործում, անշուշտ, մեծ է արդյունավետ գործող և գործառույթները 
պատշաճ կատարող բանկային համակարգի դերը: Դրա գործունեության 
անընդհատությունից և արդյունավետությունից են կախված ոչ միայն շուկայի 
տարբեր մասնակիցների ֆինանսական կարիքների բավարարումն, այլ նաև 
երկրի տնտեսական զարգացման ապահովումը: Միաժամանակ, բանկային 
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համակարգի բնականոն կենսագործունեությունը և վարկավորման ծավալ-
ները մեծապես պայմանավորված են երկրի տնտեսական իրավիճակով, տըն-
տեսավարման գերակայող ձևերով և մեխանիզմներով: Զարգացման յուրա-
քանչյուր փուլին, բնականաբար, համապատասխանում են տնտեսության ա-
ռանձին օղակների պահանջմունքներին բավարարող վարկավորման ձևերը, 
վարկային համակարգի կառուցվածքային տարրերը և վարկային հարաբե-
րությունները: Բանկային համակարգի անկայունության միտումները հիմնա-
կանում  սկսվում են դրսևորվել ճգնաժամյին ռիսկերի ծագման ժամանակ և, 
որպես կանոն, ուղեկցվում են ֆինանսավարկային կազմակերպությունների 
թվի կրճատմամբ, կապիտալի շարժը բնութագրող ցուցանիշների վատթա-
րացմամբ, իրացվելիության մակարդակի նվազմամբ, ակտիվների որակի 
անկմամբ,  ժամկետանց պարտքի տեսակարար կշռի մեծացմամբ և համա-
կարգի գործունեության վրա բացասաբար ազդող մի շարք այլ գործոնների 
ներգործությամբ։ Արդյունքում բանկերը ժամանակին չեն ստանում ակնկալ-
վող դրամական միջոցները, նվազում է շահութաբերությունը, կրում են այլ 
վնասներ։ Այս հանգամանքը շատ դեպքերում ֆինանսապես խոցելի հաստա-
տությունների համար դառնում է գործունեության դադարեցման պատճառ։ 
Ֆինանսական շուկայի և վճարահաշվարկային համակարգերի զարգացման 
ոչ բավարար մակարդակը ստեղծում են լրացուցիչ դժվարություններ ու սը-
պառնալիքներ տնտեսության համար։ Նման զարգացումներից խուսափելու 
համար անհրաժեշտ է ստեղծել բանկային ոլորտում նորագույն տեխնոլո-
գիաների ներդրման, վճարահաշվարկային համակարգի արդիականացման 
ու հուսալիության բարձրացման համապատասխան պայմաններ։ Դա, ակն-
հայտորեն, թույլ կտա նվազագույնի հասցնել տնտեսությունն ապակայունաց-
նող արտաքին և ներքին գործոնների ազդեցությունը։ Կազմակերպական 
կառուցվածքի, վարկային գործարքների իրականացման ձևերի, վարկավոր-
ման և վարկային հարաբերությունների փոփոխությունների պարագայում բը-
նականաբար, համապատասխան փոփոխությունների են ենթարկվում նաև 
վարկային համակարգի մեխանիզմները: Այս տեսանկյունից, վարկավորման 
ճկուն և արդյունավետ համակարգի ստեղծումը դառնում է Հայաստանի Հան-
րապետության ֆինանսաբանկային համակարգի գործունեության կատարե-
լագործման կարևորագույն խնդիրներից մեկը, որի լուծումը տնտեսության 
ֆինանսական կարիքների բավարարման կարևոր նախադրյալներից և պայ-
մաններից է: Սակայն, հանրապետությունում ներկայումս տնտեսության իրա-
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կան հատվածի ֆինանսավորմանն ուղղված և բանկային վարկավորման մո-
տեցումների մշակմամբ ու կատարելագործմամբ պայմանավորված հիմնա-
խընդիրների լուծումը դեռևս չի գտնվում ցանկալի մակարդակի վրա։ Դրանց 
լուծումը, ինչպես նաև  տնտեսական զարգացման արդի  պահանջներին հա-
մապատասխանող վարկավորման գործընթացի  կազմակերպումը հանրա-
պետության համար, ըստ էության, դառնում է հրամայական պահանջ: 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական համակարգը ներկա փու-
լում բնութագրվում է մակրոտնտեսական իրավիճակի քանակական և որա-
կական առանձին բնութագրիչների վատթարացման միտումներով, որոնց 
հետևանքով դեռևս իրենց լուծումը չստացած բազմաթիվ հիմնախնդիրներ 
խոչընդոտում են ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը և տըն-
տեսական աճի կայուն տեմպերի ձևավորմանը: Նման պայմաններում, ակն-
հայտորեն, վտանգվում է տնտեսական զարգացման նպատակով ֆինանսա-
կան հոսքերի արդյունավետ տեղաբաշխման գործընթացը՝ տնտեսավարող 
սուբյեկտներին զրկելով փոխառու միջոցներ ներգրավելու հնարավորությու-
նից: Ստեղծված իրավիճակի հաղթահարման ուղիներից մեկը տնտեսության 
ֆինանսավորման ինստիտուցիոնալ բնույթի միջոցառումների իրականացու-
մըն է՝ ուղղված տնտեսության իրական հատված դրամական միջոցների ներ-
գրավմանը և դրանց հետ վերադարձման երաշխավորված մեխանիզմների 
ստեղծմանը: Տվյալ հիմնախնդրի լուծման տեսանկյունից պետք է հատկապես 
կարևորել իրական հատվածի վարկավորման ժամանակ բանկերի համար 
լրացուցիչ երաշխիքների ապահովումն, ինչը որոշակիորեն կնվազեցնի փո-
խառու միջոցների չվերադարձման հետ կապված ռիսկերը: 

Բանկային համակարգի զարգացումը մեծապես պայմանավորված է 
տնտեսության տարբեր ճյուղերի և ոլորտների զարգացմամբ: Ներկայումս դը-
րանցից շատերում առկա են ճգնաժամային երևույթներ, որոնք իրենց ան-
դրադարձն են ունենում բանկային համակարգի վրա՝ ստեղծելով լրացուցիչ 
ռիսկեր հատկապես վարկավորման գործընթացում։ Բանկային համակարգի 
գործունեության ռիսկայնության աստիճանը բարձրացնող գործոնները և 
ոլորտում դեռևս առկա հիմնախնդիրները մասամբ հետևանք են  նաև ինչ-
պես տնտեսության տարբեր ոլորտների, այնպես էլ ֆինանսական հատվածի 
կարգավորման առումով պետության կողմից իրականացված ոչ արդյունա-
վետ քաղաքականության: Այդ իսկ պատճառով տվյալ ոլորտում իրականաց-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

վելիք վերափոխումներին անհրաժեշտ է ցուցաբերել համակարգային մոտե-
ցում, որը կներառի ինչպես վարկավորման վրա ուղղակի և անուղղակի ներ-
գործող գործիքներ, այնպես էլ առևտրային բանկերի վարկային քաղաքա-
կանության կատարելագործման մոտեցումներ:  

Հայաստանում բանկային համակարգի արդյունավետ գործունեության 
տեսանկյունից շարունակում է լուրջ խնդիր մնալ պոտենցիալ փոխառուների 
վարկունակության օբյեկտիվ գնահատումը: Որպես կանոն, փոխառուի վար-
կունակության գնահատման համար յուրաքանչյուր բանկ իրականացնում է 
որոշակի վերլուծություն և գործակիցների հաշվարկ, որոնք այս կամ այն 
կերպ բնութագրում են հաճախորդի ֆինանսական կայունության աստիճանը: 
Մինչդեռ, պետք է մշակել փոխառուի վարկունակության վարկանիշային գնա-
հատման բազմագործոնային մոդել, որը կնպաստի դրա օբյեկտիվ 
գնահատականին, այդպիսով նաև փոխառուի խոցելի կողմերի բացահայտ-
մանը։ Նման մոտեցմամբ կմատնանշվեն ուղիներ, որոնցով առաջնորդվելիս 
կստեղծվեն պայմաններ տնտեսության այս կամ այն ոլորտ ուղղվող ֆինան-
սական ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործման համար: 

Տնտեսական ազատական հարաբերությունների ձևավորման ներկա 
փուլում ՀՀ բանկային համակարգի արդյունավետ և անընդհատ գործունեու-
թյունը պահանջում է նաև կառավարման մեխանիզմների կատարելագործում: 
Այդ առումով, հրատապ է բանկերում կորպորատիվ կառավարման սկզբունք-
ների արմատավորումը և այդ ուղղությամբ ներդրվող մոտեցումների շարու-
նակական կատարելագործումը։ Այստեղ հիմնական խնդիր պետք է դառնա 
կառավարման տարբեր մարմինների իրավասությունների հստակեցումը և 
դրանցից յուրաքանչյուրի պատասխանատվության շրջանակի սահմանումը: 
Հիմնական խնդրի լուծմանը զուգահեռ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն սահմա-
նել ՀՀ բանկային համակարգի կորպորատիվ կառավարման իրավական 
հիմքերը, որոնք կապահովեն բանկի սեփականատերերի և հաճախորդների 
շահերի պաշտպանությունը, կնպաստեն բանկային նոր տեխնոլոգիաների 
ներդրմանը և միջազգային բանկային կառույցներին հայրենական բանկերի 
ինտեգրմանը: Դրամական միջոցների կենտրոնացման և  տեղաբաշխման 
գործում բանկային համակարգի ունեցած մեծ դերի պայմաններում այն 
առանցքային ազդեցություն կարող է ունենալ տնտեսական համակարգի 
գործունեության վրա։ Հատկապես տնտեսական զարգացման ներկա փու-
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լում, երբ տնտեսությունում առկա է ոչ կայուն իրավիճակ և մեծ անորոշու-
թյուններ բանկային համակարգի դերն ու նշանակությունն ավելի է մեծանում։ 
Այս երևույթի անտեսումը կարող է հանգեցնել տնտեսվարողների գերակշիռ 
մասի ֆինանսական գործարքների իրականացման համար որոշակի սպառ-
նալիքնեի ստեղծմանը և տնտեսական զարգացման տեմպերի անկմանը։ 

Եզրակացություններ 
Ժամանակակից պայմաններում նոր պահանջներ են ներկայացվում  

տնտեսավարող սուբյեկտներին, որոնց բավարարելու մակարդակից է մեծա-
պես կախված ինչպես վերջիններիս գործունեության արդյունավետությունը, 
այնպես էլ կառավարման մեխանիզմների կատարելագործումը։ Անշուշտ, դա 
վերաբերում է նաև բանկային համակարգին, որի զարգացումն ուղղակիորեն 
պայմանավորված է ժամանակակից մարտահրավերներին արագ արձագան-
քելու և շուկայական փոփոխություններին օպերատիվորեն հարմարվելու հը-
նարավորությունների ճիշտ օգտաործմամբ։ Տնտեսության կողմից ներկայաց-
վող պահանջների խստացման,  ֆինանսական հոսքերի ծավալների ու ին-
տենսիվության շարունակական մեծացման պայմաններում բանկային համա-
կարգը պարտավոր է հետևողականորեն կատարելագործել ֆինանսական 
կայունության ապահովմանը միտված կառավարման մեթոդները, միաժամա-
նակ պատշաճ կերպով իրականացնելով վճարահաշվարկային գործառնու-
թյունները։ Հետևաբար, տնտեսական զարգացման ժամանակակից փուլում 
ՀՀ-ում գործող ֆինանսավարկային յուրաքանչյուր կազմակերպության գլխա-
վոր նպատակներից մեկը պետք է դառնա ժամանակակից և բարձր տեխնո-
լոգիական վճարային համակարգերի միջոցով հուսալի և ապահով վճարա-
հաշվարկային գործառնությունների իրականացումը։ 

Ամփոփելով, անհրաժեշտ է նշել, որ շուկայական տնտեսավարման ժա-
մանակակից պահանջներին բավարարող բանկային համակարգի ձևավորու-
մը հանդիսանում է ՀՀ տնտեսության զարգացման կարևոր նախադրյալ-
ներից մեկը, որի ձևավորումը պահանջում է այդ ուղղությամբ համալիր և հա-
մակարգային քայլերի իրականացում։ 
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Վարդան ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ 

ՀՀ բանկային գործունեության ոլորտում առկա հիմնախնդիրները և 

դրանց լուծման ուղիները 

Բանալի բառեր բանկային համակարգ, վարկավորում, ֆինանսավարկային 
կազմակերպություններ, վարկային միջոցներ, վարկունակություն, ֆինանսական 
կայնություն 
 

Հոդվածում քննարկվել են բանկային համակարգի գործունեության և զար-
գացման հիմնահարցերը։ Գնահատվել է բանկային համակարգի և վարկա-
վորման դերը տնտեսության և դրա ֆինանսական ապահովվածության գոր-
ծում։ Ներկայացվել են շուկայական հարաբերությունների զարգացման ներ-
կա փուլում բանկային համակարգի առջև ծառացած մարտահրավերները և 
դրանց դիմագրավելու հնարավոր ուղիները։ Քննարկվել են Հայաստանի 
Հանրապետության բանկային համակարգի զարգացման, ֆինանսական 
կայունության ապահովման հիմնախնդիրները և դրանց լուծման հնարավոր 
ուղիները։ Կարևորվել է ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառմամբ բան-
կային գործառնությունների ընդլայնման անհրաժեշտությունը։ 

 :  , , -  , 
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Ալիռեզա (Արիկ) ԱԴԿԱՆԵԱՆ 

Հայաստանում սննդամթերքի արտադրության ներուժը 

Բանալի բառեր. Հայաստան, գյուղատնտեսություն, տնտեսություն, զարգացում, 
անասնապահություն
 

Սննդամթերքի արտադրությունը Հայաստանում երկար պատմություն ունի։ 
Չնայած դրան՝ Հայաստանը չի կարողացել հասնել իր արժանի դիրքին՝ 
որպես սննդամթերքի հայտնի արտադրող։ Երկրի հետագա արդյունաբերա-
կանացումը, բացի մեծ ներդրումների անհրաժեշտությունից, կբերի նաև մար-
դու առողջության և էկոլոգիական վնասների։ Երկրի մեծության և բնակչու-
թյան սահմանափակության պատճառով այդ վնասներից մի քանիսը երկա-
րաժամկետ հեռանկարում մեծ ծախսեր կառաջացնեն։ Սննդամթերքի արտա-
դրությունը, պահպանելով կանաչ գյուղատնտեսության և կայուն արտադրու-
թյան սկզբունքները, կարող է լինել երկրի զարգացման բանալին։  
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ՀԱՃԱԽՈՐԴՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 
 

Գևորգ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 
 

Բանալի բառեր  առևտրային բանկ, բանկի հաճախորդ, բանկային պրոդուկտ, 
բանկային ծառայություններ, բանկային սպասարկում 

 
Ներածություն 
Բանկային համակարգի բնականոն կենսագործունեության ապահով-

ման կարևոր նախադրյալներից մեկն է հանդիսանում ֆինանսական ռեսուրս-
ների արդյունավետ տեղաբաշխման հետ կապված խնդիրների լուծումը, որը 
տնտեսական հարաբերությունների զարգացման ներկա ժամանակահատվա-
ծում ձեռք է բերել առանձնահատուկ կարևորություն։ Այս ուղղությամբ լուծում-
ների մշակումն, ակնհայտորեն, էականորեն կնպաստի, մի կողմից, առևտրա-
յին բանկերի ֆինանսական ռեսուրսների արդյունավետ շրջանառության ա-
պահովմանը, իսկ մյուս կողմից՝ նոր հնարավորություններ կստեղծի հաճա-
խորդների հետ համագործակցության ամրապնդման և դրա հեռանկարների 
ընդլայնման համար։ Այլ կերպ ասած, դրամական միջոցների արդյունավետ 
տեղաբաշխումը առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության ապա-
հովման ուղիներից մեկն է և, այդ տեսանկյունից, ունի առանձնահատուկ կա-
րևորություն։ Անշուշտ, այս համատեքստում կարևոր նշանակություն ունի հա-
ճախորդների հետ համագործակցության խորացումը, ինչն առևտրային բան-
կերի գործունեության ընդլայնման լուրջ նախադրյալ է հանդիսանում։ 

Մեթոդաբանություն 
Հետազոտության համար որպես գիտական հիմք են ծառայել տարբեր 

հեղինակների՝ բանկային գործունեության վերաբերյալ գիտական աշխա-
տանքներն ու վերլուծությունները։ Հետազոտությունն իրականացնելիս օգ-
տագործվել են համակարգային մոտեցման և համեմատական վերլուծության 
ու համադրման մեթոդները, իսկ տեղեկատվական հիմք են ծառայել ՀՀ Կեն-
տըրոնական բանկի և առևտրային բանկերի հաշվետվությունները։ 

Գրականության ակնարկ 
Տնտեսական զարգացման ներկա փուլում, պայմանավորված տեխնոլո-

գիական նոր լուծումներով, հաճախորդների աճող պահանջմունքներով և ա-
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կընկալիքներով, բանկային ծառայությունների նկատմամբ պահանջձները 
զգալիորեն փոխվում են։ Հայտնի է, որ սպառողների սպասումները մշտապես 
աճում են, առաջ բերելով նոր ակնկալիքներ և պահանջմունքներ։ Այս տեսան-
կյունից, բանկային նոր պրոդուկտները ձեռք են բերում վճռորոշ նշանակու-
թյուն հաճախորդների ներգրավման և երկարաժամկետ համագործակցու-
թյան համար։ Այլ կերպ ասած, հաճախորդների հարաճուն պահանջմունքնե-
րի լիարժեք բավարարումը բանկային գործունեության հաջողության և միջ-
բանկային մրցակցությանը դիմագրավման կարևոր նախապայմաններից է։ 
Այս համատեքստում, հատկապես կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում հա-
ճախորդների հետ հարաբերությունների ձևավորման և դրանց հետևողական 
ամրապնդմանն ուղղված ռազմավարության մշակումը, որը պետք է ապահո-
վի որոշակի հաշվեկշռվածություն գործառնական ցուցանիշների (բանկային 
գործունեության ավտոմատացում, էլեկտրոնային սպասարկման համակարգի 
ներդրում, մասնաճյուղերի ցանցի ընդլայնում, բանկային նոր պրոդուկտների 
թողարկում և այլն) ձեռք բերման և հաճախորդների սպասարկման բարձր 
որակի ապահովման միջև։ Անշուշտ, վերջինիս գնահատումը ենթադրում է 
համապատասխան չափորոշիչների մշակում, որոնց կիրառումը պետք է կրի 
պարբերական բնույթ՝ հնարավոր շեղումների վաղ հայտնաբերման ու շըտ-
կըման նպատակով։  Ընդհանուր առմամբ, հաճախորդների հետ կայուն և եր-
կարատև հարաբերությունների հաստատումը յուրաքանչյուր առևտրային 
բանկի հիմնական խնդիրներից է։ Կ  Ֆուրլոնգն իր ՛՛Բանկային մարկե-
տինգ՛՛ գրքում հետևյալ կերպ է ձևակերպում բանկերի և հաճախորդների հա-
մագործակցության ոսկե կանոնը կարճաժամկետ գործառնություններին 
միտված վաճառքների ավանդական մշակույթը գործնականում անհնար է 
դարձնում հաճախորդների հետ մեծ շահույթ ապահովող մշտական հարաբե-
րությունների կառուցումը՛՛։։1 

Վերլուծություն 
Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ հարաբերությունների ձևավոր-

ման առումով կարևոր գործոն է հանդիսանում նրանց պահանջմունքներն ա-
ռավելագույնս բավարարարելու բանկի կարողությունը, որի պարագայում նը-
վազագույնի կհասցվի կամ կբացառվի հաճախորդների՝ այլ մրցակից բանկեր 
տեղափոխվելու հավանականությունը և, միաժամանակ, կներգրավվեն նոր 
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հաճախորդներ։ Այդ իսկ պատճառով, վերջին տարիներին առանցքային է 
բանկերի գործունեության կողմնորոշումը դեպի հաճախորդները կամ, այս-
պես ասած, հաճախորդամետ քաղաքականությունը, իսկ նրանց հետ երկա-
րաժամկետ հարաբերությունների կառուցումը դարձել է ռազմավարական 
խնդիր։ Հաճախորդների հետ երկարաժամկետ հարաբերությունները, առա-
ջին հերթին, ենթադրում են նրանց կողմից տվյալ բանկի թողարկած բանկա-
յին պրոդուկտների և ծառայությունների կայուն սպառում։ Վերջինիս ապա-
հովումն ուղղակիորեն պայմանավորված է հաճախորդի կողմից այլ բանկի 
ծառայություններից չօգտվելու հավանականությամբ։  

Այսպիսով, բանկի հետ հաճախորդի երկարաժամկետ հարաբերություն-
ները, նախ և առաջ, հիմնված են հավատարմության վրա, որն, իր հետրթին, 
պայմանավորված է մի շարք՝  այդ թվում նաև էմոցիոնալ բնույթի գործոննե-
րով։ Հաճախորդի պահանջմունքների տեսանկյունից կարելի է առանձնացնել 
երեք գործոններ, որոնք կարևոր դերակատարում ունեն  հաճախորդի կողմից 
այս կամ այն բանկի գործունեության գնահատման հարցում։ 

1  սեփական միջոցների պաշտպանվածության հարցում վստահություն, 
2  բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների բազմազանությունը և 

դրանց արժեքից բավարարվածոթյուն, 
3  մատուցվող բանկային ծառայությունների և պրոդուկտների որակ։ 

Առաջին երկուսն ավելի շուտ վերաբերում են բանկի ընտրությանը, իսկ 
երրորդը հանդիսանում է երկարաժամկետ հարաբերությունների գրավական։ 
Ընդ որում, վերջինը դրսևորվում է և իր համապատասխան ազդեցությունն 
ունենում է հաճախորդի և բանկի միջև տեղի ունեցող կոմունիկացիոն գործ-
ընթացում։ Այս տեսանկյունից, բանկային սպասարկումը բանկի և հաճախոր-
դի միջև փոխգործակցության գործընթաց է, որը ենթադրում է կանխիկ և ոչ 
կանխիկ վճարումների, փոխանցումների, փոխառությունների կիրառմամբ և 
այլ գործարքների միջոցով բանկային գործառնությունների իրականացում։ 
Այլ խոսքով, բանկային ծառայությունների որակի ընկալումը հաճախորդի 
կողմից տեղի է ունենում երկու հիմնական ասպեկտներով  

1  ի՞նչ է ստանում հաճախորդը բանկային ծառայությունից (որակի 
տեխնիկական ասպեկտ), 

2  ինչպե՞ս է հաճախորդը ստանում բանկային ծառայությունը (որակի 
գործառնական ասպեկտ)։ 
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Վերջին տարիներին լայն տարածում է ստացել նաև ՛՛սոցիալական 
որակ՛՛ հասկացությունը, ինչն արտացոլում է սպասարկման կուլտուրայի 
աստիճանը։ Սոցիալական որակը ձևավորվում է հաճախորդների հանդեպ 
բանկի աշխատակիցների վարքագծի արդյունքում, իսկ դրա կարևոր չափա-
նիշներ են հանդիսանում բանկի անձնակազմի բարյացկամությունը և սիրա-
լիրությունը։ Արտասահմանյան բազմաթիվ բանկերում, որոնք մեծ ուշադրու-
թյուն են հատկացնում սպասարկման որակին, որպես չափանիշ են դիտար-
կում ներկայացված բողոքները։ Եթե անձնակազմը չունի մասնագիտական 
բավարար պատրաստվածություն, հաղորդակցական ունակություններ, չի 
տիրապետում մատուցվող բանկային պրոդուկտների բոլոր առանձնահատ-
կություններին, ապա դա բացասաբար կանդրադառնա հաճախորդների վե-
րաբերմունքի վրա։ Այսինքն, հաճախորդների հետ երկարաժամկետ համա-
գործակցության հարցում կարևոր նշանակությունի ունի նաև մարդակային 
գործոնը։ 

Ակնհայտ է, որ տնտեսական զարգացման ժամանակակից փուլը բնու-
թագրվում է գործարար միջավայրի և տնտեսական գործունեության պայման-
ների փոփոխություններով, որոնց արդյունքում մեծանում է մրցակցությունը 
շուկայի տարբեր սուբյեկտների միջև։ Նման պայմաններում մեծանում է նաև 
առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը՝ նոր հաճախորդների ներգրավ-
ման և արդեն գոյություն ունեցողների հետ համագործակցության երկարա-
ձըգման համար։ Մրցակցության նման պայմաններում կարող են հաջողու-
թյուն ունենալ միայն այն բանկերը, ովքեր կկարողանան առավել գրավիչ 
պայմաններ առաջարկել հաճախորդներին՝ դրանով իսկ ներազդելով նրանց 
կողմից որոշումների կայացման վրա։ Ընդ որում, գրավիչ պայմաններն իրենց 
մեջ ներառում են ինչպես տնտեսական, այնպես էլ էթիկական, հոգեբանա-
կան և սոցիալական կոմպոնենտներ։ Այլ կերպ ասած, հաճախորդների հետ 
բանկերի համագործակցության վրա էական ազդեցություն ունեն ինչպես տը-
րամադրվող բանկային պրոդուկտների շրջանակը, տեսակները, մատուցվող 
բանկային ծառայությունների արժեքը, այնպես էլ սպասարկման որակը, դը-
րանց հասանելիությունը, սպասարկման կենտրոնների և մասնաճյուղերի 
տարածքային բաշխվածությունը և այլն։ Այս առումով, կարևոր նշանակու-
թյուն է ստանում բանկերի կողմից հաճախորդամետ քաղաքականության ի-
րականացումը, որի հիմնական խնդիրն է հին հաճախորդների հետ համա-
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գործակցության շարունակումը և նոր հաճախորդների ներգրավումը։ Վերջի-
նըս, անշուշտ, էականորեն պայմանավորված է առևտրային բանկերի տեղե-
կատվական, ֆինանսական և մարդկային ռեսուրսների կարողություններով։  

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսության ճգնաժամային երևույթների դրսե-
վորման և, դրանով պայմանավորված, շահութաբերության մակարդակի ան-
կըման արդյունքում բանկերը պարտավոր են իրականացնել սեփական ֆի-
նանսատնտեսական գործունեության արմատական վերակառուցում, հատ-
կապես շեշտը դնելով բանկային բիզնեսի վարման գործընթացում նոր մոտե-
ցումների ներդրման, շուկայում պասիվ ներկայությունն ակտիվ միջամտու-
թյամբ փոխարինման, շուկայի գրավման և հաճախորդների ներգրավմանն 
ուղղված ագրեսիվ քաղաքականության իրականացման վրա։ Նոր տեխնո-
լոգիաների ու բանկային պրոդուկտների ի հայտ գալը և դրանցով պայմանա-
վորված զարգացման միտումները զգալիորեն փոխում են բանկային գործու-
նեության և հաճախորդների սպասարկման վերաբերյալ գոյություն ունեցող 
ավանդական պատկերացումները։ Այս պարագայում հատկապես կարևոր 
նշանակություն է ձեռք բերում բանկերի կողմից հաճախորդամետ քաղաքա-
կանության իրականացումը, որը, նախ և առաջ, պետք է ուղղված լինի 
վերջիններիս պահանջմունքների առավելագույն բավարարմանը։ Ընդհանուր 
առմամբ, մասնագիտական գրականության մեջ հաճախորդամետությունը 
մեկնաբանվում է որպես դեպի հաճախորդը կողմնորոշում՝ նրա պահանջ-
մունքներն առավել լավ հասկանալու և բավարարելու նպատակով։1 Քանի որ 
խոսքը գնում է բիզնեսի մասին, ապա նշված խնդրի լուծումը չպետք է խա-
թարի կամ վտանգի բանկի կողմից շահույթի ստացման հնարավորությունը։ 
Հետևաբար, բանկային գործունեության տեսանկյունից հաճախորդամետու-
թյունը կարող ենք մեկնաբանել որպես հաճախորդների պահանջմունքների 
արդյունավեոտ բավարարման միջոցով լրացուցիչ շահույթ ստանալու առև-
տրային բանկի ունակությունը։ Այլ կերպ ասած, հաճախորդամետության հիմ-
քում ընկած է հաճախորդի բավարարվածությունը բանկային ծառայություն-
ներից ու պրոդուկտներից, որոնք որոշիչ գործոն են դառնում տվյալ առև-
տրային բանկի ծառայություններից օգտվելու համար։ Հաճախորդների պա-
հանջմունքների բավարարմանը կողմնորոշված բանկերի գործունեությունը, 
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որպես կանոն, հիմնականում ուղղված է դեպի արտաքին կողմնորոշիչները։ 
Այս մոտեցման հիմքում ընկած է հաճախորդերի ակնկալիքների բավարար-
մանն ուղղված ներքին ստանդարտների սահմանումը։ Հաճախորդամետ քա-
ղաքականություն իրականացնող բանկերը հետապնդում են ոչ միայն բան-
կային պրոդուկտների և ծառայությունների իրացման, այլ նաև հաճախորդ-
ների հետ համագործակցության խորացման և ամրապնդման նպատակ՝ նը-
րանց լոյալության ապահովման և հավատարիմ հաճախորդների թվաքանա-
կի ավելացման միջոցով։ Նման հաճախորդները, որպես կանոն, առավել բաց 
են նոր առաջարկների համար և հակված են իրենց ծանոթներին երաշխա-
վորել տվյալ բանկի ծառայություններից օգտվելու համար։ Արդյունքում, նման 
քաղաքականությունը հնարավորություն է տալիս բանկին ավելացնել վաճառ-
քի և շահույթի ծավալները, բնակչության շրջանում բարձրացնել սեփական 
վարկանիշը և համբավը։ Ակնհայտ է, որ հաճախորդների հետ արդյունավետ 
երկխոսություն ապահովելու բանկի անկարողությունը կարող է չափազանց 
թանկ ՛՛արժենալ՛՛ վերջինիս համար։ Եթե նախկինում մեկ բավարարված 
սպառողը կարող էր ներգրավել հինգ նոր հաճախորդի, ապա համացանցի 
զարգացման ներկա փուլում այն կարող է հասնել մինչև 5000-ի։1 Այսինքն, 
մեկ չբավարարված հաճախորդի պատճառով այդքան կկազմեն բանկի պո-
տենցիալ կորուստները։ Հետևաբար, հաճախորդի շահերին ու հետաքրքրու-
թյուններին գերակայություն տալը նշանակում է նախապատվություն տալ եր-
կարաժամկետը կայունությանը, այլ ոչ թե իրավիճակային օգուտներին։ Այս 
առումով, բանկերի խնդիրը պետք է հանդիսանա ոչ միայն սեփական բրենդի 
դրական իմիջի ձևավորումը, այլ նաև սեփական հաճախորդներին համակող-
մանի աջակցության ցուցաբերումը՝ ֆինանսական աշխարհում իրենց հան-
գիստ ու ապահով զգալու նպատակով։ Որոշումների կայացման ժամանակ 
բանկերը պետք է առաջնորդվեն յուրաքանչյուր հաճախորդի ՛՛ներկա և ապա-
գա՛՛ արժեքի իրատեսական գնահատման սկզբունքով։ Փորձագիտական 
գնահատումների համաձայն, զարգացած արևմտյան երկրներում հավատա-
րիմ և լոյալ հաճախորդների հետ համագործակցության ամբողջ ժամանակա-
հատվածում շահութաբերությունը միջին հաշվով 9 5 հազար ԱՄՆ դոլարով 
գերազանցում է դժգոհ հաճախորդների հետ համագործակցության շահութա-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

բերությանը։1  Անշուշտ, բանկերի ճիշտ չհաշվարկված հաճախորդամետ քա-
ղաքականության իրականացումը կարող է ստեղծել որոշակի ռիսկեր և հիմ-
նախնդիրներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունը կունենան բանկի 
գործունեության և նրա ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների վրա։  Այս ա-
ռումով, գոյություն ունեն մի քանի հիմնարար սկզբունքներ, որոնք անվերա-
պահ կերպով պետք է հաշվի առնվեն և դրվեն նման քաղաքականության 
հիմքում։ Մասնավորապես, որպես այդպիսիք պետք է դիտարկել հաճա-
խորդների հետ ամուր և փոխշահավետ հարաբերությունների ստեղծումը, 
բարձր որակի բանկային ծառայությունների մատուցումը և սպասարկումը։ 
Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ վերջիններս սերտորեն փոխկապակ-
ցըված են և չպետք է դիտարկվեն միմյանցից առանձին, քանի որ որակյալ 
սպասարկումն ավելացնում է ֆինանսական պահանջմունքների բավարար-
ման հնարավորությունները, իսկ արդյունավետ վաճառքը ավանդատուին 
կապում է բանկին և ստեղծում համագործակցության նոր հեռանկարներ։ 

Եզրակացություններ 
Ընդհանուր առմամբ, բանկերի հաճախորդամետ քաղաքականության 

իրականացումը պետք է ապահովվի հետևյալ մոտեցումների կիրառմամբ։ 
Հաճախորդամետությունը որպես բրենդ։ Առևտրային բանկի բրենդն  

արտաքին աշխարհի և, առաջին հերթին, հաճախորդների կողմից նրա ըն-
կալումն է։ Անհրաժեշտ է գնահատել, թե ինչի՞ հետ է ասոցացվում տվյալ 
բանկը և ինչպե՞ս են հաճախորդները գնահատում հաճախորդամետության 
աստիճանը։ Այդ ամենի հիման վրա անհրաժեշտ է ուրվագծել տվյալ բրենդի 
նպատակային զարգացման վեկտորը, այսինքն, ինչպիսի՞ն նրանք կցանկա-
նային ապագայում տեսնել։ 

Հաճախորդամետությունը որպես արժեք։ Որպեսզի հաճախորդամետ-
ությունը ամրապնդվի արտաքին աշխարհի ընկալումներում, անհրաժեշտ է, 
որ այն դառնա բանկի ներքին արժեքը։  Եթե հաճախորդամետությունը դի-
տարկենք որպես արժեք, ապա անհրաժեշտ կլինի մշակել դրա գնահատման 
չափանիշներ։ Այս դեպքում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ ժամանա-
կակից իրողությունների պայմաններում առավել հաջողակ են այն բանկերը, 
որոնք կարողանում են հաճախորդների պահանջմունքները մղել առաջին 
պլան։ Հաճախորդամետ քաղաքականության իրականացման արդյունքում 
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ստացված լրացուցիչ շահույթը դառնում է սպառողների որակյալ սպասար-
կումից և մատուցվող ծառայությունների բավարարվածությունից հարակից է-
ֆեկտ։ Այս տեսանկյունից, ռազմավարական սխալ է միայն շահույթի ցուցա-
նիշի միջոցով բանկի գործունեության գնահատումը։ Հաճախորդամետ քա-
ղաքականություն իրականացնող բանկի տարբերությունը մյուսներից այն է, 
որ առաջինի ղեկավարությունը շահույթը դիտարկում է որպես հաճախորդ-
ների պահանջմունքների բավարարման արդյունք։ Եթե բանկը մշտապես չի 
ներգրավում նոր հաճախորդների, ապա նա երկարաժամկետ հատվածում չի 
կարող լինել շահութավեր։ Այս առումով, բանկային գործունեության տեսան-
կյունից գոյություն ունի հետևյալ կանոնը  այսօր ստացվող շահույթը ա-
պահովում են երեկ ներգրավված հաճախորդները։ Հետևաբար, ՛՛վաղվա՛՛ 
շահույթը կապահովեն ներկա պահին բանկային սպասարկումից բավարար-
ված և բանկի հետ համագործակցող հաճախորդները։ Դեպի հաճախորդը 
կողմնորոշված բանկը մշտական հաճախորդին դիտարկում է որպես իր ա-
մենաարժեքավոր ակտիվը։ Այս համատեքստում կարելի է պնդել, որ եթե շա-
հույթը անցած ժամանակահատվածում բանկի գործունեության արդյունավե-
տության ցուցանիշն է, ապա հաճախորդի պահանջմունքների բավարարվա-
ծության աստիճանն ապագա շահույթի ցուցանիշն է։ 

Կարևոր մոտեցում է հանդիսանում հաճախորդամետության՝ որպես սը-
տանդարտի դիտարկումը։  Ավելացված արժեք ստեղծող և հաճախորդների 
հետ առնչվող բոլոր գործընթացները պետք է դիտարկվեն հաճախորդամե-
տության տեսանկյունից։ Անհրաժեշտ է վերացնել բոլոր այն բացասական 
գործոնները, որոնք հաճախորդների սպասարկման տեսանկյունից ստեղծում 
են անհարմարավետություն, ավելորդ քաշքշուկներ և նմանատիպ այլ երե-
վույթներ։  

Ընդհանրացնելով վերը նշվածը, կարծում ենք, որ բանկի հաճախորդա-
մետ ռազմավարության հիմքում պետք է դրվեն հետևյալ մոտեցումները։ 

բանկային բիզնես գործընթացների իրականացում՝ հաշվի առնելով  
հաճախորդների ակնկալիքները և պահանջմունքները, 

բանկի շահութաբերության ավելացման ռազմավարության մշակում և 
ներդրում՝ այնպիսի պայմանների ստեղծման հաշվին, որի պարագայում  
հաճախորդը կցանկանա ձեռք բերել բանկային պրոդուկտ և խորհուրդ կտա 
իր շփման շրջանակին հետևել այդ օրինակին, 
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յուրաքանչյուր հաճախորդին առավելագույնս երկար ժամանակ 
փոխշահավետ պայմաններով ՛՛պահելու՛՛ համար համապատասխան 
պայմանների ստեղծում,  

հաճախորդի ցանկությունների ՛՛կանխագուշակում՛՛ և նրան ընդառաջ 
քայլերի իրականացում,  

բանկի աշխատակիցների գիտակցության մեջ հաճախորդամետ 
գաղափարախոսության ներդրում, այդ ուղղությամբ իրական մոտիվացիայի 
ապահովում, թափանցիկ և հասկանալի նյութական խթանների ստեղծում, 
որոնց պարագայում աշխատակիցն ուղղակիորեն կզգա հաճախորդամետ 
վարքագծի շահավետությունը:  

Ամփոփելով, հարկ ենք համարում նշել, որ բանկերի հաճախորդամետ 
քաղաքականությունն իր մեջ պետք է պարունակի ինչպես տնտեսական, այն-
պես էլ սոցիալական նպատակներ։ Միջբանկային մրցակցության ներկա 
պայմաններում միայն մշտական հաճախորդների կայուն բանակ ունեցող 
բանկերը կկարողանան ուժեղ դիրքեր ապահովել մրցակցային պայքարում։ 
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Գևորգ ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Հաճախորդների հետ համագործակցության հիմնախնդիրները և դրանց 

լուծման ուղիները առևտրային բանկերում 

Բանալի բառեր  առևտրային բանկ, բանկի հաճախորդ, բանկային պրոդուկտ, 
բանկային ծառայություններ, բանկային սպասարկում 
 

Հոդվածը նվիրված է առևտրային բանկերում հաճախորդների հետ համա-
գործակցության խնդիրների քննարկմանը։ Ներկայացվել են երկարաժամ-
կետ համագործակցության հիմնական ուղիները, դրա վրա բացասաբար ան-
դրադարձող գործոնները և դրանց ազդեցության չեզոքացման հիմնական 
մոտեցումները։ Առաջարկվել են բանկային սպասարկման որակի գնահատ-
ման հիմնական չափանիշները և դրա բարձրացման ուղիները։ Մշակվել են 
առևտրային բանկի կողմից հաճախորդամետ քաղաքականության իրակա-
նացման հիմնական սկզբունքները։ 
 

 :  ,  ,  ,  
,   

Keywords: commercial bank, bank client, banking product, banking services, banking services 
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 :   ,    ,  
,   

Մարգարիտա ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ, Արսեն ՕՀԱՆՋԱՆՈՎ 

Կապիտալի հետ գործառնությունների հաշվի մակրոտնտեսական 

ցուցանիշների  վերլուծությունը (ՀՀ օրինակով) 

Բանալի բառեր. Ազգային հաշիվների համակարգ, կապիտալի հետ 
գործառնությունների հաշիվ, զուտ վարկավորում, զուտ փոխառություն 
  
Երկրում ընթացող սոցիալ-տնտեսական կարևորագույն գործընթացների 
վերլուծության հիմնական տեղեկատվական հենքը Ազգային հաշիվների 
համակարգն է իր հիմնական և փոխկապակցված ցուցանիշներով: Հոդվա-
ծում վեր են հանվել Հայաստանի ֆինանսական ցուցանիշների հաշվառման 
հիմնախնդիրները: Ուսումնասիրվել են տնտեսության հիմնական ինստիտու-
ցիոնալ հատվածների վիճակը բնութագրող ցուցանիշների միջև կապը: Հե-
տազոտական աշխատանքում դիտարկվել են Հայաստանի Հանրապետու-
թյան կապիտալի հետ գործառնությունների հաշվի ցուցանիշների կառուց-
վածքն ու դինամիկան ։  

Key words: System of National Accounts, capital account, net lending, net borrowing 
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ԴՐԱՄԱՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱ-

ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ 

ՀՊՏՀ ՏՄՄ ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր։ դրամական զանգված, պահանջարկ, ավանդ, տոկոսադրույք, ՀՆԱ 

 
Ներածություն 
Ներկա ժամանակներում և ՀՀ տնտեսության առանձնահատկություն-

ներից ելնելով, բավականին կարևոր է դրամավարկային հիմնական ցուցա-
նիշների կապի գնահատումը  և նրանց վրա ազդող հիմնական գործոնների 
հայտնաբերումը,  քանի որ դրամավարկային քաղաքականության ծրագրերի 
էֆեկտիվությունը մեծապես կախված է դրամավարկային քաղաքականու-
թյան ընտրված ռազմավարությունից և վերջինիս իրագործման նպատակով 
ԿԲ գործիքների կիրառման ազդեցության ճիշտ գնահատումից։ Հոդվածի 
հիմնական նպատակն է վերլուծել և գնահատել ՀՀ-ում դրամական ագրե-
գատների նկատմամբ պահանջարկը, պարզել պահանջարկի վրա ազդող 
գործոնները, ինչպես նաև ներկայացնել դրամավարկային քաղաքականու-
թյան հիմնական ցուցանիշների կապի տնտեսամաթեմատիկական գնահա-
տումը։  

Մեթոդաբանություն 
Ընդհանուր առմամբ, ARDL մոդելը կարելի է ներկայացնել այսպես1։ 

 
որտեղ՝ -ն հաստատունն է կամ ազատ անդամը, , , -ն կարճա-

ժամկետ ազդեցության գործակիցները, , , - երկարաժամկետ ազդեցու-
թյան գործակիցները,  , , - համապատասխան փոփոխականների լագե-
րի քանակությունը, 

Մոդելում փոփոխականների լագերի քանակությունը կարելի է ընտրել 
կամ ֆիքսված եղանակով, կամ օգտագործելով Ակայկեի կամ Շվարցի տեղե-

Էջ 9
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կատվական չափանիշները։ Այստեղից, երկարաժամկետ կախվածության 
դեպքում մոդելը կարելի է ներկայացնել սխալների ուղղման մոդելի միջոցով, 
որը կարող է ստացվել ARDL մոդելից պարզ գծային ձևափոխություններից 
հետո։ Այս դեպքում ECM մոդելի մեջ ներառվում են կարճաժամկետ ազդե-
ցության գործակիցները առանց կորցնելու երկարաճամկետ հավասարության 
տեղեկատվությունը, ինչպես նաև մոդելը զերծ է պահում այնպիսի խնդիր-
ներից, ինչպիսիք են, օրինակ, կեղծ կապի առկայությունը ոչ ստացիոնար 
շարքերի պատճառով։ Սխալների ուղղման մոդելի կոինտեգրացիոն հավա-
սարման տեսքը հետևյալն է։ 

 
որտեղ՝ - ճշգրտման գործակիցն է, - սխալների ուղղման գոր-

ծակցի լագավորված արժեքը, որը ստացվում է ARDL մոդելի մնացորդներից։ 
Սա ֆունկցիայի կարճաժամկետ ազդեցության տեսքն է, որտեղից երկարա-
ժամկետ ազդեցության տեսքը կամ սխալների ուղղման հավասարությունը 
ստացվում է այսպես1։ 

 
Կոինտեգրացիոն հավասարման գործակիցները ցույց են տալիս գնա-

հատված երկարաժամկետ հավասարման փոփոխականների միջև կապը, 
իսկ սխալների ուղղման մոդելի գործակիցները ցույց են տալիս, թե երկարա-
ժամկետ հավասարակշռության շեղումները ինչպես են ազդում նրանց վրա 
հաջորդ ժամանակաշրջանում։ Ներկայացնենք  Bounds-Testing կոինտեգրա-
ցիոն մեթոդի որոշակի առավելություններ2։ 

 ARDL մեթոդը փոքրագույն քառակուսիների եղանակի վրա հիմնված 
մոդել է, որի համար կիրառելի է և ոչ ստացիոնար շարքերի ներառումը, և 
տարբեր կոինտեգրացիոն պրոցեսների ենթակա շարքերի ներառումը։ Այս 

Էջ 300
Էջ 90
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մոդելը օգտագործում է բազմաթիվ լագերի քանակություն ամբողջական տըվ-
յալների բազան մոդելի մեջ ներգրավելու համար։  

 Այն հարմար է օգտագործել համեմատաբար կարճ ժամանակային 
շարքերի դեպքում։ Այն թույլ է տալիս կոինտեգրացիոն կապը գնահատել 
փոքրագույն քառակուսիների եղանակով։  

 ARDL մոդելը տալիս է հետաքրքիր ինֆորմացիա երկարաժամկետ և 
կարճաժամկետ ազդեցության գործակիցների մասին։ Յուրաքանչյուր գործա-
կըցի նշանը կարելի է ստուգել տեսությունից ակնկալվող նշանի հետ։ 

Գրականության ակնարկ 
Հոդվածում էկոնոմետրիկ մոդելի ընտրությունը հիմնված է միջազգային 

փորձի և ԿԲ-ի հետազոտությունների վրա, որոնցից ներկայացված են մի քա-
նիսը։ Չաիդո Դրիսակին օգտագործել է ARDL գնահատման մեթոդը ուսում-
նասիրելու համար Իտալիայում 1960-2017թթ. փողի պահանջարկի վրա ազ-
դող փոփոխականները1։ Իրական ՀՆԱ-ի, երկարաժամկետ վերաֆինանսա-
վորման տոկոսադրույքի և գնաճի վարքագիծը, ըստ ուսումնասիրության, հա-
մապատասխանել է մոնետարական տեսության սպասելիքներին։ Վերջում, 
CUSUM և CUSUMS թեստի արդյունքները ցույց են տվել, որ ֆունկցիան կայու-
նություն է դրսևորում M1-ի դեպքում։ 

Սայեդը և Ալ Շավաքֆեն ուսումնասիրել են փողի պահանջարկի ֆունկ-
ցիաները նեղ և լայն դրամական զանգվածների համար 1995-2016թթ.՝ օգ-
տագործելով Հորդանանի եռամսյակային շարքերը ARDL գնահատման մեթո-
դի օգնությամբ։ Բացի ֆունկցիայի կայունությունից, հեղինակները ցույց են 
տվել երկարաժամկետ կախվածություն փողի պահանջարկի, իրական ՀՆԱ-
ի, գնաճի, տոկոսադրույքի, ֆինանսական զարգացման ինդեքսի և բաժնե-
տոմսերի գների ինդեքսների միջև2: Կյոֆիլավոնգը, Ուդդին, Շաբազը, Հար-
վին և Չարոենրատը 2019թ. ուսումնասիրել են փողի պահանջարկի վրա ազ-
դող գործոնները և կայունությունը Լաոսում։ Հետազոտության նպատակն է 
եղել պարզելու փոզի պահանջարկի ֆունկցիայի կայունությունը դոլլարայ-
նացման բարձր մակարդակ ունեցող երկրում, որը Լաոսում 2008 թվականին 
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կազմել է մոտ 50 տոկոս1։ Ուսումնասիրվել է փողի պահանջարկի գնահատ-
ման ՀՀ մոտեցումները։ 2007թ. դրամային զանգվածի կանխատեսումները 
կատարվել են ADL (Autoregressive Distributed Lags) մոդելի միջոցով, որի հիմ-
քում հետևյալ ռեգրեսիոն հավասարումն է2. 

 

Վերլուծություն 
Դիտարկվել է M2 դրամական զանգվածի պահանջարկը՝ կախված գնա-

ճից, տոկոսադրույքից և իրական ՀՆԱ-ից։ Գնահատվել է ARDL այս մոդելը։ 

 

 
Որտեղ՝ , , -ն երկարաժամկետ ազդեցության գործակից-

ներն են, -ն պետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերու-
թյունը, -ն գնաճի մակարդակը,  , , , - համապատասխան փոփո-
խականների լագերը, - կարճաժամկետ ազդեցության գոր-

ծակիցները, -ն ազատ անդամը։ 
Մոդելի մեջ M2 ագրեգատը և իրական ՀՆԱ-ի եռամսյակային շարքերը 

ներառվել են սեզոնային հարթեցված տարբերակով, գների մակարդակը իրե-
նից ներկայացնում է 12-ամսյա գնաճի եռամսյակային միջին գործակիցը, պե-
տական կարճաժամկետ պարտատոմսերի եկամտաբերությունը ներկայաց-
ված է  եռամսյակային միջին ցուցանիշով։ Մոդելում փոփոխականների լագե-
րի քանակությունը ընտրվել է Ակայկեի տեղեկատվական չափանիշի հիման 
վրա։ Մոդելում ազատ անդամը և գնաճը նշանակալի ազդեցություն չեն ունե-
ցել, ինչի պատճառով դրանք դուրս են բերվել մոդելից։ Մնացորդների թես-
տերի արդյունքները և մոդելի վերջնական գնահատված տեսքը պատկերված 
է աղյուսակ 1-ում։ 

Էջ 80, ՀՀ ԿԲ, ՀՀ 2007թ Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր:
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Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից` ճշգրտման արագությունը 
նշանակալի է և ունի բացասական նշան (-0.198656), ինչը նշանակում է, որ 
երկարաժամկետ հավասարակշռությունից շեղման մոտ 19 8 տոկոսը ճըշ-
գըրտվում է մեկ եռամսյակի ընթացքում։ F վիճակագրության արժեքը (5.93)  
մեծ է I(1) կրիտիկական արժեքից, ինչը նշանակում է, որ կոինտեգրացիա 
չլինելու մասին 0-ական վարկածը մերժվում է 10 տոկոս նշանակալիության 
մակարդակում, հետևաբար կարելի է ստանալ երկարաժամկետ կախվածու-
թյուն նշված փոփոպականների մեջ, որը կունենա այս տեսքը: 

Աղյուսակ 1" Գնահատված մոդելի արդյունքները և մնացորդների թեստերը 

Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկներ 

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, երկարաժամկետում գնաճի 
մակարդակը նշանակալի ազդեցություն չունի M2 դրամական զանգվածի պա-
հանջարկի վրա։ Տոկոսադրույքի 1 տոկոս աճը հանգեցնում է դրամական 
զանգվածի կրճատմանը 2"29 տոկոսով, իսկ ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը հանգեց-
նում է փողի նկատմամբ պահանջարկի 1.76 տոկոս բարձրացման։ Քանի որ 
ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը բերում է 1-ից ավել տոկոսով դրամական զանգվածի 
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փոփոխության, ապա այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ ՀՆԱ-ի աճը հան-
գեցնում է մոնետիզացիայի աճին, իսկ գնաճի ոչ նշանակալի ազդեության 
պատճառով ուսումնասիրենք M1 դրամական ագրեգատը։ Համանման կեր-
պով գնահատվել է նաև M1 դրամական զանգվածի պահանջարկը։  

Ինչպես երևում է ստացված արդյունքներից, ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը հան-
գեցնում է փողի նկատմամբ պահանջարկի 1"39 տոկոս աճին, իսկ տոկոսա-
դրույքի 1 տոկոս աճը հանգեցնում է փողի պահանջարկի նվազմանը 1"39 տո-
կոսով։ M1 դրամական զանգվածի դեպքում երկարաժամկետ հավասարակըշ-
ռությունից շեղման մոտ 16"2 տոկոսն է ճշգրտվում մեկ եռամսյակի ընթաց-
քում։ Քանի որ ըստ մոդելների գնահատման արդյունքների, գնաճը ուղղակի 
ազդեցություն չունի դրամական զանգվածների պահանջարկի վրա, փորձ է 
կատարվել ուսումնասիրել գնաճի կախվածությունը ՀՆԱ-ից, դրամական 
զանգվածից և տոկոսադրույքի մակարդակից։ Գնահատվել է հետևյալ մո-
դելը։ 

 

 
Որտեղ՝ , , -ն երկարաժամկետ ազդեցության գործակից-

ներն են, -ն պկպ-ի եկամտաբերությունը, -ն գների մակարդակը։ 

Ստացված արդյունքները պատկերված են աղյուսակ 2-ում։ 
Երկարաժամկետ հավասարությունը կունենա հետևյալ տեսքը։ 

 
Մոդելի գնահատման արդյունքներից հետևում է, որ տոկոսադրույքի 

ազդեցությունը գնաճի մակարդակի վրա նշանակալի չէ 5 տոկոս նշանակա-
լիության մակարդակում, ինչը մատնանշում է այն փաստը, որ ԿԲ տոկոսա-
դրույքների փոփոխությունները գնաճի վրա ազդում են անուղղակի, փոխան-
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ցումային մեխանիզմների միջոով, օրինակ դրամական զանգվածի փոփոխու-
թյան միջոցով կարելի է ազդել գնաճի մակարդակի վրա, քանի որ ըստ սը-
տացված արդյունքների՝ M1 դրամական զանգվածի 1 տոկոս աճը հանգեց-
նում է գների մակարդակի 0.15 տոկոս աճին, իսկ ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը հան-
գեցնում է գների մակարդակի 0.24 տոկոս նվազման։ Բավականին մեծ է 
ճշգրտման արագությունը, ըստ որի երկարաժամկետ հավասարակշռությու-
նից շեղման 42.7 տոկոսը ճշգրտվում է մեկ եռամսյակի ընթացքում։
 

Աղյուսակ 2. Գնահատված մոդելի արդյունքները և մնացորդների թեստերը 

Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկներ 

Ավանդների տոկոսադրույքների ազդեցությունը դրամական զանգվածի 
պահանջարկի վրա ուսումնասիրելու նպատակով նախ դիտարկվել է ժամկե-
տային ավանդների կախվածությունը ավանդների տոկոսադրույքներից։

Գնահատվել է հետևյալ ARDL մոդելը։ 
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Որտեղ՝ - երկարաժամկետ ազդեցության գոր-
ծակիցներն են, - դրամով ժամկետային ավանդների ծավալներն են, 

- դրամով , իսկ - դոլարով երկարաժամկետ ավանդների տո-
կոսադրույքներն են, 

Աղյուսակ 3. Գնահատված մոդելի արդյունքները և մնացորդների թեստերը 

 
Աղբյուրը՝ հեղինակի հաշվարկներ 

Երկարաժամկետ հավասարությունը կունենա այս տեսքը: 

 

Նկատելի է, որ դրամով երկարաժամկետ ավանդի տոկոսադրույքի ազ-
դեցությունը նշանակալի չէ, իսկ ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը հանգեցնում է ավան-
դների ծավալի 2.98 տոկոս աճի, իսկ դոլարով ավանդի տոկոսադրույքի 1 տո-
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կոս աճը հանգեցնում է դրամով ավանդների պահանջարկի նվազմանը 0.84 
տոկոսով։ Երկարաժամկետում դոլարով ավանդի տոկոսադրույքների ազդե-
ցությունը առավել ուժեղ է և նշանակալի ի համեմատություն դրամով ավանդի 
տոկոսադրույքների։ Ներկայումս նկատելի է դոլարով ավանդների տոկոսա-
դրույքի նվազում և տնտեսության մեջ դրամական զանգվածի խթանում, ինչի 
շնորհիվ նկատելի է, որ դոլարիզացիայի մակարդակը ՀՀ-ում բավականին 
նվազել է 2017 թվականի դեկտեմբերին 46.4 տոկոսի նկատմամբ 2020 
թվականի համապատասխան ժամանակաշրջանում կազմելով 35 տոկոս1։ 

Եզրակացություններ 
Ամփոփելով կատարված վերլուծությունը, կարելի է ասել, որ 
 M1 և M2 դրամական ագրեգատների դեպքում տոկոսադրույքի փոփո-

խությունը նշանակալի բացասական ազդեցություն ունի, մասնավորապես՝ 
տոկոսադրույքի 1 տոկոս աճի դեպքում M1-ի ծավալը կրճատվում է 1.3 տո-
կոսով, իսկ M2-ի ծավալը ՝ 2.29 տոկոսով,  

 M1 և M2 դրամական ագրեգատների վրա նշանակալի ազդեցություն 
չունի գնաճը, իսկ գների մակարդակը բնութագրող ցուցանիշը որպես կախ-
յալ փոփոխական դիտարկելու դեպքում ստացվում է, որ երկարաժամկետ 
հավասարակշռությունից շեղման 42.7 տոկոսը ճշգրտվում է 1 եռամսյակի ըն-
թացում, ինչը նշանակում է, որ գները բավականին մեծ արագությամբ ետ են 
վերադառնում սկզբնական հավասարակշռության մակարդակին։ M1-ը ունի 
դրական ազդեցություն, մասնավորապես՝ M1-ի 1 տոկոս աճը հանգեցնում է 
գների 0.15 տոկոս աճի, իսկ ՀՆԱ-ի 1 տոկոս աճը հանգեցնում է գների մա-
կարդակի 0.25 տոկոս նվազման։ Տոկոսադրույքը 5 տոկոս նշանակալիու-
թյան մակարդակում նշանակալի ազդեցություն չունի, ինչից կարելի է եզրա-
կացնել որ տոկոսադրույքի փոփոխությունը գների մակարդակի վրա ազդում 
է անուղղակի կերպով, տվյալ դեպքում M1 ագրեգատը կարող է հանդիսանալ 
տոկոսադրույքը և գնաճը կապող օղակ, որի փոփոխության շնորհիվ տոկո-
սադրույքը ազդեցություն է ունենում գների մակարդակի վրա։ 

 Ժամկետային ավանդների կախվածությունը դրամով և դոլարով ա-
վանդի տոկոսադրույքներից բնութագրող մոդելի գնահատումից պարզ դար-
ձավ, որ երկարաժամկետում դրամով ավանդի տոկոսադրույքի ազդեցությու-

ՀՀ ԿԲ, վիճակագրություն, դրամավարկային քաղաքականության ցուցանիշներ, 
փողի ագրեգատներ (ամսական)
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նը բավականին թույլ է դոլարով ավանդի տոկոսադրույքների ազդեցությու-
նից, ինչպես նաև դրամով ավանդների տոկոսադրույքները նշանակալի ազ-
դեություն չունեն, ինչից կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ-ում տնային տնտեսու-
թյունների մոտ կա ազգային արժույթի նկատմամբ անվստահություն, քանի 
որ երկարաժամկետում նրանք նախընտրում են իրենց խնայողությունները 
պահել արտարժույթով, ինչը բավական բացասական ազդեցություն կարող է 
ունենալ, քանի որ այն կարող է խթանել դոլարիզացիայի աճին։ Մյուս կողմից 
առավել բարդ է իրավիճակը դոլարայնացման դեպքում, քանի որ ԿԲ-ի դրա-
մավարկային քաղաքականությունը չի կարող էֆեկտիվ գործել բարձր դոլա-
րայնացման մակարդակում, քանի որ փողի լայն զանգվածը չի արձագանքում 
ԿԲ տոկոսադրույքների փոփոխությանը, իսկ դոլարով ավանդների տոկոսա-
դրույքի բարձրացման դեպքում ՀՀ-ում տնային տնտեսությունները իրենց ա-
վանդները սկսում են նախընտրել պահել դոլարով, ինչը էլ ավելի կարող է 
բարձրացնել դոլարայնացման մակարդակը, հետևաբար նաև նվազեցնել ԿԲ 
դրամավարկային քաղաքականության էֆեկտիվությունը։ Այս պատճառով գո-
յություն ունի դրամով և դոլարով ավանդների տոկոսադրույքների բավակա-
նին մեծ տարբերություն, ինչը կարողանում է զսպել տնտեսության դոլարայ-
նացման վտանգը և խթանում է տնտեսության դրամայնացմանը։ 

 Մոդելների բոլոր սպեցիֆիկացիաների դեպքում բավականին լավ ազ-
դեցություն ունի ՀՆԱ-ն, որի 1 տոկոս աճը բոլոր դեպքերում հանգեցնում է 
փողի պահանջարկի 1-ից ավել տոկոսով աճի։ 
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Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ 

Դրամավարկային հիմնական ցուցանիշների տնտեսամաթեմատիկական 

գնահատումը ՀՀ տնտեսության օրինակով 

Բանալի բառեր. դրամական զանգված, պահանջարկ, ավանդ, տոկոսադրույք, ՀՆԱ  
 

Ազգային տնտեսության համար դրամավարկային քաղաքականության իրա-
կանացման համար արդիական մոդելների մշակումը և գնահատումը առանց-
քային պայման են հանդիսանում, որպեսզի իրականացվող քաղաքականու-
թյունը հիմնված լինի հնարավորինս հավաստի և հիմնավոր արդյունքների 
վրա։ Փողի նկատմամբ տնտեսությունում առկա պահանջարկի գնահատու-
մը, նրա վրա ազդող հիմնական գործոնների բացահայտումն ու վերլուծու-
թյունը ԿԲ կողմից դրամավարկային քաղաքականության մշակման և իրա-
կանացման արդյունավետության բարձրացման կարևորագույն նախապայ-
մաններից է: Իսկ վերջնական նպատակի՝ գների կայունությունն ապահովելու 
համար անհրաժեշտ է հստակ վերլուծել գների վրա ազդեցություն ունեցող 
գործոնների ազդեցությունը և գնահատել այդ ազդեցության չափը։  

Key words: Money supply, demand, deposit, interest rate, GDP 
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ՈՌՈԳՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Դավիթ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  

Տնտ  գիտ  դոկտոր 
Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ տնտ.  ինստ. գիտաշխատող, հայցորդ 
 

Բանալի բառեր. ջրային ռեսուրսներ, ոռոգում, ոռոգման եղանակներ, 
ջրօգտագործում, ջրամատակարարում, կաթիլային ոռոգում, անձրևային եղանակով 

ոռոգում,  ոռոգման առանձնահատկություններ 

 
Ներածություն 
Մարդկության զարգացման սկզբնական շրջանում ջուրն օգտագործվել 

է խմելու և կենցաղային կարիքների, իսկ ավելի ուշ ոռոգման, և առհասարակ 
գյուղատնտեսության համար։ Հողաբարելավման հիմնական տարբերակը 
ոռոգումն է։ Հին աշխարհի առաջին փիլիսոփաներից մեկի՝ Թալեսի կարծի-
քով ջուրը ամեն ինչի հիմքն է, իսկ մնացյալն առաջանում է ջրից։… Ջրով 
ոռոգում են դաշտերը, այն ապահովում է մարդկանց պարենային խնդիրը, 
առանց ջրի ոչ մի արդյունաբերական գործընթաց չի լինի և այլն1։ Ոռոգումը 
անբավարար խոնավությամբ հողերը արհեստականորեն լրացնում է ջրային 
պաշարներով։ Այն կոչված է օգնելու մշակաբույսերի մշակմանը, լանդշաֆտ-
ների պահպանմանը, ամայացած կանաչ ծածկույթների վերականգնամանը։ 

Մեթոդաբանություն 
Ըստ Ա Ա  Գուլյանի և Ռ Ռ  Մանուկյանի, ջուրը բույսի կյանքի անհրա-

ժեշտ գործոն է և հողի բերրիության կարևոր տարր: Բույսի պահանջը ջրի 
նկատմամբ սկսվում է սերմի ծլման պահից և շարունակվում է մինչև լրիվ 
հասունացումը2: Ոռոգումը նպաստում է բույսերի աճին ու զարգացմանը, 
ստեղծում է անհրաժեշտ ջրային, ջերմային, օդային ռեժիմ, որի օգնությամբ 
էլ բարձրանում է մշակաբույսերի բերքատվությունը։ Ոռոգման եղանակը նե-
րառում է տեխնիկական, ագրոտեխնիկական ու կազմակերպչական տնտե-
սական միջոցառումների համալիր, որի հիմքում դրված են հողերի ջրման ջը-
րատեխնիկական գործադրաձևերը։ Ոռոգման ջրով խոնավացվում է հողը։ 

1 Հակոբյան Ե., ‹‹Ոռոգման ջրի օգտագործման տնտեսական արդյունավետության 
բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում››։ Ատենախոսություն, Երևան 2015թ, էջ 13 
2 Ա Ա  Գուլյան, Ռ Ռ  Մանուկյան, ‹‹Երկրագործություն››, Երևան 2009թ, Էջ 26 
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Ջրի և հողի փոխազդեցության միջոցով փոխվում է հողի ֆիզիկական վիճա-
կը։ Ոռոգման ջուրը հողում վերածվելով հողի խոնավության, բույսի արմատ-
ներով  փոխազդում է բույսի հետ, փոխվում է բույսի ջրային ռեժիմը, ֆիզոլո-
գիական վիճակը, կենսաբանական պրոցեսները, տրանսպիրացիան և այլն1։ 

Գրականության ակնարկ 
Ըստ ՀԱԱՀ-ի դասախոս Գ  Նավոյանի, Հայաստանի տարածքի վարե-

լահողերի մեծ մասը գտնվում է այնպիսի գոտում, որտեղ բնական գործոն-
ները բավարար են, սակայն երաշխավորված, կայուն և բարձր բերք ստանա-
լու համար նկատվում է ջրի պակաս2։ Վերջին տասնամյակում Հայաստանում 
կլիմայական պայմանների որոշ փոփոխություններ նկատելի են, ներառյալ 
երաշտը, ջրային ռեսուրսների էական կրճատումը, տարեկան տեղումների 
անհավասար բաշխումը: Եթե այս բոլորին գումարենք սոցիալական, տնտե-
սական, բնական բարդ պայմաններիը և հատկապես օդերևութաբանական 
կանխատեսումները, ապա ակնհայտ է, որ պահանջվում է ներդնել ոռոգման 
նոր տեխնոլոգիաներ երկրի տարբեր մարզերում՝ վերը նշված անբարե-
նպաստ գործընթացներին դիմակայելու համար3:  

Վերլուծություն 
ՀՀ գյուղատնտեսության մեջ բուսաբուծության համախառն արտա-

դրանքի 70-75%-ից ավելին ստացվում է ոռոգելի երկրագործության հաշվին: 
Ներկայումս փաստացի ոռոգվող տարածքները կազմում են նախառեֆորմյան 
շրջանի համապատասխան ցուցանիշի կեսից պակասը4: Հայաստանում 
ոռոգման եղանակներից տարածված է մշակաբույսերը ոռոգելու ակոսային 
եղանակը։ Այս եղանակով ջրելիս հողը չի ճաքճքում, չի խտանում և կե-
ղևակալում, ջուրը ներծծվում է հողի մեջ միայն ակոսի հատակից։ Չնայած 
ակոսներով ջրելու դրական կողմերին, այն ունի նաև բացասական կողմը՝ ջրի 
սպառման ծավալի մեծությունը, ջրի կորուստը։ Այդ տեսանկյունից ոռոգման 
ամենաարդյունավետ մեթոդը համարվում է կաթիլային ոռոգումը։ Ոռոգման 

1 Գ  Նավոյան, «Ոռոգման հիմունքների ուղեցույց», Երևան 2009թ, էջ 2 
2 Գ  Նավոյան, «Ոռոգման հիմունքների ուղեցույց», Երևան 2009թ, էջ 2 
3 

4 Մ  Մանուչարյան, Լ  Հակոբյան «Ջրօգտագործման տնտեսական արդյունավետու-
թյունը ՀՀ-ում», Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները 
ՀՀ մարզերում ⁄գիտաժող. նյութեր⁄, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 2015թ, էջ 144 
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այս տիպը իդեալական է ցանցակած տիպի բույսերի համար, ջուրը ան-
միջապես հասնում է արմատներին, ինչն ապահովում է որակյալ ոռոգում։ Ջրի 
ծախսերը կրճատվում են գրեթե 4 անգամ, իսկ կորուստը՝ 3 անգամ, և որ 
ամենակարևորն է նվազում է հողի էրոզիան։ Ոռոգման այս տեսակը շատ 
հարմար է կիրառել Հայաստանում, քանի որ մեզ մոտ շատ են անկանոն ռե-
լիեֆ ունեցող տարածքները, որտեղ արդյունավետ է ոռոգումը իրականացնել 
կաթիլային եղանակով։ Հայաստանում ոռոգման այս տեսակը զարգացել է 
վերջին տարիներին և գնալով ավելանում են կաթիլային եղանակով ոռոգվող 
տարածքները։ Հայաստանի գյուղատնտեսական արտադրանքի մեծ մասը ար-
տադրվում է գերփոքր և փոքր 300 հազարից ավել գյուղացիական տնտե-
սությունների կողմից, որոնց հիմնական խնդիրներից մեկը այսօր հանդի-
սանում է ոռոգումը։ ՀՀ ոռոգելի գոտու գյուղատնտեսական շրջանառության 
մեջ ընդգրկված մշակաբույսերի կայուն ջրամատակարարման ապահովումը, 
տարածքների ընդլայնումը ու բերքատվության բաձրացումը գյուղատնտեսու-
թյան կայուն զարգացման գերակա ուղղություններից մեկն է։ Հանրապետու-
թյունում 2019թ. ջրառը կազմել է 2865.4 մլն.մ3 ջրօգտագործումը` 2123.7 մլն.մ3 
(87.3%-ը` գյուղատնտեսություն, ձկնաբուծություն և անտառտնտեսություն, 
6.7%-ը` արտադրական, կոմունալ տնտեսություն և շինարարություն, 6.0%-ը` 
խմելու)1։ ՀՀ-ում ընդհանուր ջրօգտագործման ծավալը և գյուղատնտեսության 
մեջ օգտագործված ջրի ծավալը ներկայացված է աղյուսակ 1-ում։  

Աղյուսակ 1. Ջրօգտագործման ծավալը գյուղատնտեսությունում 2015-2019թթ2 

 

Ընդ ջրօգտագործման 
ծավալը 
Գյուղատնտ.ում, ձկնաբու-
ծութ.ում,անտառտնտ. ում 
Ոռոգում 

 

Աղյուսակի տվյալներից պարզ է դառնում է, որ տարեց տարի ջրօգտա-
գործման ծավալը նվազում է։ Այն կապված է նաև մշակաբույսերի տարածք-
ների կրճատման հետ։ Պետք է նշենք, որ 2019թ. ջրօգտագործման ծավալի 

1ԱՎԿ, ՀՀշրջակամիջավայրըևբնականպաշարները 2019թ։ /  
https://www.armstat.am/file/article/eco_book_2019_9.pdf 
2Աղյուսակը կազմել է հեղինակը՝ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների հիման վրա։ 
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87,3%-ը օգտագործվել է գյուղատնտեսության, ձկնաբուծության և անտառ-
տնտեսության մեջ։ Իսկ այդ ծավալի 57,7%-ը ոռոգման նպատակով։ Աղյու-
սակը ներկայացված է ստորև։ Գյուղատնտեսության, ձկնաբուծության, ան-
տառտնտեսության ճյուղում ջրօգտագործման ծավալը ըստ ՀՀ մարզերի և 
Երևան քաղաքի ներկայացված է աղյուսակ 2-ում։ 

Աղյուսակ 2. Գյուղատնտեսությունում ջրօգտագործման ծավալն ըստ ՀՀ 
մարզերի և Երևան քաղաքի 2015-2019 թթ 1 

 2015 2016 2017 2018 2019 
ք  Երևան 106,0 89,6 137,6 157,7 125,7 
Արագածոտն 220,0 302,7 311,6 44,0 217,5 
Արարատ 774,6 685,4 521,5 512,0 662,5 
Արմավիր 848,5 422,8 434,9 595,7 462,8 
Գեղարքունիք 26,2 16,5 23,7 17,5 87,2 
Լոռի 5,5 2,9 2,8 0,5 2,6 
Կոտայք 156,3 148,4 183,5 168,2 179,1 
Շիրակ 110,8 520,1 56,8 46,2 79,5 
Սյունիք 10,8 8,0 15,3 34,8 18,0 
Վայոց Ձոր 14,5 14,9 12,7 12,9 11,4 
Տավուշ 10,1 5,5 6,8 10,5 8,0 
Ընդամենը  2283,3 2216,8 1707,2 1600,0 1854,3 

 

Ըստ ներկայացված տվյալների առավել շատ ջրօգտագործող մարզերն 
են Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերը։ Ինչը բնական է, քանի 
որ բուսաբուծական արտադրանքի 80%-ը ստացվում է այս մարզերից։ Որոնց 
հաջորդում են Կոտայքի մարզը և Երևան քաղաքը։ Պետք է նշել, որ ընդհա-
նուր ջրօգտագործման ծավալը 2019թ.՝ 2015թ. համեմատ նվազել է 18 8%-ով։  

ՀՀ-ում ջրային ռեսուրսների, այդ թվում ոռոգման ջրի պաշարների ձևա-
վորման առանձնահատկտություններից է ջրի հոսքի բաշխման ծայրահեղ 
անհամաչափությունը։ Տարեկան հոսքի ավելի քան 50%-ը ընկնում է գարնա-
նային շրջանին և միայն 20%-ը` ամռանը, այսինքն` նրա առավելագույն պա-
հանջի շրջանում: Ներկայումս հանրապետության ժողովրդական տնտեսու-
թյան կարիքների համար հավաքվում և օգտագործվում է գետերի հոսքի մո-
տավորապես 48%-ը: Գետերի ողջ բնական հոսքը հավաքվում է միայն տար-
վա ամառային ամիսներին։ Հաշվի առնելով տարվա եղանակային պայման-

1ԱՎԿ, ՀՀ շրջակա միջավայրը  և բնական պաշարները 2019թ։ 
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ները, երևում է, որ առանց բնական հոսքի կարգավորման հնարավոր չէ ջրի 
պահանջի լիարժեք ապահովումը1: Այդ իսկ պատճառով հանրապետությու-
նում անհրաժեշտ է ջրօգտագործաման այնպիսի համակարգի ներդրում, որը 
կհամապատասխանի երկրի բնակլիմայական և աշխարհագրական պայման-
ներին։ Քանզի ջրօգտագործման առավել մեծ սպառումը իրականացվում է 
գյուղատնտեսությունում, խնդրի լուծումը պետք է սկսել այս ճյուղից։ 

Ցանկացած վայրում ոռոգում իրականացնելիս հաշվի է առնվում այդ 
տեղանքի աշխարհագրական դիրքը, ռելիեֆի կտրտվածությունը, կլիման և 
այլ առանձնահատկություններ։ Մեր հանրապետությունում ելնելով լեռնային 
գոտու առանձնահատկություններից,տեղանքի թեքությունից,  ոռոգման ջրի 
դեֆիցիտից, բարձր ջրի ինքնարժեքից, փոքր և կտրտված տնտեսություն-
ների առկայությունից, առաջնահերթությունը տրվում է կաթիլային և անձ-
րևային ոռոգման համակարգերին։ Ջուրն ավելի արդյունավետ օգտագոր-
ծելու հնարավորությունը ոռոգման արդիական համակարգերի ամենադրա-
կան բնութագրերից մեկն է՝ ջրի խոնավությունը մակերեսային ոռոգման հա-
մակարգի համեմատությամբ կաթիլային ոռոգման դեպքում կազմում է ավելի 
քան 50%, անձրևացման դեպքում՝ ավելի քան 30% (գերնորմատիվային ջրա-
պահանջարկ ունեցող հողատարածքներում այս ցուցանիշները շատ ավելի 
բարձր են) 2։ 

Եզրակացություն 
Կաթիլային և անձրևային ոռոգման եղանակների ներդրման անհրաժեշ-

տությունը սկսվեց այն ժամանակ, երբ ձկնաբուծության պատճառով Արա-
րատյան արտեզյան ավազանի մակարդակը կտրուկ նվազեց և հիմք հանդի-
սացավ ոռոգման ջրի դեֆիցիտի առաջացմանը։ Կաթիլային ոռոգման կի-
րառման դեպքում ոռոգման նորման կրճատվում է 20-50%-ով` համեմատած 
ոռոգման այլ եղանակների հետ, իսկ մի շարք դեպքերում էլ ջրի տնտեսումը 

1 Մ Մանուչարյան, Լ Հակոբյան, «Ջրօգտագործման տնտեսական արդյունավետու-
թյունը ՀՀ-ում», Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները 
ՀՀ մարզերում ⁄գիտաժող. նյութեր⁄, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 2015թ, էջ 149 
2«Ոռոգման արդիական համակարգերի ներդրման համաֆինանսավորման ծրագիր», 
Հավելված ՀՀ կառավարության 2019թվականի մարտի 7-ի № 212 –Լ որոշման 
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կարող է հասնել մինչև 75-90%-ի1։ Վերջին տարիներին ոռոգման համակար-
գի կառուցվածքային և կառավարման բարեփոխումները որոշ չափով նպաս-
տել են ոռոգման ջրի մատակարարման ցուցանիշների բարելավման վրա։ 
Սակայն, ոռոգման համակարգի ֆիզիկական մաշվածության,  ոռոգման ջրի 
մատակարարման բարձր էներգատարության և կառավարման ցածր արդյու-
նավետության պայմաններում ներկայումս ոռոգվում է ոռոգման համար պի-
տանի հողերի միայն 70%-ը: Ջրօգտագործման ոլորտում ներկայումս էլ բա-
վականին մեծ է կորուստների մակարդակը։ Գերակա խնդիր է ոռոգման ար-
դիական համակարգերի ընդլայնումը և արտեզյան ավազանի ջրային պա-
շարների վերականգնումը։ Պետք է գիտակցել, որ ջրի խնայողաբար օգտա-
գործումը օրհասական խնդիր է։ Հանրապետության աշխարհագրական դիր-
քը թույլ չի տալիս ակնկալել ջրային պաշարների ավելացումը ի հաշիվ հա-
րևան պետությունների: Այս պայմաններում, իհարկե, ջրային պաշարների 
օգտագործման և պահպանության հարցը հանրապետության զարգացման և 
ընդհանրապես գոյատևման համար ունի հույժ կենսական նշանակություն2։ 
Ջրային ռեսուրսների ճիշտ կառավարման արդյունքում է հնարավոր միայն  
լուծել ոռոգման ջրի դեֆիցիտը։ 

 

 

 

 

 

 

 

1 Եվգենյա Հակոբյան, Կաթիլային ոռոգման տեխնոլոգիայի ներդրման արդյունա-
վետության գնահատումը, Սոցիալ-տնտեսական զարգացման արդի հիմնախնդիրները 
Հայաստանի Հանրապետությունում (գիտական հոդվածների ժողովածու). -Եր.։ «Գի-
տություն» հրատ., 2014-1, Էջ 150 
2 Մ Մանուչարյան, Լ Հակոբյան «Ջրօգտագործման տնտեսական արդյունավետու-
թյունը ՀՀ-ում», Գիտակրթական համակարգի զարգացման առաջնահերթությունները 
ՀՀ մարզերում ⁄գիտաժողովի նյութեր⁄, ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ 2015թ, էջ 
148 
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Դավիթ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

Ոռոգման համակարգի առանձնահատկությունները ՀՀ-ում 

Բանալի բառեր. ջրային ռեսուրսներ, ոռոգում, ոռոգման եղանակներ, 
ջրօգտագործում, ջրամատակարարում, կաթիլային ոռոգում, անձրևային եղանակով 
ոռոգում,  ոռոգման առանձնահատկություններ 
 

Կյանքի գոյության միակ բնական պայմանն են հանդիսանում հողը և ջուրը։ 
Հողի բերրիության վրա ազդում են մի շարք գործոններ՝ լույս, ջերմություն, 
օդ, սննդանյութեր և հատկապես ջուր։ Հողօգտագործման պրոցեսում ջուրը 
կարևորագույն գործոններից մեկն է։ Այն ունի բազմակողմանի ազդեցություն 
այդ գործընթացում՝ ազդում է հողի ֆիզիկական վիճակի, քիմիական և կեն-
սաբանական պրոցեսների վրա։ Հայաստանը համարվում է այն բազմակի 
երկրներից մեկը, որտեղ չնայած բնական գործոնների բավարար վիճակի, 
կայուն երաշխավորված և բարձր բերք ստանալու համար նկատվում է ջրի 
պակաս։ Այդ պակասը լրացվում է ոռոգման եղանակով։  
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ՏՈՒՐԻԶՄԸ ՈՐՊԵՍ ԲԵՐԴԻ ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

Սմբատ ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ 

ԵՊՀ Իջևանի մ/ճ ՏԿՄ ամբիոնի տ.գ.թ. ասիստենտ  
Քրիստինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

 ՀԱԱՀ ԱԷ ամբիոնի դասախոս տ.գ.թ. 
 

Բանալի բառեր. գյուղական զբաղվածություն և գործազրկություն գյուղական 
տուրիզմ, SWOT վերլուծություն 

 

Ներածություն 
Գյուղական տարածքները  հատկապես սահմանամերձ գոտու յուրա-

քանչյուր երկրի համար  ունեն ռազմավարական մեծ նշանակություն։ Տավու-
շի մարզում և նրա տարածաշրջաններում (այդ թվում Բերդի տարածաշրջա-
նի) վերջին հինգ տարիների ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտի զար-
գացման և դինամիկայի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գյուղատնտեսու-
թյան մեջ տնտեսական աճի տեմպերն անկայուն են եղել շատ պատճառնե-
րով, և գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը շարունա-
կում է մնալ խիստ ցածր մակարդակում: Դա կապված է օբյեկտիվ և սուբ-
յեկտիվ մի շարք շատճառների հետ՝ տարածշրջանի բնակավայրերի գերա-
կշիռ մասը գտնվում է հայ–ադրբեջանական սահմանի մոտ, մեծ է գյուղա-
տնտեսական աշխատանքների սեզոնայնույան մեկերդակը, ոռոգման ջրի 
անբավարարության պատճառով գյուղնշանակության հողատարածքների մեծ 
մասը  չի մշակվում, ճանապարհների մեծ մասը անբարեկարգ են, ցածր է 
բնակավայրերի տրանսպորտային հասանելության մակարդակը, չկան գյուղ-
մթերքներ վերամշակող ձեռնարկություններ։ Տնտեսության ներկայիս պայ-
մաններում Հայստանի Հանրապետության և նրա սահմանամերձ մարզերի ու 
տարածաշրջանների գյուղական բնակչության կյանքի մակարդակն ու որակը 
զգալիորեն հետ է մնում քաղաքների կենսամակարդակից, բնակչության 
մուտքը սոցիալական կազմակերպությունների ծառայություններ նեղանում է, 
և տեղեկատվության և նորարարության ճեղքվածքը քաղաքային և գյուղա-
կան բնակավայրերի միջև մեծանում է, ինչը հանգեցնում է գյուղական 
բնակչության միգրացիայի արտահոսքի մեծացմանը, դեպի գյուղական տա-
րածքների զարգացման կորստին [4. Էջ 15 ]: Այսօր ինչպես Տավուշի մարզի 
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այնպես էլ Բերդի տարածաշրջանի գյուղական բնակավայրերի հիմնական  
բացասական միտումներից մեկը նրա դեգրադացիան և աշխատուժի (հիմնա-
կանում 18-ից 35 տարեկաններ) զանգվածային արտահոսքն է հանրապետու-
թյան և արտերկրի այլ քաղաքներ: Այս գործընթացն անխուսափելիորեն հան-
գեցնում է գյուղի արդեն թերզարգացած ենթակառուցվածքի վատթարաց-
մանը, որի արդյունքում գյուղում առաջանում է զբաղվածության խնդիր և 
գործազրկության աճ: [2, էջ. 135]։ 2000 թվականի համեմատ 2020թ. Բերդի 
տարածաշրանի գյուղական բնակչությունը կրճատվել է 6.1 հազարով և 2020 
հունվարի 1-ին  կազմել է  16.6 հազար մարդ[1.էջ 6 ]։ 

Գրականության ակնարկ 
Ունենալով սոցիալ-տնտեսական կարևոր նշանակություն, գյուղական 

զբոսաշրջությունը մշտապես գտնվում է թե հայ, թե արտերկրի հետազոտող-
ների ուսումնասիրության կենտրոնում: Սույն հետազոտության տեղեկատվու-
թյան հիմքը մասնագիտական գրականության արտերկրի աղբյուրները (Օ.Ա. 
Նիկիտինա, Ե.Պ.Կուշնարենկո), հայ հետազոտողների ուսումնասիրություն-
ները, զբոսաշրջության ոլորտը կարգավորող օրենքներն ու ենթաօրենսդրա-
կան ակտերը, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի պաշտոնական տեղեկագրերը: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն 
Հոդվածում արծարծվող հիմնահարցերը ավելի տեսանելի դարձնելու 

նպատակով կատարվել է համեմատական վերլուծություն, մասնավորապես 
ներկայացվել են գյուղական զբոսաշրջության ոլորտում տեղի ունեցած փո-
փոխությունները 2015թ. ի վեր, փորձելով վեր հանել պատճառահետևանքա-
յին կապը վերջինիս և հիփոթեքային շուկայի զարգացումների միջև: Տեղե-
կատվության համար հիմք են ծառայել ՀՀ վիճակագրության պետական կո-
միտեի կողմից հրապարակված վիճակագրական հրապարակումները,  ՀՀ 
Տավուշի մարզպետարանի զարգացման ծրագրերի, զբոսաշրջության և վեր-
լուծության բաժնի կողմից տրամադրված տվյալները: Հետազոտության հա-
մար կիրառվել են տվյալների հավաքագրման, վերլուծության գրաֆիկական, 
համեմատական մեթոդները՝ համադրելով 2015-2020թթ. ցուցանիշները: 

Վերլուծություն 
Չնայած վերջին տարիներին որշակի աշխատաներ են տարվել տարա-

ծաշրջանում գյուղական տուրիզմի զարգացման ուղղությամբ, սակայն այն 
դեռևս որոշիչ դեր չի կատարում համայնքների զարգացման և նոր աշխա-
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տատեղերի ստեղծման գործում։ Տարածաշրջանի 9 գյուղական համայնքների 
13 հյուրատներ զբաղվում են գյուղական զբոսաշրջությամբ։   

Աղյուսակ 1. Բերդի տարածաշրջանում գյուղական զբոսաշրջության 
զարգացման SWOT վերլուծություն 

Ուժեղ կողմեր Թույլ կողմեր 
Բերդի տարածշրջանի գերակա ճյուղը գյուղատնտեսու-
թյունն է՝ խաղողագործությունը, պտղաբուծությունը,  ծխա-
խոտագործությունը, կարտոֆիլի, մսի և կաթի արտադր.: 
 2. Տարածշրջանն ունի.  
- հարուստ բնական ռեսուրսներ;  
- բարենպաստ կլիմայական պայմաններ;  
- տրանսպորտային ցանցերի  
- կրթական հաստատություններ, որոնք մասնագիտանում 
են անձնակազմի վերապատրաստման մեջ:  
3. Նոր տուրիստական ծառայությունների 
հնարավորություններ: 
4. Մրցակցության բացակայություն:  
5. Մայրաքաղաքային գների համեմատ տուրիստական 
ծառայությունների ցածր գները: 
6. Բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների առկայություն՝ «Բե-
լովեժ. պուշչա» ազգ. պարկ, հատուկ պահպ. տարածքներ։  
7. Տարածաշրջանի  բարձր գյուղատնտեսական ներուժը։  

1. Հաճախակի երաշտի և կար-
կուտի մեծ վնասները:  
2. Ճանապարհների ցածր որակը 
և մեքենաների հնացած պարկը:  
3. Գյուղական տուրիզմի զար-
գացմանը նպաստող  հատուկ 
ծրագրերի բացակայություն։ 
4. Գովազդային արշավների 
անբավարարություն:  
5. Գյուղական բնակավայրերի 
մեծ մասում գիշերակացի կազ-
մակերպման բացակայությունը:  
6. Պետության անբավարար 
ֆինանսավորումը:  
7. Առաջարկվող տուրերի փոքր 
քանակը։  

Հնարավորություններ Սպառնալիքներ 
1. Չմշակվող հողատարածքների փոքրացում: 
2. Ինտենսիվ գյուղատնտեսության զարգացում։  
3. Տեղական գյուղատնտեսական ապրանքների իրացման 
ծավալների  և հնարավորություններ:  
4. Վերամշակող նոր արտադրությունների ստեղծում և 
հների ընդլայնում: 
5. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածք զարգացման նախա-
գծերի իրացման բարենպաստ ներդրումային միջավայր։ 
6.  Տեղական բնակչության և ամբողջ տարածաշրջանի 
եկամուտների աճ ։ 
7. Լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծում։ 
8.  Գյուղական  բիզնեսի զարգացում ։ 
9.  Գյուղում սոցիալական ենթակառուցվածքների օբյեկտ-
ների աշխուժացում ։ 
10. Տուրիստական դրական իմիջի   ստեղծում:  
11. Զբոսաշրջային ապրանքների տեսականու ընդլայնում:  
12. Նոր աշխատատեղերի ստեղծում:  
13. Ենթակառուցվածքների որակի բարելավում:  
14. Կրթական ծառայությունների շրջանակի ընդլայնում:  
15.  Գյուղական բնակչության եկամուտների աճ:  
16. Ճգնաժամային իավիճակներում զբոսաշրջիկներին 
ներքին տուրիզմ վերակողմնորոշելու ունակություն: 

1. Ռեկրեացիոն միջավայրի վրա  
կտրուկ ավելացման 
հնարավորությունը: 
 2. Տարածաշրջանում էկոլոգիա-
կան իրավիճակի վատթարաց-
ման հավանականություն: 
 3. Մրցակիցների ի հայտ գալը:  
4. Հանրապետության այլ տա-
րածաշրջանների հետ  մրցակ-
ցության  մեծացման արդյունքում 
զբոսաշրջային շուկայի կորուստ։ 
5. Տուրիստական ծառայության 
ցածր մակարդակի պատճառով  
շուկայից դուրս մղում։ 
6. Սոցիալ-տնտեսական և 
քաղաքական ապակայունացում։ 
7. Հայ-ադրբեջանական 
սահմանագոտում ռազմական 
բախումներ։ 
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Գյուղական զբոսաշրջությունն առավել զարգացած է տարածաշրջանի  
Բերդ քաղաքային և Արծվաբերդ գյուղական համայնքներում որոնք ունեն 3 
ական հյուրատներ։ Մեկական հյուրատներ ունեն Ներքին Կարմիր աղբյուր, 
Նորաշեն, Չինարի, Չորաթան և Վերին Կարմիր աղբյուր  գյուղական հա-
մայնքները։ Համաձայն զբոսաշրջության համաշխարհային կազմակերպու-
թյան, գյուղական վայրերում տուրիզմը աշխարհում զբոսաշրջության զար-
գացման հինգ հիմնական ռազմավարական ուղղություններից մեկն է [3, էջ 
236]։ Ռեկրեացիոն ռեսուրսների ներուժի շնորհիվ  ագրոտուրիզմի զարգա-
ցումը կբազմազանեցնի  տարածաշրջանի ագրոարդյունաբերական համա-
լիրի գործունեության ոլորտները և կբացահայտի դրա աճի նոր հեռանկար-
ներ: Գյուղական տուրիզմը ահրաժեշտ է դիտարկել որպես Բերդի տարա-
ծաշրջանի գյուղական բնակավայրերի հեռանկարային տուրիստական ուղ-
ղություն: Սակայն գյուղական զբոսաշրջության զարգացումը բավարար չէ 
կազմակերպել միայն գյուղացիական տնտեսություների` իրենց բնակարան-
ներում հյուրեր ընդունելու ցանկությամբ: Անհրաժեշտ է ստեղծել այնպիսի նը-
պաստավոր պայմաններ, որը թույլ կտա ամբողջովին և արդյունավետ օգ-
տագործել սպասարկման համալիրի (հասարակական սննդի կազմակերպու-
թյուններ, տրանսպորտ, առևտուր, կապ, առողջապահություն և այլն) առկա 
ներուժը: Ինչպես ցույց է տալիս համաշխարհային փորձը, մեկ զբոսաշրջիկին 
որակյալ սպասարկում մատուցելու համար անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն 
երեք աշխատատեղ [5.Էջ 156]:  

Մեր կողմից իրականացված SWOT-վերլուծության միջոցով որոշվել են 
Բերդի տարածաշրջանում գյուղական զբոսաշրջության զարգացման արտա-
քին և ներքին միջավայրի գործոնները: Բացահայտվել են տարածաշրջանի 
ուժեղ և թույլ կողմերը ինչպես նաև հնարավորություններն ու սպառնալիք-
ները որոնք կարող են խոչընդոտել  Բերդի տարածաշրջանում գյուղական 
զբոսաշրջության զարգացմանը: Ելնելով վերոնշյալից բացահայտենք Բերդի 
տարածաշրջանում գյուղական զբոսաշրջության զարգացման հիմնական 
միտումները. 

1. Չնայած այն հանգամնքին որ տարածաշրջանը ունի հարսուստ  բնա-
կան և մարդածին ռեկրեացնոն ռեսուրսներ սակայն այն ամբողջովին չի օգ-
տագործվում տարածաշրջանի գյուղական համայնքներում գյուղական  զբո-
սաշրջության զարգացման նպատակով։ 
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2. Տարածաշրջան ժամանող զբոսաշրջիկների գիշերակացի նպատակով 
չեն օգտագործվում գյուղական բնակչութան սեփական բնակարանները։ Դա 
է պատճառը որ տարածաշրջանի 10 գյուղական բնակավայրերում  (Այգե-
պար, Իծաքար, Վերին Ծաղկավան, Մովսեսգե, Նավուր, Չինչին, Պառավա-
քար, Վարագավան, Տավուշ) դեռևս հյուրատներ չկան:  

3.Տարածաշրջանում դեռևս չկան զբոսաշրջային ծառայություններ մա-
տուցող կազմակերպություններ։ 

4. Տարածշրջանի իմիջի վրա բացսական ազդեցություն ունի նրա հայ-
ադրբեջանական սահմանին մոտ գտնվելը։ 

5.Ենթակառուցվածքների անկատարությունը։ 
6.Գյուղական զբոսաշրջության վերաբերյալ պաշտոնական վիճակա-

գրության բացակայությունը խոչնդոտում է գնահատելու ոլորտում տիրող 
իրավիճակը և գտնել արդյունավետությունը մեծացնող ուղիներ։ 

Եզրակացություն 
Ներկայացված SWOT վերլուծության արդյուքում կարող ենք հանգել այն 

եզրակացությանը, որ Բերդի տարածաշրջանը ունի բավականին լավ բնա-
կան և զբոսաշրջային ռեսուրսներ գյուղական տուրիզմի զարգացման 
համար: Այնուամենայնիվ, ակնհայտ է, որ զբոսաշրջության այս տեսակի 
զարգացման մեջ կան բարդ խնդիրներ, որոնք սուր և համակարգային բնույթ 
ունեն (մաս-նավորապես՝ ենթակառուցվածքներ, անձնակազմի խնդիրներ և 
մի շարք այլ)[ [6 էջ  79]:  

Որպես զբոսաշրջության զարգացման միջոց կարելի է օգտագործել 
մարդկային, բնական, ֆինանսական, ինֆորմացիոն ռեսուրսները և ենթա-
կառուցվածքները։ Որպես ֆնանսական ռեսուրսներ կարելի է օգտագործել 
միջազգային ներդումային և վարկային ֆոնդերի, ֆինանսական այլ կառույց-
ների կողմից տրամադրվող ինչպես նաև բանկերին բնակչության որպես ա-
վանդ տրամադրված ֆինանսական միջոցները։ Տարածաշրջանի հիասքանչ 
անաղարտ և գեղեցիկ  բնությունը զբոսաշրջության նպտակատով օգտագոր-
ծելու գյուղական բնակչությանը ոլորտում ընդգրկելու նպատակով  անհրա-
ժեշտ է նրանց տրամադրել  իրավական աջակցություն, մեթոդական նյութեր, 
փորձի փոխանակման միջոցով մեցածնել նրանց որակական հատկանիշերը, 
լրատվամիջոցների և ինտերների միջոցով գովազդել գյուղական զբոսաշրջու-
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թյամբ զբաղվող հյուրատների և ծառայություն մատուցող կազմակերպու-
թյունների դրական փորձը։  

 
Գծապատկեր 1. Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանի գյուղական 

բնակավայրերում տուրիզմի զարգացման միջոցները։ 
 

Կարևոր տեղ պետք է հատկացվի և նպատակաուղղված աշխատանք-
ներ տարվի ենթակառուցվածքների ստեղծման և հնի արդիականացման ուղ-
ղությամբ։ Վերոնշյալ խնդիրների լուծումը թույլ կտա Բերդի տարածաշրջա-
նում արագ զարգացնել գյուղական  զբոսաշրջությունը։ 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

1. ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակը  2020թ. հունվ. 1-ի դր.. ՎՏ, 2020թ. 10 էջ 
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Սմբատ ՑՈՒՑՈՒԼՅԱՆ, Քրիստինե ՍԱՀԱԿՅԱՆ 

Տուրիզմը որպես Բերդի տարածաշրջանի գյուղական համայնքների  

զարգացման միջոց 

Բանալի բառեր. գյուղական զբաղվածություն և գործազրկություն գյուղական 
տուրիզմ, SWOT վերլուծություն 
 

Հոդվածում դիտարկվում են Տավուշի մարզի  Բերդի տարածաշրջանի զբո-
սաշրջության ոլորտի համեմատաբար նոր ուղղության` գյուղական տուրիզմի 
զարգացման հնարավորություններն ու որոշ ասպեկտներ: Բերդի տարածա-
շրջանում գյուղական զբոսաշրջության զարգացման համար ամենաէական 
նախադրյալներն են` բնական ռեկրեացիոն ռեսուրսների ներուժը, հնագույն 
պատմական և մշակութային ժառանգությունը (հնագիտական, կրոնական, 
պատմական) և ազգային խոհանոցի  և հյուրասիրության հարուստ ավան-
դույթները: Վերոնշյալ նախադրյալների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրա-  
կացնել, որ Տավուշի մարզի Բերդի տարածաշրջանում գյուղական զբոսա-
շրջության զարգացումը բավականին հեռանկարային է: 
 

 :      ,  , 
SWOT-

Key words: employment and unemployment in the rural areas, rural tourism, a SWOT analysis. 
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ՋՐԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ գիտաշխատող, հայցորդ 
 

Բանալի բառեր. ջրային ռեսուրսներ, ջրօգտագործում,ջրամատակարարում, 
ջրահեռացման համակարգ, ոռոգում, ջրօգտագործողների ընկերություններ 

 
Ջուրը կյանքի սկզբնաղբյուրն է պայմանավորված է ջրի հետ։ Այն կեն-

սական դեր է խաղում մ, առանց որի հնարավոր չէ ապրել։ Առհասարակ երկ-
րագնդի վրա կյանքի կազմավորումը մեծապես արդու առողջության, գյուղա-
տնտեսության բոլոր տեսակի գործունեության վարման, արդյունաբերության 
և տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Ելնելով այդ կարևորությունից ջրային ռե-
սուրսների կառավարումը ձեռք է բերում առանցքայն դեր և նշանակություն։ 
Ջրի դեֆիցիտի սրումը դարձել է ապագայի գլխավոր մարտահրավերը: Շըր-
ջակա միջավայրի Համաշխարհային օրվա առթիվ 2003 թվականին ՄԱԿ-ի 
Գլխավոր քարտուղարը նշել է. ‹‹Երկու միլիարդ մարդ խմելու ջրի կարիք ու-
նեն››: Բացի դրանից, ևս երկու միլիարդ էլ հնարավորություն են ունեցել գար-
ծընականում ունենալ ջրի դեֆիցիտի հետ կապված խնդիրը1: 

Աշխարհում ջրի հիմնախնդրի մասին բավականին հստակ նկարագիր է 
տվել Հ. Մողզերը՝ նշելով, որ «դա չկա այնտեղ, որտեղ պետք է և այն ձևով չէ, 
որը մեզ ձեռնտու է»2։ Ջրային հիմնախնդրին նվիրված առաջին խոշոր հա-
մաժողովներից մեկը տեղի է ունեցել 1977 թ  Մար դել Պլատայում (Արգեն-
տինա): Համաժողովի վերջնական եզրակացությունը հետևյալն էր. «Բոլոր 
ազգերը՝ անկախ իրենց զարգացման մակարդակից և սոցիալ տնտեսական 
պայմաններից, իրավունք ունեն օգտվելու այն խմելու ջրից, որը որակական և 
քանակական առումներով կբավարարի իրենց հիմնական պահանջմունք-
երը3։ Հայաստանում ընդհանուր առմամբ առկա է ջրային ռեսուրսների բա-
վարար պաշարներ։ Հաշվի առնելով երկրում առկա բոլոր ջրային ռեսուրս-
ները, վերջիններս բավարար են տարեկան մեկ շնչի հաշվարկով 3100 խորա-
նարդ մետր ջրի մատակարարման համար, որը զգալիորեն գերազանցում է 
սովորաբար վկայակոչվող 1700 խորանարդ մետր Ֆալկենմարկի ջրային 
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սթրեսի ցուցանիշը: Ինչ վերաբերվում է գետերի հոսքին, մեզ մոտ այն ունի 
սեզոնային և տարեկան տատանողականության բնույթ, արդյունքում ջրային 
ռեսուրսների և տարածքաժամանակային բաշխվածությունը դառնում է ան-
հավասար: Գետահոսի սեզոնային տատանումների դեմ պայքարելու համար 
երկրում կառուցվել են 1,4 միլիարդ խորանարդ մետր ընդհանուր հզորու-
թյամբ 87 պատվարներ: Նրանց մեծ մասը ծառայում է մեկ նպատակի՝ հիմ-
նականում ոռոգաման: Խմելու ջրի մոտ 96 տոկոսը և ընդհանուր ջրառի շուրջ 
40 տոկոսը կազմում են ստորերկրյա ջրերը1:  Տարեկան առաջանում է մոտ 3 
մլրդ խոր  մետր ստորգետնյա ջուր։ Ստորերկրյա ջրերի ոչ համաչափ տեղա-
բաշխման պատճառով Արարատյան դաշտում արտեզյան ջրերի ճնշումից 
ճահիճներ են առաջանում, որոնց ընդհանուր մակերեսը մոտ 1500 քառ  կմ 
է2։ Հանրապետությունում 2017-2019թթ. ջրային ռեսուրսների սպառումը ըստ 
տնտեսական գործունեության ներկայացված է գծապատկեր 1-ում։ 

Գծանկար 1. Ջրօգտագործումն ըստ տնտեսական գործունեության 
հիմնական տեսակների 2017-2019թթ  (մլն  մ3)3 

 

Հանրապետությունում ջրօգտագործումը դասակարգվում է ըստ հետև-յալ 
ոլորտների՝ ոռոգում, խմելու-կենցաղային, հիդրոէներգետիկա, արդյունա-
բերություն, ռեկրեացիա, ձկնաբուծություն և այլն: Ինչպես աշխարհի բոլոր 
երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում գյուղատնտեսությանը մեծապես կախ-

1 ՀԲ զեկույց, Դեպի ջրային ռեսուրսների համալիր կառավարում։ 
2 Ե. Հակոբյան, Հայաստանի ջրային ռեսուրսները և կառավարման հիմնախնդիրները, 
Սոցիալ-տնտ. զարգացման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, «Գիտություն»,2012,էջ 144 
3 ԱՎԿ, ՀՀ շրջակա միջավայրը և բնական պաշարները 2019թ։  www.armstat.am  
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ված է ոռոգումից։ Մշակաբույսերի համախառն արտադրության ավելի քան 
80%-ը ստացվում է ոռոգվող տարածքներից1։ Ոռոգման ճիշտ նորմերի ընտ-
րության դեպքում կարելի է մշակաբույսերի բերքատվությունը բարձրացնել 
մի քանի անգամ։ Ոռոգման ոլորտը շարունակում է մնալ ջրային պաշարների 
խոշորագույն սպառողը: Հանրապետությունում 2019 թվականի ջրօգտագոր-
ծումը ըստ նշանակության ներկայացված է գծապատկեր 2-ում։ 

Գծանկար 2. Ջրօգտագործումը ըստ նշանակության2 

Գյուղատնտեսության մեջ ջրի կառավարման խնդիրներով զբաղվում են 
ջրօգտագործողների ընկերությունները, որոնց կառավարման ոլորտում գը-
տընվում է մոտ 200 հազար հեկտար հողատարածք։ Ջրօգտագործող ընկե-
րությունների ստեղծումը ունեցավ իր դրական հետևանքները՝  վերահսկո-
ղություն սահմանվեց ջրի սպառման դիմաց վճարումների գանձմանը, ցած-
րարժեք մշակաբույսերի տեսակները աստիճանաբար սկսեցին փոխարինվել 
բարձրարժեք տեսակներով։ Սակայն ջրօգտագործողների ընկերությունները 
ֆինանսապես ապահովված չեն և շարունակում են ապավինել պետական 
սուբսիդավորմանը: Ի վերջո, գյուղատնտեսական ջրի կառավարմանը դեռևս 
բնորոշ է որոշակի անարդյունավետություն։  Թեև ջրօգտագործող ընկերու-
թյունների ստեղծումը նպաստեց ոլորտի բարելավմանը, բայց և այնպես ջրա-
յին ռեսուրսների սպառման գործընթացում առկա են մի շարք խնդիրներ։ 

 Ոռոգման ժամանակ դեռևս ջրի կորուստը բավականին բարձր է։ Ան-
հրաժեշտ է իրկանացնել ոռոգման ջրանցքների վերականգնում, ընդլայնել 
կաթիլայինոռոգման համակարգը։ 

1 Ե. Հակոբյան, Նույն աղբյուրը,  էջ 145 
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Աղյուսակ 1. Ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից 2018 և 2019 
թվականների նույն ժամանակահատվածում մատակարարված ոռոգման ջրի 

ծավալների, հասույթի, գանձման վերաբերյալ1 

№ ՋՕԸ անվանումը Առ 31  07  2018թ Գանձման % 
Ջրտուք, հազ մ0 Հասույթ, հազ  դրամԳանձում, հազ  դր. 

1 Արտաշատ ՋՕԸ 
2 Արարատ ՋՕԸ 
3 Երևան ՋՕԸ 

4 Կոտայք ՋՕԸ 
5 Արագածոտն ՋՕԸ 
6 Էջմիածին ՋՕԸ 
7 Արմավիր ՋՕԸ 
8 Շենիկ ՋՕԸ 
10 Թալին ՋՕԸ 
11 Շիրակ ՋՕԸ 
12 Գեղարքունիք ՋՕԸ 
13 Տավուշ ՋՕԸ 
14 Լոռի ՋՕԸ 
15 Եղեգնաձոր ՋՕԸ 
 Սյունիք ՋՕԸ 
Ընդամենը 

№ ՋՕԸ անվանումը Առ 31  07  2019թ Գանձման % 
Ջրտուք, հազ մ0 Հասույթ, հազ  դրամԳանձում, հազ  դր. 

1 Արտաշատ ՋՕԸ 
2 Արարատ ՋՕԸ 
3 Երևան ՋՕԸ 

4 Կոտայք ՋՕԸ 
5 Արագածոտն ՋՕԸ 
6 Էջմիածին ՋՕԸ 
7 Արմավիր ՋՕԸ 
8 Շենիկ ՋՕԸ 
10 Թալին ՋՕԸ 
11 Շիրակ ՋՕԸ 
12 Գեղարքունիք ՋՕԸ 
13 Տավուշ ՋՕԸ 
14 Լոռի ՋՕԸ 
15 Եղեգնաձոր ՋՕԸ 
 Սյունիք ՋՕԸ 
Ընդամենը 

1 Ջրային կոմիտե։ https://www.scws.am/uploads/files/104/Operativ_01.08_.2019_.pdf  
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Հայաստանում անմխիթար վիճակում է գտնվում ջրահեռացման հա-
մակարգը, որը հանգեցրել է ստորերկրյա ջրի մակարդակի բարձրացմանը, 
աղակալմանը, ճահճացմանը, մասնավորապես Արարատյան դաշտում։ Ան-
հրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել դրենաժային համակարգին։ 

Ջրօգտագործողների ընկերությունների կողմից մատակարարված ոռոգ-
ման ջրի վերաբերյալ ցուցանիշները ներկայացված են աղյուսակ 1-ում։ 

Հայաստանի ջրային հատվածի խնդիրները կարելի է բաժանել երկու 
հիմնական խմբերի. ջրային ռեսուրսների կառավարման հետ կապված խըն-
դիրներ և ջրամատակարարման և ջրահեռացման քաղաքային ենթակառուց-
վածքների կառավարման հետ կապված  խնդիրներ։ Առաջին խմբին են դաս-
վում ջրի ցածր որակի հետ կապված խնդիրները, արդյունաբերական աղ-
տոտվածությունը և գյուղատնտեսական արտանետումները (ռեկրեացիոն գո-
տիների (Սևանա լիճ) ձևավորման ժամանակ էկոհամակարգերի պահպանու-
թյան անտեսումը, այս խմբին են դասվում նաև ջրհեղեղների հետ կապված 
խնդիրները, հողերի էրոզիան, ջրի բաշխման հետ կապված ջրօգտագործող-
ների միջև եղած հակասությունները։ Երկրորդ խմբին են դասվում պահան-
ջարկի անարդյունավետ կարգավորման հետևանքով ջրային ռեսուսրների ոչ 
ռացիոնալ օգտագործումը, ենթակառուցվածքների վիճակի վատացումը և 
մեծ կորուստները1։ Ոռոգման ոլորտից հետո երկրորդ ամենախոշոր ջուրօգ-
տագործող հատվածը տնային տնտեսություններն են ։ Այստեղ նույնպես առ-
կա են խնդիրներ  

 Կեղտաջրերի հավաքման և մշակման համակարգերը թերի են և լավ 
չեն գործում, հաճախ կեղտաջրերը հեռացվում են անմիջապես ջրավազան 
կամ հողատարածքներ, առաջացնելով ծանր սանիտարահիգիենիկ հետե-
վանքներ և ջրի որակի վատթարացում։ 

 Կեղտաջրերի մաքրման գործարանները կառուցվել են 1990-ական 
թվականներին և գտնվում են ոչ բարվոք վիճակում՝ մասամբ են գործում, ա-
պահովում են ջրի մասնակի մաքրում։ Ջրահեռացման համակարգի արդիա-
կանացումը ոլորտի առաջնահերթություններից է։ 

ՀՀ կարևորագույն ջրի պաշարը Սևանա լիճն է, որը ունի բնապահպա-
նական, տնտեսական և սոցիալական մեծ կարևորություն, այն հանդիսանում 

1 Ե. Հակոբյան,  Նույն աղբյուրը, էջ 147 
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է կարևոր բազմանպատակային ջրամբար ոռոգման, հիդրոէներգետիկայի և 
ռեկրեացիոն օգտագործումների համար: Սևանա լճի մակարդակի զգալի ի-
ջեցումը կհանգեցնի լուրջ բնապահպանական և էկոլոգիական խնդիրների, 
այդ թվում՝ ջրի որակի վատթարացմանը, բնական միջավայրի ոչնչացմանը և 
կենսաբազմազանության կորստի, ինչը տեղի ունեցավ 1930-1970թթ ։ Մինչ 
օրս էլ շարունակվում են իրականացվել լճի մակարդակի կայունացման և 
բարձրացման ծրագրեր։ Այդ ծրագրերից հատկանշականը Արփա-Սևան թու-
նելով Արփա գետից տարեկան մինչև 250 միլիոն խորանարդ մետր ջրի փո-
խադրումն է։ Այնուամենայնիվ այս ոլորտում նույնպես առկա են դեռ մի շարք 
հիմնախնդիրներ։ 

 Ոռոգման նպատակով ջրի բացթողումը Սևանա լճից, 
 Ջրի որակի նվազումը՝ կախված չմաքրված կամ անբավարար մաքըր-

ված կեղտաջրերի արտանետումներից։Կեղտաջրերի ծավալը գնալով կրկնա-
պատկվում է, ինչի արդյունք է արդեն մի քանի տարի ամռան ամիսների Սե-
վանի կանաչման պրոցեսը։ 

 Բոլոր ջրամաքրման գործարանները կառուցվել են խորհրդային ժա-
մանակաշրջանում և ներկայումս հնացած են, կարիք ունեն կապիտալ վերա-
նորոգման, չափազանց էներգատար են և ծախսատար շահագործման հա-
մար: Գործարանների մեծ մասը չեն աշխատում, իկ մնացածը կիրառում են 
միայն մեխանիկական մաքրում։ 

Վերոնշյալ խնդիրների լուծման համար վերջին տարիների ընթացքում 
իրականացվել են կարևոր օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բարեփոխում-
ներ ջրային ռեսուրսների կատավարման և պահպանության ոլորոտում: Դը-
րանցից կարելի է առանձնացնել 2002թ. լրամշակված Ջրային օրենսգրքը, 
2002թ. Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկե-
րությունների միությունների մասին օրենքը, 2005թ. Ջրի ազգային քաղաքա-
կանության հիմնադրույթների մասին օրենքը և 2006թ. Ջրի ազգային ծրագրի 
մասին օրենքը: Այդ միջոցառումները սահմանում են երկրում ջրային ռեսուրս-
ների համալիր կառավարման (ՋՌՀԿ) սկզբունքներն ու կառուցակարգերը: 
Ընդհանուր առմամբ այդ օրենքները բավականին համապարփակ և ընդգըր-
կուն են և ամուր հիմքեր են ստեղծում ջրային տնտեսության պլանավորման և 
կառավարման համար: 
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Այսպիսով՝ ջրի կառավարման և պլանավորման համալիր համակարգի 
համար անհրաժեշտ է ջրի որակի և քանակի մասին ճշգրիտ տվյալների 
ձեռքբերում: Ավելին, տարբեր ջրային համակարգերի ամենօրյա աշխատան-
քը ինչպես արտադրական (օրինակ՝ ոռոգման, քաղաքային ջրամատա-
կարարման, բնապահպանական թողքի), այնպես էլ ռիսկի կանխման նպա-
տակով չի կարող օպտիմալացվել առանց արդյունավետ և իրական ժամա-
նակի ռեժիմով գործող մոտ մոնիտորինգային ցանցի: Ի վերջո ընդհանուր 
ջրի պաշարի կայունության կառավարումը և զանազան լարվածությունների 
մեղմացումը հնարավոր է միայն տվյալների մշտադիտարկման և պաշարների 
գնահատման կանոնավոր անցկացման դեպքում: 
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Մերի ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ 
Ջրային ռեսուրսների կառավարման արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում 

Բանալի բառեր. ջրային ռեսուրսներ, ջրօգտագործում,ջրամատակարարում, 
ջրահեռացման համակարգ, ոռոգում, ջրօգտագործողների ընկերություններ 
 

Ջուրը կարևորագույն բնական ռեսուրս է, որը առկա է երկրագնդի բոլոր 
թաղանթներում։ ՀՀ-ը այն երկրներից է, որը ունի ջրի բավարար պաշարներ, 
այստեղ գերակա խնդիրը այդ պաշարների ճիշտ բաշխումն ու կառավորումն 
է։ Հայաստանում առկա են նաև զգալի ստորերկրյա ջրային պաշարներ, 
որոնք կարևոր դեր ունեն ընդհանուր ջրային հաշվեկշռում: Ջրային ռեսուրս-
ների պատշաճ կառավարումը առանցքային դեր է խաղում Հայաստանի սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման հարցում: Ջրային ռեսուրսների գերակա 
խնդիրներից է ջրի կորուստը՝ ջրամատակարարման համակարգում կորցնում 
ենք ջրի մոտ 80%-ը։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և 
վեր հանել ոլորտի առկա խնդիրները, և տալ դրանց պատշաճ լուծումներ։ 

 

 :  , , ,  , 
, -  

 

Key words: water resources, water use, water supply, drainage system, irrigation, water user 
companies 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՊԵՏԱԿԱՆ 

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԵՏ 
 

Հմայակ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի տնտեսագետ 
 

Հիմնաբառեր. սոցիալական ազդեցություն, շահութաբերություն, պետական 
ծախսերի փոխարինում, նորարարություն, հանրային բարիքներ 

 
Ներածություն 
Հայաստանում ձեռներեցության զարգացումը պետության տնտեսական 

քաղաքականության զարգացման հեռանկարային ուղիներից մեկն է և ՀՀ 
Կառավարության գործունեությունը միտված է ձևավորել մրցունակ դինամիկ 
բիզնես համայնք, որոնք կստեղծեն բարձրտեխնոլոգիական արտադրանք` 
բարձր հավելյալ արժեքով։ Պետական ֆինանսական միջոցները այդպիսի 
ծրագրերի համար  բավական սահմանափակ են և շատ նախագծեր հնա-
րավոր է լինում իրագործել օտարերկրյա  և միջազգային կազմակերպություն-
ների շնորհիվ1։  

Յուրաքանչյուր ոլորտում և նույնիսկ ենթաոլորտներում ՍՁ-ների գործու-
նեությունը պետության կողմից հանրային բարիքների ստեղծման գործի հետ 
փոխազդեցության, ավելի ճիշտ` վերջիններն առողջ կերպով փոխարինման 
գործի ընդհանուր գնահատման համար պետք է այն մոտեցումը՝ որում հաշ-
վում կամ առնվազն գնահատում ենք որևէ սոցիալական կարիքի (բացառու-
թյամբ արտաքին վտանգների) լիակատար հագեցման համար որևէ քանա-
կական տեսքի բերված ընդհանրական գնահատական:  

Հետազոտության մեթոդը 
Ուսումնասիրությունն իրականացվել է տվյալների ուսումնասիրության,  

ինչպես նաև սեփական ուսումնասիրությունների արդյունքում ձեռք բերված 
տվյալների հիման վրա կատարվել է սոցիալական ձեռնարկություններ–պե-
տություն փոխհարաբերությունների համակողմանի վերլուծություն` կիրառե-
լով գիտական հետազոտության համակարգային, պատճառա-հետևանքային, 

1
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միջազգային փորձի գնահատումները, հաշվարկային, տրամաբանական վեր-
լուծությունների մեթոդները։  

Վերլուծություն և արդյունքներ 
Որպես կանոն, պետական համակարգը լիակատար չի ապահովում այդ 

կարիքը և ՍՁ-ը բավարարում է պետության կողմից բաց թողնվածը: Ստաց-
վում է հետևյալ գծապատկերը՝ 

 

 

 

Գծապատկեր 1. Հանրային բարիքների ստեղծման գործի բաժանումը 

Գծապատկեր 1-ում պարզ երևում է, որ որևէ հանրային կարիքի սպա-
սարկումը կարող է իրականանալ ոչ միայն պետության, այլև ՍՁ-ների կող-
մից: Հետևաբար, մի մասը սպասարկում են ՍՁ-ները, և պետությանը մնում է 
սպասարկել մնացած մասը: Ստացվում է, որ ՍՁ-ը խնայում է պետության 
միջոցներմ այնքանով՝ ինչքանով, որ մասնակցում է «ընդհանուր» գործին: Այլ 
հարց է, թե ինչ որակով են իրականացվում աշխատանքները և ինչպես են 
ձևավորվում երկու մասնակիցներին բաժին ընկնող մասերը: Այս հարցին 
պատասխանելու համար հաշվի կառնենք այն փաստը, որ պետությունն ինչ-
որ կերպ գնահատելով կարիքի չափը, տրամադրում է որոշ գումար, որը որ-
պես կանոն (մանավանդ զարգացող երկրերում) չի բավարարում կարիքն ամ-
բողջովին հագեցնելու համար, ինչը «կանաչ լույս է վառում» ՍՁ-ների ներգոր-
ծության համար: Այսպիսով եթե նշանակենք տրամադրվող գումարը P-ով, 
շահառուների քանակը՝ Q-ով և կարիքների բավարարման մակարդակը Lq 
(Level of quality)-ով, ապա պետության հնարավորությունների համար կունե-
նանք հետևյալ բանաձևը՝ 

f(P)= f (QLq) 
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ պետական բյուջեից տրամադրվող գու-

մարը (P=constant) փոփոխական չէ, ապա կստանանք, որ շահառուների քա-
նակի (Q) փոփոխության դեպքում փոփոխվում է սպասարկման որակը (Lq) և 
իրար հետ ստանում են բացասական կապ: Հետևաբար ստացվում է հետևյալ 
պատկերը՝ 

 

Պետության  
կողմից ապահովվող  

մաս 

ՍՁ կողմից 
ապահովվող մաս 
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Գծապատկեր 2. Պետության կողմից հանրային բարիքներով բավարարման 

մակարդակը հաստատուն ծախսով 
Պետական համակարգը կարող է բավարարել բնակիչների կարիքները, 

սակայն երբ աճում է շահառուների թիվը, բավարարման որակն իջնում է: ՍՁ-
ները «օգտվելով» այս իրավիճակից, մշակում են սեփական՝ իրենց գործու-
նեությանը համապատասխանող մոտեցում, որի շնորհիվ բավարարում են 
այն շահառուների կարիքը, որոնք նախընտրում են կամ ստիպված են ըն-
դունել մասնավոր հատվածի ծառայությունները: Բնականաբար ձևավորվում 
է այդ ծառայությունների պահանջարկը, որը ելնելով շուկայի տրամաբանու-
թյունից, ունենում է բացասական կապ քանակի ու գնի միջև:  

 
Գծանկար 3. ՍՁ կողմից տրամադրվող ծառայությունների պահանջարկը 

 

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ՍՁ-ը «սպասարկում» է շահառուների 
այն մասը, որը նախընտրում է այդ մոտեցումը կամ դուրս է մնացել պետա-
կան «սպասարկումից», ստացվում է հետևյալ պատկերը՝ 
 

 
 

 

 

Գծապատկեր 4. Շուկայի բաժանումը և հավասարակշռության կետը 

Lq P 
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Այսպիսով, ՍՁ-ների ներգործության արդյունքում բավարարվում են այն 
շահառուները, որոնք «դուրս էին մնացել» պետական սպասարկումից: C կե-
տը ցույց է տալիս այն հավասարակշռության կետը, որում որոշվում է շահա-
ռուների բաժանումն ըստ հատվածների՝ պետական և մասնավոր: 

Այնուամենայնիվ, հավասարակշռությունը որպես կանոն, ժամանակ առ 
ժամանակ կարող է փոխվել: Դրան կարող են նպաստել երկու կողմերը՝ պե-
տությունը կարող է փոխել քաղաքականությունը, որը հիմնական պատճառն 
է ձախ կողմի հատվածի փոփոխության, և մասնավոր հատվածը, որը շատ 
ավելի հակված է ձգտել տեխնոլիգիական ու մենեջմենթի նորարարություննե-
րի և «շուկայի» գրավման հակառակ կողմից: Մյուս կողմից չպետք է մոռանալ 
նաև արտաքին գործոնների մասին, որոնք կարող են ազդել շուկայի վրա: 

Պետական գործունեության մասով, առաջին հերթին կարևոր է նշել այն 
կարևոր նախապայմանը, որում կարող է արդյունավետ գործել նկարագրվող 
երևույթը՝ իրական ժողովրդավարությունը: Երկրորդ հերթին, պետք է առան-
ձընացնել կոռուպցիայի ազդեցությունը 4-րդ գծապատկերի երևույթների վը-
րա: Մասնավորապես, այն լինում է հիմնական երկու ձևերի: Առաջինը դա 
ծառայությունների տրամադրման ոլորտում է, ինչի արդյունքում հատվածը 
տեղափոխվում է դեպի ձախ և հավասարակշռության կետը խախտվում է 
կարճաժամկետ առումով և հանրության որոշ մասը կամ ամբողջությունը կոր-
ցընում է կարիքների բավարարման որակը կամ դուրս է մնում (գծ. 5): 

 
Գծապատկեր 5. Հավասարակշռության կետի փոփոխությունը պետական 

ծախսերի կրճատման դեպքում 

Մյուս դեպքն է, երբ կոռուպցիան գործում է ձեռնարկությունների հետ 
տարվող աշխատանքների ոլորտում, որի ժամանակ ՍՁ-ների ուղիղն է տե-
ղափոխվում աջ և ունենում ենք նույն արդյունքը: Երկու դեպքերի տարբերու-
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թյունն այն է, որ առաջին դեպքում երկարաժամկետ ժամանակահատվածում 
ՍՁ-ներն ունենում են հնարավորություն սպասարկել տուժած շահառուներին, 
ավելացնելով առաջարկը և C հավասարակշռության կետը տեղափոխվում է 
դեպի ձախ, սակայն ոչ միշտ կարող է ուղեկցվել որակի բարձրացմամբ: 

Այսպիսով ապացուցվում է, որ ՍՁ-ների գործունեությունը բարձրացնում 
է կյանքի մակարդակը և միջոցներ է խնայում բյուջեի համար այլ ծախսերի 
կամ ներդրումների իրականացման համար: 

Պետական քաղաքականության ձեռքում ավելանում է ևս մեկ գործիք, 
որի միջոցով իրականացվում է ՍՁ-ների հետ կապված քաղաքականությունը:  

1. Առաջինը, դա աջակցության քաղաքականությունն է ՍՁ-ներին, իրա-
վաբանական, կազմակերպչական, անգամ մինչև ֆինանսական միջոցներով: 

2. Երկրորդ քաղաքականությունը, որը որպես կանոն, կարող է արդյու-
նավետ իրականացվել զարգացած ՍՁ-ների գոյություն ունենալու ժամանակ, 
դա չմիջամտելու քաղաքականությունն է, երբ ՍՁ-ներին պետությունը վերա-
բերում է որպես ավանդական ձեռնարկություն: 

3.  Երրորդ՝ հավասարակշռված քաղաքականության ժամանակ պետու-
թյունը ներդնում է ՍՁ-ների ոլորտում այն միջոցները, որոնք ստացվել են վեր-
ջիններիս գործունեության արդյունքում:  

Բացի այս ամենից, պետության այլ քաղաքականություններ կարող են 
ազդել ՍՁ-ների վրա, սակայն ի տարբերություն նշված քաղաքականություն-
ների, այդ ազդեցությունները լինում է ոչ անմիջական: Այնուամենայնիվ, քա-
նի որ ՍՁ-ները հանդիսանում են շահույթ հետապնդող կառույցներ, կան պե-
տական գործառույթներ, որտեղ չի կարող գործել որևէ ՍՁ և բնակիչներին 
հանրային բարիքներով ապահովելու պարտականությունը մնում է պետական 
համակարգի վրա. թոշակների և այլ սոցիալական վճարների ապահովումը, 
զինված ուժերը և այլն: 

ՍՁ-ները բավականաչափ զարգանալուց հետո, ինչ-որ առումով դառնում 
են մրցակից պետական համակարգի համար: Այստեղ գործ ունենք պետա-
կան ազդեցության չափի հետ այն ոլորտներում, որտեղ ՍՁ-ները կարող են 
ազդեցություն ունենալ: Հետևաբար եթե նշված չափը, որը հանդիսանում է 
պետական ծախսը, նվազում է, ապա հավելյալ ճակատ է բացվում ՍՁ-ների 
համար բացը լրացնելու գործում: Նման քաղաքականություն վարելու համար 
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պետությունը պետք է գնահատի ՍՁ-ների կարողությունները «բացը լրաց-
նելու» վերաբերյալ, քանի որ այն կպահանջի ժամանակ և երաշխավորված չի 
լինի, որ շահառուների կարիքների բավարարման մակարդակը կլինի ավելի 
բարձր կամ առնվազն կմնա նույնը: Մյուս կողմից, եթե իրականացվի հակա-
ռակ քաղաքականությունը, ապա պետք է լինի դրա հանրային պահանջը, ին-
չը հակազդեցությունն է այն իրավիճակի, որում ՍՁ-ներն ընդունելի մակար-
դակով չեն բավարարում շահառուների կարիքները: Այսպես ձևավորվում է 
պետության և ՍՁ-ների համագործակցային մրցակցությունը, սակայն դրա ի-
րականացման և այս ամենի գործելու համար կա նախապայման՝ իրական 
ժողովրդավարություն, որի հիմնական ցուցիչն է արդար ընտրությունները: 
Այսինքն, առանց արդար ընտրությունների և ժողովրդավարության ՍՁ-ներն 
ի վիճակի չեն լինի ազդել շահառուների կյանքի մակարդակի վրա և չեն լինի 
արդյունավետ: 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 6. Հավասարակշռության կետի հնարավոր 
փոփոխությունները ըստ սցենարների 

Այսպիսով, 6-րդ գծապատկերում նկարագրվում է ՍՁ-ներ–պետություն 
փոխհարաբերություններն ընդհանուր գործունեության շուկաներում: Մասնա-
վորապես, C1 հավասարակշռության կետում պատկերված է այն իրավիճակը, 
որտեղ նախնական հավասարակշռության վիճակն է: Պետության կողմից 
շուկայի զիջման կամ այլ խոսքերով, ծախսերի նվազեցման դեպքում ձևա-
վորվում է C3 կարճաժամկետ հավասարակշռության կետը: Այնուհետև լինում 
է երկու սցենարներից մեկը՝ կամ ՍՁ-ները կարողանում են փոխհատուցել 
պետական ծախսերի նվազեցումը և ձևավորվում է C2 հավասարակշռության 
կետը, կամ չեն կարողանում փոխհատուցել և ձևավորվում է C3 հավասարա-
կըշռության կետը, որի արդյունքում նվազում է շահառուների սպասարկման 
որակը: Մեկ այլ սցենար կարող է լինել, երբ ՍՁ-ներում լինում է որևէ նորա-

Սո Գ 
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րարություն, լինի դա տեխնիկական թե մենեջմենթի, ինչը թույլ է տալիս սպա-
սարկել շահառուների ավելի մեծ քանակ: 6-րդ գծապատկերում դա նկարա-
գըրվում է A1-ի տեղափոխմամբ դեպի ձախ՝ A2-ի ձևավորումով: Արդյունքում 
ունենում ենք C4 նոր հավասարակշռության կետի ձևավորումը, ինչի արդյուն-
քում ոչ միայն նվազում է պետական ծախսերի բեռը, այլ նաև բարելավում է 
սպասարկման որակը [3]: 

Եզրակացություններ և առաջարկություններ 
ՍՁ-ները գործունեություն են ծավալում զարգացած երկրներում, որտեղ 

կառավարությունները լավ են հասկանում դրանց ազդեցությունը և օգտակա-
րությունը: Մեկ այլ պատճառ է զարգացած պետություններում գործունեու-
թյուն ծավալելու համար գործող ժողովրդավարությունը, ինչը հանդիսանում է 
կարևոր նախապայման: ՍՁ-ների ազդեցությունը պետական ծախսերի վրա 
հսկայական է: Այն թույլ է տալիս սահմանափակել պետական ծախսերը մեծ 
չափերով: Կախված ՍՁ ոլորտից, ենթաոլորտից որում այն գործում է և տե-
սակից, այն կարող է ունենալ տարբեր չափի դրական ազդեցություն պետա-
կան ծախսերի նվազեցման և շահառուների սպասարկման մակարդակի վրա: 
Կարող են հանդիպել ձեռնարկություններ, որոնք ազդում են իրենց հումքի 
արժեքի չափով, շահառու աշխատակիցների քանակի և նրանց աշխատա-
վարձերի չափով և նույնիսկ շրջանառության չափով, ինչը բոլոր դեպքերում 
բազմակի գերազանցում է վճարվող հարկերի չափը, և նույնիսկ շրջանառու-
թյան չափով ազդեցության դեպքում կարելի է համարել, որ տվյալ ձեռնար-
կությունը հարկվում է 100 %-ով և ավելին: Սա է ՍՁ-ների փոքրիկ հրաշքը, 
որն ավանդական մոտեցումով կարելի է ասել, թե ձեռնարկությունը վճարում 
է ահռելի հարկեր և դրա հետ միաժամանակ մնում է շահութաբեր: 

Հայաստանը մտնելով կամ վերադառնալով ժողովրդավության ուղի, սը-
տեղծում է պարարտ հող ՍՁ-ների զարգացման և գործունեության ծավալնե-
րը մեծացնելու համար, այնուամենայնիվ ժողովրդավարությունը կարևոր, սա-
կայն ընդամենը նախապայման է: Սկզբնական կամ ինկուբացիոն շրջանում 
ՍՁ-ներին պետք է աջակցություն պետությունից կամ այլ կառույցներից: Հա-
յաստանի տարածքում 2018թ. գրանցվել են 17010 անհատ ձեռնարկատերեր 
և 6136 սահմանափակ պատասխամատվությամբ ընկերություն1: 2019թ. ա-

1 ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվ.-դեկտ.: Երևան 2019թ., էջ 112: 
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միսներին գրանցումների միջին քանակներն ունեն որոշակի աճի միտում: 
Կատարված հետազոտությունը1 ցույց է տվել, որ գրանցված ու իրավական 
դաշտում մնացած տնտեսվարողների ճնշող մասն ի վերջո չեն մասնակցում 
տնտեսական ընդհանուր գործընթացներին և չեն դառնում ակտիվ հարկ 
վճարող ՓՄՁ սուբյեկտներ2: 

Բացի բանկային վարկերից, որոնք ընկերություններին առաջարկվում 
են անհրաժեշտ ռեսուրսներ ընդունելի պայմաններով, շուկայում գոյություն 
ունեն այլ գործիքներ: Նման գործիքներից է ֆինանսական վարձակալությու-
նը կամ լիզինգը: Ներդրումայինաղբյուրների կազմում լիզինգի մասնաբաժի-
նը համաշխարհային մասշտաբով կազմել է 30%, իսկ վերջին տարիներին ՀՀ 
առևտրային բանկերի այլ վարկային գործառնություննների գործիքակազմի 
մեջ ֆինանսականվարձակալության մասնաբաժինը՝  բանկերի ընդհանուր 
ակտիվներում վերջին տարիներին կազմել է 0.1% [1]: Այսպիսով, Հայաստանի 
տնտեսության պայմաններում լիզինգի կիրառումը չափազանց քիչ է օգտա-
գործվում:3 

Գոյություն ունեն որոշ կազմակերպություններ, որոնք աջակցում են, սա-
կայն սա բավարար չէ լուրջ արդյունքների հասնելու համար: Անհրաժեշտ է 
նաև ինստիտուցիոնալ աջակցություն, ինչպիսին է՝  

1. ՍՁ-ների մասին օրենքի ընդունում, 
2. գործադիր մարմիններում համապատասխան վարչությունների և այլ 

աջակցող մարմինների ստեղծում,  
3.արդյունավետ աջակցության կազմակերպում,  
4. ՍՁ-ների զարգացման ու անխափան գործունեությանը միտված ճիշտ 

քաղաքականություն իրականացում, 
5.Որպես ՍՁ գրանցված ձեռնարկատիրություններին համար վարկերի 

ձեռքբերման աջակցություն և/կամ սուփսիդավորում. 
6.Լիզինգի մատչելիության հնարավորությունների ստեղծում: 

1 Սուքիասյան Ս.Ս., «ՓՄՁ» «ֆինանսական գրագիտության» աստիճանի 
բարձրացմանն ուղղված միջողառման հիմնավորում», Ե., 2019թ., էջերի քանակը` 39: 
2 Ս.Սուքիասյան,  «Միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի մեջ կանխատեսոումների առան-
ձին հարցերի մասին», «Սոց.-տնտ. զարգ. արդի հիմնախնդ. ՀՀ-ում» 2019, էջ 151-159:  
3 Պողոսյան Շ., Լիզինգի ներդրման անհրաժեշտությունը և խոչընդոտները ՀՀ ՓՄՁ  
ոլորտում, Սոց.-տնտ. զարգ. արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, մաս 2,2018. Էջ, էջ 135: 
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Հմայակ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆ 

Սոցիալական ձեռնարկությունների մակրոտնտեսական ազդեցությունը և 

փոխհարաբերությունները պետական համակարգի հետ  

Բանալի բառեր. սոցիալական ազդեցություն, շահութաբերություն, պետական 
ծախսերի փոխարինում, նորարարություն, հանրային բարիքներ 
 

Սույն հոդվածի շրջանակներում ուսումնասիրվել է սոցիալական ձեռնարկա-
տիրությունը որպես գործունեության տեսակ, ինչպես նաև վերլուծվել  են սո-
ցիալական ձեռնարկություններ–պետություն փոխհարաբերությունները հան-
րային բարիքների շուկայում: Հոդվածի շրջանակներում նաև անդրադարձ է 
կատարվել ժողովրդավարության և կոռուպցիայի ազդեցություններին սոցիա-
լական ձեռնարկությունների գործունեության վրա: Բացահայտել ենք նոր 
տնտեսական գործիք, որը կարող է օգտագործվել յուրաքանչյուր երկրի գոր-
ծադիր իշխանության կողմից տնտեսական ճգնաժամների կայուն հաղթա-
հարման համար:  
 

 :  , ,   
, ,   

Key words:social impact, profitability, replacement of public spending, innovation, public goods. 
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ՆՈՐԱՄՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ  ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Արմինե ԱԼՈՅԱՆ  

ՀՊՏՀ Տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասպիրանտ 
 
Բանալի բառեր. նորամուծական տնտեսություն, ինստիտուտներ, ինստիտուցիոնալ 

հիմնախնդիրներ, արտոնագրային ակտիվություն 

 
Ներածություն 
Նախկինում զարգացող երկրներում գործող  կազմակերպությունները 

գործունեություն էին ծավալում համեմատաբար «պաշտպանված» միջավայ-
րում, բայց ներկայումս, շուկաների գլոբալիզացիայի գործընթացներով պայ-
մանավորված՝ ընկերությունները ստիպված են դիմակայել գլոբալ մրցակցու-
թյան մարտահրավերներին, իսկ այս պայմաններում գոյատևելու միակ տար-
բերակը շուկայում մրցունակ դիրք գրավելն է։ Նորամուծությունները և նորա-
մուծական գործունեությունը դիտարկվում են որպես մրցունակության ապա-
հովման կարևորագույն  ռազմավարական նախադրյալները1։ Այն ընկերու-
թյունները, որոնց գործունեությունը չի պարունակում նորամուծական տարր, 
իրենց վրա են վերցնում անմրցունակ դառնալու ռիսկը՝ իրենց հնացած ար-
տադրանքների և/կամ գործընթացների պատճառով։  

Նորամուծական տնտեսության զարգացում ասելով՝ կհասկանանք նո-
րամուծությունների ներդրման համար կատարված ծախսերի արդյունավե-
տության բարձրացում, այսինքն նորամուծությունների ելքային ցուցանիշների 
ավելի բարձր մակարդակ՝ դրանց մուտքային ցուցանիշների համեմատու-
թյամբ, ինչպես նաև նորարարական ներուժի օգտագործման հնարավորինս 
բարձր մակարդակի ապահովում։ Այսպիսի մոտեցումը ենթադրում է նորա-
րարական գործունեության ելակետային պայմանների վրա ազդեցություն՝ դը-
րանց արդյունքային ցուցանիշների բարձրացման նպատակով։ Ըստ բազ-
մաթիվ տեսաբանների՝ նորարարությունների համար հինարար նախապայ-
ման է հանդիսանում նորարարական գործունեությունը կարգավորող իրավա-
օրենսդրական ճիշտ հիմքի առկայությունը, ինչպես նաև նորարարական 
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զարգացած ենթակառուցվածքները և նորարարական մշակույթը1։ Նորամու-
ծական տնտեսության զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները այն 
խոչընդոտներն են, որոնք որոշում են կազմակերպության, տարածաշրջանի 
կամ պետության նորամուծական զարգացման սահմանները՝ այդպիսով սահ-
մանափակելով առկա ներուժի լիարժեք իրացման հնարավորությունները։ 

Մեթոդաբանություն 
Տնտեսական վերլուծությունները իրականացվել են Համաշխարհային 

բանկի, Freedom house, Heritage foundation, Fraser institute,Prs Group, Trans-
parency International կազմակերպությունների, Համաշխարհային տնտեսա-
կան ֆորումի կողմից հրապարակվող վիճակագրական տվյալների հիման վը-
րա։ Հետազոտությանն անհրաժեշտ տեղեկատվական հիմքերն են նաև ԱՎԿ-
ի, ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պաշտո-
նական տվյալներն ու հրապարակումները, ՀԲ-ի տարեկան զեկույցները, 
ԵԱՏՄ երկրների տարեկան հաշվետվությունները, «Doing Business» տարե-
կան զեկույցները, ՏՀԶԿ-ի կողմից հրապարակված զեկույցներն ու պաշտո-
նական վիճակագրությունը: Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են գոր-
ծոնային համեմատական, վիճակագրական, մաթեմատիկական, ինդուկցիա-
յի և դեդուկցիայի մեթոդներն ու գործիքները առավել օբյեկտիվ պատկեր սը-
տանալու համար։ 

Գրականության ակնարկ 
Տնտեսագիտական գրականությունում բազմաթիվ են հետազոտություն-

ները նվիրված նորամուծական գործունեության ակտիվության վրա տարբեր 
գործոնների ունեցած ազդեցությանը։ Այսպես, օրինակ Շումպետերը նշում է, 
որ նորամուծությունների և մրցակցության միջև առկա է բացասական գծային 
կախվածություն, քանի որ բարձր մրցակցության մակարդակի պայմաններում 
փոքրանում է մոնոպոլ դիրքի ռենտան, հետևաբար և այն միջոցները, որոնք 
ուղղվում էին նորամուծական գործունեությանը։ Սակայն 1967 թվականին Շե-
րերը2՝ հետազոտելով ավելի քան 500 ընկերությունների գործունեությունը՝ 
նկատեց, որ մրցակցության մակարդակի բարձրացմանը զուգընթաց նորա-
մուծական գործունեության ակտիվությունը սկզբնական շրջանում մեծանում 
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է, այնուհետև սկսում է նվազել։ Սա միայն էմպիրիկ հետզոտության արդյունք 
էր, հետագայում արդեն 1999 թվականին Բլանդելը, Գրիֆիտը և Վան Ռիի-
նենը1 վերադարձան այն գաղափարին, որ նորամուծությունների/ նորամու-
ծական ակտիվության և մրցակցության միջև առկա է գծային կախվածու-
թյուն։ Նրանք կարծում էին, որ մրցակցությունը դրական ազդեցություն է ու-
նենում նորամուծական զարգացման վրա, քանի որ բազմաթիվ մրցակիցնե-
րի առկայությունը ստիպում է շուկա մուտք գործող առանձին կազմակերպու-
թյանը նվազեցնել ներքին ծախսերը՝ նոր տեխնոլոգիաների ներդրման հաշ-
վին, որը միակ տարբերակն է ֆինանսավորման այլ աղբյուրների բացակա-
յության պայմաններում։ Հեղինակների կողմից կատարված հետազոտու-
թյուններում շեշտադրումը կատարված է շուկա նոր մուտք գործող կազմա-
կերպությունների նորամուծական գործունեության վրա, սակայն անտեսված 
է արդեն իսկ շուկայում գործող կազմակերպությունների նորամուծական ակ-
տիվությունը։ Նորամուծական գործունեությանը խոչընդոտող գործոնների 
վերաբերյալ առաջին քանական հետազոտությունների արդյունքները ի վերջո 
հանգում էին ֆինանսական ռեսուրսների, ֆինանսական ակտիվների սահմա-
նափակության և ֆինանսական շուկաների թերզարգացվածության գաղա-
փարին, այսինքն ֆինանսական ինստիտուտների հիմնախնդիրներին, իսկ 
որպես ելակետային առանցքային խոչընդոտ դիտարկվում էր գիտահետազո-
տական և փորձարարակոնստրուկտորական աշխատանքների ֆինանսավոր-
ման ցածր մակարդակը2։ Վերջին տարիներին նորամուծական ակտիվությու-
նը խոչընդոտող գործոնների վերաբերյալ հետազոտություններում հեղինակ-
ները բացի ֆինանսական բնույթ ունեցող խնդիրներից անդրադառնում են 
գործոնների ավելի լայն շրջանակի3։ 

Չնայած ինստիտուցիոնալ գործոնների՝ նորամուծությունների ձևավոր-
ման և տարածման վրա ունեցած ահռելի ազդեցությանը դրանց ուսումնա-
սիրվածության աստիճանը այս համատեքստում դեռևս ցածր է մնում և բա-
վարար ուշադրության չի արժանացել։ 
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Վերլուծություն  
Նախ դիտարկենք նորամուծական գործունեությամբ աչքի ընկնող ամե-

նաակտիվ երկրները, այնուհետև ՀՀ ինստիտուցիոնալ համակարգը բնութա-
գրող ցուցանիշների համեմատություն կիրականացնենք այդ երկրների հա-
մապատասխան ցուցանիշների հետ, որպեսզի բացահայտենք առկա տարբե-
րությունները և դրանք պայմանավորող գործոնները։ Համաշխարհային ար-
տոնագրային ակտիվությունը շարունակում է կենտրոնացած մնալ 5 երկըր-
ներում (գծապատկեր 1)։ 

 

Գծապատկեր 1- Արտոնագրային ակտիվությունը աշխարհում 2020թ 1։ 

Եթե զարգացած երկրների դեպքում նորամուծություններին նպաստող 
՛՛որակյալ ինստիտուցիոնալ միջավայրը՛՛ հետազոտություններում որպես տըր-
ված՝ էնդոգեն գործոն է դիտարկվում, ապա ՀՀ-ի պարագայում նման մոտե-
ցումը հետազոտությունը փակուղի կարող է տանել՝ հաշվի առնելով գործող 
ինստիտուտների որակը։ Նորարարական գործունեությանն առնչվող ինստի-
տուցիոնալ համակարգի բաղադրիչներն են2

իրավաօրենսդրական դաշտը, այդ թվում՝ տնտեսական գործունեու-
թյունը, աշխատանքային հարաբերությունները կարգավորող, ներդրողների 
շահերը և մասնավոր սեփականությունը պաշտպանող նորմատիվաիրավա-
կան ակտերի և դրանց կատարման երաշխիքների ամբողջությունը, 

պետության վերաբերմունքը գիտության և նորարարական գործու-
նեության նկատմամբ, ինչպես նաև պետական մարմինների կարողությունը՝ 
նախագծել և իրականացնել համապատասխան տնտեսական քաղաքակա-
նություն, 

1 Աղբյուրը՝ https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2020/in-
full/infographics-14b60f7c60 
2 https://upravlenie.guu.ru/jour/article/viewFile/109/107 
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դատական համակարգը և իրավական պաշտպանության պրակտի-
կան, 

քաղաքական իրադրությունը, 
ժողովրդավարական ազատությունը, 
ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման պայմանները 

և մրցակցության բնույթը 
անվտանգության պայմանները։ 

Որպես իրավաօրենսդրական դաշտի փաստացի կիրառման արդյունա-
վետության ցուցանիշ միջազգային պրակտիկայում կիրառվում է օրենքի գե-
րակայության ինդեքսը, որն արտացոլում է հասարակության վստահության 
մակարդակը՝ օրենքի պահպանման, պայմանագրային պարտավորություննե-
րի կատարման որակի, ոստիկանության, սեփականության իրավունքի ան-
ձեռնմխելիության նկատմամբ,  ինչպես նաև հանցագործության և բռնության 
հավանականության աստիճանը: 

 

Գծապատկեր 2  Օրենքի գերակայության ինդեքսի դինամիկան 1996-2019 թթ 1 

Դիտարկելով ցուցանիշի դինամիկան (գծապատկեր 2)՝ նկատում ենք, 
որ ՀՀ-ի դեպքում ցուցանիշը 1996-2019թթ  ընթացքում ընդհատումներով 
դանդաղ աճի միտում է գրանցել՝ 37,69-ից հասնելով 49,04-ի (աճելով՝ 30 տո-
կոսով ելակետային ցուցանիշի համեմատ), սակայն շարունակում է անհամե-
մատ ցածր մնալ դիտարկվող երկրների համապատասխան ցուցանիշների 

1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից, տվյալների աղբյուրը՝ 
http://info.worldbank.org/governance/wgi/ 
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համեմատությամբ (բացառությամբ Չինաստանի), որոնց թրենդը մոտ է ցու-
ցանիշի առավելագույն մակարդակին։ Նորամուծական զարգացման վրա 
ազդող երկրի ինստիտուցիոնալ միջավայրի որակը կախված է նաև տիրող 
քաղաքական ռեժիմից։ Այդ մասին են վկայում բազմաթիվ տեսաբանների 
կողմից կատարված հետազոտությունները1։ Այսպես,  օրինակ Կ  Փոփփերը 
նշում է, որ ժողովրդավարական և ազատական սոցիալական ինստիտուտ-
ները արագացնում են նորամուծական զարգացումը2։ Այս համատեքստում 
կատարվել են նաև էմպիրիկ հետազոտություններ՝ բացահայտելով ժողովըր-
դավարության մակարդակի և նորամուծական գործունեության ակտիվության 
փոխազդեցությունները3։   

 

Գծապատկեր 3  Ժողովրդավարության ինդեքսի դինամիկան ՀՀ և 
դիտարկվող երկրների դեպքում 2006-2020թթ 4 

Երկրների ժողովրդավարության մակարդակը ներկայումս գնահատվում 
է ինդեքսների միջոցով, որոնցից է The Economist Intelligence Unit-ի կողմից 
հրապարակվող Ժողովրդավարության ինդեքսը։ Դիտարկենք ժողովրդավա-
րության ինդեքսի դինամիկան ՀՀ-ի, վերոնշյալ արտոնագրային ակտիվու-
թյամբ աչքի ընկնող երկրների և տարածաշրջանի որոշ երկրների դեպքում։ 
Ինդեքսի ամենաբարձր մակարդակը 10-ն է։ Ինդեքսը կազմելիս հաշվի են 

4 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից, տվյալների աղբյուրը՝ 
https://en.wikipedia.org/wiki/Democracy_Index 
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առնվում մի շարք ցուցանիշներ՝ ընտրություններ, իշխանությունների գործու-
նեություն, քաղաքական մշակույթ, քաղաքացիական ազատություն, բնակչու-
թյան ազդեցություն քաղաքականության վրա և այլն: 

Երկրները բաժանվել են 4 խմբի՝ լիարժեք ժողովրդավարություն (8,01-
10), թերի ժողովրդավարություն (6,01-8), հիբրիդ ռեժիմ (4,01-6) և ավտորի-
տար ռեժիմ (0-4): Ինչպես նկատում ենք գծապատկեր 3-ում՝ ինդեքսի ամե-
նաբարձր մակարդակը դիտարկվող ամբողջ ժամանակահատվածում ապա-
հովել է Գերմանիան, այնուհետև ԱՄՆ-ն, Հվ  Կորեան և Ճապոնիան (ընդհա-
տումներով)։ ՀՀ-ն այս ինդեքսով տարածաշրջանի երկրներից զիջել է միայն 
Վրաստանին, իսկ 2020թ  տվյալներով նույնիսկ գերազանցել է։ Իհարկե սա 
պայմանավորված է նաև Թավշյա Հեղափոխությամբ նոր քաղաքական իրա-
վիճակի ձևավորմամբ՝ կարևորելով ժողղովրդավարության, ազատ կամար-
տահայտման, թափանցիկ գործելաոճի և հաշվետվողականության նորմերը։ 

Նորամուծական տնտեսության զարգացման ինստիտուցիոնալ հիմնա-
խընդիրների տարատեսակներն են  

Ֆորմալ ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները (օրենսդրական բացերը 
կամ իրավական ակտերի բարդացվածության բարձր մակարդակը, դրանց 
կիրառման և մեկնաբանման ոչ միանշանակության հանգամանքը) 

Ֆինանսավորման ներգրավման բարդությունները 
Անարդյունավետ ենթակառուցվածքները 
Ինստիտուցիոնալ ծուղակները (կոռուպցիա, լոբբիստական գործու-

նեություն, հասարակության՝ նորամուծություններն ընդունելու հոգեբանական 
անպատրաստակամությունը) 

Ադմինիստրատիվ խոչընդոտներ (օրինակ՝ շուկա մուտք գործելու ար-
գելքները և բարձր գործարքային ծախսերը կամ սահմանափակումները, հա-
կամենաշնորհային քաղաքականության թերությունները) 

Ոչ ֆորմալ ինստիտուցիոնալ խորընդոտները։ 

Հատկապես կարևոր են հիմնական իրավական ինստիտուտները, 
որոնք ապահովում են անձի իրավունքների և սեփականության անձեռըն-
մըխելիությունը։ Կենսական երաշխիքների առկայությունը, անձի իրավունք-
ների և մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիությունը, խոսքի ազատու-
թյունը և այլ բազային իրավական երաշխիքները այն հիմնասյուներն են, 
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որոնց վրա կառուցվում են տնտեսական համակարգի զարգացմանը միտված 
մյուս ինստիտուտները։ 

 

Գծապատկեր  4  Ինստիտուցիոնալ միջավայրը բնութագրող ինդեքսների 
դինամիկան ՀՀ-ի դեպքում՝ 2002-2021թթ 1 

Գծապատկեր 3-ից նկատում ենք, որ ամենացածր մակարդակը գրանցել 
է պետության ներառականության ինդեքսը, որն արտացոլում է կառավա-
րության՝ կոռուպցիայից զերծ լինելու աստիճանը և կառավարման թափանցի-
կության մակարդակը, որքան ցածր է ինդեքսի մակարդակը, այնքան բարձր 
է կոռուպցիայի մակարդակը և ցածր կառավարության թափանցիկությունը և 
հակառակը։ Իհարկե նկատում ենք նաև թրենդի երկայնքով ինդեքսի աճի 
միտում 2018թ. սկսած, ինչը պայմանավորված է Թավշյա Հեղափոխության 
արդյունքում կառավարության փոփոխությամբ և իրականացված բարեփո-
խումներով։ Երկրում ցածր է Սեփականության իրավունքի պաշտպանության 
մակարդակը, որի երաշխավորման օրենսդրական հիմքերն առկա են։ 

Տնտեսագիտական գրականությունում առկա են նաև երկրի ինստիտու-
ցիոնալ միջավայրի որակի գնահատման փորձեր՝ հիմնված անուղղակի ցու-
ցանիշների համակարգի վրա։ Այս մոտեցումը հնարավորություն է տալիս վե-
րացարկման մեթոդի կիրառմամբ դիտարկել ու գնահատել միայն այն ինս-
տիտուտները, որոնք ազդում են տնտեսության նորամուծական զարգացման 
վրա։ Այսպես, օրինակ՝ նորամուծական զարգացմանը միտված ինստիտու-
ցիոնալ միջավայրի որակի մասին է վկայում հետևյալ ցուցանիշը՝ տարեկան 
նոր շուկա մուտք գործած ընկերությունների տեսակարար կշիռը ընկերու-

1 Գծապատկերը կազմել է հեղինակը, աղբյուրը՝ 
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թյունների ընդհանուր թվաքանակի մեջ։ Եթե նոր ընկերությունների թիվը մեծ 
է լինում, ապա դա վկայում է տվյալ շուկա մուտքի արգելքների բացակայու-
թյան կամ փոքրաթիվ լինելու և բիզնես գործունեություն սկսելու բարենպաստ 
պայմանների առկայության մասին։ Ֆինանսական շուկաների որակյալ ինս-
տիտուտները հնարավորություն են տալիս իրականացնել կայուն զարգաց-
մանը միտված բարեհաջող ներդրումային քաղաքականություն1։ Այս համա-
տեքստում կարևոր ցուցանիշ է հանդիսանում մասնավոր հատվածի վարկեր/ 
ՀՆԱ հարաբերակցությունը։ 

 

Գծապատկեր 5  Մասնավոր հատվածին  տրված վարկեր, տոկոս ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ 2019թ 2 

ՀՀ-ի պարագայում մասնավոր հատվածին տրամադրված վարկերը 
ՀՆԱ-ի 59,9 տոկոսն են կազմում (2019), ինչը տարածաշրջանի երկրների հա-
մեմատությամբ բավականին բարձր ցուցանիշ է և զիջում է միայն Վրաս-
տանին (67,7), սակայն նորամուծական զարգացմամբ աչքի ընկող երկրների 
համեմատությամբ` ՀՀ ցուցանիշը անհամեմատ զիջում է։ Հատկանշական է 
հատկապես ԱՄՆ-ի, Ճապոնիայի, Չինաստանի և Հվ  Կորեայի համապա-
տասխան ցուցանիշների մակարդակը՝ մասնավոր հատվածին տրամադրված 
վարկերը գերազանցում են ՀՆԱ-ն 1,5 և ավելի անգամ։ Սա վկայում է զար-
գացած ֆինանսական ինստիտուտների առկայության մասին։ 

Նորամուծական զարգացմանը խոչընդոտող ինստիտուտների որոշակի 
մասը ոչ ֆորմալ բնույթ է կրում և մասնակի դեպքերում դրանց ազդեցությու-

2 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակի կողմից, աղբյուրը՝  
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նը կարող է որոշիչ լինել տնտեսության հետագա զարգացման տեմպերի և 
ուղղությունների համար։ Ինստիտուտների այս տեսակը ավելի իներտ է, ժա-
մանակի ընթացքում շատ դանդաղ է փոփոխության ենթարկվում, իսկ փոփո-
խությունների դեպքում կարող է հանդիպել սերունդների միջև տեսակետների 
և արժեհամակարգերի բախմանը։ Ինստիտուցիոնալ համակարգի այս բա-
ղադրիչը հանդես է գալիս սոցիալ-մշակութային և կրոնական գործոնների 
տեսքով։  Տնտեսության մոդեռնիզացման և նորամուծությունների ներդրման 
գործընթացը կարող է հանդիպել հասարակության դիմադրությանը՝ պայմա-
նավորված վերոնշյալ բնույթի գործոններով, որոնցից են՝ կոռուպցիայի մա-
կարդակը, տնտեսական ազատության մակարդակը, բիզնես գործունեության 
իրականացնելու նկատմամբ հասարակության նախատրամադրվածությունը 
և այլն։ 

Առանձնացնենք սոցիալ-մշակութային գործոնների՝ տնտեսության զար-
գացման վրա ազդեցության մեխանիզմների 3 հիմնական տարատեսակները՝ 

Ազդեցություն սոցիալական կապիտալի միջոցով (վերոնշյալ վստա-
հությունը և համագործակցությունը, հեղինակության կարևորությունը, համա-
գործակցության պատրաստակամությունը, կրոնը/ հավատը՝ որպես ձեռնար-
կատիրական գործունեություն իրականացնելու խթանող կամ խոչընդոտող 
գործոն) 

Ազդեցություն մարդկային կապիտալի միջոցով (խնայողության հա-
կումը, աշխատասիրությունը, ինդիվիդուլիզմի կամ կոլլեկտիվիզմի նկատ-
մամբ տրամադրվածությունը)1 

Ազդեցության մշակութային կապիտալի միջոցով՝ հասարակական 
արժեքները, աշխարհայացքը, գաղափարախոսությունը, հաջողության վերա-
բերյալ պատկերացումները և այլն։ 

 

1 Այս թեմայով բազմաթիվ են տնտեսական վերլուծությունները, օրինակ հետևյալ 
աշխատություններում՝ 
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Եզրակացություններ 
Սույն հոդվածում շեշտը դրված է նորամուծական գործունեության ար-

դյունավետ կազմակերպման և խթանման վրա՝ ի շնորհիվ ինստիտուցիոնալ 
միջավայրի բարելավման և ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրների բացահայտ-
ման ու վերացման։ Այդ նպատակին հասնելու համար անհրաժեշտ է ձեռ-
նարկել համապատասխան միջոցառումներ՝ ուղղված նորարարական գործ-
ընթացում ներգրավված բոլոր սուբյեկտների արդյունավետ գործունեության 
համար անհրաժեշտ բարենպաստ ինստիտուցիոնալ միջավայրի ձևավորմա-
նը։ Նորարարական տնտեսության զարգացման տեսանկյունից առանցքային 
նշանակություն ունի հետևյալ ինստիտուցիոնալ պայմանների և խթանների 
ապահովումը՝
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Արմինե ԱԼՈՅԱՆ  

Նորամուծական տնտեսության զարգացման ինստիտուցիոնալ 

հիմնախնդիրները ՀՀ-ում  համեմատական վերլուծություն 

Բանալի բառեր. նորամուծական տնտեսություն, ինստիտուտներ, ինստիտուցիոնալ 
հիմնախնդիրներ, արտոնագրային ակտիվություն 
  

Միկոմակարդակում՝ կազմակերպության, իսկ մակրոմակարդակում՝ տնտե-
սության մեջ նորամուծական բաղադրիչի ցածր լինելու հանգամանքը կարող 
է պայմանավորված լինել մի շարք օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հանգամանքնե-
րով։ Այս համատեքստում կարևոր դերակատարություն ունի այն միջավայրը, 
որում գործունեություն են ծավալում տնտեսվարող սուբյեկտները, դրանք են՝ 
երկրի իրավական, քաղաքական, ֆինանսական, տնտեսական և ոչ ֆորմալ 
ինստիտուտների ամբողջությունը։ Հետևաբար, առանցքային նշանակու-
թյուն ունի համակարգում առկա ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրների բացա-
հայտումը և դրանց լուծմանն ուղղված միջոցառումների ձեռնարկումը։  
 

Key words: Innovative economy, institutions, institutional issues, patent activity 
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ՀԱՆՐԱՀԱՅՏ ԱՍԻԱԿԱՆ ԿՈՍՄԵՏԻԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԻ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 
 

Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

Տնտ. գիտ. դոկտոր, ԵՊՀ դոցենտ 
Դոնարա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

հայցորդ, ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ հայցորդ 
 

Բանալի բառեր. արտադրություն, կոսմետիկ միջոցներ, միջազգային փորձ, 
ասիական շուկա 

 
Ներածություն 

Ասիական կոսմետիկ միջոցներ արտադրողները վերջին շրջանում դար-
ձել են առաջատար խաղացողներից՝ համաշխարհային կոսմետիկ շուկայում: 
Ասիական կոսմետիկ և խնամքի միջոցները հանրահայտ են իրենց գերզար-
գացած տեխնոլոգիաներով, բնական բաղադրիչներով և նորարարական մո-
տեցումներով: Կանանց շրջանում կոսմետիկայի սպառման աճը, որը պայմա-
նավորված է սոցիալական և տնտեսական գործունեության մեջ ներգրավված 
կանանց թվի աճով, դրական ազդեցություն են ունեցել ասիական գեղեց-
կության շուկայի վրա: 

Գրականության համառոտ վերլուծություն 

Ըստ Բունմիի գեղեցկությունը, բնական և նուրբ դիմահարդարումը, կոս-
մետիկ և խնամքի միջոցների արդյունավետությունը գրավվել են միլիոնավոր 
կանանց և աղջիկներին: Բացի այդ ասիական կոսմետիկ միջոցներ արտա-
դրողները հաճախորդներին են ներկայացնույմ մատչելի գներ, և գեղեցիկ 
փաթեթավորում, որն էլ օգնում է ապրանքներին գրավել սպառողների սրտե-
րը1: Փորձենք ներկայացնել Պորտերի հինգ ուժերի վերլուծություն կոսմետի-
կայի համաշխարհային շուկայի համար2. 

1. Մատակարարների բանակցությունը 
2. Գնորդների բանակցությունը 
3.Նոր մրցակիցների սպառնալիքը 
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4. Փոխարինողների սպառնալիք 
5.Շուկայի մրցունակությունը 

Կորոնավիրուսային համաճարակով պայմանավորված այն իր բացասա-
կան հետքը թողեց նաև կոսմետիկ միջոցների շուկայի վրա: Առաջարկի և 
պահանջարկի խափանումները և աշխատողների պակասը նույնպես բացա-
սական ազդեցություն ունեցան շուկայի վրա: Նույնիսկ, եթե մարդիկ վերա-
դառնան աշխատանքի, նրանք ստիպված կլինեն դիմակներ կրել՝ հետագա-
յում նվազեցնելով դիմահարդարման ապրանքների պահանջարկը: Այս բոլոր 
գործոնները բացասաբար են ազդում կոսմետիկայի շուկայի վրա: Ճգնաժամը 
հաղթահարելու համար շատ կոսմետիկ ընկերություններ սկսեցին իրենց կոս-
մետիկայի արտադրությունից անցնել ձեռքի մաքրող և աղտահանող միջոց-
ների արտադրությանը1: Ստորև ներկայացնենք ասիական կոսմետիկ միջոց-
ների միջազգային փորձի վերլուծութոյւնը. 

Վերլուծություն 

Ճապոնական հանրահայտ ապրանքանիշներից, ինչպիսիք են Shiseido-
ն, համաշխարհային շուկայում իրենց դիրքերն են պահպանել ավելի քան կես 
դար: Այս հոդվածում ստորև կուսումնասիրենք ասիական մի քանի կոսմետիկ 
միջոցներ արտադրողների միջազգային փորձը՝ Ճապոնիա- Shiseido և Shu 
Uemura2: Ճապոնական Shiseido ընկերությունը, որը հիմնադրվել է 1872 
թվականին, աշխարհի ամենահին կոսմետիկ ընկերություններից մեկն է: 
2019թ. վաճառքը այս ընկերության կազմել է 1,094,8 միլիարդ յեն3 Ճապո-
նիայում, Չինաստանում և Ասիայում: Ընկերությունն ի սկզբանե եղել է, որ-
պես դեղատուն, որն հիմնադրել է Ճապոնիայի ռազմածովային նավատորմի 
նախկին գլխավոր դեղագործ Արինոբու Ֆուկուհարան: Shiseido (Շիսեյդո) ա-
նունը նշանակում է «ամեն ինչ գալիս է Մայր երկրից»՝ չինական արտահայ-
տություն է, որը փոխառված է Կոնֆուցիոսի «Փոփոխությունների մատյա-
նից»: Առինոբու Ֆուկուհարայի որդին՝ Սինձո Ֆուկուհարան, ստանձնեց բիզ-
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նեսը 1915թ. և ավելի ու ավելի շատ կենտրոնացավ կոսմետիկայի վրա՝ հա-
մարելով, որ կոսմետիկան «պետք է արտադրվի նույն խստությամբ և որա-
կով, ինչպես դեղագործությունը»: Shiseido-ն իր կոսմետիկ միջոցներում նե-
րառեց ինչպես արևելյան փիլիսոփայությունը, այնպես էլ արևմտյան դեղագի-
տությունը կոսմետիկայի արդյունաբերության մեջ: Ընկերությունն իր արտա-
դրանքն արտահանեց Թայվան (որն, այն ժամանակ ճապոնական գաղութ 
էր) և ԱՄՆ համապատասխանաբար 1929 և 1936 թվականներին1: Համաշ-
խարհային շուկա մուտք գործելը սկսվեց ԱՄՆ-ից: Ընկերությունն իր արտա-
դրանքը տարածեց Հավայան կղզիներում ճապոնական մեծ բնակչություն ու-
նեցող ամերիկյան նահանգում: 2 տարի անց գրասենյակը բացելուց հետո 
Shiseido-ն իր ամերիկյան բաժանմունքի միջոցով պաշտոնապես սկսեց վա-
ճառքը ԱՄՆ-ում: Այդ ժամանակ Shiseido-ն արդեն դարձել էր աշխարհի ա-
ռաջատար կոսմետիկ ընկերությունը` ավելի քան 100 միլիոն դոլար տարեկան 
վաճառքով: Ընկերությունը թիրախավորում է բարձրակարգ ապրանքների 
շուկան ԱՄՆ-ում՝ վաճառելով ավելի քան 400 տարատեսակ արտադրանք 
«բացառապես հեղինակավոր հանրախանութներում և գեղեցկության սրահ-
ներում»2: Եվրոպայում Shiseido-ն զգալի հաջողությունների չհասավ մինչև 
1980թ. Ֆրանսիա հասնելը, չնայած որ ընկերությունը իր արտադրանքը վա-
ճառում էր Իտալիայում 1968-ից: 1980թ. Shiseido-ն ֆրանսիական Labora-
toires Pierre Farbre դեղագործական ընկերության հետ համատեղ ստեղծեց 
ձեռնարկություն` իրենց արտադրանքը Ֆրանսիայում վաճառելու համար3: 
Համագործակցելով հայտնի ֆրանսիացի նորաձեւության դիզայներ Սերժ 
տենսի հետ՝ Shiseido-ն ձեռք է բերել եվրոպական շուկայում որակապես բար-
ձըրակարգ ապրանքանիշի ճանաչում Եվրոպական շուկայում Shiseido-ն ա-
վելի շատ ուշադրություն է դարձնում իր առաջադեմ գեղեցկության տեխնի-
կային, քան 60-ականների ԱՄՆ-ի շուկայից տարբերվող ճապոնական ոճին: 
1983թ. Շիսեյդոն Պեկինի կառավարության հետ կնքեց տեխնոլոգիական հա-
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մագործակցության առաջին պայմանագիրը և սկսեց արտադրել մազերի ար-
տադրանք Պեկինի Լիյուան ամենօրյա քիմիական գործարանի միջոցով1: 
Կենտրոնանալով բարձրակարգ շուկայի վրա՝ ընկերությունը ստեղծեց Aupres 
ապրանքանիշը և Չինաստանում վաճառեց տեղական արտադրության կոս-
մետիկա: Shiseido-ն իր կոսմետիկան տարածեց երեք հիմնական ալիքներով` 
հանրախանութներ, մասնագիտացված խանութներ և դեղատներ: Ընկերու-
թյունն ընդգծել է իր էկզոտիկ, արևելյան ծագումը, մասնավորապես ոչ ասիա-
ցի գնորդների համար օծանելիքի միջոցով: Երբ 1965թ. Shiseido-ն առաջին 
անգամ մուտք գործեց ԱՄՆ շուկա, նա կենտրոնացավ իր Zen օծանելիքի 
գովազդի վրա: Հոտը էկզոտիկ էր, արկածային և ստեղծվել էր «հազվագյուտ 
ներշնչանքով` արտահայտելու ավանդական ճապոնական գեղեցկության 
մաքրությունը»: Չինական շուկայում առավել ուշագրավ արտադրանքը Aup-
res-ի տեսականին էր, որը նախատեսված էր հատուկ չինացի գնորդների 
համար: Ապրանքանիշը կենտրոնացած է 20-30 տարեկան բարձր եկամուտ 
ունեցող կանանց մաշկի խնամքի միջոցների վաճառքի վրա: Չնայած գնորդ-
ները գիտեին, որ արտադրանքը արտադրվում է Չինաստանում, նրանք Aup-
res-ը ընկալում էին որպես բարձրորակ՝ անկախ արտադրության Shiseido-ի 
կողմից, ինչը թույլ տվեց ապրանքանիշին հաղթահարել տեղական արտա-
դրության կոսմետիկայի նկատմամբ կողմնակալ վերաբերմունքը2: Aupres 
ապրանքանիշը ստեղծվել է չինացի սպառողների համար և տարածվում է 
միայն Չինաստանում: Գովազդի առումով Shiseido-ն ընդգծեց, որ Aupres ապ-
րանքատեսակները հատուկ մշակվել են չինուհիների համար: Օրինակ, Aup-
res-ի գովազդներում ներկայացված էին չինական մոդելներ, մինչդեռ ներկըր-
ված Shiseido ապրանքանիշերն օգտագործում էին բացառապես արևմտյան 
մոդելներ: Բրենդինգի առումով, Shiseido-ի տեղայնացումը ԱՄՆ-ում, որքան էլ 
պարադոքսալ հնչի, փորձում էր տարբերվել ներքին մրցակիցներից` լինելով 
ոչ տեղական: Արտադրական տեսանկյունից, Shiseido-ն հիմնականում հավա-
տարիմ մնաց իր ճապոնական մոդելին` կենտրոնանալով առանցքային գոր-
ծոնների վրա, ներառյալ բարձրորակ ապրանքներն ու նորաձև դիզայնը: Մի 
ժամանակ, երբ կոսմետիկայի արտադրողներից շատերը «իրենց ուժերը դը-
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նում էին արտադրանքի խթանման և գովազդի վրա», Shiseido-ն շարունակում 
էր կենտրոնացնել իր ուժերը խանութներին սպասարկելու վրա, ինչպես նաև 
ներդրումներ է կատարել Կալիֆոռնիայի 1500 քառակուսի ոտնաչափ տա-
րածքային ուսումնական կենտրոնում` բարելավելու իր հավաքագրման, խը-
թանման ծրագրերը և պարգևները1: Ապրանքի որակի առումով Shiseido-ն 85 
միլիոն դոլար է ներդրել Հարվարդի բժշկական դպրոցի հետ համատեղ ձեռ-
նարկության մեջ` մաշկի ծերացման գործընթացը ուսումնասիրելու համար2: 
Այն պայմաններում, երբ Միացյալ Նահանգների և Ճապոնիայի միջև գոյու-
թյուն ունեին զգալի մշակութային տարբերություններ, Շիսեյդոն ձգտում էր 
հասկանալ այդ տարբերությունները և այն կիրառել իր արտադրության մեջ: 
Օրինակ, Shiseido-ն ԱՄՆ շուկայում ավելի շատ կենտրոնացել էր կոսմետիկա 
և օծանելիք արտաադրելու վրա, հաշվի առնելով, որ ամերիկացի հաճա-
խորդները ավելի շատ զբաղվում են դիմահարդարմամբ, քան իրենց ճապո-
նացի հաճախորդները: Ամերիկացի գնորդը նախընտրում է դիմահարդար-
ման գույների հսկայական բազմազանությունը: Shiseido-ն ավելի շատ ջանք է 
գործադրել Չինաստանում տեղայնացման ուղղությամբ` համեմատած ԱՄՆ և 
Եվրոպական շուկաների հետ: Այսպիսով, Shiseido-ն լավ դիրքավորված էր իր 
արևմտյան մրցակիցների դեմ, և նրա ասիական ծագումը և բարձորակ ապ-
րանքներն էլ ավելի ամրապնդեցին չինացի հաճախորդների մերձեցումը ապ-
րանքանիշի նկատմամբ: Այս ապրանքանիշի հաջողության հիմնական գրա-
վականն այն է, որ լինելով ասիական ծագման արտադրություն, դուրս եկավ 
արևմտյան շուկաններ: Որպես առավելություն նա օգտագործում էր հեռավոր 
երկրի միստիկան և աուրան՝ իր արևելյան ավանդույթներով, գույներով, 
բույրերով և գեղագիտությամբ: Համաշխարհային շուկայի առաջին ապրան-
քը, որը կոչվում է Zen, թողարկվել է 1964 թվականին: Շիսեյդոն այն փաթե-
թավորեց 16-րդ դարի ավանդական Կիոտոյի լաքապատկերներով: Shiseido-ն 
միշտ արտադրել է այնպիսի արտադրանք, որոնցում օգտագործվել է բժշկա-
կան հավելումներ մաշկի տեսքը էլ ավելի բարելավվելու համար: 1981 թ.-ին, 
երբ նա մուտք գործեց Չինաստան, նա ներկայացրեց Aupres անունով մի 
ենթաբրենդ և այն ներակայացրեց որպես էլիտար ապրանքանիշ: Այս ապ-
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րանքանիշից սկսեց օգտվել շուկայի միայն 1%-ը: 2011 թ.-ին   Shiseido- ն գոր-
ծարկեց Senka-ն ավելի ցածր գնով` նպատակ ունենալով թիրախավորել այն 
սպառողներին, ովքեր սակարկություններ են անում, բայց չեն ցանկանում հը-
րաժարվել արտադրանքի որակից:  

Ճապոնական Shu Uemura կոսմետիկ միջոցների ընկերությունը Տոկիո-
յում տեղակայված կոսմետիկայի ապրանքանիշ է, որը հիմնադրել է Shu 
Uemura-ն, ով իր պրոֆեսիոնալ դիմահարդարման կարիերան սկսել է Հոլի-
վուդում, Max Factor-ի հանրահայտ կոմսետիկ միջոցներ արտադրող ընկերու-
թյան հետ1: 1960-ականների վերջին Շու Ուեմուրան Տոկիոյում բացեց իր ա-
ռաջին բուտիկը: Սակայն 2003 թ.-ին Shu Uemura-ն ձեռք բերեց L'Oréal-ը՝ աշ-
խարհի խոշորագույն կոսմետիկ հսկաներից մեկը: Shu Uemura-ի պատմու-
թյունը պատկերում է սահմանափակ ռեսուրսներով և հնարավորություններով 
առանձին, ձեռնարկատիրական ապրանքանիշի գլոբալիզացիայի եզակի ու-
ղին, որը հիմնովին տարբերվում է նույն ժամանակահատվածում Shiseido-ի 
նման կոսմետիկ հսկայի ուղուց: 1983-ին Տոկիոյում առաջին խանութը բացե-
լուց ի վեր Shu Uemura-ն արագորեն ընդլայնվեց Ճապոնիայում և, մինչ սկսեց 
բացել արտերկրյա շուկաները, շահագործեց ավելի քան 50 խանութ: Ապրան-
քանիշը իր առաջին միջազգային խանութը բացեց Հոնկոնգում 1985 թ., այ-
նուհետև ԱՄՆ՝ Լոս Անջելես նահանգում և 1986 թ.-ին Փարիզում, որից հետո 
ընդլայնվեց Սինգապուրում, Լոնդոնում, Միլանում, Ամստերդամում և աշխար-
հի այլ խոշոր քաղաքներում2: Բացի սպառողին ուղղակի վաճառքի անելուց, 
Shu Uemura-ն ուսումնասիրել է նաև Եվրոպայում ֆրանչայզինգի մոդելը: Օրի-
նակ, Միլանում օծանելիքի այլընտրանքային սեփականատերերը ձեռք են 
բերել Shu Uemura արտոնությունը 1990 թվականին` դառնալով Shu Uemura-ի 
ընկերության բացառիկ արտոնյալ: Ապրանքանիշը սկսեց գրավել տեղի բնա-
կիչների ուշադրությունը իր ստեղծագործական արտադրանքներով, ինչպի-
սիք են Ethpital-ը, ոտքերի խնամքի հատուկ ապրանքները, որոնցում օգտա-
գործվում էր բնական բաղադրիչներ` երիցուկ և կալենդուլա` այտուցը նվա-
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զեցնելու և արյան շրջանառությունը բարելավելու համար1: Shu Uemura-ն 
առաջարկում է ավելի քան 1000 տեսակ մաշկի խնամք, կոսմետիկա և օծա-
նելիքի ապրանքներ, ինչպես նաև վրձինների և աքսեսուարների մեծ հավա-
քածու, որոնք վաճառվում էին գրեթե ողջ Ճապոնիայի 6000 գեղեցկության 
սրահներում, բուտիկներում և հանրախանութներում2: Shu Uemura-ի միջազ-
գային ընդլայնման արտադրանքի ասպեկտը կարելի է վերլուծել երեք տե-
սանկյունից. ապրանքի առաջարկ, բրենդինգ և խանութի փորձ: Եվրոպական 
շուկա առաջին անգամ ներկայացված ապրանքները, ի տարբերություն ԱՄՆ-
ի, ավելի շատ կենտրոնացած էին մաշկի խնամքի վրա: Երբ 1992 թվականին 
Ֆրանսիայում Shu Uemura- ն բացեց իր արտադրական և շուկայավարման 
հաստատությունը, նա շեշտը դրեց միայն կանանց համար պրեմիում ապրան-
քատեսակների խթանման վրա: Հոլիվուդում այս ապրանքանիշը սկսեց հա-
մագործակցել հայտնի մարդկանց հետ, ինչպիսիք էին Շիրլի Մաքլեյնը 50-
ականների կեսերին, որն էլ որոշ չափով հաջողություն բերեց  այս ճապո-
նական ապրանքանիշի և արևմտյան փոփ մշակույթի միջև3: Ապրանքների 
առաջարկների տեսանկյունից, ԱՄՆ-ում ընկերությունն ավելի շատ շեշտը 
դնում էր դիմահարդարման վրա, քան մաշկի խնամքի, մինչդեռ ԱՄՆ-ից 
դուրս գտնվող շուկաներում, ընդհանուր առմամբ, երկու կատեգորիաներին 
հավասար ուշադրություն էր դարձվում: Ապրանքի խթանման առումով, Shu 
Uemura-ն լայնամասշտաբ շուկայավարման արշավներ չի իրականացրել 
ԱՄՆ շուկա մուտք գործելիս: Հաշվի առնելով ընդլայնման ոչ արդյունավետ 
պայմանները Shu Uemura-ն 2000 թվականին դաշինք կնքեց L'Oréal- ի հետ: 
L'Oréal-ը Shu Uemura- ի 35%-ը ձեռք է բերել L'Oréal-ի ճապոնական դուստր 
ձեռնարկության՝ Nihon L'Oréal K.K.-ի միջոցով4: 2003 թ.-ին L'Oréal-ը ավե-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

լացրեց իր բաժնեմասը 52,9%-ով, պաշտոնապես դառնալով մեծամասնու-
թյան սեփականատեր և ձեռք բերեց ընկերության ղեկավարման վերահսկո-
ղությունը: L’Oréal-ի բաժնետոմսերի ձեռքբերման հիմնական պատճառաբա-
նություններից մեկը Ճապոնիայում և Ասիայում դիրքի ամրապնդումն էր1: Չը-
նայած L'Oréal-ի միաձուլումը մեծապես նպաստեց Shu Uemura- ի ընդլայն-
մանը ամբողջ աշխարհում, այն հաջողություն չբերեց Shu Uemura- ին ԱՄՆ-
ում` քանի որ Shu Uemura-ն ստիպված էր հաղթահարել ԱՄՆ շուկայում ճա-
պոնական ապրանքանիշի նկատմամբ ձևավորված ժառանգական մարտա-
հրավերների դեմ: Բրենդինգն ուժեղ դեր ունի ասիական գեղեցկության ար-
դյունաբերությունում: Բացի պահանջկոտ լինելուց, ասիացի սպառողը անե-
րևակայելիորեն գիտակցում է բրենդը, երբ հարցը վերաբերվում է գեղեցկու-
թյան արտադրանք գնելուն: Ասիական կոսմետիկան ավելի ու ավելի մեծ դեր 
է խաղում համաշխարհային կոսմետիկայի արդյունաբերության մեջ, որի օրի-
նակն են աշխարհում Կորեական ալիքը և Չինաստանը՝ որպես աշխարհի եր-
կըրորդ ամենամեծ կոսմետիկայի շուկա:  

Եզրակացություն 

Այսպիսով, հաշվի առնելով համաշխարհային տուրիստական մանրա-
ծախ շուկայի կշիռը, չինացիները սպառման ամենամեծ խումբն են՝ մանրա-
ծախ շուկայի 45% -ը: Հաջորդ խոշոր խումբը կորեացիներն են՝ 10%2: Որպես 
այդպիսին, առցանց վիդեո բլոգերը, խմբագրական բլոգերը, ուսումնական 
ուղեցույցները, սպառողների կարծիքները և սոցիալական լրատվամիջոցները 
դարձել են գնորդների որոշումների կայացման կարևոր հարթակ: Հայաստա-
նի պայամններում, շատ դժվար է ստեղծել և արտադրել ասիական կոսմետիկ 
միջոցներին համապատասխան արտադրանք, այնուամենայնիվ հաշվի առ-
նելով Հայաստանի աշխարհագրական դիրքն ու կլիման, ունենք հնարավո-
րություն արտադրել բուժական և ոչ միայն կոսմետիկ և խնամքի միջոցներ և 
այն նաև արտահանել: 
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Տիգրան ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Դոնարա ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Հանրահայտ ասիական կոսմետիկ միջոցներ արտադրողների 

միջազգային փորձը 

Բանալի բառեր. արտադրություն, կոսմետիկ միջոցներ, միջազգային փորձ, 
ասիական շուկա 
 

Ասիական կոսմետիկան վերջին շրջանում դարձել է առաջատար խաղացող-
ներից՝ համաշխարհային կոսմետիկ շուկայում: Բրենդինգն ուժեղ դեր ունի ա-
սիական գեղեցկության արդյունաբերությունում: Բացի պահանջկոտ լինելուց, 
ասիացի սպառողը աներևակայելիորեն գիտակցում է բրենդը, երբ հարցը վե-
րաբերվում է գեղեցկության արտադրանք գնելուն: Վերը նշված ասիական 
կոսմետիկ միջոցներ արտադրողները իրենց զարգացման ուղին անցել են ոչ 
միայն տեղական շուկայում հաստատվելով, այլ նաև մուտք են գործել, ինչ-
պես Եվրոպական, այնպես էլ ԱՄՆ շուկա: Սակայն այս զարգացման ուղին 
չէր հասնի իր գագաթնակետին, եթե այս արտադրողները չհամագործակ-
ցերին տվյալ ժամանակի գերհզոր կոսմետիկ միջոցներ արտադրողների 
հետ, հատկապես ֆրանսիական L'Oréal ապրանքանիշի հետ: 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ԿՈՐՈՆԱՎԻՐՈՒՍԱՅԻՆ ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ 

տնտեսագիտության դոկտոր  
Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. կորոնավիրուս, համավարակ, ճգնաժամ, հակաճգնաժամային 
քաղաքականություն, տնտեսական ակտիվություն 

 
Ներածություն 
Ներկայումս կորոնավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված համավա-

րակը նոր մարտահրավերներ է նետում համաշխարհային տնտեսությանը և 
ազգային տնտեսություններին և բնականաբար, այդ գործընթացից անմասն 
չի մնացել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Գտնվելով աշխարհագրական 
աննպաստ դիրքում և տնտեսական շրջափակման մեջ՝ համավարակի պայ-
մաններում էլ ավելի սահմանափակվեցին տնտեսական կապերը։ Սակայն 
ՀՀ-ն 2020թ. համավարակի ազգեցությանը զուգահեռ ենթարկվեց Արցախ-
յան 44-օրյա պատերազմի ազդեցությանը, ինչն էլ իր հերթին մեծ հարված 
հասցրեց նրա առանց այդ էլ ճգնաժամային տնտեսությանը։ Ուստի այս մար-
տահրավերը մեր երկրի պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության 
արդյունավետության գնահատման կարևոր փուլերից և հնարավորություննե-
րից մեկն է, և այս առումով հետաքրքրական է ՀՀ կառավարության կողմից 
իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումների ուսումնասիրությունը։ 
Այդ միջոցառումների արդյունավետությունից է կախված տնտեսական քաղա-
քականության հետագա բնույթը և դրա ուղղությունների ընտրության գործըն-
թացը, հետևապես տնտեսական զարգացման հետագա նախադրյալները։ 

Մեթոդաբանությունը 
Հետազոտության կատարման տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել 

ՀՀ կառավարության մի շարք ծրագրեր, որոշումներ, ՀՀ և այլ երկրների վի-
ճակագրական կոմիտեների հրապարակումները, ՀՀ պետական բյուջեի մա-
սին օրենքները և այլ տնտեսական վերլուծություններ։ Հետազոտության ըն-
թացքում կիրառվել են տվյալների հավաքագրման և խմբավորման մեթոդնե-
րը՝ օգտագործելով մասնագիտական տարբեր աղբյուրներում ամփոփված 
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տեղեկատվությունը: Սակայն պետք է նշել, որ կատարված դատողություննե-
րը նախնական են և չեն կարող ամբողջովին հիմնավոր լինել, քանի որ հա-
մավարակով պայմանավորված որոշ սահմանափակումներ դեռ գործում են, 
որոնք ճգնաժամի շարունակման հիմքեր են հանդիսանում, և բացի այդ դեռ 
շատ հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրենց վերջնական արդյունքները 
չեն գրանցել, ինչը պայմանավորված է դրանց ժամանակատարությամբ։ 

Գրականության ակնարկ 

Տնտեսական ճգնաժամերը մշտապես գտնում են տնտեսագետների 
ուշադրության կենտրոնում։ Տնտեսագիտության տեսության մեջ ճգնաժամե-
րի հիմնախնդիրը համարվում է ամենավիճահարույցներից մեկը, և պատա-
հական չէ, որ տնտեսագիտական մտքի տարբեր ուղղություններ տարբեր 
կերպ են մեկնաբանել այս երևույթները և դրանց հաղթահարման եղանակ-
ները։ Այսպես, դասական տնտեսագիտության ներկայացուցիչները գտնում 
էին, որ ճգնաժամային իրավիճակներ տնտեսական համակարգում առաջա-
նում են արտաքին (էկզոգեն) գործոնների ազդեցությամբ, սակայն այդ իրա-
վիճակները շուկայական ինքնակարգավորման սկզբունքի միջոցով արագ 
կարգավորվում էին, և տնտեսական համակարգը կրկին գտնում էր հավասա-
րակշռության վիճակում։Մարքսյան տեսությունը, ի տարբերություն դասական 
տեսության, տնտեսական ճգնաժամերը համարում է կապիտալիստական 
տնտեսական հասարակարգին բնորոշ երևույթ և ճգնաժամերի առաջացման 
պատճառ է դիտարկում այդ հասարակարգում եղած ներքին հակասություն-
ները, մասնավորապես, արտադրության հասարակական բնույթի և դրա ար-
դյունքների մասնավոր յուրացման միջև եղած հակասությունները։ Քեյնսյան 
տեսությունը, քննադատելով դասական տեսության կանխադրույթները, Մեծ 
դեպրեսիայից (1929-1933թթ.) առաջ քաշեց պետության կարգավորիչ դերի 
անհրաժեշտությունը տնտեսական համակարգում։ Ըստ այս տեսության՝ ճըգ-
նաժամեր առաջանում են տնտեսությունում արդյունավետ ամբողջական պա-
հանջարկի փոփոխության արդյունքում, ինչը ձևավորվում է սպառման և ներ-
դըրման ֆունկցիաների միջոցով և շուկայական համակարգի ինքնակարգա-
վորման միջոցով արդյունավետ չի կարգավորվում։ Ուստի պետությունը 
պետք է արդյունավետ պահանաջարկի ձևավորման և կարգավորման միջո-
ցառումներ իրականացնի։ Քեյնսյան տեսությունը այս առումով հանդիսացավ 
պետության հակաճգնաժամային քաղաքականության մշակման և իրակա-
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նացման հիմք։ Սակայն հետագայում տնտեսությունում պետության ակտիվ 
միջամտությունը հանգեցրեց անցանկալի երևույթների, մասնավորապես՝ փո-
ղի առաջարկով պայմանավորված ինֆլյացիոն երևույթների, որոնք կասկածի 
տակ դրեցին այս տեսության գաղափարները։ Արդյունքում ի հայտ եկան այլ 
տեսություններ՝ նորդասական, մոնետարիստական, նեոքեյնսյան, ինստիտու-
ցիոնալ և այլն, որոնք փորձեցին նորովի բացատրել այս երևույթները և դը-
րանք հաղթահարելու ուղիները։ Այս բոլոր տեսությունները, այնուամենայնիվ, 
ցույց են տալիս, որ անկախ նրանից, թե ճգնաժամը առաջացել է արտաքին 
թե ներքին գործոնների ազդեցությունից, առանց պետության հակաճգնա-
ժամային կարգավորման ճգնաժամերի հետևանքները կարող են կործանա-
րար լինել տնտեսական համակարգի համար։ Ուստի այդ կարգավորման 
նախկին փորձի ուսումնասիրությունը կարող է հիմք հանդիսանալ ներկայիս 
ճգնաժամերի հաղթահարման գործում նախկինում դրսևորված բացասական 
երևույթներից խուսափելու համար։ 

Վերլուծություն 
ՀՀ-ը բնութագրվում է մի շարք ոչ նպաստավոր գործոններով, որոնք 

տնտեսական զարգացման համար լուրջ դժվարություններ են ստեղծում։ Դը-
րանցից կարող ենք առանձնացնել հետևյալ հիմնականները՝ աշխարհագրա-
կան ոչ նպաստավոր դիրքը, տնտեսական շրջափակումը, Արցախյան հիմ-
նախնդիրը, դեպի ծով ելք չունենալը, տնտեսության բնույթը, երկրի տարա-
ծական չափերը, ռեսուրսների սահմանափակությունը և այլն։ Այժմ այս գոր-
ծոններին ավելացել է ևս մեկ ոչ պակաս խնդրահարույց գործոն, այն է՝ կորո-
նավիրուսով (COVID-19) պայմանավորված համավարակը, որի ազդեցությու-
նը ՀՀ-ում սկսվել է 2020թ. մարտից։ Սակայն, նախքան այժմ դրսևորվող 
ճգնաժամի բնույթին և պատճառներին անդրադառնալը՝ փորձենք ներկա-
յացնել ՀՀ մակրոտնտեսական քաղաքականության ցուցանիշները, որոնք 
գրանցվել են նախորդ տարվա ընթացքում, և 2020թ.-ի համար կանխա-
տեսումները նախքան համավարակի բռնկվելը, որպեսզի կարողանանք որո-
շակի համեմատություններ անել։ 2019 թվականը «հետհեղափոխական» կա-
ռավարության գործունեության առաջին լիարժեք տարին էր, և Կառավարու-
թյանը հաջողվել է գրանցել 2008 թվականից ի վեր ամենաբարձր տնտեսա-
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կան աճի մակարդակը՝ 7.6%1, որն ամենաբարձրն է նաև ԵԱՏՄ անդամ եր-
կըրների, հարևան բոլոր երկրների և եվրոպական տարածաշրջանի երկըր-
ների համեմատ: Հաշվետու տարում Հայաստանի տնտեսական աճն ուղեկ-
ցվել է տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի բարելավմամբ, ցածր գնաճով, 
ֆինանսական կայուն ցուցանիշներով։ Անհերքելի է, որ 2019թ. արձանագըր-
ված կայուն և բարձր տնտեսական աճը Կառավարությանը հնարավորություն 
էր տվել առավել վստահ իրականացնելու բարեփոխումներին ուղղված քայ-
լերը` կյանքի կոչելով Կառավարության ծրագրով սահմանված հավասարա-
կշռված և ներառական2 տնտեսական աճի, աղքատության կրճատման ու 
գործազրկության նվազեցման նպատակները: Տնտեսության առանձին ճյու-
ղերում՝ արդյունաբերություն, զբոսաշրջություն, առևտուր, ծառայություններ, 
գրանցված աշխուժացումը մի կողմից, զբաղվածության, միջին աշխատա-
վարձի, կենսաթոշակների ու նպաստների մակարդակների բարձրացումը՝ 
մյուս կողմից, վկայում են, որ 2019թ.-ին տնտեսական աճն ուղեկցվել է բնակ-
չության կենսամակարդակի աճով և ունեցել է առավել ներառական բնույթ: 
Մասնավորապես3. 

 Հայաստանի տնտեսությունը հաշվետու 2019թ. դրսևորել է 7.6% աճի 
տեմպ: Ընդ որում, Հայաստանը տնտեսական աճի 2019թ. ցուցանիշով առա-
ջատար է ԵԱՏՄ գործընկեր-երկրների, Վրաստանի և Ադրբեջանի հետ համե-
մատ։ Մասնավորապես, ՀՀ-ում ՀՆԱ-ի 7.6% իրական աճի պարագայում, 
ՌԴ-ում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի 1.3 % իրական աճ, Բելառուսում՝ ՀՆԱ-ի 1.2% 
իրական աճ, Ղազախստանում՝ ՀՆԱ-ի 4.5 % իրական աճ, Ղրղզստանում՝ 
ՀՆԱ-ի 4.5 % իրական աճ, Ադրբեջանում՝ ՀՆԱ-ի 2.3% իրական աճ և Վրաս-
տանում՝ ՀՆԱ-ի 5.1 % իրական աճ։ 

 Հաշվետու ժամանակաշրջանում հաջողվել է բարձրացնել Հայաստա-
նի արդյունաբերականացման մակարդակը, որի շնորհիվ 2019թ. ՀՆԱ-ի կա-

ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե
Ներառական աճը տնտեսական աճի համընդգրկունությունն է, որը ենթադրում է 

հանրային արդյունքի ստեղծմանը երկրի տնտեսության բոլոր ոլորտների և տնտես-
վարողների ազատ գործարարության սկզբունքով ներառվածություն, և ստեղծված 
հանրային արդյունքի բաշխմանը բոլոր խավերի մասնակցություն և բարեկեցության 
աճի հնարավորություն: 
3 Տվյալների հիմքը ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, ԿԲ և ՀԲ հրապարակումներն են։  
https://armstat.am, https://cba.am, https://data.worldbank.org 
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ռուցվածքում 2000թ. ի վեր առաջին անգամ մշակող արդյունաբերության 
ճյուղն առաջինն է տնտեսության մյուս բոլոր ոլորտների համեմատ։ 

 Տեղի է ունեցել Եվրապարտատոմսերի 3-րդ թողարկումը՝ 500 մլն 
ԱՄՆ-ի դոլար ծավալով և 10 տարի մարման ժամկետով: Նոր թողարկման 
պարտատոմսերի արժեկտրոնի եկամտաբերությունն ընդամենը 3.95% է՝ 
հետգնված պարտատոմսերի 6%-ի փոխարեն, ինչը նշանակում է, որ Հայաս-
տանի համար էականորեն նվազել են պարտատոմսերի սպասարկման ծախ-
սերը: Միայն այս գործողության շնորհիվ Հայաստանը արտաքին պարտքի 
սպասարկման ընթացքում տարեկան կխնայի շուրջ 10 միլիոն դոլար:  

 2019թ. ԿԲ-ն գնել է 565 մլն դոլար և վաճառք չի իրականացրել: Սա 
բացառիկ ցուցանիշ է Երրորդ հանրապետության պատմության մեջ, որն ա-
պահովում է Հայաստանի ֆինանսական համակարգի հուսալիությունն ու 
կայունությունը: Միջազգային ֆինանսատնտեսական կառույցներն արձանա-
գըրված տպավորիչ տնտեսական ցուցանիշների ֆոնին բարձրացրել էին ինչ-
պես երկրի սուվերեն վարկանիշը, այնպես էլ Հայաստանի տնտեսական աճի 
գնահատականները և կանխատեսումները 2020թ. և 2021թ. համար, այն 
դեպքում, երբ համաշխարհային տնտեսության և տարածաշրջանի երկրների 
համար այդ կանխատեսումները հիմնականում նվազեցվել էին: 

 Մշակվել է Արդյունաբերության քաղաքականության 5-ամյա ռազմա-
վարություն, որով նախատեսվում է միջնաժամկետում նպաստել Հայաստա-
նում արդյունաբերության զարգացմանը, արտադրողականության բարձրաց-
մանը, մրցունակության աճին, ներքին և միջազգային թիրախային շուկանե-
րում մասնավոր նախաձեռնողականությանը, առավել արտադրողական 
տեխնոլոգիաների ներդրմանն ու նորարարական գաղափարների ընդլայն-
մանը։ Միայն սարքավորումների ներմուծումը խթանելու նպատակով 2019թ. 
Կառավարության կողմից արտոնություն է տրվել 18 ներդրումային ծրագրերի, 
որի արդյունքում պետք է կատարվեին 95 մլրդ դրամի ներդրումներ, ստեղծ-
վեին մոտ 1226 աշխատատեղեր։ 

 Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման վերաբերյալ 2019թ. 
մշակվել է փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման 2020-2024թթ. 
ռազմավարությունը։ Ռազմավարական փաստաթուղթը նախատեսում է ֆի-
նանսական ռեսուրսների հասանելիության ավելացում, ՓՄՁ սուբյեկտների 
կարողությունների և ձեռնարկատիրական մշակույթի  զարգացում, ՓՄՁ 
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սուբյեկտների համար շուկաների հասանելիության ապահովում, զարգացման 
բարենպաստ ինստիտուցիոնալ և իրավական միջավայրի ապահովում: 

 Հարկային օրենսգրքում կատարված փոփոխություններով 2019թ. հու-
նիսի 29-ից ԱԱՀ-ի շեմը սահմանվել է 115 մլն դրամ՝ նախկինում գործող 
58.35 մլն դրամի փոխարեն: 

 2019թ. մշակող արդյունաբերությունը Հայաստանում արձանագրել է 
7.6% աճ, այդ թվում՝ խմիչքի արտադրությունն ավելացել է 15 4%-ով, հա-
գուստի արտադրությունը՝ 20 1%-ով, ծխախոտային արտադրատեսակների 
արտադրությունը՝ 6 8%-ով, սննդամթերքի արտադրությունը՝ 4 1%-ով։ 

 Գերակա ոլորտում իրականացվող ներդրումային ծրագրերին տրվող 
արտոնությունների շրջականում 2019-ի ընթացքում հավանության է արժա-
նացել 57 ծրագիր, որոնց ընդհանուր արժեքը 212 մլրդ դրամ է: Տրամադրվել 
է 14.8 մլրդ դրամի մաքսատուրքից ազատման արտոնություն: Արտոնություն-
ների միջոցով նախատեսված է եղել 3,320 աշխատատեղերի ստեղծում: Ավե-
լին, 13 ծրագրերի տրվել է նաև ավելացված արժեքի հարկը հետաձգելու ար-
տոնություն, ԱԱՀ-ի հետաձգման գումարները կազմել են 10.1 մլրդ դրամ։ Ծը-
րագրերի շրջանակում նախատեսված է եղել իրականացնել 222.7 մլրդ դրամի 
ընդհանուր ներդրումներ և ստեղծել 1333 աշխատատեղ։ 

 Զբաղվածների թվի աճը շարունակվել է նաև 2019թ.: 2019թ. առաջին 
եռամսյակում նախորդ տարվա նույն ժամանակաշրջանի նկատմամբ զբաղ-
վածների թիվն աճել է 1.2%-ով: Նույն ժամանակահատվածում գործազրկու-
թյան մակարդակն աճել է՝ 21.0%-ից հասնելով 21.9%-ի՝ պայմանավորված 
գործազուրկների թվի 6.7% աճով։ 

Այս ամենը իր տրամաբանական շարունակությունը պետք է ունենար 
2020թ. և ի սկզբանե «ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքով նա-
խատեսված էր հետևյալ հիմնական կանխատեսումները 2020թ. համար՝ 

բյուջեի դեֆիցիտը ՀՆԱ-ի նկատմամբ՝ 2,3% (թույլատրելին՝ 3%), 
2020 թվականին կանխատեսվում էր 2019 թվականի համեմատ ՀՆԱ-ի 

4.9% իրական աճ: 
2020թ. կանխատեսվում էր արդյունաբերության շուրջ 5.0% աճ, գյու-

ղատնտեսության շուրջ 0.5% աճ, պետական և մասնավոր ներդրումների ա-
ճով պայմանավորված շինարարության 4.0% աճ, ծառայությունների 6.0% աճ։  
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գնաճի կանխատեսումը՝ 2,5%, ինչը թույլատրելի (2,5-5,5%) միջակայ-
քում է, 

բյուջեի հարկային մուտքերը պետք է կազմեին եկամուտների 94,5%-ը, 
բյուջեի ծախսերի 44%-ը նախատեսված էր հատկացնելու սոցիալ-մը-

շակութային ոլորտին, 
պաշտպանության, անվտանգության, հասարակական կարգի պահ-

պանման համար՝ բյուջեի ծախսերի 24%-ը։ 

Սակայն այս պատկերը կտրուկ փոփոխվեց 2020թ. հենց 1-ին եռամս-
յակից սկսած։ Կորոնավիրուսի ՀՀ-ում առաջին դեպքի մասին հայտնի դար-
ձավ մարտի 1-ի վաղ առավոտյան. վարակվածը 29-ամյա տղամարդ էր, որն 
Իրանից Հայաստան էր ժամանել փետրվարի 28-ին: Հաշվի առնելով աշխար-
հում և Հայաստանում նոր կորոնավիրուսային հիվանդության տարածման 
դեպքերը և այդ վարակն Առողջապահության համաշխարհային կազմակեր-
պության գլխավոր տնօրենի` 2020թ. մարտի 13-ի հայտարարությամբ որպես 
պանդեմիա որակելու հանգամանքը՝ ՀՀ Կառավարությունը 2020թ. մարտի 
16-ին կայացրեց «ՀՀ-ում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» որո-
շում։  Այս որոշմամբ տնտեսական գործունեության առանձին տեսակների ի-
րականացումը արգելվեց, սահմանափակվեց մարդկանց ազատ տեղաշարժը 
և ՀՀ պետական սահմանի բոլոր անցակետերում սահմանվեց անձանց, տը-
րանսպորտային միջոցների մուտքի (ելքի), բեռների, այլ գույքի, կենդանինե-
րի տեղափոխման, անձանց ու տրանսպորտային միջոցների գտնվելու և 
տեղաշարժվելու հատուկ կարգ։ ՀՀ տնտեսության վրա կորոնավիրուսի ազ-
դեցությունը գնահատվեց բացասական։ ՀՀ Կենտրոնական բանկի այդ ժա-
մանակվա կանխատեսումներով՝ 2020թ. տնտեսական աճը պետք է կազմեր 
0,7%՝ նախկին 5,3%-ի փոխարեն։ ԱՄՀ-ը նույն ժամանակահատվածի՝ 2020թ. 
համար կանխատեսում էր ՀՀ տնտեսության անկում` 1,5%-ով1: 

Համաշխարհային բանկն իր գարնանային «Եվրոպայի և Կենտրոնա-
կան Ասիայի տնտեսության տեսության» մեջ (ECA) կանխատեսում էր, որ Հա-
յաստանի տնտեսական աճը, լավատեսական սցենարով, 2020թ. կկազմի 
1,7%, իսկ գնաճը՝ 3%: Զեկույցում կանխատեսվում է, որ 2021թ. Հայաստանի 

1 Արժույթի միջազգային հիմնադրամի զեկույց (IMF) - World Economic Outlook, April 
2020 - https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/weo-april-2020  
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ՀՆԱ-ն կաճի 4,5%, իսկ գնաճը` 3,5%։ իսկ 2022թ.՝ 4,7% և 4% Ստեղծված պայ-
մաններում ՀՀ կառավարությունն ընդունել է տնտեսական և սոցիալական 
բնույթի  հակաճգնաժամային 22 միջոցառումների փաթեթներ1։ Այդ միջոցա-
ռումներից նշենք հետևյալները. 

1. բարվոք վարկային և հարկային պատմություն ունեցող ռեզիդենտ 
տնտեսավարողների վարկային տոկոսադրույքի սուբսիդավորում 

2. գյուղատնտեսության ոլորտ - ՀՀ տարածքում գյուղատնտեսության 
բարվոք վարկային և հարկային պատմություն ունեցող տնտեսավարողներին 
նպատակային վարկերի/լիզինգի համաֆինանսավորում և (կամ) վարկի/լի-
զինգի տոկոսադրույքի սուբսիդավորում 

3. ՓՄՁ-ներին (ռեզիդենտ տնտեսավարող, որն ունի բարվոք վարկային 
և հարկային պատմություն) վարկերի տրամադրում՝ շրջանառության չափից 
կախված առավելագույնը 50 մլն ՀՀ դրամի չափով առաջին երկու տարիների 
համար՝ 0% տոկոսադրույքով, երրորդ տարում՝ 12%: 

4. միկրոձեռնարկատիրության սուբյեկտ հանդիսացող տնտեսավարող-
ներ - միանվագ աջակցություն 2020թ. առաջին եռամսյակում մատակարար-
ված ապրանքների, մատուցված ծառայությունների և կատարված աշխա-
տանքների իրացման շրջանառության 10 տոկոսի չափով, բայց ոչ ավելի, 
քան նվազագույն աշխատավարձի կրկնապատիկի չափով 

5. բարձր տեխնոլոգիաների ոլորտ - միանվագ դրամաշնորհ մրցույթի 
արդյունքներով հաղթող տնտեսավարողներին, ովքեր համապատասխանում 
են «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության 
մասին» ՀՀ օրենքում նշված չափանիշներին 

6. արտոնյալ վարկավորման նպատակով երաշխիքների տրամադրում 
մրցունակ գործարար ծրագրերի իրագործման համար՝ «զրոյից» բիզնես 
ստեղծելու ձգտում ունեցող շահառուների ձեռնարկատիրական գաղափարնե-
րի իրագործմանը և շահառուների գործարար ծրագրերի նորարարական 
զարգացմանը նպաստելու միջոցով 

7. արդյունավետ աշխատատեղերի պահպանման աջակցության 3 մի-
ջոցառում 

8. ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական (կլինիկական օրդինատուրա) կըր-
թական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների ՀՀ քա-

1 ՀՀ Կառավարության պաշտոնական կայքէջ -  https://www.gov.am/am/covid19./  
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ղաքացի հանդիսացող սովորողների ուսման վարձի փոխհատուցում կամ 
ուսանողական վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդավորում 

9. սոցիալապես անապահով ընտանիքներին միանվագ աջակցություն 
10.համավարակի պատճառով աշխատանքը կորցրած քաղաքացիներին 

միանվագ աջակցության ծրագրեր 
11. և այլն։ 

ՀՀ Կենտրոնական բանկը իր հերթին իրականացրեց որոշ հակաճըգ-
նաժամային միջոցառումներ, որոնցից թերևս նշենք հետևյալները՝ վերաֆի-
նանսավորման տոկոսադրույքի մինչև 4.25%-ի նվազումը (այժմ՝ 6%), հիմնա-
կան կապիտալի համարժեքության նորմատիվը 10%-ից 9%-ի իջեցնելը և այլն: 
Չնայած իրականացվող հակաճգնաժամային միջոցառումներին ՀՀ տնտեսու-
թյունը մարտ ամսից գրանցեց տնտեսական ակտիվության կտրուկ անկում. 

2020 թ. 2021թ. 
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Աղյուսակ 1. Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը ըստ ամիսների, նախորդ 
տարվա նույն ամսվա նկատմամբ1, % 

 
«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2020 

թվականի հունվար-դեկտեմբերին»2 հրապարակման համաձայն՝  

1 Տվյալները վերցված են ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումներից։ 
2 ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե - https://armstat.am/am/?nid=82&id=2359  
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2020թ. արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը նախորդ տարվա 
նկատմամբ կազմել է 99,1% 

2020թ. գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի ծավալը նա-
խորդ տարվա նկատմամբ կազմել է 101,4% 

 
Շինարարության ոլորտում (2020թ.)՝  

 
 2020թ. առևտրի շրջանառությունը փոփոխությունը նախորդ տարվա 

նկատմամբ կազմել է 86,0 % 
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Սեպտեմբերին ՀՀ տնտեսությունը կանգնեց նոր մարտահրավերի առ-
ջև. սկսվեց արցախյան պատերազմը, երկրում մտցվեց ռազմական դրություն, 
ավելացան պաշպանության ծախսերը, որը ուղեկցվեց կորոնավիրուսով վա-
րակվածների թվաքանակի աճով և այս ֆոնին էլ ավելի սահմանափակվեցին 
հակաճգնաժամային միջոցառումներ իրականացվելու հնարավորությունները 
և տնտեսության անկումը խորացավ հոկտեմբերին և նոյեմբերին։2020թ. ՀՀ 
ՀՆԱ-ն կազմել է 6181664.1 մլն դրամ, որը նախորդ տարվա համեմատ կազ-
մում էր 92.6%, այսինքն՝ 7,4% տնտեսական անկում1: Սա գերազանցեց տա-
րեսկզբի բոլոր կանխատեսումները, և ինքնին հակաճգնաժամային միջոցա-
ռումների ոչ արդյունավետ լինելու ցուցանիշ է, եթե պատերազմի օբյեկտիվ 
դերն անտեսենք։ Այս համատեքստում, զերծ մնալով կենսամակարդակի ցու-
ցանիշների դինամիկային և հակաճգնաժամային միջոցառումների արդու-
նավետության գնահատման չափանիշներին անդրադառնալուց2, նշենք, որ 
մարտից տնտեսության ակտիվության ցուցանիշը դրական է, և քաղաքական 
ճգնաժամի հանգուցալուծումից է կախված տնտեսական առաջընթացը։ 

Եզրակացություններ 

Այսպիսով, Հայաստանը գտնվում է տնտեսական ճգնաժամի պայթյունի 
փուլում, որը հիմքերը սկիզբ են առնում կորոնավիրուսային համավարակով 
պայմանավորված առողջապահական համակարգի ճգնաժամից, որին հետա-
գայում ավելացան Արցախյան 44-օրյա պատերազմը, իսկ այժմ՝ երկրում տի-
րող քաղաքական ճգնաժամը։ Չնայած ճգնաժամերը զարգացման անբաժա-
նելի մասն են, դրանք կարող են կործանարար լինել տնտեսական համա-
կարգի համար, եթե չկարգավորվեն պետական հակաճգնաժամային քաղա-
քականությամբ, իսկ եթե պետությունը քաղաքական ճգնաժամի մեջ է, 
վտանգված է հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունավետությու-
նը։ Պետությունը պետք է իրականացնի հարկաբյուջետային և դրամավար-
կային կորդինացված քաղաքականություն՝ նպաստելու գործարար ակտիվու-
թյանը։ Զարգացման հիմք հանդիսացող ներդրումային միջավայրի գրավչու-
թյան համար մեկ պայմանը կայունությունն է և արդյունավետ պետական 
տնտեսական քաղաքականությունը։ 

1 ՀՀ Վիճակագրական կոմիտե - https://www.armstat.am/file/article/sv_03_21a_112.pdf  
2 Հակաճգնաժամային միջոցառումների արդյունավետության գնահատման և դրա 
բարձրացման հիմնախնդիրներին կանդրադառնանք հետագա հոդվածներում։
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Արմեն ՍԱՖԱՐՅԱՆ, Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ՀՀ պետական հակաճգնաժամային կարգավորումը կորոնավիրուսային 

համավարակի պայմաններում 

Բանալի բառեր. կորոնավիրուս, համավարակ, ճգնաժամ, հակաճգնաժամային 
քաղաքականություն, տնտեսական ակտիվություն 
 

Այսօր, կորոնավիրուսային համավարակով պայմանավորված Հայաստանը 
տնտեսական ճգնաժամ է ապրում։ Առողջապահական համակարգի ճգնա-
ժամին զուգահեռ, արցախյան նոր պատերազմը և դրան հաջորդող քաղա-
քական համակարգի անկայունությունը տնտեսական ճգնաժամը հաղթահա-
րելու ճանապարհին հակաճգնաժամային կարգավորման լուրջ խոչընդոտներ 
են ստեղծում։ Քաղաքական համակարգի կայունության, անվտանգության ա-
պահովման և լուրջ ու թիրախավորված հակաճգնաժամային միջոցառումնե-
րի կիրառման միջոցով է հնարավոր հասնել հետագա տնտեսական առաջ-
ընթացի։ Ուստի ՀՀ արդի իրավիճակի համակողմանի ուսումնասիրությունը 
անհրաժեշտ է և արդիական։  

 . , , ,  ,  

Keywords. Coronavirus, epidemic, crisis, anti-crisis policy, economic activity 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԸ ԵՎ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ 

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

ՀՊՏՀ տնտեսագիտության տեսության ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. ճգնաժամ, հակաճգնաժամային քաղաքականություն, պետական 
կարգավորում 

 
Ներածություն 
Ժամանակակից աշխարհում գիտատեխնիկական բուռն նվաճումների և 

համաշխարհային տնտեսությունում պետությունների ավելի սերտ և խորա-
ցող տնտեսական կապերի ազդեցության պայմաններում հրատապ մարտա-
հրավերներից է առաջացած անկայուն կամ ճգնաժամային իրավիճակների 
հաղթահարումը։ Ներկայումս կորոնավիրուսով պայմանավորված համավա-
րակը այդպիսի մարտահրավեր է նետել համաշխարհային տնտեսությանը և 
նրա պետություններին (ՀՀ դեպքում նաև Արցախյան 44-օրյա պատերազմը)։ 
Սա բոլոր երկրների հակաճգնաժամային քաղաքականության կարևորության 
և արդյունավետության գնահատման կարևոր փուլերից մեկն է, և պետության 
կողմից ճգնաժամի պատճառների խորքային ուսումնասիրությամբ և դրան 
համապատասխան արդյունավետ հակաճգնաժամային միջոցառումների 
իրականացմամբ է պայմանավորված հետագա տնտեսական առաջընթացը։ 
Ուստի ներկա պայմաններում պետությունների տնտեսական քաղաքականու-
թյան բնույթը և դրա հետագա ուղղությունների ընտրության գործընթացը 
մեծապես կախված է իրականացվող հակաճգնաժամային կարգավորման 
արդյունքներից։ Հոդվածի հիմքում ճգնաժամերի և հակաճգնաժամային կար-
գավորման էության ներկայացումն ու կարևորության ընդգծումն է հետագա 
տնտեսական առաջընթաց ապահովելու տեսանկյունից: 

Մեթոդաբանությունը 
Հետազոտության կատարման տեղեկատվական հիմք են հանդիսացել 

հայրենական և արտասահմանյան մի քանի հեղինակների աշխատություննե-
րը։ Հետազոտության ընթացքում կիրառվել են տվյալների հավաքագրման և 
խմբավորման մեթոդները՝ օգտագործելով մասնագիտական տարբեր աղ-
բյուրներում ամփոփված տեղեկատվությունը: Հոդվածում ներկայացված են 
ճգնաժամերի և պետական հակաճգնաժամային կարգավորման վերաբերյալ 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

տեսական բնույթի վերլուծություն, որը որոշակի հիմք կհանդիսանա հետագա 
հոդվածներում գործնական բնույթի վերլուծություններ իրականացնելիս։ 

Գրականության ակնարկ 

«Ճգնաժամ» բառը լատիներեն «crisis» բառի թարգմանությունն է, որը 
փոխառվել է հունարեն «krisis» (բառացիորոն՝ որոշում) բառից, և լատիներե-
նում բառացիորեն նշանակում է «անցումային կամ կրիտիկական կետ»1։ Առ-
հասարակ, ցանկացած համակարգ (ոչ միայն տնտեսականը) իր գոյության 
որոշակի փուլում հայտնվում է այնպիսի իրավիճակներում (անցումային), 
որոնք կարող են հանգեցնել նրա բնականոն գործունեության խաթարմանը, 
և որի արդյունքում այն կամ կարող է փլուզվել, կամ, վերապրելով ճգնաժամը, 
շարունակել իր գոյատևման և նոր որակով զարգացման ընթացքը: 

Տնտեսական ճգնաժամը հասարակական արտադրության չափերի և 
տնտեսավարող սուբյեկտների վճարունակ պահանջարկների մեծության բռնի 
համապատասխանեցման շուկայական մեխանիզմ է: Դա տնտեսության գեր-
արտադրության վիճակ է, որը խորապես ցնցում է ամբողջ տնտեսական հա-
մակարգը թե՛ հորիզոնական, և թե՛ ուղղահայաց՝ վերևից ներքև2: Տնտեսա-
կան ճգնաժամն իրենից ներկայացնում է սոցիալ-տնտեսական համակար-
գում հակասությունների ծայրաստիճան սրացում, որը սպառնալիքներ է 
ստեղծում արտաքին միջավայրում դրա կենսագործունեության համար3: 

Տնտեսական ճգնաժամը երկրի տնտեսական իրավիճակի կտրուկ վատ-
թարացումն է, որն ի հայտ է գալիս արտադրության զգալի անկմամբ, ստեղծ-
ված արտադրական կապերի խաթարմամբ, ընկերությունների զանգվածային 
սնանկացմամբ, գործազրկության աճով և որպես նշվածների տրամաբանա-
կան հետևանք` կյանքի կենսամակարդակի և բարեկեցության անկմամբ4։ 
Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք եզրակացնել, որ տնտեսական 
ճգնաժամերը տարբեր գործոնների ազդեցությամբ ամբողջական պահան-
ջարկի կամ ամբողջական առաջարկի միջև ձևավորված հավասարա-

Օքսվորդի բառարան՝ 
2Տնտեսազիտության տեսություն, խմբ. Գ. Կիրակոսյանի և Ի. Խլղաթյանի, Եր., 
«Տնտեսագետ», 2007, էջ 601-603:  
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կշռության խախտման դեպքերն են։ Վերջին 150 տարիների ընթացքում Եվ-
րասիայում և Ամերիկայում ընդհանուր առմամբ գրանցվել են 20 տնտե-
սական խոշոր ճգնաժամ: Դրանցից հիշարժան են հատկապես 1825թ. Անգ-
լիայում սկիզբ առած ճգնաժամը, որը համարվում է նաև առաջին միջազ-
գային բնույթի ճգնաժամը, ԱՄՆ-ում երկաթուղային ընկերությունների սնան-
կացման պատճառով 1857թ. սկսված ճգնաժամը, Ավստրիայում և Գերմա-
նիայում 1873թ. ծագած ճգնաժամը, Առաջին համաշխարհային պատերազմի 
հետ կապված ճգնաժամը (1914թ.), Ամերիկյան Մեծ ճգնաժամը (1929-
1933թթ.), Մեքսիկայի (1994-1995թթ.), Հարավարևելյան Ասիայի երկրների 
(1997-1998թթ.) ֆինանսական ճգնաժամերը, Ռուսաստանի պարտատոմսերի 
շուկայի անվճարունակությունը հետևանքով առաջացած ճգնաժամը (1998թ.), 
2007-2009թթ. գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և 2020թ. կորոնա-
վիրուսային հիվանդության համավարակի ազդեցությամբ սկիզբ առած ճըգ-
նաժամը, որը դեռևս շարունակվում է և հետևանքները հստակ գնահատելը 
դեռևս բարդ է։ Վերոնշյալները, ինչպես նաև համաշխարհային տնտեսական 
ցնցումների պատմությունը վկայում են, որ հնարավոր չէ ճիշտ կանխատեսել, 
առավել ևս` խուսափել, այսպես կոչված, համընդհանուր «կոլապսներից»: 
Ուստի, անհրաժեշտ է, որ մարդկությունը դասեր և օգուտներ քաղի, ճգնա-
ժամային երևույթներն ինչ-որ առումով հնարավորություններ են ստեղծում 
հետճգնաժամային զարգացումների համար: Եվ պատահական չէ, որ Աբել 
Աղանբեկյանն իր «Ճգնաժամ, աղետ և շանս Ռուսաստանի համար» (2009թ.) 
մենագրության մեջ նշում է, որ ֆինանսատնտեսական ներկա համաշխար-
հային ճգնաժամը ողջ աշխարհի և առանձին երկրների համար իսկապես 
աղետ է` համոզված լինելով, որ ճգնաժամը կունենա նաև դրական հետե-
վանքներ և երկրի կայուն զարգացման երկարաժամկետ ռազմավարության 
ընդունմամբ ու իրականացմամբ Ռուսաստանի ժողովրդին կհասցնի համաշ-
խարհային քաղաքակրթության բարձունքներին, որի իրականացման գործըն-
թացում հեղինակը կարևորում ու արժևորում է  գիտության աճող դերը1: 
Հեղինակը նշում է, որ գրքի այս անունն ինքը փոխառել է չինարենից, և այս 
կապակցությամբ Ջոն Ֆիցջերալդ Քենեդին նշել է. «Ճգնաժամ բառը` չինա-
րեն գրված, բաղկացած է երկու հիերոգլիֆներից, առաջինի իամստն աղետն 
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է, իսկ երկրորդինը` բարենպաստ հնարավորություն։ Ճգնաժամում զգուշա-
ցեք վտանգներից և աղետներից, բայց տեսեք նաև հնարավորությունները1»:   

Վերլուծություն 
Ճգնաժամերը տնտեսական հարաբերություններում երկակի բնույթ ու-

նեն. մի կողմից դրանք առաջացնում են այնպիսի բացասական երևույթներ, 
ինչպիսիք են համաշխարհային ՀՆԱ-ի, միջազգային առևտրի ծավալների 
կրճատումը, ֆոնդային ու ֆինանսական շուկաների անկայունությունը, տար-
բեր երկրների տնտեսությունների մրցունակության անկումը և ՀՆԱ-ի կրճա-
տումը, զանգվածային գործազրկությունը, կենսամակարդակի և բարեկեցու-
թյան անկումը, իսկ առանձին կազմակերպություններում առաջացող ճգնա-
ժամերը կարող են հանգեցնել շահույթի ծավալների կրճատմանը, նույնիսկ 
սնանկացման։ Մյուս կողմից, ճգնաժամերը հնարավորություն են ընձեռում 
բացահայտել տնտեսական համակարգում առկա թերությունները, շտկել դը-
րանք, իսկ ճգնաժամը վերապրած կազմակերպություններն էլ արդյունքում 
դառնում են առավել կենսունակ և կարողանում են արագ հարմարվել ար-
տաքին միջավայրի փոփոխություններին: Այս ամենի հետ մեկտեղ, ճգնաժա-
մերը պրոգրեսիվ են և ունեն երեք կարևորագույն գործառույթ. 

Ապակառուցողական գործառույթ. գերակայող, բայց արդեն իրենց 
պոտենցիալը կորցրած տարրերի թուլացում և օտարում տվյալ համակարգից: 

Ստեղծագործական գործառույթ. նոր համակարգի դեռևս թույլ տար-
րերի համար ուղու հարթում: 

Ժառանգականության գործառույթ. տվյալ համակարգի այն տարրե-
րի կայունության ստուգումը, որոնք կուտակվում են, հավաքվում են, և  ժա-
ռանգաբար փոխանցվում են ապագա համակարգին: 

Հետևաբար ճգնաժամը ողջ դժվարության հետ միասին զարգացման 
անհրաժեշտ տարր է: Ճգնաժամերն իրենց զարգացման ընթացքում ապրում 
են մի քանի փուլեր2. 

Լատենտ, փակ շրջան, երբ նրա նախահիմքերը ձևավորվում են, 
բայց դեռևս արտաքին աշխարհում չկան. այդ փուլը համընկնում է հեռացող 

1 «Քննադատական վերլուծությունը անհրաժեշտ է» 
2 Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության արդյունավետության 
բարձրացման հիմնախնդիրները / Կ  Սարգսյան  Եր ։ «Գիտություն»  2016,  էջ 18-19 
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պարբերաշրջանի կայուն զարգացման ավարտուն մասի հետ և նրա հիքմերի 
վրա հաջորդող պարբերաշրջանի զարգացման միջև: 

Փլուզման, պայթյունի փուլ. բոլոր հակասությունների արագընթաց 
սրում, քանակապես  գերակայող գործոնների դինամիկայի կտրուկ վատթա-
րացում: Այդ շրջանում ուժ են ձեռք բերում, բացահայտ հայտնվում են և պայ-
քարի մեջ են մտնում հաջորդ համակարգի տարրերը, որոնք ներկայացնում 
են ապագան: Խախտվում է կայունությունը և մեծանում է նոր համակարգի 
զարգացման այլընտրանքային տարբերակների քանակները: 

Ճգնաժամի մեղմացման շրջան, նախահիմքերի ստեղծում նրա կան-
խարգելման համար, անցումը դեպրեսիայի փուլին, որն ապահովում է ժա-
մանակավոր կայունություն իր ուժը կորցրած հին համակարգի և նոր ձևա-
վորվողի միջև: 

Տնտեսական հարաբերություններում տեղի ունեցող ճգնաժամերը կարե-
լի է դասակարգել մի քանի հատկանիշերով1, այդ թվում՝  

ըստ պարբերականության՝ պարբերական և ոչ պարբերական,  
Պարբերական ճգնաժամերը տնտեսական պարբերաշրջանի բաղկացուցիչ 
տարր են և ըստ էության՝ տնտեսական կյանքի անբաժանելի մասն են կազ-
մում, իսկ ոչ պարբերական ճգնաժամերը կարող են դրսևորվել տնտեսական 
պարբերաշրջանի ցանկացած փուլում՝ պայմանավորված տարբեր պատճառ-
ներով՝ բնական աղետներ, տեխնածին աղետներ, քաղաքական դրդապատ-
ճառներ, պատերազմներ, համաճարակներ, ահաբեկչական գործողություն-
ներ, ԳՏԱ, էներգակիրների գների տատանումներ եւ այլն:  

ըստ ընդգրկման ծավալների՝ համաշխարհային, տարածաշրջանա-
յին, մեկ երկրի տնտեսություն ընդգրկող, ճյուղային, մեկ կազմակերպության 
շրջանակներում, 

ըստ տևողության՝ սեզոնային, կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և եր-
կարաժամկետ, 

ըստ տնտեսության տարբեր հատվածների ընդգրկվածության՝ տըն-
տեսական, սոցիալական, ֆինանսական, սոցիալ-տնտեսական 

ըստ տնտեսության իրական հատվածի տարբեր ոլորտների ընդ-
գըրկվածության՝ ճյուղային, միջճյուղային և համընդհանուր 

1 Տնտեսական ճգնաժամերի առաջացման պատճառներին, տեսակներին և գործնա-
կան դրսևորումներին ավելի մանրամասն կանդրադառնանք հաջորդ հոդվածներում։ 
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ըստ հաղթահարման հնարավորությունների և ձևերի՝ ներքին ռե-
սուրսներով հաղթահարվող, արտաքին ռեսուրսներով հաղթահարվող և ան-
հաղթահարելի 

ըստ արտահայտման բնույթի և ազդեցության՝ մեղմ և ուժգին  
և այլն։ 

Ճգնաժամային երևույթները հատուկ են տնտեսական համակարգի բո-
լոր սուբյեկտների գործունեությանը։ Այսպես, տարբեր կազմակերպություն-
ների գործունեությունը դիտարկելիս կտեսնենք, որ կազմակերպությունը գոր-
ծունեության որոշակի փուլում հանդիպում է բացասական երևույթների կու-
տակումների, ինչն էլ ժամանակի ընթացքում կազմակերպությանը կարող է 
կանգնեցնել ճգնաժամի առջև։  

Տարբերում են կազմակերպությունների ճգնաժամերի 4 տեսակ. 
Իրացման ճգնաժամ, երբ կազմակերպությունը չի կարողանում ի-

րացնել իր արտադրանքը անվնասաբերության կետին հասնելու համար ան-
հրաժեշտ ծավալներով 

Ծախսերի ճգնաժամ, երբ արտադրանքի ինքնարժեքը հին տեխնո-
լոգիական գործընթացներով, աշխատանքի ցածր արտադրողականությամբ 
և այլ գործոներով պայմանավորված բարձր է միջին շուկայական գնից:  

Ֆինանսական ճգնաժամ, երբ կազմակերպությունը չունի անհրա-
ժեշտ ֆինանսական միջոցներ՝ հարկերի, աշխատավարձի և այլ ծախսերի 
կատարման դիմաց վճարման համար:  

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ճգնաժամ, որի դեպքում 
կազմակերպությունն ունի բարձր որակավորմամբ անձնակազմի պակաս: 
Սրա պատճառն այն է, որ ճգնաժամի առաջացման ժամանակ կազմակեր-
պությունն առաջին հերթին լքում են բարձր որակավորում ունեցող կադրերը, 
ովքեր յուրահատուկ տեղ ունեն։  

Ճգնաժամին նախորդում է լճացման փուլը: Այս փուլից հետո կազմա-
կերպության գործունեությունը կարող է ընթանալ երկու հնարավոր տար-
բերակներով՝ կա՛մ կազմակերպությունը կձեռնարկի անհրաժեշտ գործողու-
թյուներ և դուրս կգա ճգնաժամից՝ հաղթահարելով այն, կա՛մ կդադարեցնի 
իր գործունեությունը և դուրս կգա շուկայից: Դա, իհարկե, պայմանավորված 
է կազմակերպության հակաճգնաժամային կառավարման արդյունավետու-
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թյունից։ Ճգնաժամերը հատուկ են նաև պետական կառավարման համա-
կարգերին: Համակարգային ճգնաժամը հասարակության քաղաքական հա-
մակարգի, պետական իշխանության մարմիններին յուրահատուկ իրավիճակ 
է, որն ուղեկցվում է անկայունությամբ, սոցիալ-տնտեսական գործընթացների 
կառավարելիության անկմամբ, քաղաքական ինստիտուտների անկայունու-
թյամբ, քաղաքական տարաձայնությունների ու հասարակության ներսում 
հակասությունների սրմամբ և մի շարք այլ բացասական գործընթացներով1:  

Այսպիսով, ճգնաժամերը համարվում են սոցիալ-տնտեսական համա-
կարգերի զարգացման գործընթացի անբաժան մասը և այդ համակարգերի 
կառավարման արդյունավետությունը մեծապես կախված է դրանց ճգնաժա-
մային իրավիճակները  պետության կողմից արդյունավետ կառավարելու կա-
րողությունից, կամ այլ կերպ ասած՝ պետական հակաճգնաժամային քաղա-
քականությունից։ 

Հակաճգնաժամային եզրն հաճախ օգտագործվում է բնորոշելու կառա-
վարչական գործունեությունը, որն ուղղված է համակարգի կայունության ա-
պահովմանը ճգնաժամային իրավիճակներում կամ բնականոն գործունեու-
թյան վերականգնմանը և հետևանքների վերացմանը: 

Հակաճգնաժամային կարգավորումն իրենից ներկայացնում է պետա-
կան կառավարման ձևերի, մեթոդների և գործիքակազմի մի համակարգ, որն 
ուղղված է տնտեսության մեջ ճգնաժամային երևույթների ու զարգացումների 
վերլուծությանը և կանխատեսմանը, ճգնաժամերի բացասական ազդեցու-
թյունների մեղմմանը, հիշյալ ոլորտում առկա փորձի ներկայացմանը, կատա-
րելագործմանը և դրա հետագա կիրառմանը: Այն իր մեջ ներառում է պե-
տության և հասարակության զարգացման ռազմավարության մշակման ու 
իրականացման ոլորտում պետական նպատակաուղղված քաղաքականու-
թյունը, որը միտված է ճգնաժամային երևույթների հաղթահարմանը և տնտե-
սական համակարգի հավասարակշռության հաստատմանը2:  

2 Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջազգային փորձը և դրա 
վերլուծությունը / 
Վ. Հարությունյան, Կ. Սարգսյան: Եր.: «Գիտություն» հրատ., 2015, 176 էջ: էջ 10
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Հակաճգնաժամային կառավարումը կարելի է բնորոշել որպես երեք 
բաղկացուցիչ տարրերի ամբողջություն՝  

նախաճգնաժամային կառավարում, երբ իրականացվող գործըն-
թացներն ուղղված են ճգնաժամերի առաջացման կանխմանը, այսինքն՝ նե-
րառում են կանխարգելիչ գործողությունների համախումբ, որոնք ուղղված են 
ճգնաժամային երևույթների առաջացման հավանականության նվազեցմանը 
կամ կանխարգելմանը: 

ճգնաժամային կառավարում, որը արդեն իսկ տեղ գտած ճգնա-
ժամի պայմաններում՝ դրա առաջացման պատճառների և տարատեսակ դըր-
սևորումների դեմ իրականացվող գործընթացն է: 

հետճգնաժամային կառավարում, որը ենթադրում է գործողություն-
ների ամբողջություն, որոնք ուղղված են համակարգի նորմալ կենսագործու-
նեության վերականգնմանը և զարգացման ապահովմանը: 

Հակաճգնաժամային միջոցառումները բազմազան են ու տարաբնույթ, 
սակայն ընդհանրական է նպատակը` նվազագույն կորուստներով ապահովել 
տնտեսական կայունություն` հիմք նախապատրաստելով զարգացման հա-
մար: Այդուհանդերձ, կարելի է պայմանականորեն հակաճգնաժամային միջո-
ցառումները ներկայացնել 3 խոշոր խմբերով. 

1. Ազգային տնտեսության աջակցությանն ու խթանմանն ուղղված 

միջոցառումների ամբողջություն: Այս առումով առաջին հերթին կարևոր-
վում են ֆինանսական միջոցառումները բանկային համակարգի և ձեռնար-
կությունների ռեկապիտալիզացիա (կապիտալի վերակառուցում) կազմակեր-
պելու համար: 

2. Ճգնաժամի սոցիալական հետևանքների դեմ միտված միջոցա-

ռումների ամբողջություն, որոնք սովորաբար դրական արձագանք են առա-
ջացնում: Այդպիսի միջոցառումների թվին կարելի է դասել պետական տարա-
տեսակ ֆինանսական օգնությունները, սուբսիդիաները, հարկերի կրճատու-
մը, և այլն: 

3. Միջոցառումներ, որոնք միտված են ստեղծելու հետճգնաժամային 

պայմաններ` ենթակառուցվածքների ստեղծում (բարելավում), էներգախնա-
յող տեխնոլոգիաների ստեղծում, բնապահպանական անվտանգ միջավայրի 
ստեղծում, կրթության, գիտության բնագավառների ֆինանսավորում: 
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Առանձնացվում են պետական հակաճգնաժամային կարգավորման հե-
տևյալ կոնկրետ ձևերը. 

Նորմատիվաիրավական կարգավորում, որն արտահայտվում է ան-
հրաժեշտ օրենսդրական բազայի ստեղծմամբ` հակաճգնաժամային միջոցա-
ռումները իրականացնելու համար։ 

Ֆինանսական կարգավորում, որն ընդգրկում է պետության ֆինան-
սական լծակների և ռեսուրսների կենտրոնացումն ու մանիպուլյացիան` ճըգ-
նաժամերի հաղթահարման ուղղությամբ։ Այն իր մեջ ներառում է հարկա-
բյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների գործիքակազմը. 

Հարկաբյուջետային 

քաղաքականության հիմնական 

խնդիրները 

Դրամավարկային 

քաղաքականության հիմնական 

խնդիրներ 
տնտեսության կառավարելիության 
ապահովումը 

ազգային արժույթի փոխարժեքի 
կայունացումը 

տնտեսության զարգացվածության 
համաչափության ապահովումը  

ինֆլյացիայի տեմպերի վերահսկումը 

տնտեսության կառուցվածքային 
փոփոխությունները 

ֆինանսական համակարգի 
կայունացումը 

եկամուտների արդյունավետ 
վերաբաշխումը 

ֆինանսական համակարգի 
իրացվելիության ապահովումը 

բնակչության սոցիալական 
նվազագույն պահանջմունքների 
բավարարումը, սոցիալական 
լարվածության թուլացումը և այլն 

տնտեսության առաջնահերթ ռազմա-
վարական ճյուղերին ֆինանսական 
ռեսուսների հասանելիության 
ապահովմումը և այլն 

 

Արդյունաբերական կարգավորում։ Այն իր մեջ ներառում է արդյունա-
բերության գերակա զարգացման ուղղությունների պլանավորումը և անհրա-
ժեշտ միջոցառումների համալիրի մշակումը այդ ոլորտների արագ զարգաց-
ման և մրցունակության ապահովման ուղղությամբ։ 

Տնտեսության մեջ սպասումների ձևավորմանն ուղղված կարգավո-
րում, որն իրենից ներկայացնում է յուրօրինակ կարգավորիչ քաղաքականու-
թյուն` արտահայտվելով, հիմնականում, պետական տարբեր կառույցների 
պատասխանատուների, մասնավորապես, կառավարության, նախարարու-
թյունների, ԿԲ-ի` զանգվածային լրատվության միջոցներով և այլ կերպ արվող 
հայտարարությունները` տնտեսական միջավայրում վիճակի կայունացման 
միտումների և լավատեսական սպասումների վերաբերյալ, ինչն ուղղորդիչ 
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դեր է կատարում և տնտեսական հարաբերությունների մասնակիցների գոր-
ծողությունները ուղղորդում է պետության հակաճգնաժամային ծրագրի դը-
րույթներից բխող ցանկալի ուղղությամբ1: 

Անկախ միջոցառումների որոշակի ուղղվածությունից և ձևերից՝ ընդ-
հանրականն այն է, որ տնտեսական ճգնաժամերը հաղթահարելու պետա-
կան քաղաքականությունը ուղղվում է ամբողջական պահանջարկի և ամբող-
ջական առաջարկի կարգավորմանը։2 

Եզրակացություններ 

Այսպիսով, տնտեսական ճգնաժամերը սոցիալ-տնտեսական համակար-
գերի զարգացման անհրաժեշտ և անբաժան մասն են։ Այդ է վկայում այդ 
համակարգերի զարգացման պատմությունը։ Սակայն ճգնաժամային իրավի-
ճակները կարող են կործանարար լինել այդ համակարգերի համար, եթե 
չկարգավորվեն պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջո-
ցով։ Ուստի, ճգնաժամերի բնույթի, տեսակների, առաջացման պատճառների 
խորքային իմացությունը, դրանցից քաղած դասերը հնարավորություն կտան 
ընտրել ճիշտ, թիրախավորված և արդյունավետ հակաճգնաժամային քաղա-
քականություն իրականացնելու ուղղություններ և միջոցառումներ։ Այս քա-
ղաքականության արդյունքներից են կախված տնտեսական և այլ համա-
կարգերի հետագա զարգացման հնարավորությունները։ 

 

 

 

 

 

 

 

Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության արդոյւնավետության 
բարձրացման հիմնախնդիրները / Կ  Սարգսյան  - Եր ։ ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» 
հրատ , 2016 ,  էջ 138-140 
2 Տնտեսագիտության տեսություն։ Ուսումնական ձեռնարկ / Հ. Աղաջանյան – Եր ։ 
Հեղ  հրատ , 2015  Մաս II 488 էջ – էջ 392-393
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Ֆիրդուս ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ 

Տնտեսական ճգնաժամերը և պետության հակաճգնաժամային 

կարգավորումը 

Բանալի բառեր. ճգնաժամ, հակաճգնաժամային քաղաքականություն, պետական 
կարգավորում 
 

Արդի պայմաններում կորոնավիրուսով պայմանավորված համավարակը 
մարտահրավեր է նետել համաշխարհային տնտեսությանը և ազգային տըն-
տեսություններին՝ կանգնեցնելով տնտեսական ճգնաժամի փաստի առջև։ 
Ուստի ճգնաժամի հաղթահարումը պետական հակաճգնաժամային կարգա-
վորման նոր և արդիական մոտեցումներ է պահանջում, որոնք պետք է հիմ-
նավորված լինեն նախկինում տեղի ունեցած ճգնաժամերի հաղթահարման 
փորձով։ Պետական հակաճգնաժամային կարգավորման գլխավոր նպատա-
կը պետք է լինի պետության և տնտեսության միջև այնպիսի արդյունավետ 
համակարգի ձևավորումը, որը կապահովի երկրում մակրո և միկրո մակար-
դակներում առաջացող ճգնաժամերի արագ ու հեշտ հաղթահարումը։  
 

 . ,  ,   

Key words. crisis, anti-crisis policy, state regulation 
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ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՐՏՔԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 

Միհրան ՍԻՍԱԿՅԱՆ 

ԵՊՀ ՏԿՖ ֆինանսներ մասնագիտության ուսանող 
Հայկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 

ԵՊՀ ֆինանսահաշվային ամբիոնի վարիչ, տ գ դ , պրոֆեսոր 
 

Բանալի բառեր  արտաքին պետական պարտք, պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցություն, 
երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր, պարտքային գործակալություն, 

պետական պարտքի կառավարման գործիքակազմեր 

 
Ներածություն 
Հայաստանի 3-րդ Հանրապետությունը կազմավորվել է 1991թ ։ Պետու-

թյան առաջին նշանավոր հաջողություններից էր հաղթանակը Արցախյան 
պատերազմում։ Պատերազմից հետո այդ հաղթանակը ամրագրելու և ապա-
գա սերունդներին դրա արդյունքերը փոխանցելու համար երկիրը պետք է 
հաղթանակն արդեն տեղափոխեր տնտեսական-քաղաքական դաշտ և փոր-
ձեր նորանոր հաղթանակներ տանել արդեն այդ ոլորտում, որը նույնքան 
ջանք ու նվիրվածություն էր պահանջում, որքան պատերազմում։ Առաջնա-
հերթ խնդիրներից էր ֆինանսական միջոցների ներգրավումը տնտեսություն 
և դրանց արդյունավետ կառավարումը, որպեսզի հնարավոր լիներ զարգաց-
նել շուկայական տնտեսությունը և դիմակայել արդի մարտահրավերներին։ 
Այս պարագայում առաջնային խնդիր էր դառնում պետական պարտքի ներ-
գրավման նպատակայնության և արդյունավետության գնահատումը, դրա 
համար նախատեսված ճիշտ գործիքակազմերի ընտրությունը։ 

Պետական պարտքի կառավարումը տնտեսագետների շրջանակում հա-
մարվում է լայնորեն տարածված և լուրջ հակասությունների բերող խնդիր։ 
Գլոբալ անկայունության աճի և դրա մշտական սպառնալիքի  պայմաններում 
պետական պարտքի կառավարման էլ ավելի արդյունավետ մեթոդների և 
գործիքակազմերի ընտրությունը համաշխարհային պրակտիկայում դառնում 
է բավականին ակտուալ։ Ուստի պետական պարտքի կառավարման վեր-
լուծությունը միշտ մնում է տնտեսագետների ուշադրության կենտրոնում։  

Պետական պարտքը ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչ մասն է 
այն մեծաթիվ պետությունների համար, որոնք ունեն ֆինանսական ռեսուրս-
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ների մեծ սակավություն։ Արտաքին պետական պարտքի չափազանց մեծ 
ծավալները կառավարությունից պահանջում են մեծ հետևողականություն 
դրսևորել համաշխարհային ֆինանսական շուկաների իրադարձությունների 
զարգացմանը, դրանց փոփոխություններին և այնպիսի հանգամանքներին, 
որոնք կարող են ազդել պետության պարտքային անվտանգության վրա, 
քանի որ մեծ արտաքին պետական պարտքը երկրին դարձնում է խոցելի 
արտաքին մարտահրավերների նկատմամբ։ Այս հոդվածի նպատակն է, ու-
սումնասիրելով պետական պարտքի կառավարման տարբեր երկրների փոր-
ձը, առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության պետական պարտքի կառա-
վարման այնպիսի մոտեցումներ, որոնք հնարավորինս կկայունացնեն տնտե-
սությունը, թույլ կտան հաղթահարել վերջին իրադարձություններով (պատե-
րազմով և կորոնավիրուսով) պայմանավորված ճգնաժամը, և որ շատ կա-
րևոր է, փոքր պարտքային բեռ կթողնեն ապագա սերունդ-ների համար։  

Մեթոդաբանություն 
Մեթոդաբանությունը, որը կիրառվել է տվյալ գիտական հոդվածում, 

հիմնված է տվյալների հավաքագրման, ուսումնասիրման, ինչպես նաև պե-
տական պարտքի կառավարման ոլորտում միջազգային փորձի վերլուծության 
համատեքստում ստացված արդյունքների հնարավոր կիրառման վրա։ 

Գրականության ակնարկ 
Համաշխարհային պրակտիկայում  պարտքային կայունության վերա-

կանգնման ամենանատարածված մեթոդներից է հարկաբյուջետային քաղա-
քականությունը, որն ուղղված է կրճատելու բյուջեի դեֆիցիտը պետական 
բյուջեի եկամուտների մեծացման և ծախսերի նվազեցման ճանապարհով։ 
ԱՄՀ փորձագետների հետազոտությունների համաձայն՝ պարտքային քա-
ղաքականության հիմնական գործիքները, որոնք կիրառվում են տարբեր 
երկրներում ճգնաժամերի ժամանակ, կարելի է բաժանել՝  

Նոր արժեթղթերի թողարկում և շուկային առաջարկվող արժեթղթերի 
կազմի փոփոխություն 

Վարկերի տեղաբաշխման ընթացակարգերի և մեխանիզմների փոփո-
խություններ 

Բաց շուկայական գործառնություններ1: 
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Վերոնշյալ գործիքակազմերը համարվում են արդյունավետ ճգնաժամա-
յին ժամանակաշրջանում, սակայն ունեն կարճաժամկետ բնույթ։ Հաջողու-
թյան հասնելու գաղտնիքը համարվում է պետական պարտքի կառավարման 
ավելի բարդ և ավելի կատարյալ մոդելի ստեղծումը։ Մասնավորապես՝ այն-
պիսի երկրներում, ինչպիսիք են Դանիան և Շվեդիան,  կիրառվում է արտա-
քին պետական պարտքի կառավարման առանձնահատուկ մոտեցում, որը 
կապված է արժեթղթերի պորտֆելի կառավարման փորձի հետ։ Այդ մոտեց-
ման գլխավոր խնդիրը համարվում է պարտքի մարման և սպասարկման 
ծախսերի կրճատումը, որի համար կառուցվում է պարտքային պարտավո-
րությունների պորտֆելի տեսական բազային մոդել՝  ըստ արժույթի, մարման 
ժամկետների, պարտքի սպասարկման արժեքի, որոշակի երկրի համար 
օպտիմալ պարտքային վճարումների գրաֆիկի։ Այնուհետև խնդիր է դրվում 
մոտեցնելու փաստացի մոդելը բազային մոդելին պետական պարտքի կա-
ռավարման տարբեր գործիքակազմների օգտագործմամբ։ Դրա հետ մեկտեղ 
գնահատվում է համաշխարհային շուկայում վարկային կապիտալի ներկայիս 
իրավիճակը, երկրի՝ այս կամ այն պարտքային գործիքակազմերը օգտագոր-
ծելու  հնարավորությունները և հրաժարվում են բազային մոդելի որոշակի կե-
տերից։ Այդ գործողությունների իրականացման համար ստեղծվում է պետա-
կան պարտքի կառավարման գործակալություն, որի կարևոր խնդիրներից 
մեկն է ընտրել վարկատուների հետ փոխհարաբերությունների բոլոր հնարա-
վոր սխեմաներից ամենալավը, իսկ գլխավոր նպատակն է՝ պետական պար-
տըքի արդյունավետ կառավարումը՝ սպասարկման նվազագույն ծախսերով։ 
Պարտքային գործակալության բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ-
ները հաշվարկների հիման վրա որոշում են երկրի համար առավել շահավետ 
վճարումների մարման գրաֆիկները, ֆինանսավորման աղբյուրները, օգտա-
գործվող վճարման միջոցները։ Իրականացնում են արտաքին պարտքի կա-
ռավարման հնարավոր տարբերակների համեմատական վերլուծություն և ա-
ռավելագույն արդյունքի հասնելու ու ծախսերի նվազեցման նպատակով 
պատրաստում են առաջարկություններ տվյալ հավաքածուներից լավագույնի 
ընտրության վերաբերյալ։ Տվյալ գործակալության աշխատակիցների աշխա-
տավարձը կախված է լինում իրենց գործունեության արդյունավետությունից։ 

Սակայն պարտքային գործակալության ստեղծումը կրում է երկարա-
ժամկետ բնույթ։ Միջինում այդ պրոցեսը տևում է 3-6 տարի։ Այնուամենայնիվ 
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վերջին հաշվով այն գրանցել է լավ արդյունքներ այնպիսի երկրներում, ինչ-
պիսիք են Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան, Դանիան, Շվեդիան, Իռլանդիան, 
Ավստրիան, Վենգրիան և շատ այլ երկրներ։ Պետական պարտքի գործա-
կալությունը պետք է համագործակցի Ֆինանսների նախարարության, Էկո-
նոմիկայի նախարարության և Կենտրոնական Բանկի հետ։ Այդպիսի համա-
գործակցությունն իրենից ենթադրում է պետական մարմինների կողմից տե-
ղեկատվության օպերատիվ ստացում և որոշումների համաձայնեցված ըն-
դունում։ Միևնույն ժամանակ պետական մարմինների կողմից գործառույթ-
ների կրկնօրինակումը բացառելու նպատակով անհրաժեշտ է առանձնացնել 
պետական պարտքի կառավարման լիազորությունները պետական մարմին-
ների և պարտքային գործակալության միջև՝  

Ֆինանսների նախարարության հիմնական գործառույթները  հարկա-
բյուջետային քաղաքականության պարամետրերի սահմանում, պլանավորվող 
բյուջեի ֆինանսավորման համար արտաքին և ներքին պարտքերի պահանջի 
գնահատում, մասնակցություն՝ պարտքի կառավարման ռազմավարության և 
տարեկան ծրագրերի մշակման հարցում, վերահսկողություն՝ պարտքային 
գործակալության նկատմամբ, 

Կենտրոնական բանկի հիմնական գործառույթները  պարտքային և 
դրամավարկային քաղաքականության համաձայնեցում, ոսկու և արժույթի 
պաշարների կառուցվածքի ձևավորում, ֆինանսական շուկայի իրավիճակի 
մոնիտորինգ և այլն, 

Էկոնոմիկայի նախարարության հիմնական գործառույթները  Էկոնո-
միկայի նախարարությունը պետք է տա տնտեսական գնահատական այն 
ծրագրերի արդյունավետության վերաբերյալ, որոնց ֆինանսավորման հա-
մար ներգրավվում է պետական պարտք և տրամադրվում են պետական 
երաշխիքներ, 

Պետական պարտքի գործակալության հիմնական գործառույթները  
պարտքային քաղաքականության իրականացման արդյունքում ստեղծված 
ռիսկերի վերլուծություն և գնահատում, ինչպես նաև դրանց հեջավորման 
վերաբերյալ առաջարկությունների մշակում։ Պետական և պետության կող-
մից երաշխավորված պարտքային պարտավորությունների սպասարկման և 
մարման գործառույթների իրականացում, պարտքային պարտավորություն-
ների կառավարման սխեմաների մշակում, պարտքային պորտֆելի օպտիմալ 
կառուցվածքի ձևավորում՝ ըստ ժամկետների, տոկոսադրույքների և արժույթի 
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տեսակների, համաշխարհային շուկայի միտումների մոնիտորինգ, պարտքա-
յին բեռի տարբերակների հաշվարկում՝ կախված տնտեսության զարգացման 
սցենարներից և այլն։1 

Վերլուծություն  
ՀՀ պետական պարտքը դարձել է բուռն քննարկումների առարկա և 

լուրջ մտահոգությունների տեղիք է տալիս։ Պատճառն այն է, որ 2008-
2020թթ  բացարձակ մեծությամբ այն ավելի քան 4 անգամ աճել է՝ 1906,0 
միլիոն ԱՄՆ դոլարից դառնալով 7968,5 միլիոն ԱՄՆ դոլար, իսկ ՀՆԱ-ի հետ 
հարաբերական մեծությամբ՝ 16,4%-ից աճել է 67,3% (Գծապատկեր 1)՝ արդեն 
իսկ գերազանցելով պետական պարտքի մասին ՀՀ օրենքում սահմանված 5-
րդ հոդվածի վեց և յոթ կետերը, որոնցով ասվում է՝ 

«6. Պետական պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա հա-
մախառն ներքին արդյունքի 60 տոկոսը: 

7. Եթե պետական պարտքը տվյալ տարվա դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
գերազանցում է Հայաստանի Հանրապետության նախորդ տարվա համա-
խառն ներքին արդյունքի 50 տոկոսը, ապա հաջորդ տարվա պետական 
բյուջեի դեֆիցիտը չպետք է գերազանցի Հայաստանի Հանրապետության 
համախառն ներքին արդյունքի վերջին երեք տարիների ծավալների միջին 
ցուցանիշի 3 տոկոսը»։2 

ՀՀ պետական պարտքի դինամիկան ներկայացված է ստորև բերված 
գծապատկերում՝  

ՀՀ օրենքը պետական պարտքի մասին ՀՀՊՏ 2008.06.25/39(629) Հոդ.627, 
https://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=49156
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Գծապատկեր 1  ՀՀ պետական պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցության 
դինամիկան (տվյալների գնահատման աղբյուր են հանդիսացել ՀՀ 

վիճակագրական կոմիտեի1 եվ ՀՀ ֆինանսների նախարարության2 կողմից 
հրապարակված ցուցանիշները) 

Իսկ 2021թ  ապրիլ ամսվա դրությամբ պետական պարտքը աճել է շուրջ 
10 տոկոսով՝ 7968,5 մլն ԱՄՆ դոլարից դառնալով 8772,8 մլն ԱՄՆ դոլար։3 

Պետական պարտքի նմանատիպ աճը ունի իր պատճառները  2020թ  
կորոնավիրուսային համավարակը, որը չափազանց մեծ ազդեցություն ունե-
ցավ համաշխարհային տնտեսության վրա, ինչպես նաև Հայաստանի Հան-
րապետության դեմ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված 44-օրյա պատերազ-
մը։ Չնայած որ վերոնշյալ պատճառների դեպքում օրենսդրորեն թույլա-
տըրվում է պետական պարտքի լրացուցիչ ներգրավումը, այնուամենայնիվ 
երկիրը կանգնած է մեծ ճգնաժամի առջև։ Պետական պարտքի մեծությունը 
պակաս մտահոգիչ կլիներ, եթե չուղեկցվեր նախկինում ներգրավված պարտ-
քի համեմատ վերջին տարիներին ներգրավված պարտքի պայմանների վատ-
թարացմամբ, ինչը մեծացրել է ՀՀ պետական բյուջեի և տնտեսության բեռը4։ 

 ՀՀ վիճակագրական կոմիտե  ՀՆԱ, 2021, www.armstat.am/am/?nid=12&id=01001
ՀՀ ՖՆ, Պետական պարտքի հաշվետվություններ, 2020թ, https://minfin.am 
ՀՀ ՖՆ, ՀՀ պետական պարտքի ամսական վիճակագրական տեղեկագրեր, 

2021թ ապրիլ,  https://minfin.am/hy/page/amsakan_vichakagrakan_teghekagrer/ 
4 Արտակ Քյուրումյան, «ՀՀ պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսության և 
պետական բյուջեի վրա», 2016, էջ 3 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

Միաժամանակ նվազել են տնտեսական աճի տեմպերը: Պետական պարտ-
քով պայմանավորված վճարումներն արդեն իսկ ծանր բեռ են հան-դիսանում 
պետական բյուջեի համար: Տնտեսական աճը նոր պարտքերի օգ-նությամբ 
խթանելու փորձերը կարող են վտանգել հարկաբյուջետային և պարտքային 
կայունությանը: Պետական պարտքի դիմաց տոկոսավճարները թռիչքաձև 
աճում են խոշոր ծավալներով միջոցներ ներգրավելուց հետո: Մասնավորա-
պես՝ պետական պարտքի գծով տոկոսավճարներն այժմ կլանում են պետա-
կան եկամուտների ավելի քան 10 տոկոսը՝ 2007-2008թթ. 1,9-2 տոկոսի հա-
մեմատ: Հատկանշական է ուսումնասիրել նաև ՀՀ արտաքին և ներքին 
պարտքի հարաբերակցության դինամիկան, որը բնորոշում է տվյալ երկրի 
արտաքին ֆինանսավորումից կախվածության աստիճանը (Գծապատկեր 2)։  

 

Գծապատկեր 2  ՀՀ արտաքին եվ ներքին պարտքի հարաբերակցության 
դինամիկան1

Այստեղ դրական միտում է նկատվում, քանի որ համախառն պարտքի մեջ 
ներքին պարտքին բաժին ընկնող մասը մեծանում է։ Սակայն կա նաև խնդրի 
հակառակ կողմը  որքան մեծ է ներքին պարտքի մեծությունը, այնքան ավելի 
շատ է խնայողությունների մակարդակը, և այն պոտենցիալ գումարները, 
որոնք կարող էին ներդրվել տարբեր ծրագրերում, կամա թե ակամա ներ են 
դրվում, օրինակ, պետական պարտատոմսերում։ Խոսելով պետական պարտ-
քի կառավարման արդյունավետության մասին՝ նախ և առաջ անհրաժեշտ է 
հասկանալ՝ որքանով է արդյոք յուրաքանչյուր ներգրավված պարտք համա-

ՀՀ ՖՆ, Պետական պարտքի հաշվետվություններ, 2020թ, https://minfin.am 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

պատասխանում տվյալ պետության երկարաժամկետ ռազմավարական ծը-
րագրին։ Հայաստանը չունի հստակ ամրագրված երկարաժամկետ ռազմա-
վարություն, ուստի տալ մեկնաբանություններ, թե որքանով է որոշակի ներ-
գրավված պարտք եղել արդյունավետ տնտեսության համար, սխալ կլինի։ 
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները շուկայական վերափոխումներ իրակա-
նացնելիս ներգրավում են արտաքին և ներքին պարտքեր։ Բարձր մուլտիպլի-
կատիվ էֆեկտ ունեցող ծրագրերի վրա պարտքային ռեսուրսների արդյունա-
վետ օգտագործումը հանգեցնում է տնտեսական աճի տեմպերի բարձրաց-
ման, ձևավորվում են նախընտրելի ներդրումային օբյեկտներ, լուծվում են սո-
ցիալ-տնտեսական խնդիրներ։ Իսկ դրանց ոչ արդյունավետ օգտագործման 
դեպքում տեղի է ունենում պարտքային բեռի աճ, որը կհանգեցնի բյուջեի 
լրացուցիչ ծախսերի, պետական ծախսերի կրճատման, ազգային արժույթի 
վրա ճնշման և լարվածության՝ դրամավարկային ոլորտում։ Հենց այս պատ-
ճառով է, որ երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիրը ունի չափազանց 
մեծ կարևորություն պետության զարգացման համար։  

Եզրակացություններ     
Տվյալ ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, որ պետական 

պարտքի կառավարման մոտեցումները առանձնահատուկ են տարբեր եր-
կըրների համար, այսինքն՝ մի երկրի պետական պարտքի կառավարման մե-
խանիզմների արդյունավետ լինելը անպայմանորեն արդյունավետ չի կարող 
լինել այլ երկրի համար։ Հետևաբար, առաջնահերթ խնդիր է մանրակրկիտ 
ուսումնասիրել տվյալ երկրի ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները, 
հասկանալ տնտեսության բնականոն զարգացմանը խոչընդոտող գլխավոր 
պատճառները, գնահատել տվյալ երկրի տնտեսական պոտենցիալը, այնու-
հետև կազմել երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր, և բացառապես ա-
ռաջնորդվել դրանով։ Երկարաժամկետ ծրագրերի իրագործումը ստեղծում է 
վստահության և որոշակիության մթնոլորտ նաև միկրո մակարդակում։ Որ-
քան քիչ անորոշություններ կան ներդնողի համար, այնքան նա ավելի շա-
հագրգիռ է լինում ներդնելու։  

Պետությունն առաջնապես պետք է հակված լինի կառուցվածքային 
խնդիրների լուծմանը, այլ ոչ թե կարճաժամկետ միջոցառումների իրակա-
նացմանը։ Պարտքային ռազմավարությունների ձևավորումը պետք է հնարա-
վորինս համապատասխանի տվյալ երկրի կառուցվածքային առանձնահատ-
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կություններին։ ՀՀ կառավարությունը պետք է ձեռնպահ մնա առանց կոն-
կրետ ծրագրերի խոշոր ծավալներով նոր պարտք ներգրավելուց: Պարտքի 
տոկոսավճարներն արդեն մեծ ծավալով ռեսուրսներ են կլանում պետական 
բյուջեից: Յուրաքանչյուր խոշորածավալ նոր պարտք կմեծացնի այդ բեռը: 

Առաջարկվում է նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ստեղծել պե-
տական պարտքի գործակալություն։ Պետական պարտքի կառավարման 
ոլորտում համաշխարհային փորձի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ մի շարք 
առաջատար պետություններ, որոնք ստեղծել են պետական պարտքի գործա-
կալություններ, գրանցել են դրական արդյունքներ այդ բնագավառում։ Այդ-
պիսի գործակալության ստեղծման համար անհրաժեշտ է համապատասխան 
նորմատիվային իրավական բազայի մշակում, փոխառությունների վերաբեր-
յալ միասնական բազայի ձևավորում, որը կապահովի մուտք դեպի տվյալ-
ների բազա պետական մարմինների, միջազգային տեղեկատվական գործա-
կալությունների և ֆինանսական կազմակերպությունների համար, ինչպես 
նաև կադրերի պատրաստում և վերապատրաստում։ 

Պարտքային գործակալության արդյունավետությունը շատ դեպքերում 
կախված է անձնակազմի որակավորումից, պետական պարտքի կառուցված-
քից և պարտքային բեռի փոփոխման վրա գործակալության աշխատակից-
ների ազդեցության աստիճանից։ Ինչպես նաև արդյունավետության հասնելու 
համար գործակալությունը պետք է ունենա ինքնուրույնության որոշակի աս-
տիճան և միևնույն ժամանակ ակտիվորեն համագործակցի պետական մար-
մինների հետ։ 

Գրականության ցանկ 

1. «ՀՀ պետական պարտքի ազդեցությունը տնտեսության և պետական բյուջեի 
վրա» Արտակ Քյուրումյան 2016 
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Միհրան ՍԻՍԱԿՅԱՆ, Հայկ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ 

ՀՀ պետական պարտքի կառավարման որոշ խնդիրները միջազգային 

փորձի վերլուծության համատեքստում 

Բանալի բառեր  արտաքին պետական պարտք, պարտք-ՀՆԱ հարաբերակցություն, 
երկարաժամկետ ռազմավարական ծրագիր, պարտքային գործակալություն,  
 

ՀՀ տնտեսությունը կանգնած է լուրջ ճգնաժամի առջև, որը հիմնականում 
պայմանավորված է համավարակով և 44-օրյա պատերազմով։ Ճգնաժամա-
յին իրավիճակում ի հայտ է գալիս ֆինանսական միջոցների սակավության 
խնդիր։ Այդ խնդրի լուծման համար ՀՀ կառավարությունը ապավինում է նոր 
պետական պարտքեր ներգրավելուն՝ դրանով էլ ավելի մեծացնելով երկրի 
պարտքային բեռը, որը 2008թ ի վեր թռիչքաձև աճել է՝ պարտք-ՀՆԱ հարա-
բերակցությամբ 16,4%-ից դառնալով 67,3%։ Այս հոդվածում փորձ է արվում 
նկարագրել ՀՀ պետական պարտքի ներկա վիճակը, դրա որոշ խնդիրները ։ 

 :   ,  - ,  
 ,  ,   .    

Key words: external government debt, debt-to-GDP ratio, long-term strategic plan, debt agency, 
instruments of the management of government debt 
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ԱՊԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄԸ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 

Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

ՀՊՏՀ կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. ապակենտրոնացում, վարչատարածքային 
բարեփոխումներ,տեղական ինքնակառավարում, բյուջետային եկամուտներ 

 
Ներածութուն 
Արդյունավետ հանրային կառավարման համակարգը ենթադրում է ա-

պակենտրոնացման սկզբունքի վրա հիմնված տեղական ինքնակառավա-
րում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ների ամուր փոխհարաբերություններ, որոնք հիմնված են ինքնավարության, 
օրինականության և համագործակցության սկզբունքների վրա։ Ապակենտրո-
նացման լավագույն ձևը հանրային կառավարման գործառույթների հստակ 
բաշխումն է կենտրոնական իշխանության և տեղական ինքնակառավարման 
մարմինների միջև՝ կիրառելով փոխլրացման սկզբունքը, համաձայն որի՝ 
հանրային կառավարման համակարգի վերին օղակին պետք չէ հանձնարա-
րել այն, ինչն ավելի լավ կարող է կատարել ստորին օղակը1։ 

Մեթոդաբանություն և գրականության ակնարկ 
ՀՀ-ում կառավարման ապակենտրոնացման գործընթացների վերաբեր-

յալ հետազոտություններ են կատարել Յու  Սուվարյանը, Օրդյանը, Ռ  Հայ-
րապետյան Դ  Մարգարյանը, Վ  Շահբազյանը և այլք։ Ոլորտի մասնագետ-
ները կարևորելով ապակենտրոնացման դերը գործուն և կայացած հանրային 
կառավարման համակարգ ունենալու գործում, ուսումնասիրել են առկա հիմ-
նախնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման ուրույն ուղիներ։ Այս ուսումնա-
սիրության ընթացքում փորձել ենք ներկայացնել կառավարման ապակենտ-
րոնացված համակարգ ունենալու անհերքելի ապացույցներ, ինչպես նաև գը-
նահատել ապակենտրոնացման աստիճանը ՀՀ-ում։ 

Վերլուծություն 
Հետազոտության նպատակն է ներկայացնել ապակենտրոնացված կա-

ռավարման համակարգի արդյունավետությունը, ինչպես նաև գնահատել 
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դրա աստիճանը ՀՀ-ում։ Հետազոտության տեսական հատվածի համար հիմք 
է հանդիսացել հայրենական և օտարերկրյա հեղինակների կատարած հե-
տազոտությունները։ Վերլուծության համար օգտագործվել են  ՀՀ Ազգային 
վիճակագրական կոմիտեի, ՀՀ Տարածքային կառավարման և ենթակառուց-
վածքների նախարարության, ՀՀ համայնքների պաշտոնական կայքէջերի 
տվյալները։ Ապակենտրոնացման աստիճանը գնահատելու համար հաշ-
վարկվել են ՀՀ համայնքների բյուջեների եկամուտների տեսակարար կշիռը 
ՀՀ բյուջեի եկամուտներում, ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի տեսա-
կարար կշիռը հանրային ծախսերում, ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի 
տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում ցուցանիշները, որոնք հնարավորություն են 
տալիս համեմատական մեթոդի կիրառմամբ գնահատել ապակենտրոնաց-
ման աստիճանը ՀՀ-ում։ Կառավարման համակարգի ապակենտրոնացումը 
կատարվում է կենտրոնական կառավարության որոշումների կայացման 
մենաշնորհը վիճարկելու համար և նպատակ ունի1. 

• Ստեղծել ավելի կայուն ժողովրդավարական համակարգ. 
• Բարձրացնել կառավարության արդյունավետությունը 
• Խթանել տեղական և պետական մակարդակով տնտեսական աճը 
• Նպաստել առավել թափանցիկ կառավարմանը 
• Ապահովել քաղաքացիների մասնակցությունը որոշումների կայացմանը 

Կենտրոնական կառավարման ապարատից տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին լիազորությունների պատվիրակման գործընթացը 
պետք է խիստ կշռադատված և հաշվենկատ լինի, քանի որ մի կողմից 
անհրաժեշտ է կառավարման վերին մակարդակի մարմինների վերահսկո-
ղությունը, իսկ մյուս կողմից՝ ստորին մակարդակի կառավարման մարմին-
ները պետք է որոշակի ինքնուրույնություն ունենան։ Առաջին հայացքից էլ 
պարզ է, որ ինչքան մոտ են համայնքային իշխանությունները բնակիչներին, 
այնքան վառ են արտահայտվում տեղերում ինքնակառավարման ընդհանուր 
գաղափարն ու սկզբունքները. իշխանություն, որն առավել մոտ է կանգնած 
բնակիչներին՝ դրանից բխող ժողովրդավարության բոլոր դրսևորումներով2։ 
ՀՀ անկախության երեսուն տարիների ընթացքում հանրային կառավարման 
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համակարգին բնորոշ է եղել կենտրոնացված կառավարման համակարգը, 
ինչը և խթան հանդիսացավ որ քայլեր ձեռնարկվեն ապակենտրոնացված 
կառավարման համակարգ ստեղծելու և լիազորությունները տեղական ինք-
նակառավարման հարթություն տեղափոխելու  համար։ Հայաստանի անկա-
խացումից հետո՝ 1995թ  Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքա-
յին բաժանման մասին ՀՀ օրենքով սկիզբ դրվեց վարչատարածքային հա-
մակարգի ձևավորմանը։ Սույն օրենքով, ՀՀ-ը բաժանվեց տասնմեկ մարզի՝ 
ներառյալ Երևանը։ Խորհրդային տարիներին ՀՀ տարածքը բաժանված էր 
երեսունյոթ շրջանների։ Նախկին մի քանի վարչական շրջանների միացումով 
ձևավորվեցին մարզերը, որոնք ընդգրկում էին իրենց կազմի մեջ մտնող 
համայնքների տարածքները, պետական սեփականության հանդիսացող հո-
ղային և ջրային ռեսուրսները1։ 1995թ  ընդունված օրենքով նախկին 48 քա-
ղաքներից և 952 գյուղերից ձևավորվեցին 930 քաղաքային, գյուղական և 
թաղային համայնքներ։ Շարունակելով բաերփոխումները, 1995թ  հուլիսի 5-
ին հանրաքվեի միջոցով հիմք դրվեց տեղական ինքնակառավարման հա-
մակարգին։ 1996թ  ընդունվեց Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օ-
րենքը։ 2002թ  վավերացվեց Տեղական ինքնակառավարման Եվրոպական 
խարտիան, իսկ նույն թվականի մայիսի 7-ին ընդունվեց «Տեղական ինքնա-
կառավարման մասին» ՀՀ նոր օրենքը։ 2005թ  սահմանդրական բարեփո-
խումներով Երևանը ստացավ համայնքի կարգավիճակ2, իսկ 2008թ -ին ըն-
դունվեց «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օ-
րենքը և սահմանդրությամբ ամրագրվեց, որ համայնքները հանրության շա-
հերից ելնելով, կարող են օրենքով միացվել միմյանց կամ առանձնացվել3։ 
Սույն բարեփոխումները միտված էին անկախացումից հետո հանրային կա-
ռավարման համակարգի ձևավորմանը և ապակենտրոնացման գործընթաց-
ների խորացմանը։ Ընդհանուր առմամբ, ապակենտրոնացման գործընթաց-
ները հանրապետությունում կարելի է բաժանել չորս փուլի  

1995-1996թթ  - սահմանադրական բարեփոխումներ և հանրային կա-
ռավարման համակարգի ձևավորում 

1997-2001թթ  - ՏԻՄ համակարգի ձևավո-րում 

 , . 108, - , 2005 ., .  
 , . 110, , 2005 .,     
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2002-2010թթ  - տեղական ինքնակառավարման համակարգի կայա-
ցում և զարգացում 

2011թ -ից վարչատարածքային բարեփոխումներ, ապակենտրոնաց-
ման գործընթաց խորացում, տեղական ինքնակառավարման նոր համակարգ 

Արդյունավետ տեղական ինքնակառավարման համակարգով պայմա-
նավորված է տարածքային համաչափ զարգացումը, ինչը ՀՀ ՏԻ 
26 տարիների ընթացքում այդպես էլ չկայացավ, այլ ընդհակառակը, հա-
մայնքների անհամաչափ զարգացումը խորացրել էր սոցիալ-տնտեսական 
զարգացման տարբերությունները։ Տարածքային անհամաչափ զարգացումը 
նպաստում է տարբեր մարզերում բնակչության աղքատության խորացմանը, 
տնտեսական ակտիվության նվազմանը և ի վերջո բնակչության արտագաղ-
թին։ Տարածքային անհամաչափ զարգացման գործում առանցքային գործոն-
ների թվին են դասվում  բնակչության թվաքանակը, ենթակառուցվածքների 
առկայությունը, բնակլիմայական պայմանները, ֆինանսական պայմանները 
և այլն։ Ըստ տարբեր հետազոտությունների արդյունքների, համայնքի բը-
նակչության թիվը դրա աղքատության հետ խիստ կոռելացված ցուցանիշ է. 
փոքր համայնքների աղքատության հավանականությունն ավելի մեծ է, իսկ 
հանրապետությունում առկա 915 համայնքներից 440-ը կամ 48%-ը (438 գյու-
ղական և 2 քաղաքային) ունեին 1000-ից պակաս բնակչություն, ինչը նպաս-
տում էր տնտեսական զարգացման անհամաչափությունների խորացմանը1։ 
Այս և նման այլ խնդիրները հաշվի առնելով, ՀՀ կառավարությունը 2014թ  
հավանության արժանացրեց «ՀՀ 2014-2025թթ  հեռանկարային զարգաց-
ման ռազմավարական ծրագիր»-ը, որտեղ նախանշեց տարածքային անհա-
մաչափ զարգացման վերացմանը միտված գերակայությունները և առաջնա-
հերթությունները։ Ռազմավարական ծրագիրը նպատակադրված էր տարած-
քային զարգացման նպատակային քաղաքականության միջոցով նպաստել 
մարզերում ու համայնքներում տնտեսական աճի խրախուսմանը և սոցիա-
լական զարգացմանը, տնտեսական, արտադրական ու սոցիալական ենթա-
կառուցվածքների վերականգնմանը և ձևավորմանը, ինչպես նաև հիմնարար 
ծառայությունների հավասար հասանելիությունն ու մատչելիությանը` առաջ-
նահերթությունը տալով այն համայնքներին ու տարածքներին, որոնք առավել 
հետ են ընկնում իրենց զարգացման տեմպերով և առավել խոցելի են, և վեր-
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ջապես խրախուսե՛լ տարածքային “աճի բևեռների ձևավորմանը որոնք ուղղ-
ված կլինեն ՀՀ տարածքների համալիր զարգացմանը1։ Սույն նպատակների 
իրականացմանը ձեռնամուխ լինելով  ՀՀ կառավարությունը 2015թ  մեկնար-
կեց համայնքների խոշորացման գործընթացը, ինչը պայմանավորված էր 
2011թ  հավանության արժանացած ՛՛Համայնքների խոշորացման և միջհա-
մայնքային միավորումների ձևավորման հայեցակարգ՛՛-ով, որով ընտրվեց 
համայնքների խոշորացման փնջային մոդելը։ 2016-2017թթ խոշորացան 465 
համայնքներ, որոնք ձևավորեցին 52 նոր համայնքներ։ Այսօր համայնքների 
թիվը 502 է, չխոշորացված համայնքների թիվը՝ 450, որոնցում ըստ պլանա-
վորվածի խոշորացման գործընթացը պետք է ավարտվեր 2019 թվականին։ 

Տեղական ինքնակառավարման ապակենտրոնացման աստիճանը գնա-
հատելու համար նպատակահարմար է դիտարկել երկու ցուցանիշ ՝ համայնք-
ների բյուջեների եկամուտների տեսակարար կշիռը ՀՀ բյուջեի եկամուտնե-
րում և համայնքային բյուջեների ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում։ 

Գծապատկեր 1։ ՀՀ համայնքների 2015-2019թթ -ի համայնքների բյուջեների 
եկամուտների տեսակարար կշիռը ՀՀ բյուջեի եկամուտներում, ծախսերի 

տեսակարար կշիռը հանրային ծախսերում և ՀՆԱ-ում2 
 

Վերը նշված գծապատկերից ակնհայտ է, որ 2015-2019թթ համայնք-
ների բյուջեների եկամուտների տեսակարար կշիռը ՀՀ բյուջեի եկամուտնե-
րում տատանվել է 10 1-10 4%-ի սահմաններում, ընդ որում ընդհանուր առ-
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մամբ նկատվում է դրական դինամիկա։ ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսե-
րի տեսակարար կշիռը հանրային ծախսերում տատանվել է 8 1-8 7%-ի սահ-
մաններում, 2015թ -ից ծախսերի տեսակարար կշիռը նվազել է մինչև 8 2%: 
ՀՀ համայնքների բյուջեների ծախսերի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում փոխու-
թյան չի ենթարկվել և պահպանվել է 2 3% ցուցանիշը։ Համեմատության հա-
մար նշենք, որ ԵՄ երկրներում տեղական բյուջեների ծախսերի տեսակարար 
կշիռների միջինը հանրային ծախսերում եղել է 23 4%, իսկ ՀՆԱ-ում 10 9%։ 

Ամփոփելով, նշենք, որ ՀՀ կառավարման ապակենտրոնացման աստի-
ճանը դեռևս հեռու է ԵՄ երկրների միջին ցուցանիշներից, ինչը վկայում է 
կառավարման համակարգի բարեփոխման անհրաժեշտության մասին, քանի 
որ կենտրոնացված կառավարումը նվազեցնում է համակարգի կառավարե-
լիությունը իսկ ապակենտրոնացումը կառավարման մարմիններին մոտեց-
նում է հասարակությանը։  Երկրի տարածքային անհամաչափ զարգացումը 
հրամայական է դարձրել տեղական ինքնակառավարման համակարգի զար-
գացումը և ապակենտրոնացման գործընթացի խորացումը։ Կառավարման 
համակարգի ապակենտրոնացումը երկար և խրթին գործընթաց է ենթադը-
րում, ինչը պայմանավորված է ինչպես իրավա-օրենսդրական խոչընդոտնե-
րով, այնպես էլ մասնակցային կառավարման թույլ կառուցակարգերով։ Գործ-
ընթացն ինքնին դժվարին է, և անհրաժեշտ է փուլ առ փուլ իրականացել՝ 
հանրությանը պատրաստելով նոր, առավել մասնակացային և «բաց» կառա-
վարման համակարգի։ Ապակենտրոնացման գործընթացում ծանրակշիռ 
գործոն է ՏԻՄ-երի որոշումների կայացման անկախության աստիճանը, ուս-
տի խիստ կարևոր է պատվիրակված լիազորությունների աստիճանի ճիշտ 
որոշումը, ինչը նույնպես երկար ժամկետ է պահանջում, արմատացած մոտե-
ցումներից հրաժարում և նոր մեթոդների ինտեգրում։ Հետևաբար՝ ապակեն-
տըրոնացման գործող մոդելն անհրաժեշտ է հասարակության զարգացմանը 
զուգահեռ կատարելագործել՝ համապատասխանեցնելով ժամանակի պա-
հանջներին: Ապակենտրոնացումն այնքանով է հաջողված, որքանով կառա-
վարումը դառնում է առավել ժողովրդավարական և արդյունավետ1: 

 

 

 Տեղական ժողովրդավարության դպրոց, «Կառավարման ապակենտրոնացում, Վարչատար. 
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Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 

Ապակենտրոնացումը տեղական ինքնակառավարման համակարգում 

Բանալի բառեր. ապակենտրոնացում, վարչատարածքային 
բարեփոխումներ,տեղական ինքնակառավարում, բյուջետային եկամուտներ, 
հանրային կառավարում, հանրային ծախսեր, համայնքների խոշորացում 
 

Խորհրդային Միության փլուզումից հետո, Հայաստանի Հանրապետությունը 
լծվեց նոր հանրային կառավարման համակարգ ստեղծելու գործին, ինչը են-
թադրում էր մի շարք բարեփոխումների իրականացում` ներառյալ տեղական 
ինքնակառավարման ոլորտում։ Հետագա տարիներին, ՀՀ տեղական ինք-
նակառավարման համակարգում իրականացվել են բազմաթիվ օրենսդրա-
իրավական և կառուցվածքային փոփոխություններ, որոնք միտված էին էլ ա-
վելի բարձրացել տեղական ինքնակառավարման որակը, ինչը պայմանա-
վորում  էր լիազորությունների փոխանցում տեղական մարմիններին։  

Key words: decentralization, administrative reforms, local self-government, budget revenues, 
public administration, public expenditures, community enlargement 
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ԱԳՐԵԳԱՑՎԱԾ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆԴԵՔՍԻ 

ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՀՀ–ՈՒՄ 
 

Կարեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 

Տ.գ.թւ, դոցենտ, ՀՊՏՀ Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի վարիչ 
Դավիթ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

ՀՊՏՀ Մակրոտնտեսական վերլուծության մագիստրանտ 
 

Բանալի բառեր. ֆինանսական կայունություն, խոցելիություն, զարգացում, 
թափանցիկություն, միջազգային տնտեսական իրադրություն 

 

Ներածություն 
Ինչպես հայտնի է, տնտեսությունը բաժանված է 4 հիմնական հատված-

ների, որոնցից մեկն է ֆինանսական և դրամավարային հատվածը։ Այն իր 
մեջ ներառում է պետական ֆինանսների  և դրամավարկային ու ֆինան-
սական վիճակագրությունը։ Ֆինանսական վիճակագրության  մեջ ընդգըրկ-
ված են պետական կառավարման հատվածի գործառնությունների, ինչպես 
նաև ակտիվների և պարտավորությունների վերաբերյալ տեղեկատվություն։ 
Այդ տեղեկատվությունն օգտագործվում է տնտեսությունում պետական հատ-
վածի տեսակարար կշռի գնահատման ու վերլուծության, դրա մասնակցու-
թյունը համախառն պահանջարկի, ներդրումների և խնայողությունների ձևա-
վորմանը, դրանց ազդեցությունը ռեսուրսների օգտագործման և մոնետար 
պայմանների վրա, հարկային բեռի, ինչպես նաև մասնակցությունը եկա-
մուտների վերաբաշխման գործընթացին։ Դրամավարկայի ու ֆինանսական 
վիճակագրության մեջ ներառված է նաև տնտեսության ֆինանսական հատ-
վածի վիճակագրություն։ Ֆինանսական համակարգի առողջ գործունեության 
համար շատ կարևոր է, որպեսզի այն կայուն լինի ներքին և արտաքին ցըն-
ցումների նկատմամբ, այդ իսկ պատճառով ֆինանսական կայունթւթյունը 
հանդիսանում է ֆինանսական համակարգի հուսալիության գրավականը։ 
Ըստ ԱՄՀ ֆիսկալ թափանցիկության կանոնագրքի (ՖԹԿ), ֆիսկալ թափան-
ցիկության գնահատման 36 սկզբունքներից ՀՀ–ում միայն 16–ի դեպքում է 
բավարարում լավ կամ առաջադեմ գործելակերպի չափանիշները, իսկ մնա-
ցած 14–ի դեպքում բավարարում է նվազագույն գործելակերպի չափանիշը։  
Ֆինանսական կայունության ապահովման խնդիրը առավելապես կարևորվել 
է 2007-2008թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամից հե-
տո, երբ պարզ դարձավ, որ առանձին ֆինանսական կազմակերպություննե-
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րի կարգավորմանն ուղղված քաղաքականությունը դեռևս լիարժեք և բավա-
րար չէ ամբողջ ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման հա-
մար: Միևնույն ժամանակ, առանց ֆինանսական համակարգի կայունության 
հնարավոր չէ ապահովել կայուն մակրոտնտեսական միջավայր։ Հաշվի առ-
նելով այս ամենը՝ խիստ անհրաժեշտություն է առաջանում երկրի ու տնտե-
սության կայունության ապահովումը, և դրան հասնելու համար բազմակող-
մանի հետազոտությունների ու վերլուծությունների իրականացումը։ 

Մեթոդաբանություն 
Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել է վերլուծության և 

մաթեմաթիկական մեթոդներ, օգտագործվել է excel ծրագրային հավելվածը՝ 
տվյալների հավաքագրման ու հաշվարկների իրականացման համար։ Տվյալ-
ները հավաքագրվել են ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի, Համաշխարհային 
Բանկի և ՀՀ ԿԲ տվյալների բազաներից։ Տվյալների նորմալացման համար 
իրականացվել է ցուցանիշների նորմալիզացում՝ Min-Max feature scaling մեթո-
դի օգնությամբ։ Հետազոտության իրականացման համար ուսումնասիրվել է 
միջազգային գրականության մեջ կիրառվող հիմնական ցուցանիշները և ըն-
տըրվել են ամենանպատակահարմար ու բազմակողմանի կիրառություն ունե-
ցողները՝ ՀՀ տնտեսության մեջ կիրառելու համար։ 

Գրականության ակնարկ 
Ֆինանսական կայունությունը հանդիասնում է բազմագործոն տնտեսա-

կան երևույթ, և տնտեսագիտական շատ հետազոտողներ դիմել են սինթե-
տիկ ինդեքսների օգնությանը այդ նպատակի իրականացման համար։ Սին-
թետիկ ինդեքսները ստացվում են տարբեր հիմնական ցուցանիշների միաց-
ման արդյունքում։ Այդպիսի օրինակ է Լլյանգի և Լիուի կողմից ստեղծված 
սթրես ինդեքսը, որը կոչվում է ֆինանսական ցնցումների ինդեքս (F.S.I): Ֆի-
նանսական Կայունության ինդեքսի հաջորդ օրինակը Ֆելլի  և Սչինասի կող-
մից է առաջադրվել,  որոնք գտնում էին, որ ֆինանսական կայունությունը կա-
րելի է ներկայացնել որպես նրա բաղկացուցիչ մասերի տարբեր իրավիճակ-
ների կոմբինացիա1: Այս գաղափարի հիման վրա Վան դեն էնդը 2006թ. 
ստեղծեց ֆինանսական կայունության պայմանական ինդեքսը, որը իր մեջ 
պարունակում է Դրամավարկային իրավիճակների ինդեքսը (monetory cօndi-

 



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

tions index) և ֆինանսական իրավիճակների ինդեքսը (financial cօnditions in-
dex)։  Ինդեքսի ներքին սահմանը վկայում է ֆինանսական սթրեսի մասին, 
իսկ վերին սահմանը վկայում է տնտեսության մեջ նպաստավոր դրության 
մասին, սակայն երբեմն կարող է նաև վկայել ֆինանսական անկայունություն-
ների կուտակման մասին։  Ստացվում է, որ ինդեքսի  ծայրամասային արժեք-
ների դեպքում ֆինանսական համակարգը գործում է ոչ արդյունավետ, իսկ 
միջին արժեքները վկայում են ֆինանսական կայունության մասին։ 

ՀՀ ֆինանսական հատվածի վերլուծություն 
Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական կայունության ապա-

հովման պատասխանատու մարմինը ՀՀ Կենտրոնական բանկն է, ինչն ամ-
րագրված է ՀՀ Սահմանադրության 200.2-րդ հոդվածով և «ՀՀ Կենտրոնա-
կան բանկի» մասին ՀՀ օրենքի 4-րդ հոդվածով: Համաձայն վերոնշյալ հոդ-
վածների, կենտրոնական բանկի հիմնական նպատակներն են Հայաստա-
նում գների կայունության և ֆինանսական կայունության ապահովումը: Կեն-
տըրոնական Բանկի բնորոշմամբ ֆինանսական կայունությունը ֆինանսա-
կան համակարգի՝ ֆինանսական հաստատությունների, շուկաների և շուկայի 
ենթակառուցվածքների կողմից հավանական ցնցումներին ու անհավասարա-
կշռություններին դիմակայելու ունակությունն է՝ այդ կերպ նվազեցնելով ֆի-
նանսական միջնորդության գործառույթների խաթարման հավանականու-
թյունը: Ֆինանսական կայունության նպատակը ոչ թե մեկ առանձին ֆինան-
սական հաստատության կայունությունն է, այլ ամբողջ ֆինանսական համա-
կարգի կայունությունը: Ֆինանսական կայունության ապահովման նպատա-
կով ՀՀ Կենտրոնական բանկը իրականացնում է մակրոպրուդենցիալ քաղա-
քականություն: Կենտրոնական բանկը շարունակաբար մշտադիտարկման է 
ենթարկում ֆինանսական համակարգում ռիսկերի կուտակումը նախանշող 
վաղ ահազանգման տարատեսակ ցուցանիշները, դրանց համախմբման ար-
դյունքում կառուցված ինդեքսները, ինչպես նաև կիրառում է ռիսկերի գնա-
հատման տարբեր մոդելներ և մակրո սթրես թեստավորման համակարգեր: 
Իրականացված վերլուծությունները, ինչպես նաև դրանց արդյունքում կա-
տարված եզրահանգումները/առաջարկությունները ներկայացվում և քննարկ-
վում են ՛՛Կենտրոնական բանկի ֆինանսական կայունության և հատուկ 
կարգավորման հանձնաժողովի՛՛ նիստերին: Վերջնական որոշումները կապ-
ված մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքների կիրառման հետ 
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կայացնում է ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհուրդը: Մակրոպրուդենցիալ 
քաղաքականությունը գործնականում ենթադրում է համակարգային ռիսկերի 
բացահայտում, ինչպես նաև այդ ռիսկերի զսպման կամ չեզոքացման համար 
անհրաժեշտ մակրոպրուդենցիալ գործիքակազմի ընտրություն և կիրառու-
թյուն, որոնք կնպաստեն ֆինանսական կայունության ամրապնդմանը։ 

Մակրոպրուդենցիալ գործիքների արդյունավետ ընտրության հիմքում 
ընկած են մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության միջանկյալ նպատակնե-
րը, որոնք, ըստ էության, բնութագրում են համակարգային ռիսկի դրսևորման 
հնարավոր աղբյուրները: Այսինքն, նախ գնահատվում են ռիսկերի հավա-
նական աղբյուրները, դրանց հարաբերական ուժգնությունը, որից ածանցված 
թիրախավորվում է մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության կոնկրետ մի-
ջանկյալ նպատակներ և ընտրվում է համապատասխան մակրոպրուդենցիալ 
գործիքներ՝ կապիտալի հակացիկլիկ բուֆեր, կապիտալի պահպանման բու-
ֆեր, փոխառության սահմանափակումներ անշարժ գույքի գրավով ապա-
հովված վարկերի համար, համակարգային նշանակության ֆինանսական 
հաստատությունների նկատմամբ կապիտալի պահանջ։  

ՀՀ ԿԲ–ն ֆինանսական կայունության վերաբերյալ վերլուծությունների 
արդյունքները հրապարակում է սկսած 2007թ ից ֆինանսական կայունու-
թյան հաշվետվություններում։ Ֆինանսական կայունության հաշվետվության 
հիմնական նպատակն է կարճաժամկետ հեռանկարում իրական և ֆինան-
սական հատվածներում նախկին և սպասվող զարգացումների համատեքս-
տում երկրի ֆինանսական կայունությանը սպառնացող հավանական ռիս-
կերի նկարագրումը: Հաշվետվությունում ներկայացվում է որոշակի ժամանա-
կահատվածի համար ֆինանսական կայունության վերաբերյալ ՀՀ ԿԲ գնա-
հատականը, առկա ռիսկերը և դրանց կանխարգելման կամ չեզոքացմանն 
ուղղված միջոցառումները: Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական 
կայունության վրա ազդող ռիսկերը կարող են ծագել Հայաստանի ներքին 
տնտեսությունում, երկրից դուրս` արտաքին տնտեսությունում և բուն ֆինան-
սական համակարգում: Ելնելով վերոնշյալից` ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունու-
թյան հաշվետվությունում անդրադարձ է կատարվում ռիսկերին՝ հետևյալ 
հիմնական ուղղություններով. 

1. Համաշխարհային տնտեսության զարգացումների ածանցվող ռիսկեր 
2. ՀՀ մակրոմիջավայրի զարգացումներով պայմանավորված ռիսկեր  
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3. ՀՀ ֆինանսական շուկայի զարգացումներից ածանցվող ռիսկեր  
4. ՀՀ ֆինանսական հաստատություններից ածանցվող ռիսկեր 
5. ՀՀ ֆինանսական ենթակառուցվածքներից ածանցվող ռիսկեր 

Նշված ռիսկերի զսպման կամ չեզոքացման համար անհրաժեշտ մակ-
րոպրուդենցիալ քաղաքականության իրականացում1: ՀՀ–ում որպես ֆինան-
սական կայունության գնահատման  ցուցանիշներ մշտադիտարկվում են  

1. նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով 
կշռված ակտիվներին,  

2. նորմատիվային հիմնական կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով 
կշռված ակտիվներին,  

3. չաշխատող վարկերի հարաբերությունը ընդհանուր վարկերին, 
4. շահութաբերությունն ըստ ակտիվների,  
5. շահութաբերությունն ըստ կապիտալի,  
6. բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունն ընդհանուր ակտիվ-

ներին,  
7. բարձր իրացվելի ակտիվների հարաբերությունը ցպահանջ պարտա-

վորություններին։ 

 Այս ցուցանիշների ամբողջացման համար նպատակահարմար է կիրա-
ռել ավելի համակցված ինդեքս։ 

Ագրեգացված Ֆինանսական կայունության ինդեքս  
Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ինդեքսը բնութագրում է ֆի-

նանսական կայունությունը դիտարկված տնտեսության տարբեր հատվածնե-
րից։ Այս իսկ նպատակով այն բաղկացած է մի քանի ենթաինդեքսներից՝  
Ֆինանսական զարգացման ենթաինդեքս, ֆինանսական խոցելիության ին-
դեքս, ֆինանսական աղմուկի ինդեքս և միջազգային տնտեսական իրադրու-
թյան ինդեքս։ 

Ֆինանսական զարգացման ենթաինդեքսը տալիս է ֆինանսական 
համակարգի զարգացման վերաբերյալ գնահատական։ 

Ֆինանսական խոցելիության ենթաինդեքսը ներառում է մակրոտըն-
տեսական ցուցանիշները, ինչպես նաև բանկային հաստատությունների ֆի-
նանսավորման կառուցվածքը։ 

https://www.cba.am/am/SitePages/fsreport.aspx 
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Ֆինանսական աղմուկի ենթաինդեքսը որոշում է վարկային հաստա-
տությունների վճարունակությունը ֆինանսական համակարգում։ Այն ցույց է 
տալիս, թե ինչպես են ֆինանսական հաստատությունները արձագանքում շո-
կերին։  

Միջազգային տնտեսական իրադրության ենթաինդեքսը մատնանը-
շում է ինչպես տեղի, այնպես էլ արտասահմանյան ներդնողների վճարունա-
կությունը, որտեղ համաշխարհային գնաճի մակարդակը ՀՀ հետ առևտրա-
շրջանառության ամենամեծ ծավալն ունեցող երկրների հետ իրականացրած 
առևտրի չափն է։ Դիտարկենք ինդեքսի մեջ ընդգրկված ցուցանիշները ըստ 
ենթախմբերի։ 

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ինդեքսի կառուցվածքը 

Շուկայի կապիտալացում/ ՀՆԱ 
Ֆինանսական զարգացման 

ենթաինդեքս 
(D) 

Ընդհանուր վարկեր/ՀՆԱ 
Տոկոսադրույքի սփրեդ 

Հերֆինդալ–Հիրշմանի ինդեքս 
Ինֆլյացիայի տեմպ 

 
Ֆինանսական խոցելիության 

ենթաինդեքս 
(V ) 

Բյուջեի պակասուրդ/ավելցուկ(ՀՆԱ%) 
Ընթացիկ հաշվի պակասուրդ/ավելցուկ(ՀՆԱ%) 

Իրական արդյունավետ տոկոսադրույքի 
փոփոխություն 

Ոչ պետական վարկեր/ընդհանուր վարկեր 
Վարկեր (ավանդների %) 

(Պահուստներ/ավանդներ)/(կանխիկ/M2) 
Չգործող ավանդներ/ընդհանուր ավանդներ Ֆինանսական աղմուկի 

ենթաինդեքս 
(S ) 

Կապիտալներ/ակտիվներ 
Z-ինդեքս 

Իրացվելիության գործակից 
Համաշխարհային տնտեսական աճ 

Միջազգային տնտեսական 
իրադրության ինդեքս (W ) Համաշխարհային գնաճի մակարդակ 

Տնտեսական իրադրության ինդեքս 
Z =(ROA+C/A)/ STD DEV(ROA) 

Այս ենթաինդեքսներից յուրաքանչյուրը ունի իր կշիռը, որոնցից ամենա-
մեծը բաժին է ընկնում ֆինանսական խոցելիության ենթաինդեքին, ամենա-
փոքրը՝ միջազգային տնտեսական իրադրության ենթաինդեքսին՝ մյուս 2 ին-
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դեքսներին տալով հավասար կշիռներ։ Խոցելիության ենթաինդեքսը ստա-
նում է ամենամեծ կշիռը, քանի որ այն իր մեջ կրում է շատ ռիսկեր՝ այդ թվում 
մակրոտնտեսական և բանկերին հատուկ ռիսկեր։  

Ինդեքսների հաշվարկման համար օգտվենք հետևյալ բանաձևերից  
Ֆինանսական զարգացման ենթաինդեքս  

ֆինանսական խոցելիության ենթաինդեքս  

ֆինանսական աղմուկի ենթաինդեքս     

Միջազգային տնտեսական իրադրության ինդեքս      

((((((((( + +4 + )/19 
ՀՀ Ֆինանսական կայունության ինդեքսի հաշվարկն՝ ըստ բաղադրիչների 

Ցուցանիշներ/տարի 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Շուկայի կապիտալացում/ ՀՆԱ 

Ընդհանուր վարկեր/ՀՆԱ 

Տոկոսադրույքի սփրեդ 

Հերֆինդալ–Հիրշմանի ինդեքս 

Ինֆլյացիայի տեմպ 
Բյուջեի պակասուրդ/ավելցուկ 

(ՀՆԱ%) 

Ընթացիկ հաշվի 
պակասուրդ/ավելցուկ(ՀՆԱ%) 

Իրական արդյունավետ 
փոխարժեքի փոփոխություն 

Ոչ պետական վարկեր/ընդհանուր 
վարկեր 

Վարկեր (ավանդների %) 
(Պահուստներ/ավանդներ)/ 

(կանխիկ/M2) 

Չգործող վարկեր/ընդհանուր վարկեր 

Կապիտալներ/ակտիվներ 

Z-ինդեքս 

Իրացվելիության գործակից 

Համաշխարհային տնտեսական աճ 

Համաշխարհային գնաճի մակարդակ 
Տնտեսական իրադրության 

Ինդեքս 
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Սույն ինդեքսի հաշվարկը մեզ հնարավորություն կտա խորը վերլու-
ծություններ իրականացնել ՀՀ ֆինանսական կայունության վերաբերյալ, որը 
մինչև այդ հաշվարկվել էր ուղղակի առանձին ինդեքսների միջոցով։ Այս 
եղանակով կհաշվարկվի ՀՀ ֆինանսական կայունությունը 2012–ից սկսած 
(որոշ տվյալների բացակայությոն պատճառով այն չի հաշվարկվի ավելի վաղ 
ժամկետից) և կհամեմատվի գործող ցուցանիշների հետ, որը ԿԲ–ն հրապա-
րակում է։ Դրանց արդյունավետությունը կարելի է որոշել ֆինանսական ճըգ-
նաժամի տարիներին ունեցած իր վարքագծով։ 

Ինդեքսի գնահատման համար կիրառվում է վերոնշյալ ցուցանիշների 
նորմալացված գնահատականներ, որոնք ընդունում են 0-1 արժեքներ: Նոր-
մալիզացնելու համար կիրառվում են էկոնոմետրիկ և մաթեմաթիկական մե-
թոդներ, որոնցից կօգտվենք հետևյալ բանաձևից՝ 

 

Ինդեքսի վերոնշյալ արժեքները հաշվարկելուց հետո դրանք տեղա-
դրենք ենթաինդեքսների հաշվարկման բանաձևերի մեջ և ստանում ենք են-
թաինդեքսների գնահատականները: Վերջնական բանաձևի մեջ արդեն տե-
ղադրենք համապատասխան կշիռներով հաշվարկված  ենթաինդեքսները 
ըստ տարիների, և կունենանք նոր հաշվարկված ֆինանսական կայունության 
ցուցանիշներ: Հաշվարկված ցուցանիշները ունեն հետևյալ արժեքները՝ 

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ենթաինդեքսները ՀՀ–ում 

Որտեղ D,V S,W-ն ենթաինդեքսներն են: 

Ֆինանսական կայունության համակցված ցուցանիշի վերջնական ար-
ժեքը հաշվարկից հետո կընդունի  հետևյալ արժեքները՝ սկսած 2012թ  

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ինդեքսը ՀՀ–ում 

Տարի 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
AFSI 0.289 0.352 0.499 0.424 0.44 0.521 0.60 0.489 
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Վերլուծություն 
Ֆինանսական կայունության ագրեգացված ինդեքսն ավելի արդյունա-

վետ դիտարկելու համար նպատակահարմար է հաշվարկի արդյունքները 
ներկայացնել գծապատկերի տեսքով, որը ցույց կտա կայունության տատա-
նումները ժամանակի ընթացքում։ 

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության ինդեքսի դինամիկան ՀՀ–ում 

 

Ինչքան ցուցանիշը մոտ է 1–ի կամ –1–ի, այնքան անկայուն է երկրի ֆի-
նանսական դրությունը, իսկ կենտրոնական արժեքների դեպքում ընդհակա-
ռակը՝ առկա է կայուն իրավիճակ: Ինչպես տեսնում ենք, 2018–2019թթ. երկ-
րում ֆինանսական դրությունը համեմատաբար վատթարանում է, ինչը բա-
ցատրվում է երկրի անկայուն տնտեսաքաղաքական վիճակով։ Համեմատենք 
տվյալ ցուցանիշն այլ ֆինանսական ցուցանիշների հետ՝ դիտարկելով 2012–
2020 թթ  ֆինանսական մյուս ոչ ագրեգացված ցուցանիշների դինամիկան։ 

Գծանկար 1. ՀՀ ԿԲ ֆինանսական կայունության ցուցանիշներ 
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Ցուցանիշների ազդեցությունը երկրի իրական ֆինանսական կայունու-
թյան վրա գնահատլու համար հարմար է 2014–15թթ., քանի որ ԱՄՀ ցուցա-
նիշները ցույց են տալիս անկումային իրավիճակ 2015թ –ին, իսկ ագրեգաց-
ված ցուցանիշը մատնանշում է 2014 թ ։ Դա պարզելու համար դիտարկենք 
երկրի ֆինանսական դրությունը 2014–2015 թթ –ին և առանձնացնենք ճգնա-
ժամի օգտին հնդես եկող փաստարկները։ Էյչենգերի մեթոդաբանությամբ 
հաշվարկված ցուցանիշով ՀՀ–ում արժութային ճգնաժամեր գրանցվել են 
2013թ 1 , իսկ ճգնաժամային մոտ իրավիճակ 2014թ., որը ցույց է տալիս, որ 
նոր ցուցանիշը ավելի արագ է արձագանքում երկրում ճգնաժամային իրա-
վիճակներին և ավելի հեշտ կլինի քաղաքականություն մշակել։ 2012թ  տնտե-
սական անկայունությունը նույնպես չի արտահայտվում ներկայումս առկա 
ցուցանիշներով, այնինք ագրեգացված ցուցանիշով առկա է ակնհայտ ճգնա-
ժամային իրադրություն՝ պայմանավորված ֆինանսական զարգացման, խո-
ցելիության ու միջազգային ենթաինդեքսների ցածր արժեքներով։ Սա խոսում 
է ցուցանիշի ավելի ընդգրկուն, ստույգ ու արդյունավետ լինելու մասին։ 

Եզրակացությունններ 
Սույն աշխատանքի միջոցով ամփոփվեցին ՀՀ ֆինանսական հատվածի 

հիմնական առանձնահատկությունները, տրվեց ԱՄՀ ֆիսկալ թափանցիկու-
թյան կանոնագրքի (ՖԹԿ) ֆիսկալ թափանցիկության գնահատման հիմնա-
կան ցուցանիշների գնահատականը, հատկապես նրանց համար, որոնք վե-
րաբերում են ՀՀ ֆինանսատնտեսական ցուցանիշների կանխատեսման գոր-
ծընթացին: 

Ինչպես ներկայացվեց ՀՀ Կբ գործունեության ուսումնասիրության ար-
դյունքներից, որպես ՀՀ ֆինանական կայունության ցուցանիշներ դիտարկ-
վում են ԱՄՀ որոշ ցուցանիշներ, և չկա կոնկրետ ցուցանիշ որը կտա ամ-
բողջական պատկեր: Այդ իսկ նպատակով իրականացվել է հետազոտություն, 
որի ընթացքում առանձնացվել է Ճամայկայի ֆնանսական կայունության հաշ-
վարկման համար ստեղծված ցուցանիշը, որը բավականին ընդգրկուն է և գը-
նահատում է ֆինանսական կայունությունը բոլոր կողմերից: Արդյունքում 
դուրս է բերվել ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանությունը և կիրառվել է  

Արժութային Ա ճգնաժամեր, արժութային ճգնաժամերի ազդեցությունը ՀՀ 
տնտեսական աճի վրա, Регион и мир, 2020, № 5, Պետրոսյան Գ. Ս, Մինասյան Դ. Գ. 
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ՀՀ ֆինանսական կայունության գնահատման համար: Այս ցուցանիշը կարող 
է օգտագործվել կանխատեսումային շատ մոդելներում, իրականացնել քաղա-
քականություն մոդելի արդյունքների հիման վրա՝ հաշվի առնելով ցուցանիշի 
վրա մակրոտնտեսական ցուցանիշների ազդեցությունը: Միակ խոչնդոտը դա 
տվյալների սահմանափակությունն է:  

Առաջարկվում է, որ  ՀՀ ԿԲ–ն սկսի տվյալ ցուցանիշի ավելի խորը ու-
սումնասիրություն և դիտարկի նրա կիրառելիությունը ֆինանսական կայու-
նության գնահատման համար: 

 

 

 

Գրականության ցանկ 

 

9. ՀՀ ԿԲ Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2020 թ –ի 1-ին կիսամյակ 
10.Յոհան Սայվալդ, Ֆազիր Շեյք Ռահիմ, Վիերա Կառոլովա,  Ջոն Զոհրաբ, 
Վահրամ Ջանվելյան, Էյվինդ Թանբերգ,  «ՀՀ պետական ներդրումների 
կառավարման գնահատում», ԱՄՀ երկրի զեկույց թիվ 19/134, 01 2019  
11. Պետրոսյան Գ. Ս, Մինասյան Դ. Գ., Արժութային ճգնաժամերի ազդեցությունը ՀՀ 
տնտեսական աճի վրա, Регион и мир, 2020, № 5 
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Կարեն ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Դավիթ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

Ագրեգացված ֆինանսական կայունության  ինդեքսի գնահատումը ՀՀում 

Բանալի բառեր. ֆինանսական կայունություն, խոցելիություն, զարգացում, 
թափանցիկություն, միջազգային տնտեսական իրադրություն 
 

Աշխատանքում որպես հիմնական ցուցանիշ դիտարկվել ու խորությամբ գը-
նահատվել է ֆինանսական կայունությունը, որի համար բացահայտվել է նրա 
ներկայիս հաշվարկման համակարգը, դիտարկման սկզբունքը, օգտագործ-
վող գործիքները: Իրականացվել է ցուցանիշի հաշվարկ՝ օգտվելով միջազ-
գային գրականությունից վերցված հաշվարկման մեթոդաբանությունից: Աշ-
խատանքի արժեքը կայանում է նրանում, որ իրականացվել է տվյալների հա-
վաքագրման և վերլուծական–հետազոտական ընդգրկուն աշխատանք,  որի 
արդյունքում հնարավոր է եղել excel ծրագրի կիրառման միջոցով հաշվարկել 
ու ստանալ ֆինանսական կայունության գնահատման նոր ցուցանիշ ՝ 2012–
2019թթ. համար:  Ցուցանիշը կազմված է 18 բաղկացուցիչներից, որոնք ցույց 
են տալիս տնտեսության առանձին հատվածի նկարագիր: 
  

Key words: Financial stability, aggregate index, development, transparency, world economic 
climate  
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ՈՐԱԿՅԱԼ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԸ ՈՐՊԵՍ ԲԱՐՁՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 
 

Հայկազ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Սեֆ ինտերնեյշնլ ՈւՎԿ ՍՊԸ - ներքին աուդիտոր  
ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ 

 

Բանալի բառեր. բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, կլաստեր, 
մարդկային կապիտալ, բարձրագույն կրթություն, ԵԱՏՄ համագործակցություն։ 

 
Ներածություն 
21-րդ դարը զարգացման և գիտատեխնիկական առաջընթացի դար է, 

որտեղ տեխնիկան և տեխնոլոգիանները զարգանում են շատ արագ տեմպե-
րով, ուղղորդելով զարգացած և զարգացող երկրների տնտեսությունները 
զարգացման նոր մակարդակների: Այս գործընթացի գլխավոր կրողը մարդ-
կային կապիտալն է, որը հանդիսանում է ամենաթանկարժեք ռեսուրսը աշ-
խարհում: Այն որոշիչ դեր է խաղում ինչպես երկրների մրցակցային առավե-
լությունների ձեռքբերման, այնպես էլ տնտեսական աճի ապահովման գործ-
ընթացում։ Այդ է պատճառը, որ ժամանակակից պետությունների տնտեսու-
թյան զարգացման արդյունավետությունը էապես կախված է նրանց կարևո-
րագույն ռեսուրսի՝ մարդկային կապիտալի որակից, որը ոչ միայն ժամանա-
կակից հասարակության սոցիալ-տնտեսական զարգացման գլխավոր շարժիչ 
ուժն է, այլև նոր տնտեսության կառուցման հիմքը։ Մարդկային կապիտալի 
որակը որոշող կարևորագույն գործոններն են կրթությունը և առողջապահու-
թյունը։ Ուստի առաջընթացի և զարգացման համար պետությունները պար-
տավոր են անդադար բարելավել կրթությունը և առողջապահությունը ապա-
հովելով դրանց բարձր որակը և հասանելիությունը բնակչության շրջանում։ 
Սակայն որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորումը ինքնանպատակ գործ-
ընթաց չէ և անհրաժեշտ է այն ճիշտ կառավարել և օգտագործել ի շահ պե-
տության և հասարակության։ Այս առումով սույն աշխատանքի նպատակն է 
բացահայտել ուղիներ ՀՀ-ում բարձրագույն կրթությունը հասանելի դարձնելու 
և այն օպտիմալ կառավարելու համար։ Նպատակն իրականացնելու համար 
առաջադրվել են հետևյալ խնդիրները   

ուսումնասիրել ՀՀ բարձրագույն կրթության համակարգը, առկա հիմ-
նախնդիրները, մասնավորապես հասանելիությունը բնակչության շրջանում,  
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բացահայտել կրթությունը հասանելի դարձնելու և որակյալ մարդկա-
յին կապիտալի ձևավորնան ուղիները, 

գտնել ուղիներ այն արդյունավետ օգտագործելու համար։   

Մեթոդաբանություն 

Աշխատությունում կիրառվել են հետազոտության տեսական մեթոդներ՝ 
վերլուծության, սինթեզի և դուրսբերման (դեդուկցիայի) մեթոդներ, ինչպես 
նաև նկարագրության և ընդհանրացումների մեթոդները։ 

Գրականության ակնարկ 

«Մարդկային կապիտալ» եզրույթը գիտական շրջանակներում սկսել է 
լայնորեն կիրառվել  1950-ական թթ. վերջերին, երբ լույս տեսավ Յ. Միսների 
«Ներդրումները մարդկային կապիտալում և անձնական եկամուտների բաշ-
խումը» հոդվածը (1958թ.)1, թեև այդ խնդրին, դեռևս 1776թ , իր աշխատու-
թյան մեջ անդրադարձել էր Ադամ Սմիթը: Կապիտալի չորրորդ բնորոշման 
մեջ նա նշում էր, որ տաղանդների ձևավորման գործում, նրանց կրթությունը, 
ուսումը կամ վերապատրաստումը պահանջում են մեծ գումարներ, և այդ գու-
մարները անհրաժեշտ է դիտարկել որպես անհատի կապիտալ։ Այդ տա-
ղանդները կազմակերպության, ինչպես նաև հասարակության ներուժի մասն 
են կազմում2։ Սակայն մարդկային կապիտալի տեսության հիմնադիր համար-
վում է Գարի Բեկերը, քանի որ նախկին տեսաբանները իրենց աշխատու-
թյուններում ավելի շատ հետազոտություններ է կատարել, քան փորձել է մեկ-
նաբանել և բնորոշել այդ եզրույթը։ Գ. Բեկերը զարգացրեց այդ գաղափար-
ները, բնորոշել է մարդկային կապիտալ եզրույթը։ Այսպես, «Տեսական և փոր-
ձարարական վերլուծություններ կրթության հատուկ շեշտադրմամբ» աշխա-
տությունում (1964թ.) Գ. Բեկերը նշում է, որ «մարդկանց մեծամասնության 
համար «կապիտալ» բառը նույնացվում է բանկային հաշիվների, կազմակեր-
պությունների բաժնետոմսերի, հոսքային գծերի.....հետ, որոնք կապիտալի 
տարատեսակ են այն իմաստով, որ ակտիվներ են, որոնց միջոցով եկամուտ 
կամ այլ օգտակար արդյունքներ են ստացվում։ Սակայն ուսուցումը դպրո-
ցում, վերապատրաստման ծրագրերը, առողջապահությանն ուղղված ծախ-
սերը, ինչպես նաև դասախոսությունները վեհ արժեքների մասին նույնպես 
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հանդիսանում են կապիտալ և կոչվում են «մարդկային կապիտալ», քանի որ 
մարդիկ չեն կարող առանձնանալ իրենց գիտելիքներից, կարողություններից,  
հմտություններից կամ այլ արժեքներից այն կերպ, ինչպես կարող են ձերբա-
զատվել ֆինանսական և ֆիզիկական ակտիվներից»1:  

ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի կառավարման հիմնախնդիրները դեռևս 
ոչ բավարար չափով են հետազոտված։ Թերևս առանցքային կարելի է հա-
մարել 2018թ  լույս տեսած Ֆիրուզա Մայիլյանի  «Մարդկային կապիտալի ի-
րացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում» աշխատու-
թյունը, որում ներկայացվել են մարդկային կապիտալի իրացման տեսական 
հիմնախնդիրները, մարդկային կապիտալի իրացման և տնտեսական աճի 
փոխազդեցության մեխանիզմը, մարդկային կապիտալի իրացման մակար-
դակի և տնտեսական աճի փոխազդեցության քանակական գնահատման 
արդյունքները ՀՀ-ում2։ 

Վերլուծություն 
Պատմության ընթացքում, մեծ մասամբ, մարդկանց եկամուտների մա-

կարդակը ցածր է եղել, կյանքը՝ կարճ, իսկ տնտեսական աճը՝ չնչին։ Սակայն 
ներկայումս մարդիկ ավելի առողջ են, բարեկեցիկ և երջանիկ: Այս փոփոխու-
թյունն պայմանավորված է գիտության ընդլայնմամբ ու զարգացումով, մաս-
նագիտական պատրաստվածության և կրթության մակարդակի բարձրաց-
մամբ, առողջության բարելավմամբ, ժողովրդագրական փոփոխություններով 
և այլն։ Այս գործընթացը իրենից ներկայացնում է մարդկային կապիտալի 
զարգացում3։ Օքսֆորդի բառարանում մարդկային կապիտալը բնորոշվում է 
որպես անձի կամ մարդկանց խմբի գիտելքը, փորձը և հմտությունները, 
որոնք արժեք են համարվում կազմակերպության կամ պետության համար և 
կարող են օգտագործվել4։ Այս ամենին, թերևս, կարելի է ավելացնել մարդու 
ստեղծագործական միտքը, սոցիալական և անհատական հատկանիշները, 
որոնք իրենց մեջ ներառում են տնտեսական արժեք ստանալու համար աշ-
խատանք կատարելու ունակություն: Կազմակերպության մակարդակում մար-

2 Մայիլյան Ֆ  «Մարդկային կապիտալի իրացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 
Հանրապետությունում», 2018 թ Երևան, Հեղ. Հրատ , 381 էջ։
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դըկային կապիտալը կարող է սահմանվել որպես արտադրության մեջ օգ-
տագործվող հմտությունների և կարողությունների հանրագումար1: Այս առու-
մով, Ս. Ջոնսոնը նշում էր, որ բոլոր նորարարությունները մարդկային նորա-
րարություններ են, քանի որ տնտեսությունը և բիզնեսը մարդկանց կողմից 
ստեղծված համակարգեր են, և հետևաբար չի կարող գոյություն ունենալ կա-
ռուցվածքային կապիտալ՝ առանց մտավոր կապիտալի և մտավոր կապիտալ՝ 
առանց մարդկային կապիտալի2: Համաշխարհային բանկի 2018թ. կատարած 
ուսումնասիրություններում բացահայտվել է, որ 2014թ. գլոբալ բարեկեցությու-
նը պայմանավորող գործոնների 64%-ը հանգում է մարդկային կապիտալին3։ 

Մարդկային կապիտալի որակը պայմանավորող կարևորագույն գործոն-
ներից է որակյալ և հասանելի բարձրագույն կրթության առկայությունը բնակ-
չության շրջանում, որը պետք է հիմք հանդիսանա գիտության ոլորտում հան-
ճարների ձևավորմանը։ Այս առումով ՀՀ-ում գործում է անվճար և վճարովի 
ուսումնառության համակարգեր: Անվճար ուսումնառության համակարգը 
կարգավորվում է ՀՀ կառավարության 2006թ. հուլիսի 27-ի 1183-Ն որոշ-
մամբ հաստատված կարգի համաձայն: Ըստ այդմ՝  ՀՀ կառավարությունը 
յուրաքանչյուր տարի տվյալ տարվա պետական բյուջեով բարձրագույն ու-
սումնական հաստատությունների համար նախատեսված միջոցների սահ-
մաններում, ըստ բուհերի և մասնագիտությունների, բաշխում է պետության 
կողմից տրվող ուսանողական նպաստների քանակը՝ «Բարձրագույն և հետ-
բուհական մասնագիտական կրթության մասին» օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ 
մասի դրույթներին համապատասխան, ըստ որի՝ ուսման վճարի փոխհատու-
ցում նպաստի ձևով տրվում է մրցույթի արդյունքներով բուհ ընդունված, ու-
սումնական տարվա արդյունքներով բարձր առաջադիմություն ունեցող, սո-
ցիալապես անապահով, նպատակային ուսուցմամբ ուսանողներին, այդ թը-
վում՝ սահմանամերձ կամ բարձրլեռնային բնակավայրերի ուսանողներին` 
անկախ տվյալ ուսումնառության համակարգից (անվճար, վճարովի), օրենք-
ներով սահմանված կարգով, Հայաստանի կառավարության հաստատած 
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տեղերի քանակին և կարգին համապատասխան1: Դիտարկենք ՀՀ բարձ-
րագույն պետական ուսումնական հաստատություններում անվճար և վճա-
րովի ուսուցման համակարգերում սովորողների թվաքանակը 2019/2020 ուս. 
տարում (աղյուսակ 1). 

Աղյուսակ 1 Բարձրագույն պետական ուսումնական հաստատություններ 
սովորող ուսանողների թվաքանակն անվճար և վճարովի ուսուցման 

համակարգերում 2019/2020 ուս. տարի2

Կրթական 

Աստիճան 

Ուսանողների 

թվաքանակը 

այդ թվում` 

անվճար վճարովի 
Առաջին 

աստիճան 

55,244 9,438 45,806 

Երկրորդ 

աստիճան 

9,860 2,659 7,201 

Ընդամենը 65,104 12,097 53,007
Ըստ աղյուսակ 1-ի տվյալների ՀՀ պետական հաստատություններում 

սովորում են 65,104 ուսանող, որոնց միայն 12,097-ն է սովորում անվճար ու-
սուցման համակարգում: Այսինքն միայն 18,5% է սովորում պետական աջակ-
ցությամբ, իսկ մնացածը՝ սեփական միջոցների հաշվին: Դիտարկենք անվը-
ճար ուսուցման համակարգում սովորող ուսանողների տեսակարար կշիռը 
տարբեր թվականներին (գծապատկեր 1). 

Ուսանողների ընդհանուր թվաքանակ
Անվճար ուսուցման համակարգով սովորող ուսանողների թվաքանակ 
Տեսակարար Կշիռ

 
Գծապատկեր 1  ՀՀ անվճար ուսուցման համակարգում սովորող 

ուսանողների տեսակարար կշիռը 2016-2020թթ. ուսումնական տարիներին, 
մարդ1

ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2020 թ. հունվ.-մարտին, 2020թ., ՀՀ ՎԿ, էջ  243–259։  
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Ըստ գծապատկեր 1-ի տվյալների, թեև անվճար ուսուցման համակար-
գում սովորող ուսանողների տեսակարար կշիռը շարունակաբար աճում է, ու-
սանողների ընդհանուր թիվը նվազում է: Այսպես, 2019/2020 ուս. տարում սո-
վորող ուսանողների թիվը նվազել է 21.4%-ով ի համեմատություն 2016/2017 
ուս. տարվա: 2017/2018 ուս  տարուց սկսած նվազել է նաև անվճար ուսուց-
ման համակարգում սովորող ուսանողների թիվը: Ստացվում է, որ պետական 
ուսումնական հաստատությունններում սովորող ուսանողների 81,5%-ը ստիպ-
ված են ինքնուրույն հոգալ կրթական ծախսերը։ Այսպիսով, վերոնշյալից 
պարզվում է, որ պետական աջակցությունը հասանելի է ուսանողների շատ 
չնչին տոկոսին։ Այժմ պարզենք, թե որքանով են տնային տնտեսությունները 
պատրաստ հոգալ կրթական ծախսերը։ Նախևառաջ դիտարկենք ՀՀ-ում 
աղքատության մակարդակի դինամիկան (գծապատկեր 2)։ 

Գծապատկեր 2*. Աղքատության մակարդակի ցուցանիշների դինամիկան, 
2009-2019 թթ.2 

 

Ինչպես երևում է գծապատկերից ՀՀ-ում աղքատության մակարդակի 
ցուցանիշը սկսած 2010թ. շարունակաբար նվազել և 2018թ. այն կազմել է 
23.5%։ 2019թ. ցուցանիշը կազմել է 43.8%: Հատկանշական է, որ ՀՀ-ում աղ-
քատության ցուցանիշի հաշվարկման մեթոդաբանությունը վերանայվել է և 

1  Գծապատկերը կառուցվել է ելնելով ներքոնշյալ հրապարակումների տվյալներից
ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2017 թ. հունվ.-մարտին, 2017թ., ՀՀ ՎԿ: 
ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2018 թ. հունվ.-մարտին, 2018թ., ՀՀ ՎԿ:։  
ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2019 թ. հունվ.-մարտին, 2019թ., ՀՀ ՎԿ։ 
ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2020 թ. հունվ.-մարտին, 2020թ., ՀՀ ՎԿ։ 
2019թ. ցուցանիշը  համադրելի չէ նախորդ ժամանակահատվածների ցուցանիշների հետ, կապ-
ված հաշվարկման մեթոդաբանության փոփոխությունների հետ։ 
2 «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը», 2020 թ., ՀՀ ՎԿ, էջ 31։ 
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2019թ. աղքատության վերին գիծը, հաշվարկված է ըստ աղքատության մի-
ջին գծի: Այժմ դիտարկենք ՀՀ-ում միջին անվանական աշխատավարձի չա-
փի դինամիկան (գծապատկեր 3): 

Գծապատկեր 3 Միջին ամսական անվանական աշխատավարձի չափի 
դինամիկան ՀՀ-ում  2009-2020 թթ., ՀՀ դրամ1 

 

Ըստ գծապատկեր 3-ի տվյալների 2020 թ. միջին անվանական աշխա-
տավարձը կազմել է 189,716 դրամ, իսկ իրական աշխատավարձը՝ մոտ 140 
հազ. դրամ և սա այն պարագայում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյու-
ղի արժեքը, ըստ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի տվյալների, 2020թ. 4-րդ 
եռամսյակում միջին ընթացիկ գներով կազմել է 60,305.7 դրամ2: Հատկա-
նշական է, որ նվազագույն սպառողական զամբյուղի հաշվարկում ներառված 
են նաև կրթության և առողջապահության ծախսերը, սակայն դրանց տեսա-
կարար կշիռները շատ աննշան են և չեն կարող անհատին իրապես ապահո-
վել որակյալ կրթությամբ և առողջապահությամբ։ Հետևաբար 4 անդամից 
բաղկացած միջին վիճակագրական ընտանիքում, եթե պայմանականորեն 
աշխատեն երկուսը (ծնողները), ապա ընտանիքը կարող է իր տրամադրու-
թյան տակ ունենալ մոտ 38,000 դրամ այլ կարիքները (ներառյալ կրթական և 
առողջապահական) հոգալու համար: Վերոնշյալ հաշվարկում հաշվի չեն առ-
նըվել ՀՀ եկամտային հարկի, սոցիալական վճարի և դրոշմանիշային վճարի 
դրոյքաչափերի փոփոխությունները, որը հաշվի առնելու դեպքում իրական 
աշխատավարձը չափը նվազելու է մոտ 2,000 դրամով։ Այս ամենից պարզ է 

2  ՀՀ Սոցիալ-տնտես. վիճակը 2020 թ. հունվ.-դեկտ., 2021թ., ՀՀ ՎԿ, էջ 275։ 
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դառնում, որ ՀՀ տնային տնտեսությունների գերակշիռ մասը չի կարող հոգալ 
իրենց երեխաների կրթական ծախսերը։ Այս պարագայում, որոշ դեպքերում, 
ուսանողներն աշխատում են, որպեսզի ինչ-որ չափ հոգան իրենց կրթական 
ծախսերը, որը բնականաբար, բացասաբար է անդրադառնում ուսանողի 
առաջադիմության վրա, որն էլ հանգեցնում է ցածրորակ մարդկային կապի-
տալի ձևավորմանը։ Ստացվում է, որ ՀՀ-ում առկա է իրավիճակ, որում մի 
շարք տաղանդներ ի զորու չեն լինի իրենց արժանավայել տեղը գտել աշխա-
տաշուկայում և ստեղծել նոր արժեքներ, քանի որ չեն կարողացել վճարել 
որակյալ կրթություն ձեռք բերելու համար։ 

Այս խնդրի լուծումը մենք տեսնում ենք ԵԱՏՄ ներուժի և հնարավորու-
թյունների օգտագործման մեջ, որի անդամ է Հայաստանը 2015թ. հունվարի 
2-ից։ Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում Եվրասիական տնտեսական միությու-
նը։ Այն տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման միջազգային կազմա-
կերպություն է, որն ունի միջազգային իրավասուբյեկտություն և հիմնադրվել է 
Եվրասիական տնտեսական միության մասին պայմանագրով։ ԵԱՏՄ-ում ա-
պահովում է ապրանքների, ծառայությունների, կապիտալի և աշխատուժի 
տեղաշարժի ազատությունը, ինչպես նաև տնտեսության ճյուղերում համա-
կարգված, համաձայնեցված կամ միասնական քաղաքականության իրակա-
նացումը: ԵԱՏՄ անդամ են հանդիսանում Հայաստանը, Բելառուսը, Ղազախ-
ստանը, Ղրղստանը և Ռուսաստանը: ԵԱՏՄ-ն ստեղծվել է ազգային տնտե-
սությունների համակողմանի արդիականացման, կոոպերացիայի և մրցունա-
կության բարձրացման և կայուն զարգացման համար պայմանների ստեղծ-
ման նպատակով՝ ի շահ անդամ պետությունների բնակչության կենսամա-
կարդակի բարձրացման1: Հայաստանը, որը ԵԱՏՄ-ի փոքր տնտեսություն ու-
նեցող երկրներից է, ունի գրեթե բոլոր հնարավորությունները մեծ օգուտներ 
քաղելու ԵԱՏՄ-ում, մասնավորապես ՌԴ հետ համագործակցությամբ։  

Մեր կարծիքով՝ արդյունավետ համագործակցություն կարելի է իրակա-
նացնել կլաստերի շրջանակում, որն իր մեջ կներառի երկու ուղղություն՝ գի-
տություն և կրթություն ու բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, նե-
րառյալ ռազմական արդյունաբերության ոլորտը։  
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Իսկ ի՞նչ է իրենից ներկայացնում կլաստերը։ Ըստ Քեմբրիջի բառարա-
նի այն իրենից ներկայացնում է նմանատիպ իրերի խումբ, որոնք մոտ են 
միմանց, երբեմն շրջապատում են ինչ-որ բան1: Ընդհանուր առմամբ կլաս-
տերը (անգլ. cluster-կուտակում, փունջ) մի քանի միասեռ տարրերի միավո-
րում է, որը կարելի է դիտարկել որպես որոշակի հատկություններով ինքնու-
րույն միավոր։ Առաջին անգամ «կլաստեր» եզրույթը օգտագործվել է մաթե-
մաթիկայում, երբ 1930-ականներին ձևավորվեց բազմակողմանի տվյալների 
կլաստերային վերլուծության ապարատը։  

Տարբեր աղբյուրների տվյալներով՝ այս պահին Ռուսաստանում ՏՏ կադ-
րերի պակաս է առաջացել։ Ըստ տարբեր հաշվարկների՝ տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտում պակասում են 500 հազարից մինչև 1 մլն մասնա-
գետներ2։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանը կարող է իր ներուժն առաջար-
կել ընդհանուր շահի համար։ Կլաստերը հիմնված է հայկական և ռուսական 
համալսարանների, ինչպես նաև գիտահետազոտական ինստիտուտների հա-
մագործակցության վրա՝ Ռուսաստանի և Հայաստանի կրթության և գիտու-
թյան համար պատասխանատու նախարարությունների աջակցությամբ, որի 
նպատակը պետք է լինի կրթության ընդհանուր չափորոշիչների մշակումը, 
որոնց օգնությամբ հայ շրջանավարտների գիտելիքները պահանջված կլինեն 
ռուսական աշխատաշուկայում: Թերևս գաղտնիք չեն, որ ռուսական բուհերը 
ԱՊՀ տարածաշրջանում լավագույն են և տարբեր  կրթական վարկանիշային 
աղյուսակներում պատկառելի տեղ են զբաղեցնում։ Ուստի այս համագործակ-
ցության շնորհիվ ՀՀ բուհերը հնարավորություն կստանան բարելավել կրթու-
թյան որակը և ապագայում նույնպես զբաղեցնել բարձր հորիզոնականներ 
կրթական վարկանիշային աղյուսակներում։ Այս համագործակցությունը ի-
րենց ենթադրելու է նաև համատեղ գիտական նախագծերի իրականացում, 
պրոֆեսորա-դասախոսական անձնակազմի և ուսանողների և փոխանակման 
ծրագրերի իրականացում և ավարտական վկայականների փոխադարձ ճա-
նաչում ու ընդունում։ Այս կլաստերի շրջանակներում Բարձր տեխնոլոգիա-
կան արդյունաբերության նախարարությանը կից ստեղծվում է մարմին, որը 
միավորում և համակարգում է հայկական գիտահետազոտական ինստի-
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տուտները, բուհերը, ինչպես նաև բարձր տեխնոլոգիական արտադրությամբ 
զբաղվող պետական ու մասնավոր կազմակերպությունները։ Այնուհետև ՀՀ 
Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը՝ համագոր-
ծակցելով ռուսական բարձր տեխնոլոգիական ձեռնարկությունների հետ 
(հիմնականում պետական, ներառյալ ՌԴ ՊՆ-ին պատկանող ձեռնարկու-
թյունները) և հայ-ռուսական համագործակցության համատեքստում, պատ-
վերներ ընդունում հետազոտությունների, բարձր տեխնոլոգիական արտա-
դրանքի մշակման և արտադրության համար:  

Այնուհետև անհրաժեշտ է ձեռնամուխ լինել կլաստերի կազմակերպու-
թյունների աշխատուժի ձևավորմանը, այսինքն՝ բարձր տեխնոլոգիական ար-
դյունաբերության ոլորտում որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորմանը։ 
Սկզբնական փուլում կազմակերպությունները ստիպված կլինեն օգտագործել 
առկա ներուժը մինչև նոր ձևավորվող մարդկային կապիտալը կհամալրի ի-
րենց շարքերը։ Որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորումը պետք է սկսել 
դպրոցներից։ Ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. հունիսի 17-ի 900-ն որոշման 
մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին որոշման ավագ դպրոցում երաշ-
խավորվում են հոսքերի հետևյալ խմբերը` ընդհանուր, հիմնական (հումանի-
տար, բնագիտամաթեմատիկական, արհեստագործական) և լրացուցիչ (ար-
վեստի, մարզական, ռազմական)1: Այս առումով պայմանագիր է կնքվում մի 
քանի դպրոցի հետ, որտեղ բնագիտամաթեմատիկական հոսքի աշակերտ-
ների առաջադիմությունը ամենաբարձրն է և մրցույթի արդյունքում անհրա-
ժեշտ քանակի լավագույն աշակերտների հետ, կնքվում է պայմանագիր, որով 
իրենք ստանում են անվճար կրթություն ստանալու հնարավորությունը նշված 
մասնագիտություններով ՀՀ բուհերում 650,000 ՀՀ դրամ ուսման վարձի 
չափով (ԵՊՀ-ում ամենաբարձր ուսման վարձն այդքան է, բացառությամբ ի-
րավագիտության, և այն ներկայումս բավարար է որակյալ կրթություն ստա-
նալու համար): Ուսումնառության ընթացքում ուսանողը կստանա ՀՀ նվազա-
գույն աշխատավարձի կեսի չափով կրթաթոշակ, որը ներկայումս կազմում է 
34,000 ՀՀ դրամ։ Կրթության ընթացքում, յուրաքանչյուր տարի նրանք մաս-
նագիտական փորձառություն կանցնեն կլաստերում առկա բարձր տեխնո-
լոգիական կազմակերպություններում, որի ընթացքում նրանք կամրապնդեն 
իրենց տեսական գիտելիքները. անհրաժեշտ է պահպանել սահմանված ա-
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ռաջադիմության չափորոշիչները, օրինակ՝ միջին որական գնահատականը 
60%-ից ոչ պակաս լինելը /հակառակ դեպքում մասնակիցը դուրս է մնում ծը-
րագրից և ստիպված է վերադարձնել պետության՝ ծախսված գումարը: Ա-
ռաջին աստիճանի կրթություն ստանալուց հետո, հարցազրույցների արդյուն-
քում, շրջանավարտները բաշխվում են կլաստերում առկա կառույցներ, որում 
նրանք պարտավորվում են մոտակա 7 տարին աշխատել: Ուսման վարձերը և 
կրթաթոշակների ծախսը ամբողջությամբ հոգում է պետությունը։ Ընդ որում 
անհատը կարող է վաղաժամկետ չեղարկել պայմանագիրը և այդ պարագա-
յում անհատի հետ կնքվում է փոխառության պայմանագիր, որում նա պար-
տավորվում է վճարել պետության կողմից ծախսված գումարները որոշակի 
ժամկետներում։ Միևնույն ժամանակ, եթե համագործակցությունը ձախողվել 
է կազմակերպության պատճառով, ապա ծախսերը փոխհատուցում է կազմա-
կերպությունը։ Շահառուները իրենց հերթին պարտավորվում են  

Ապահովել ընդունված շրջանավարտներին անհրաժեշտ պայմաննե-
րով և միջոցներով աշխատանքը արդյունավետ իրականացնելու համար։ 

Իրականացնել վերապատրաստումներ և նեղ մասնագիտական դաս-
ընթացներ կադրերի զարգացման համար։ 

Կազմակերպություններում ներդնել աշխատանքի օբյեկտիվ գնա-
հատման կառուցակարգեր և կազմակերպության ներքին կանոնակարգերով 
երաշխավորել աշխատակիցների իրավունքների պաշտպանությունը։  

Ապահով աշխատակիցներին առողջության ապահովագրությամբ։  
Ապահովել ծրագրի շրջանակում աշխատավարձերի նվազագույն 

սահմանաչափերը: Ըստ այդմ աշխատակցի բազային մաքուր աշխատավար-
ձը սահմանվում է նվազագույնը 120,000 ՀՀ դրամ և յուրքանաչյուր տարի այն 
աճում է առնվազն 60,000 ՀՀ դրամով: Այսինքն իր 7-րդ տարում աշխատա-
կըցի մաքուր աշխատավարձը կհասնի նվազագույնը 480,000 ՀՀ դրամի: 7-
րդ տարվա ավարտին պես պայմանագրի ժամկետը լրանում է և հետագա 
համագործակցությունը տեղի է ունենում կազմակերպության ղեկավարության 
և անհատի պայմանավորվածության հիման վրա։  

Վերոնշյալ պայմանները նվազագույն են և կազմակերպությունը ազատ 
է այլ արտոնություններում։ Կրթաթոշակի և աշխատավարձի չափերը պետք է 
փոփոխվեն ՀՀ ԿԲ հաստատած գնաճի ցուցանիշին համապատասխան։  
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Իսկ որն է պետության շահը բացի որակյալ մարդկային կապիտալ ձևա-
վորելուց և նոր արժեքների ստեղծելուց։ Պետությունը հարկային մուտքերի 
ավելացման հաշվին, ի զորու է 7 տարվա ընթացքում ոչ միայն հետ բերել 
ծախսված գումարները, այլապես ստանալ գրեթե նույն եկամուտը, ինչը 
առանց վերոնշյալ ծախսերի կատարման դեպքում կստանար և ստանալ հա-
վելյալ մեծ եկամուտ անձի հետագա ամբողջ կյանքի ընթացքում, ի հաշիվ 
բարձր աշխատավարձից գանձաց հարկերի։ Այժմ դիտարկենք պետական 
ծախսի և ակնկալվող եկամուտների հաշվարկը (Աղյուսակ 2 և 3)։   

Աղյուսակ 2  Ծրագրի շրջանակներում մեկ ուսանողի վրա պետության 
կողմից իրականացվող ծախսի չափը, ՀՀ դրամ 

 Ամսական Տարեկան 4 տարվա ընթացքում 

Կրթաթոշակ 34,000 408,000 1,632,000 
Ուսման վարձ - 650,000 2,600,000 
Ընդամենը   4,232,000 

 

Աղյուսակ 3 Ծրագրի արդյունքում մեկ ուսանողից ստացվող հարկային 
մուտքերի չափը, ՀՀ դրամ 

Տարի Մաքուր աշխատա-

վարձի չափ 

Ամսական 

հարկի չափ 

Տարեկան հարկի չափ 

1 120,000 36,322 435,864 
2 180,000 54,778 657,336 
3 240,000 72,496 869,952 
4 300,000 90,215 1,082,580 
5 360,000 107,933 1,295,196 
6 420,000 128,118 1,537,416 
7 480,000 147,529 1,770,348 

Ընդամենը   7,648,692 
 

Ըստ աղյուսակ 2-ի և 3-ի տվյալների ՀՀ պետական եկամուտը 7 տարում 
կկազմի 7,648,692 ՀՀ դրամ, իսկ կատարված ծախսերը 4,232,000 ՀՀ դրամ, 
որի արդյունքում պետությունը կունենա  3,416,692 ՀՀ դրամ հավելյալ եկա-
մուտ։ Այս համատեքստում, եթե անհատը չմասնակցեր այս ծրագրին, ապա, 
հաշվի առնելով ՀՀ ՎԿ-ի կողմից գրանցված միջին աշխատավարձի չափը, 7 
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տարվա ընթացքում կվճարեր 3,505,992 ՀՀ դրամ հարկ։ Այսինքն, պետու-
թյունը այս ծրագրի արդյունքում  

1. Ստեղծում է որակյալ մարդկային կապիտալ; 
2. Մեղմում է գործազրկության վիճակը ՀՀ-ում; 
3. Զարկ է տալիս հզոր բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության 

ձևավորմանը, որը հիմք կլինի տնտեսական աճի և զարգացման համար; 
4. Ամրապնդում է հայ-ռուսական կապերը ԵԱՏՄ համատեքստում; 
5. Ավելացնում է հարկային մուտքերը, որը շարունական աճելու է։  

Այս ամենի արդյունքում պետությունը ի զորու կլինի տարեց տարի ավե-
լացնել շահառուների ցանկը և գուցե մեկ օր ՀՀ-ում կրթությունը դարձնել 
անվճար։    

Եզրակացություններ 
Այսպիսով, Հայաստանում առկա է բարձագույն կրթության հասանելիու-

թյան խնդիր, որը չի նպաստում որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավոր-
մանը: ՀՀ հարուստ չէ հանքային ռեսուրսներով, ուստի իր զարգացման հիմ-
քը որակյալ մարդկային կապիտալն է: ՀՀ-ն հանդիսանում է ԵԱՏՄ անդամ և, 
լինելով փոքր տնտեսություն ունեցող երկիր, կարող է արդյունավետ համա-
գործակցության արդյունքում շահեկան դիրքում հայտնվել։ Վերջերս բարձր 
ամբիոններիոց շատ է խոսվում բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերությու-
նը դարձնել գերակա ճյուղ։ ԵԱՏՄ համագործակցությունը ստեղծում է բարե-
նպաստ պայմաններ այն իրականացնելու համար։ Անհրաժեշտ է Ռուսաս-
տանի հետ համատեղ ձևավորել կլաստեր կրթական ու գիտական և բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունաբերության համատեքստում, որով ՀՀ-ն ի զորու 
կլինի բարձրացնել կրթության որակը, ձևավորել որակյալ մարդկային կապի-
տալ և կատարելով ռուսական պատվերները ստեղծել հզոր բարձր տեխնոլո-
գիական արդյունաբերությունը։ Այն մեծ եկամուտներ կապահովի թե՜ Հայաս-
տանին, և թե՜ Ռուսաստանին։  
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Հայկազ ՇԱՀՆԱԶԱՐՅԱՆ 

Որակյալ մարդկային կապիտալը որպես բարձր տեխնոլոգիական 

արդյունաբերության ձևավորման գործոն 

Բանալի բառեր. բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերություն, կլաստեր, 
մարդկային կապիտալ, բարձրագույն կրթություն, ԵԱՏՄ համագործակցություն 
 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են «մարդկային կապիտալ» եզրույթի էությունը և 
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրա կարևոր բաղկացուցիչներից 
մեկը հանդիսացող կրթության հիմնահարցերը։ Այս առումով ուսումնասիրվել 
է ՀՀ կրթական համակարգի առանձնահատկությունները, ուսումնառության 
համակարգերը, ՀՀ բարձրագույն կրթության հասանելիության հիմնախնդիր-
ները, մասնավորապես դիտարկվել է ՀՀ պետական բուհերի անվճար ու-
սումնառության համակարգի շահառուների թիվը և այն համեմատվել տար-
բեր թվականների ցուցանիշների հետ։ Այնուհետև վերլուծվել են բնակչության 
կենսամակարդակին վերաբերող ցուցանիշները և առաջարկվել ստեղծել 
ռուս-հայկական կլաստեր: 

 :  , ,  , 
 ,   

Key words: High-tech industry, cluster, human capital, higher education, cooperation 
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 2020Թ. ՀԱՅ-ՌՈՒՍԱԿԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԱՇՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ 
 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 
 

Բանալի բառեր. ազգային տնտեսություն, թագա-տնտեսական ճգնաժամ, Արցախյան 
պատերազմ, համավարակ, տնտեսական սպառնալիքներ 

 
Ներածություն 
2020 թվականը կհիշվի ոչ միայն երկրի տնտեսության անկմամբ, այլեւ 

հակասական միտումներով ու իրադարձություններով, որոնց դասերը պետք է 
հաշվի առնել զարգացման հեռանկարային ծրագրեր կազմելիս, ինչպես նաեւ 
ապագայի կանխատեսումների համար: Հայաստանի և Արցախի տնտեսու-
թյուններին հիմնական վնաս է հասցրել պատերազմը և դրա հետևանքները։ 
Սոտքում և Արցախի տարբեր շրջաններում դադարեցվել է բնական ռե-
սուրսների արդյունահանումը (ոսկի, պղինձ, մոլիբդեն և այլն), կտրուկ նվա-
զել են ներդրումները տարածաշրջանում։ Պատերազմի ծախսերը Հայաս-
տանի տնտեսության համար ծանր հետեւանքներ կունենան ապագայում, իսկ 
բանակի վերազինման համար մեծ ֆինանսական ներդրումներ կպահանջ-
վեն։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջանին, ապա պատերազմի ամեն օրը այդ երկ-
րի բյուջեի վրա 50-80 մլն դոլար է արժեցել։ Սակայն հաշվի առնելով Ադըր-
բեջանի ռազմավարական պահուստները 50 մլրդ դոլարի սահմաններում, 
կարելի է նշել, որ երկիրը չի զգացել և չի զգա ուժեղ տնտեսական ցնցումներ։ 
Ավելի շատ նա կորցնում է համաճարակի եւ նավթի ցածր գների պատճառով։ 
Կարևոր է նշել, որ նույնիսկ առանց հաշվի առնելու թագա-տնտեսական ճըգ-
նաժամի բացասական հետևանքները և Արցախում պատերազմի ծանր հե-
տևանքները, կարելի էր ակնկալել տնտեսության աճի տեմպերի էական դան-
դաղում և անկում նրա առանձին ոլորտներում։ Նշվածի պատճառներից մեկը 
տնտեսության կառավարման նկատմամբ ոչ կոմպետենտ վերաբերմունքն է և 
կառավարության տնտեսական անարդյունավետ քաղաքականությունը։ 

Մեթոդաբանություն և գրականության ակնարկ 
Ուսումնասիրության հիմքում դրված են ՀՀ ԿԱ ՎԿ տվյալները, պետա-

կան կառույցների զեկույցներն ու հաշվետվությունները:  Օգտագործվել են 
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վիճակագրական շարքեր և դրանց համեմատական վերլուծություններ, գի-
տական ընդհանրացումների և այլ մեթոդներ: Արծարծվող միտումների վե-
րաբերյալ տվյալ ժամանակահատվածին առնչվող մենագրությունների բացա-
կայության պայմաններում, այնուամենայնիվ, հաշվի են առնվել հայ և արտ-
երկրի տնտեսագետների, միջազգային կառույցների դիրքորոշումներ1: 

Վերլուծություն 
Արդյունքում, Հայաստանի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 

2020թ. ընթացիկ գներով կազմել է 2 տրլն 70 մլրդ 286.5 մլն դրամ (ավելի 
քան 4 մլրդ 233 մլն 628 001 ԱՄՆ դոլար): 2019թ. նույն ժամանակահատվածի 
համեմատ այդ ծավալը նվազել է 0.9%-ով։ 2020թ. դեկտեմբերին արտադրու-
թյան ծավալը կազմել է 238 մլրդ 183,4 մլն դրամ, 2019թ. նույն ժամանա-
կահատվածի համեմատ այդ ծավալը նվազել է 5,8%-ով, իսկ անցյալ տարվա 
նոյեմբերի համեմատ՝ 14,4%-ով: Նախորդ տարվա 12 ամիսների ընթացքում 
լեռնահանքային արդյունաբերության և հանքերի շահագործման արտադրու-
թյունը կազմել է 403 մլրդ 95.6 մլն դրամ և 2019թ. նույն ժամանակահատվա-
ծի ցուցանիշը գերազանցել է 11.6-ով (աճի ամենամեծ ցուցանիշը): 2020թ. 
դեկտեմբերին տվյալ ոլորտում արտադրությունը հասել է 39 մլրդ 935.9 մլն 
դրամի։ Մշակող արդյունաբերությունը 2020թ. տվել է 1 տրլն 387 մլրդ 923.7 
մլն դրամի արտադրանք՝ 3.9%-ով պակաս, քան 2019թ. նույն ժամանակա-
հատվածում, նախորդ տարվա դեկտեմբերին այդ ցուցանիշը հասել է 170 
մլրդ 320.9 մլն դրամի՝ 7.3%-ով պակաս, քան 2019թ. նույն ամսում, և 17.7%-ով 
ավելի, քան 2020թ. նոյեմբերին: Նախորդ տարի էլեկտրաէներգիայի և գազի 
մատակարարման ոլորտում արտադրվել է 257 մլրդ 843,1 մլն դրամի արտա-
դրանք։ Նախորդ տարվա համեմատ աճը կազմել է 0,1 տոկոս։ 2020թ. դեկ-
տեմբերին ոլորտի արտադրանքը կազմել է 26 մլրդ 273.6 մլն դրամ և 2019թ. 
դեկտեմբերի համեմատ կրճատվել է 3.0%-ով2: 

 Տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը 2020թ. 7.8% անկում է գրան-
ցել, ինչը հիմնականում պայմանավորված է ծառայությունների ոլորտում և 
շինարարության ոլորտում տարվա ընթացքում արձանագրված զգալի անկ-
մամբ: Թույլ ներքին պահանջարկի ձևավորման վրա հիմնականում ազդել է 

    www.armstat.am,    www. 
Worldbank.org,     www.gov.am   

    www.armstat.am 
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մասնավոր սպառման զգալի անկումը, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված 
էր առկա անորոշության պայմաններում բնակչության զգուշավոր վարքա-
գծով, ինչպես նաև վարկավորման աճի տեմպերի դանդաղմամբ, հատկապես 
վերջին ամիսներին: «ՀՀ-ում սպառողական գների ինդեքսը 2021թ.» հաշվե-
տվության համաձայն, 2020թ. հունվարի համեմատ, օրինակ, արեւածաղկի 
ձեթի միջին գինն աճել է 44,3 տոկոսով, շաքարավազի եւ շաքարավազի մի-
ջին գինը՝ 40,7 տոկոսով, ձվի՝ 26,4 տոկոսով: Ընդհանուր առմամբ, պարենա-
յին ապրանքների, խմիչքների և ծխախոտի գներն այս տարվա հունվարին 
նախորդ տարվա հունվարի համեմատ աճել են 6,8%-ով, ոչ պարենային ապ-
րանքներինը՝ 5,5%-ով: Պարենային ապրանքների գների աճը նկատում են 
նաև հասարակ քաղաքացիները։ Նշենք, որ էական փոփոխություններ կան 
արժութային շուկայում. 2021թ. հունվարին ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ հայկա-
կան դրամի միջին հաշվարկային փոխարժեքը կազմել է 521.2 դրամ, ինչը 
8.8%-ով գերազանցել է 2020թ. հունվարի ցուցանիշը‘ 479.2 դրամ, 2021թ. 
հունիսի վերջին՝ 498 դրամ1: Մեր գնահատականներով՝ 2020թ. գործազրկու-
թյան մակարդակը (ավելի քան 20%) Հայաստանում աճել է ոչ միայն տնտե-
սական իրավիճակի վատթարացման և պատերազմի ծանր հետևանքների 
հաշվին, այլ նաև լոքդաունի և գործարար ակտիվության անկման պատճա-
ռով: Աշխատուժի ավելցուկը պահանջարկ է գտնում տարբեր երկրներում՝ 
արդեն 2021թ. սկզբին համաճարակի հետ կապված իրավիճակի աստիճա-
նական բարելավմամբ, որի արդյունքում կտրուկ նվազել են նաև ներդրում-
ները Հայաստանի տնտեսության մեջ։ 2020թ. վերջին ՀՀ պետական պարտ-
քը կազմել է 7 մլրդ 968,5 մլն դոլար՝ անցած տարվա համեմատ աճելով 647,2 
մլն դոլարով։ Չնայած տնտեսության ընդհանուր անկմանը, 2020թ. գյուղա-
տնտեսության ոլորտում ՀՆԱ-ն աճել է 1,4 տոկոսով: Համաշխարհային բան-
կի 2020-2021թթ. վարկերի պայմանագրեր են կնքվել 57 վերամշակող ընկե-
րությունների հետ՝ արտադրական հզորությունների արդիականացման և 
սննդամթերքի անվտանգության համակարգերի ներդրման համար։ 

Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ-ում Հայաստանի ցուցանիշներին, ապա նրա 
մանրածախ առևտրի շրջանառությունը կրճատվել է 16,6 տոկոսով. Հայաս-
տանում գյուղատնտեսական մթերքների արտադրությունն աճել է 1,5 տոկո-
սով, ինչը 2,3 տոկոսով ավելի է ԵԱՏՄ-ում գրանցված աճից: Ընդհանուր առ-



 
 
 
 
²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

մամբ կորոնավիրուսի պանդեմիան և դրա հետևանքով առաջացած գործըն-
թացները բացասաբար են ազդել Միության տնտեսության վրա։ ԵԱՏՄ-ում 
2020թ. նկատվել է հիմնական սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների նվազում, 
բացառությամբ գյուղատնտեսության արտադրանքի արտադրության1:  

Միակ երկիրն աշխարհում, որը կարողացել է ապահովել փոքր աճ Չի-
նաստանն է: Այլ պետություններում արձանագրվել է ՀՆԱ-ի ծավալների ան-
կում։ Ինչ վերաբերում է ԵԱՏՄ երկրներին, ապա ամենամեծ վնասն արձա-
նագրվել է ծառայությունների և զբոսաշրջության ոլորտներում։ Այն բանին, որ 
ԵԱՏՄ-ի երկրները ճգնաժամից դուրս են եկել նվազագույն կորուստներով, 
փոքր չափով նպաստել են կառավարությունների կողմից ընդունված բիզնեսի 
ֆինանսական աջակցության միջոցները: Ընթացիկ տարում սպասվում է 
ԵԱՏՄ երկրների տնտեսությունների աճ, սակայն հստակ կանխատեսումներ 
անելը դժվար է։ Տնտեսական ակտիվությունն նկատելի է նաև այն բանից, թե 
ինչպես է աճել ԵԱՏՄ-ում, հատկապես ՌԴ-ում աշխատուժի պահանջը։ 

Կայուն է նաև հայկական արտահանումը Ռուսաստան՝ կրճատվելով ըն-
դամենը 11%-ով, այն դեպքում, երբ արտահանումը դեպի ԵԱՏՄ նվազել է գը-
րեթե մեկ երրորդով։ Չափավոր էր նաև դրամի արժեզրկումը։ Կարելի է կան-
խատեսել գործազրկության աճ տնտեսական անկման ֆոնին՝ 19 տոկոսից 
մինչեւ 24 տոկոս։ Ընդհանուր առմամբ արտահանումը նվազել է 5,2 
տոկոսով, իսկ ներմուծումը ՝ 15,9 տոկոսով։ Արտահանողների արտադրանքի 
գների նը-վազումը մասամբ փոխհատուցվել է մատակարարման ֆիզիկական 
ծավալ-ների, առաջին հերթին ֆրուտոցիտային մետաղների խտանյութի 
ավելաց-մամբ: Կայունացում մտցնելու համար կարևոր է շեշտը դնել 
արտահանման զարգացման վրա՝ նախ և առաջ ԵԱՏՄ ուղղությամբ։ Այդ 
կապակցությամբ Հայաստանի անդամակցությունը դրական ազդեցություն 
ունեցավ նրա ար-տահանման հոսքերի դինամիկայի վրա։ 2015-2019թթ. 
տվյալներով՝ Հայաս-տանն առավել մեծ օգուտ է ստացել ԵԱՏՄ-ին 
մասնակցությունից, նրա ներ-տարածաշրջանային արտահանման ծավալն 
աճել է 2,4 անգամ՝ կազմելով ա-վելի քան 1,3 մլրդ դոլար կամ ՀՆԱ-ի գրեթե 
10 տոկոսը: Ինչպես ցույց է տալիս երկու երկրների փորձը, շուկայական տնտեսու-
թյան մեջ ազգային տնտեսությունների վերափոխմանը զուգահեռ աճում են 

   http://www.eurasiancommission.org   
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տնտեսական անվտանգության բազմաթիվ սպառնալիքներ1: Հայաստանի, 
ինչպես նաև Ռուսաստանի համար կենսական նշանակություն ունեն ժողո-
վըրդագրական, սննդամթերքի, էներգիայի, տեղեկատվության և շրջակա մի-
ջավայրի անվտանգության ապահովման միջոցառումները: Ֆինանսական 
սպառնալիքները նույնպես կարևոր են երկու երկրների համար: Մասնավո-
րապես, արագ աճող վճարների և ֆինանսական ծառայությունների տեխնո-
լոգիական արդյունաբերության մեջ կան բազմաթիվ ռիսկեր: Բանկերը, վճա-
րային և տեխնոլոգիական ընկերությունները արագացնում են ջանքերը նո-
րարարության և հարմարեցնելու ֆինանսական ծառայությունների այլընտ-
րանքները` սպառողների աճող պահանջարկը բավարարելու համար: Շուկա-
յական այս առաջխաղացումների շնորհիվ նոր ապրանքները, ծառայություն-
ները և գործընկերությունները ստեղծում են փողերի լվացման և ռիսկերի կա-
ռավարման դեմ պայքարի մարտահրավերներ, որոնք գրավում են պետու-
թյունների կարգավորող մարմինների ուշադրությունը: 

Եզրակացություն 
Մեր խնդիրն է խորապես և բազմակողմանիորեն ուսումնասիրել առա-

ջացող ռիսկերը և մշակել գործնական լուծումներ, ինչպես նաև այդ ռիսկերը 
վերացնելու մեթոդներ: Մեր կարծիքով, հատուկ ուշադրություն պետք է դարձ-
նել հետևյալ խնդիրներին. 

• Ուսումնասիրել ֆինանսական ծառայությունների նորամուծության հետ 
կապված վերջին միտումները և առաջացող ռիսկերը. 

• Կարգավորող ուժեղացված վերահսկողության ոլորտների քննարկում; 
• Կարգավորող պահանջների մշակման և դրանց համապատասխանու-

թյան գործնական մոտեցումների բացահայտում: 
Կառավարման տարբեր մշակույթները կարևոր դեր են խաղում համա-

գործակցության տեսության և համագործակցության սկզբունքների արդյու-
նավետ իրականացման գործում: Ի վերջո, մշակութային խոչընդոտները չեն 
կարող անտեսվել՝ նպատակադրված նպատակներին հասնելու համար մի 
շարք սցենարների շուրջ համաձայնության գալու համար: 

Բիզնեսի հաջողությունը կարելի է տեսնել միկրո մակարդակում (համա-
տեղ արտոնությունների օգտագործումը սկսվում է որոշակի ընկերություն-
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ներից և ուղղված է մասնավոր շահերի սպասարկմանը՝ հաշվի առնելով պե-
տության և բնակչության շահերը): մակրո մակարդակ՝ արտացոլելով մեկ շնչի 
հաշվով ՀՆԱ-ի բարելավումը, ինչպես նաև ընդհանուր առևտրի և տնտե-
սական այլ ցուցանիշները: Տարածաշրջանային մակարդակում դա բարելա-
վում է երկրների միջև առևտրային համագործակցությունը: Մրցակցային ա-
ռավելությունները վերածվում են համատեղ առավելությունների, որոնք լրաց-
նում են միմյանց ուժեղ կողմերը՝ հասնելով սիներգետիկ արդյունքների ազ-
գային տնտեսության բոլոր հնարավոր ճյուղերում: Գլոբալ մակարդակով, հա-
մագործակցության օգուտների գիտակցումը կարող է զգալի ներդրում ունե-
նալ խաղաղության, կայունության և ներառական զարգացման գործում: 

Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական ռիսկերի վերլուծությունը շարունա-
կական գործընթաց է: Ռիսկերի ուսումնասիրության և բացահայտման մոտե-
ցումները նույնպես պետք է բարելավվեն `առկա մեխանիզմների արդյունավե-
տությունը ռեալ գնահատելու և նոր սպառնալիքներ դիտարկելու համար: 

Մենք նպատակահարմար ենք գտնում ստեղծել տնտեսական սպառնա-
լիքների դեմ պայքարի համակարգող խումբ` ռազմավարական գործընկերու-
թյան և (կամ) միության պետության շրջանակներում ընդհանուր մոտեցում-
ներ և սկզբունքներ մշակելու համար, և բացի մեր երկրների փորձագիտա-
կան համայնքից` ներգրավելու նաև նախարարությունների ներկայացուցիչ-
ներ. ֆինանսներ, արտաքին գործեր, պաշտպանություն, արդարադատու-
թյուն, ոստիկանություն, հարկային և մաքսային ծառայություններ, Գլխավոր 
դատախազություն և այլն: Առաջարկվող խումբը կարող է համակարգել փո-
ղերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի միջոցա-
ռումները մեր երկրների կառավարությունների և կենտրոնական բանկերի 
հետ: Այս համատեքստում այն պետք է ապահովի ռիսկերի շարունակական 
գնահատում, մասնավորապես `հայտնաբերելու նոր սպառնալիքներ և առա-
ջարկելու հնարավոր մեղմացնող միջոցառումներ: Վերջապես, ռիսկերի վեր-
լուծություն անցկացնելու համար անհրաժեշտ է համախմբված ջանքեր գոր-
ծադրել, որպեսզի տնտեսական անվտանգության միջոցառումներն ավելի 
լավ ճշգրտվեն՝ իրական ռիսկերը արտացոլելու համար: 
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 

Հայաստանի տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները 

2020թ. հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցության շրջանակներում 

Բանալի բառեր. ազգային տնտեսություն, թագա-տնտեսական ճգնաժամ, Արցախյան 
պատերազմ, համավարակ, տնտեսական սպառնալիքներ 
 

Հայ-ռուսական ռազմավարական համագործակցության զարգացման մի-
տումների վերլուծությունը, հաշվի առնելով նաև ԵԱՏՄ շրջանակներում այդ 
կապերի հիմնական միտումները, հիմք է տալիս ենթադրելու, որ տեսանելի 
ապագայում դրանց բնույթը էապես չի փոխվի, և միջնաժամկետ հեռանկար-
ները կարող է նույնիսկ ավելի լավատես լինել, եթե հաշվի առնվեն հետևյալ 
հիմնական ասպեկտները. ներքին և ոչ տնտեսական անվտանգության սը-
պառնալիքներ, փոփոխված պայմաններին և նոր մարտահրավերներին ճկուն 
արձագանքելու ունակություն, փորձագիտական համայնքի ներգրավում զար-
գացման սցենարի մշակման և իրականացման համար, ինչպես նաև համա-
գործակցության օգուտները զարգացնելու պայմանների ձևավորումը: 
 

 .  ,   ,  
, ,   
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COVID-19-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎՐԱ 
 

Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ, տ.գ.դ., պրոֆեսոր 
Տաթևիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 

ՀՀ ԳԱԱ ՏԻ գիտաշխատող, ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. Համավարակ, բանկային համակարգ, թվային տեխնոլոգիաներ, 
հեռավար բանկային ծառայություններ, անկանխիկ գործարքներ։

Ներածություն 
Համավարակի (COVID-19) տարածումն արդեն իսկ լուրջ ռիսկեր և 

խնդիրներ է ստեղծել ամբողջ աշխարհում։ Այն խաթարել է համաշխարհային 
տնտեսության բնականոն ընթացքը՝ վտանգելով աշխարհի երկրների մեծ 
մասի ներքին և արտաքին տնտեսական կայունությունը: Բնական է՝ տնտե-
սական ակտիվության նվազումը չէր կարող իր ազդեցությունը չունենալ նաև 
ՀՀ բանկային համակարգի վրա։ 

Մեթոդաբանություն 
Հոդվածի համար տեսական, տեղեկատվական և մեթոդաբանական 

հիմք են հանդիսացել ուսումնասիրվող հիմնահարցին վերաբերող հայրենա-
կան և միջազգային գրականությունը, ոլորտը կարգավորող ՀՀ օրենքներն ու 
կառավարության որոշումները, ինչես նաև համապատասխան կազմակեր-
պությունների հաշվետվությունների ու վիճակագրական տվյալների համա-
կարգային ու համեմատական վերլուծություններից ստացված արդյունքները։ 

Գրականության ակնարկ 
Աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներին սպառնացող ֆորս-մաժորային իրա-

վիճակները հիմնականում երկու տեսակի են` տնտեսական ճգնաժամեր և 
համավարակներ: Տնտեսական ճգնաժամերի պայմաններում պետության առ-
ջև ծառացած է միայն մեկ հարց` ինչպես անել, որ երկրի տնտեսությունը 
դուրս գա ճգնաժամից նվազագույն տնտեսական և սոցիալական կորուստ-
ներով: Իսկ ահա համաճարակը հանգեցնում է երկրի առողջապահական հա-
մակարգի փլուզմանը՝ տնտեսական և սոցիալական ոլորտում կորուստների 
հետ մեկտեղ: Հենց այս պատճառով է, որ շատ երկրներ պատրաստ չէին 
պայքարել COVID-19-ի դեմ` համարելով հերթական վիրուս, որն էական 
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ազդեցություն չի կարող ունենալ երկրի տնտեսության վրա1: Կորոնավիրուսի 
վնասակար հետևանքները փոքրիշատե համեմատելի կարող են լինել միայն 
համաշխարհային պատերազմի վնասակար հետևանքների հետ` չհաշված 
մարդկային կորուստները։ Ճիշտ է, այն իսկական փոթորիկ է համաշխարհա-
յին տնտեսության համար, և երկրագունդը հայտնվել է կիսամեռ վիճակում, 
այդուհանդերձ համաշխարհային պատերազմի համեմատությամբ կորոնավի-
րուսը չարիքի փոքրագույն է։ Եվ որքան էլ մարդկությունը ուշ հայտնաբերի 
արդյունավետ դեղամիջողը, պարտավոր ենք սովորել և ապրել կորոնավի-
րուսի հետ կողք կողքի` հետևելով նրա զարգացումներին և մեր առողջու-
թյանը` փորձելով առավելագույն օգուտներ քաղել ստեղծված իրավիճակից2։ 

Վերլուծություն 
Անցնող տարին հերթական փորձությունն էր ինչպես ՀՀ տնտեսության, 

այնպես էլ բանկային համակարգի համար։ ՀՀ կառավարությունը կորոնավի-
րուսի (COVID-19) տնտեսական հետևանքների չեզոքացման նպատակով մը-
շակեց խոշորամասշտաբ ու ոչ ստանդարտ հակաճգնաժամային միջոցա-
ռումների ու կարգավորումների բազմաթիվ փաթեթներ, որոնք ՀՀ պետական 
բյուջեի առկա պայմաններում կարելի է գնահատել աննախադեպ։ Միևնույն 
ժամանակ, բանկերն իրենց գործունեությամբ ապացուցեցին, որ շատ ավելի 
պատրաստ են ժամանակի մարտահրավերներին։ Բանկերը արագ ու ժամա-
նակին համագործակցեցին ՀՀ կառավարության և Կենտրոնական Բանկի 
հետ: Արդյունքում, հայտարարված վարկային արձակուրդների շրջանակնե-
րում բանկերը վերակառուցեցին ավելի քան 550 հազար  ֆիզիկական անձ և 
17,4 հազար իրավաբանական անձ հաճախորդների վարկեր` ընդհանուր 1,3 
տրիլիոն ծավալով: Միաժամանակ, բանկային համակարգն ակտիվ ներգը-
րավվել է ՀՀ կառավարության կողմից մշակված և համավարակի սոցիալա-
կան և տնտեսական հետևանքների չեզոքացմանն ուղղված պետական ծրագ-
րերին, որի շրջանակում բավարարվել է ավելի քան 25000 վարկային հայտ` 
119 միլիարդ դրամ գումարի չափով: Հայաստանի բանկերը այսպես կոչված 
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առողջացման միջոցառումների կարիք չունեցան` շնորհիվ նաև հայ ժողովրդի 
այն հսկայական ավանդների, որոնք ցածր տոկոսադրույքներով տեղաբաշխ-
ված են բանկերում, կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել, ի պահ են տրված բան-
կերին։ Բավական է նշել, որ վերջին տասնամյակում (2008-2018 թթ.) միջին 
տարեկան ավանդները ՀՀ մասնավոր բանկերում կազմել են 10288 միլիոն 
ամերիկյան դոլար, իսկ ՀՀ դրամով` 784,8 միլիոն դրամ, և դա այն դեպքում, 
երբ Հայաստանի միջին տարեկան ՀՆԱ–ն այդ նույն ժամանակաշրջանում 
կազմել է 2912,2 միլիարդ դրամ, իսկ ավանդներ/ՀՆԱ հարաբերակցությունը 
կազմել է շուրջ 27%1։ Համավարակը` ՀՀ բանկային համակարգի համար բիզ-
նեսը նոր իրականությանը հարմարեցնելու բարդ և մրցակցային փորձարկ-
ման սկիզբն էր։ 2020թ. բանկերը սկսեցին ակտիվորեն զարգացնել սպա-
սարկման հեռավար ուղիներն ու հաճախորդների առաջարկեցին նոր ու կա-
տարելագործված լուծումներ՝ սկսած օնլայն բանկինգի ծառայություններից՝ 
վերջացրած անհպում բանկոմատների ներդրմամբ: 

Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի 2020 թվականի առաջին եռամսյակի 
ընթացքում ունեցել ենք ոչ միայն անկանխիկ գործարքների ծավալի և քա-
նակի աճի տեմպ, այլև առաջին անգամ Հայաստանում անկանխիկ գոր-
ծարքների քանակը գերազանցել է կանխիկ գործարքների քանակը: Անկան-
խիկ գործարքների մշակույթի ամրապնդման մասին է վկայում է նաև POS–
տերմինալներով գործարքների քանակական և ծավալային աճը, Ինտերնետ 
միջավայրը: 2020թ. առաջին եռամսյակում անկանխիկ գործարքների քանա-
կը նախորդ տարվա համեմատ աճել է 73,6% -ով, իսկ ծավալը` 53,4% -ով2: 
Անդրադառնալով 2021թ.` կարելի է նկատել, որ առաջին եռամսյակում բան-
կերի թողարկված քարտերի քանակն ավելացել է 50,918-ով՝ կազմելով 
2547519: Նույն ժամանակ վճարային քարտերով կատարվել է 28440226 
գործարք, որը 2020թ. նույն ժամանակի համեմատ աճել է 44,6 %-ով: 2020թ. 
համեմատ 15,9%-ով ավելացել է նաև վճարային քարտերով գործարքների 
ծավալը՝ կազմելով 746668 միլիոն դրամ3։ Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ անկանխիկ գործարքների քանակը գերազանցել է կանխիկ գոր-
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ծարքներին։ Մասնավորապես, անկանխիկ գործարքների քանակը կազմել է 
17995639, որը 2020թ. առաջին եռամսյակի համեմատ աճել է 73,5 %–ով։ Իսկ 
ահա անկանխիկ գործարքների ծավալը կազմել է 232324 միլիոն դրամ, որը 
2020թ. առաջին եռամսյակի համեմատ աճել է  55740 մլն դրամով՝ 31,6%1: 

Այնուամենայնիվ, համավարակն արմատապես չփոխեց բանկային ոլոր-
տի զարգացման ուղղությունը։ ՀՀ բանկերն արդեն իսկ անցում էին կատարել 
թվային տեխնոլոգիաներին, իսկ համավարակն ուղղակի արագացրեց այդ 
գործընթացը։ ՀՀ բանկային շուկան բավականին մրցակցային է։ Բանկային 
ակտիվների և վարկերի համապատասխանաբար 56 %–ը և 60,6%–ը բաժին 
են ընկնում 5 խոշորագույն բանկերին, որոնցից առաջատարը Ամերիաբանկն 
է, որին է պատկանում ընդհանուր բանկային համակարգի ակտիվների 14,8 
%–ը2։ Բանկն արդեն իսկ ընդլայնել է թվայնացման ծավալները` դառնալով 
հեռահար բանկային ծառայություններ մատուցող առաջատար բանկերից մե-
կը: Բանկում հնարավորինս ավտոմատացվել են բոլոր գործընթացները, ներ-
դրվել է սպասարկման բազմաֆունկցիոնալ հարթակ` թվային լուծումների 
լայն կիրառմամբ։ Ապագայում նախատեվսում է իրականացնել մի շարք նա-
խագծեր, որոնք մեծապես կնպաստեն թվային կապուղիների ընդլայնմանը։ 
Նախատեսվում է նաև վճարման նոր տեխնոլոգիաների կիրառում, որոնք 
նպատակ ունեն ավելացնել թվայնացման ծավալները, ինչն էլ իր հերթին 
կհանգեցնի բնակչության փորձառության բարելավմանն ու կձևավորեն նոր 
սովորություններ։ Իսկ ահա մտածողության փոփոխությանը կարելի է հասնել 
ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզկենտրոններում մասնագիտական խմբե-
րի ձևավորմաբ, որոնք, շրջելով մարդաշատ կոլեկտիվներով, կփորձեն փո-
խել հայ ժողովրդի մտածողությունը3։ Յունիբանկը, չլինելով ակտիվների 
մեծությամբ առաջատար բանկերի հնգյակում, արդեն մեկ տարի է ներդրել է 
արհեստական բանականության տեխնոլոգիան4։ Արհեստական բանականու-
թյան տեխնոլոգիան հնարավորություն է տալիս ավելի արագ և որակյալ մշա-
կել մեծ ծավալի տեղեկատվություն, վերլուծել հաճախորդների տվյալները և 
ավելի մեծ ճշգրտությամբ կառուցել նրանց պրոֆիլը: Արդյունքում բանկը, 
խնայելով ժամանակը և միջոցները, կարողացել է ավելի կատարելագործել 
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վարկերի գծով որոշումների ընդունման գործընթացը, բարձրացնել ռիսկերի 
գնահատման որակը և բարելավել բարեխիղճ հաճախորդների սպասար-
կումը՝ նրանց առաջարկելով վարկավորման ավելի լավ պայմաններ: 

Եզրակացություններ 
Այսպիսով, բանկային համակարգում տիրող իրավիճակից, վերոնշյալ 

բանկերի օրինակներից ելնելով, կարելի է փաստել, բանկերը արդյունավետ 
անցում կատարեցին հեռավար աշխատանքային ձևաչափին։ Արդյունքում 
հայտնաբերել ենք հիմնական գործոններ, որոնք օգնել են շարունակել ար-
դյունավետ գործել նոր իրականության մեջ։ Այդ գործոնները վերաբերում են 
ինչպես բանկերի ներքին գործառնական միջավայրին, այնպես էլ արտաքին 
միջավայրին։ Ներքին գործոններից առավել հատկանշական են. 

Հաճախորդների հետ փոխգործակցության բարձր մակարդակը,  
Բանկերում թվային տեխնոլոգիաների ներդրվածության բարձր մա-

կարդակը։ 

Իսկ արտաքին գործոններից ամենանշանակալին կառավարության ծը-
րագրերին բանկերի մասնակցության հանգամանքն է, որով որպես գործա-
տուներ, աջակցում էին տնտեսական գործունեությանը։ Ամփոփելով կարելի է 
եզրակացնել, որ բանկերն իրենց գործունեությունն արդյունավետորեն շարու-
նակելու նպատակով պետք է կարողանան ճիշտ գնահատել ստեղծված իրա-
վիճակի դրական և բացասական կողմերն ու շարունակեն վերանայել ու վե-
րափոխել իրենց գործունեությունը։ Հաշվի առնելով միջազգային բանկերի 
փորձն առավել նպատակահարմար է զարգացնել թվային սպասարկումն ու 
ներդրումներն ուղղել նորարարական տեխնոլոգիաների մշակմանն ու զար-
գացմանը։ Կիրառելով նորարարական տեխնոլոգիաներ, կարելի է հնարա-
վորինս արդյունավետ կերպով կազմակերպել երկու կողմերի (բանկ–հաճա-
խորդներ) միջև հաղորդակցությունը։ Միաժամանակ, չկրճատելով մասնա-
ճյուղային ցանցը պետք է ձգտել անցում կատարել ինքնասպասարկման բար-
ձըր մակարդակով մասնաճյուղերին` ներդնելով որակյալ ծառայությունների 
դիմաց վճարելու գործիքակազմը։ 
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Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Տաթևիկ ՇԱՀԻՆՅԱՆ 

COVID-19-ի ազդեցությունը ՀՀ բանկային համակարգի վրա 

Բանալի բառեր. համավարակ, բանկային համակարգ, թվային տեխնոլոգիաներ, 
հեռավար բանկային ծառայություններ, անկանխիկ գործարքներ 
 

Նախորդ տարին հերթական փորձություններ էր նախապատրաստել ՀՀ 
բանկային համակարգի համար: Ընդհանուր առմամբ, պարզվեց, որ բանկե-
րը շատ ավելի պատրաստված էին ժամանակի մարտահրավերներին։ Իրա-
վիճակով պայմանավորված էականորեն փոխվեցին նաև բնակչության պա-
հանջմունքներն ու սովորությունները։ Համավարակն ուղղակի լրացուցիչ խը-
թան հանդիսացավ բանկերում թվայնացման մակարդակի բարձրացման, 
բանկային ծառայությունները նոր պայմաններին հարմարեցնելու ու փոխա-
կերպելու համար։ Հոդվածում ներկայացվել է ՀՀ բանկային համակարգում 
տիրող իրավիճակը համավարակից ի վեր։ Ուսումնասիրվել են բանկերում 
ներդրված հեռավար սպասարկման գործիքակազմերը։  

 : ,  ,  ,  
 ,  .  

 

Key words: Pandemic, banking system, digital technologies, remote banking services, non-cash 
transactions. 
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ՈՉ ՖՈՐՄԱԼ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Էրիկա ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի ասպիրանտ 
 

Բանալի բառեր. զբաղվածություն, ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, աշխատունակ 
բնակչություն, տնտեսություն 

 
Ներածություն 
Ներկայումս ստեղծվել է մի իրավիճակ, երբ փաստացի գործունեություն 

իրականացնող որոշակի թվով քաղաքացիներ գործատուի հետ աշխատան-
քային կամ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մեջ չեն մտնում: 
Գաղտնիք չէ, որ որոշ գործատուներ հարկային և այլ պարտադիր վճարներից 
խուսափելու և խնայելու նպատակով, ընդունելով աշխատողին չեն ձևակեր-
պում աշխատանքային հարաբերություններ: Եվ շատ աշխատողներ նախըն-
տըրում են աշխատել առանց պաշտոնական ձևակերպման: Այստեղ հարց է 
առաջանում թե ինչու են աշխատակիցները համաձայնում լինել ոչ ֆորմալ 
զբաղվածներ: Դա հիմնականում պայմանավորված է մի շարք հանգամանք-
ներով. պայմանագրային ձևով աշխատանքի ընդունվելու անկարողությունը, 
որի պատճառ կարող է լինել մեծ մրցակցությունը, ճկուն աշխատանքային 
գրաֆիկը, լրացուցիչ եկամուտ ստանալու հնարավորությունը: Թեման ար-
դիական է, քանի որ  ՀՀ-ում պաշտոնական վիճակագրությունը փաստում է, 
որ  ոչ ֆորմալ զբաղվածության մակարդակը բավականին բարձր է:  

Գրականության ակնարկ 
Գոյություն  ունեն ոչ ֆորմալ զբաղվածության վերաբերյալ երկու հիմնա-

կան մոտեցումներ՝ արտադրական և օրինական: Արտադրական մոտեցումը 
հիմնված է բրիտանացի սոցիոլոգ Կ. Հարտի գիտական աշխատանքների վը-
րա: Նրա կարծիքով. ՛՛Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը-զարգացող երկրների քա-
ղաքային աղքատ բնակիչներին բնորոշ պարզունակ և բազմազան ինքնա-
զբաղվածությունն է՛՛1: Կ.Հարտը ուսումնասիրում էր աշխատաշուկան. Աղ-
քատներին, միգրանտներին, ոչ հմուտ աշխատողներին: Նրանց համար ինք-
նազբաղվածությունը ծառայում էր որպես գործազրկության այլընտրանք, քա-
նի որ պաշտոնական աշխատաշուկան նրանց առաջարկելու ոչինչ չուներ: 
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Հաջորդ մոտեցումը օրինականն է՝ հիմնված պերուացի տնտեսագետ Հեր-
նանդո դու Սոտոյի գիտական աշխատանքների վրա: Այս մոտեցումը սահ-
մանվում է այն առումով, թե որքանով են իրավաբանական և ֆիզիկական 
անձինք հետևում սահմանված կանոններին և կանոնակարգերին: Այլ կերպ 
ասած, աշխատանքների դասակարգումը ֆորմալ կամ ոչ ֆորմալի կախված է 
գործող կարգավորման ռեժիմից:  մոտեցման կողմնակիցները կարծում 
են, որ ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը ծանր բեռ չէ հասարակության համար, 
այլ, ընդհակառակը, զարգացման հիմքն է1: Տնտեսագիտական գրականու-
թյան մեջ «ստվերային տնտեսություն» կամ «ոչ ֆորմալ զբաղվածություն» 
հասկացությունների տարբեր բնորոշումներ կան: Առավել ընդունված է այն 
որ ստվերային տնտեսությունը չգրանցված տնտեսական գործունեությունն է, 
որն ընդգրկում է վիճակագրության հաշվի չառած և չհարկվող տնտեսական, 
հակաօրինական, թաքցվող տնտեսական գործունեությունը: 

Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը դիտարկվող ժամանակահատվածում ոչ 
ֆորմալ աշխատատեղերի հանրագումարն է, անկախ այն հանգամանքից 
եղել են դրանք ֆորմալ, թե ոչ ֆորմալ հատվածի կազմակերպություններում 
կամ տնային տնտեսություններում: Ոչ ֆորմալ զբաղվածության մեջ ներառ-
վում են. գործատուի հետ բանավոր համաձայնությամբ վարձու աշխատող-
ները, չգրանցված կազմակերպությունների սեփականատեր գործատուները և 
ինքնազբաղվածները, առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի ան-
դամները և չգրանցված արտադրական կոոպերատիվների անդամները2: Ոչ 
ֆորմալ զբաղվածներ են համարվում նաև տնային տնտեսությունում բացա-
ռապես սեփական վերջնական սպառման համար ապրանք արտադրող ա-
ռանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամները, եթե արտադըր-
ված արտադրանքը նշանակալի մասնաբաժին է ունեցել տնային տնտեսու-
թյան ընդհանուր սպառման մեջ3: Ոչ ֆորմալ զբաղվածության վերլուծությունը 
հիմնված է աշխատատեղերի թվի և ոչ թե անձանց թվաքանակի վրա: Հետե-
վաբար, ընդամենը զբաղվածությունն ըստ աշխատանքի բնույթի (ֆորմալ, ոչ 
ֆորմալ) կլինի ավելի մեծ, քան զբաղվածների թվաքանակը4:  
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Հետազոտության մեթոդաբանություն 
Հետազոտությունն առավել ամբողջական դարձնելու նպատակով  կի-

րառվել են համեմատության, վերլուծության մեթոդները: Հոդվածի համար 
տեսական, տեղեկատվական և մեթոդաբանական հիմք են ծառայել  ՀՀ  պե-
տական մարմինների հաշվետվությունները, ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
տվյալները, մասնավորապես. Աշխատանքի շուկան ՀՀ-ում 2020թ., Աշխա-
տանքի միջազգային կազմակերպության հրապարակած մի շարք զեկույցներ: 

Վերլուծություն 

Ինչպես վկայում են ՀՀ ՎԿ տվյալները, ըստ տնային տնտեսություննե-
րում աշխատուժի ընտրանքային հետազոտության արդյունքների 2015թ. զը-
բաղվածների 47.7 տոկոսը տնտեսական գործունեությունն իրականացրել է 
բացառապես տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածում, որտեղ 
կազմել է շուրջ 526.3  հազ. մարդ, այդ թվում դրանց գերակշիռ մասը 401.5 
հազ. մարդ (76%) զբաղված էր գյուղատնտեսական գործունեությամբ, իսկ 
124.8 հազ. մարդ (24%)՝ ոչ գյուղատնտեսական գործունեությամբ1:   
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Գծապատկեր 1. Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը ՀՀ-ում 2015-2019թթ.,% 

 

2016թ. զբաղվածների 46.4%-ն է տնտեսական գործունեություն իրակա-
նացրել տնտեսության ոչ ֆորմալ հատվածում, որտեղ զբաղվածությունը կազ-
մել է 485.4 հազար մարդ, որից 363.3 հազար մարդ (74.8%) զբաղված է եղել 
գյուղատնտեսական գործունեությամբ, իսկ 122 հազար մարդ (25.2%)՝ ոչ գյու-
ղատնտեսական: Իսկ 2019թ. ոչ ֆորմալ հատվածում զբաղվածների թիվը նա-
խորդ տարվա համեմատ նվազել է 8.7%-ով և կազմել է 403.5 հազ. մարդ, 
որից 259,4 հազ. մարդ (64.3 %)-ը զբաղված է եղել գյուղատնտեսությամբ: 
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Գյուղատնտեսության ոլորտում աշխատանքը հիմնականում ոչ ֆորմալ է, 
զբաղվածությունը խոցելի է, քանի որ այս ոլորտում զբաղվածների մեծ մա-սն 
ինքնազբաղված է, ինչը ենթադրում է, որ աշխատանքը ժամանակավոր 
բնույթ է կրում, ու սոցիալական ապահովության որևէ միջոց երաշխավորված 
չէ: Գյուղատնտեսությունը ոչ ֆորմալ զբաղվածության ամենամեծ մասնաբա-
ժին է կազմում, որը աշխարհում գնահատվում է ավելի քան 90 տոկոս: 

Աղյուսակ 1. Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունն ըստ տնտեսական գործունեության, 
հազար մարդ 

 Ընդամենը Տղամարդ Կին 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Ընդամենը 441,8 403,4 261,9 239,4 179,9 163,9 
Գյուղատնտեսական 289,6 259,3 154,9 139,3 134,7 120,0 

Ոչ գյուղատնտեսական 152,2 144,0 107,0 100,1 45,2 43,9 
Արդյունաբերություն 23,4 20,6 13,9 11,3 9,5 9,3 

Շինարարություն 31,2 34,5 31,0 34,4 0,2 0,1 
Ծառայություններ 97,6 89,0 62,1 54,4 35,5 34,6 

Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակ 1-ից, ոչ գյուղատնտեսական հատվա-
ծում մեծ քանակով ոչ ֆորմալ զբաղվածներ արձանագրվել են ծառայություն-
ների ոլորտում: Սակայն 2019թ. այս ցուցանիշը նվազել է նախորդ տարվա 
նկատմամբ 8.8%-ով: 2019թ. ոչ ֆորմալ զբաղվածների աճ է նկատվել շինա-
րարության ոլորտում 9.6%-ով: Նկատելի է նաև, որ ոչ ֆորմալ զբաղվածու-
թյունն ավելի տարածված է տղամարդկանց շրջանում: 

Գծապատկեր 2. Ոչ ֆորմալ զբաղվածությունն ՀՀ-ում ըստ սեռի 2015-
2019թթ., հազար մարդ 
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Գծապատկերից տեսնում ենք, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվա-
ծում ոչ ֆորմալ զբաղվածների մեջ տղամարդկանց տեսակարար կշիռը մեծ է 
եղել: 2019թ. ոչ ֆորմալ զբաղվածների 59.4 %-ը եղել են տղամարդիկ: Աղյու-
սակ 2-ում ներկայացված են 2020թ. համար հասանելի մի շարք երկրների ոչ 
ֆորմալ զբաղվածության ցուցանիշները:  

Աղյուսակ 2. Ոչ ֆորմալ զբաղվածության ցուցանիշները աշխարհում1 

 Տղամարդ Կին Գյուղատնտեսական Ոչ գյուղատնտեսական 

Բրազիլիա 22433,5 17486,4 6246,0 33673,8 
Վրաստան 311,5 181,4 492,9 240,4 

Չիլի 1129,6 821,6 204,1 1735,8 
Սերբիա 261,8 229,8 189,0 302,6 

Մոնղոլիա 284,2 197,2 271,5 209,8 
 

Տվյալները փաստում են, որ աշխարհի մի շարք երկրներում նույնպես ոչ 
ֆորմալ զբաղվածների գերակշռող մասը տղամարդիկ են: Ոչ ֆորմալ զբաղ-
վածության տարածման վրա ազդող ամենակարևոր գործոններից մեկը կըր-
թական մակարդակն է: Ընդհանուր առմամբ, որքան բարձր է կրթական մա-
կարդակը, այնքան ցածր է ոչ ֆորմալ զբաղվածության մակարդակը: Միջնա-
կարգ կրթությամբ մարդիկ ավելի քիչ հավանական է, որ աշխատեն ոչ ֆոր-
մալ զբաղվածության մեջ, քան այն աշխատողները, ովքեր կրթություն չունեն: 

Գյուղական բնակավայրերում ապրող մարդիկ գրեթե երկու անգամ ա-
վելի հավանական է, որ ոչ պաշտոնապես աշխատեն, քան քաղաքաբնակնե-
րը: Կարևոր է նշել այն, որ ոչ բոլոր են համարվում աղքատ, ովքեր աշխա-
տում են ոչ ֆորմալ տնտեսությունում, սակայն աղքատությունը կարելի է  ոչ 
ֆորմալ զբաղվածության պատճառ և հետևանք համարել: Թերզբաղվածու-
թյան և ոչ մշտական զբաղվածության երևույթը առավել տարածված է երի-
տասարդների շրջանում, որը հիմնականում արդյունք է երիտասարդների զը-
բաղվածության ճյուղային կառուցվածքի: Երիտասարդների զգալի հատվածը 
կենտրոնացված է առևտրի, շինարարության և գյուղատնտեսության ոլորտ-
ներում։ Թերզբաղվածությունը բացատրվում է նաև այն հանգամանքով, որ 
երիտասարդների մի մասը աշխատում է սովորելուն զուգահեռ: Բացի դրա-
նից աշխատատեղերի սակավության պատճառով շատ հաճախ երիտասարդ-
ները հայտվում են ոչ ֆորմալ դաշտում: Երիտասարդների 38.3%-ը գործում է 
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ոչ ֆորմալ դաշտում (12.4%-ը՝ բացառապես սեփական սպառման համար 
արտադրողներ են)1: Անդրադառնալով երիտասարդների ոչ ֆորմալ զբաղվա-
ծությանը, պետք է նշել, որ հիմնականում մասնագիտություն և աշխատան-
քային փորձ չունենալը հանգեցնում է նրան, որ երիտասարդները առավել 
հաճախ են հայտնվում ոչ ֆորմալ դաշտում, քան մեծահասակները: Որպես 
հետևանք այս երևույթը բացասաբար է անդրադառնում  ոչ միայն աշխատա-
վարձի չափի, պաշտպանվածության, այլ նաև ֆորմալ աշխատանքային ստա-
ժի բացակայության պատճառով երիտասարդների հետագա առաջխաղաց-
ման վրա, միաժամանակ մեծացնելով նաև  հետագայում գործազուրկ դառ-
նալու ռիսկը: Սակայն վերջին տարիներին նկատելիորեն անցում է կատարվել 
ոչ ֆորմալ դաշտից ֆորմալին, ինչի մասին վկայում է ՀՀ ՎԿ-ի կողմից ար-
ձանագրված ցուցանիշները: Եթե 2014թ. զբաղված երիտասարդների 46.7%-ն 
էր աշխատում ոչ ֆորմալ դաշտում, ապա 2017թ.՝ 38.3%-ը: Պատճառը հիմ-
նականում գյուղատնտեսության ոլորտում երիտասարդների  զբաղվածության 
զգալի նվազումն է: 

Եզրակացություններ 
Ոչ ֆորմալ զբաղվածների առկայությունը կազմակերպություններում ձե-

ռընտու է թվում, քանի որ այն հանգեցնում է ծախսերի կրճատմանը և շահույ-
թի ավելացմանը: Սակայն պետք է հաշվի առնվի այն փաստը, որ կարող են 
կիրառվել պատժամիջոցներ, որոնց ազդեցությունը կարող է էլ ավելի բացա-
սական լինել: Աշխատանքային հարաբերությունների օրինականացումն այ-
սօր առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում, քանի որ այն նշանակալի 
աղբյուր է բյուջեի եկամուտները համալրելու համար: Բյուջեի ոչ բավարար 
ֆինանասական միջոցները հանգեցնում են աշխատավարձի բարձրացման և 
աշխատողների իրավունքների հնարավորության սահմանափակմանը: Այս-
պիսով՝ ոչ ֆորմալ զբաղվածության կրճատման կամ վերացման համար պե-
տության կողմից պետք է մշակվի հատուկ քաղաքականություն  ուղղված ի-
րավական դաշտի կատարելագործմանը և հարկային համակարգի բարելավ-
մանը: Անրհաժեշտ է, որ ստեղծվեն միջգերատեսչական հանձնաժողովներ՝ 
աշխատանքները համակարգելու և իրավիճակը վերահսկելու համար: 
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Էրիկա ԿԻՐԱԿՈՍՅԱՆ 

Ոչ ֆորմալ զբաղվածության միտումները ՀՀ-ում 

Բանալի բառեր. զբաղվածություն, ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, աշխատունակ 
բնակչություն, տնտեսություն 
 

Ժամանակակից պայմաններում կարևորագույն խնդիր է հանդիսանում  բը-
նակչության արդյունավետ զբաղվածության ապահովումը: Ոչ ֆորմալ զբաղ-
վածությունը ոչ ցանկալի երևույթ է և դրա կրճատումը ցանկացած երկրի 
տնտեսության կարգավորման կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկն է 
հանդիսանում: Ոչ ֆորմալ զբաղվածության առաջացման հիմնական պատ-
ճառ են հանդիսանում բարձր գործազրկությունը, էժան աշխատուժի առկա-
յությունը, հարկերից խուսափումը: Աշխարհի աշխատունակ բնակչության 60 
տոկոսը (2 միլիարդ մարդ) զբաղված է ոչ ֆորմալ տնտեսությունում:  Ամենից 
հաճախ այդ մարդիկ զրկված են սոցիալական պաշտպանությունից, աշխա-
տանքային պատշաճ պայմաններից և իրավունքներից: 
 

 . ,  ,  , 
 

Key words. employment, informal employment, able-bodied population, economy 
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ԱՌՑԱՆՑ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐՈՒՄ ՎԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՆՈՐ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ ԵՎ ԱՅՆ 

ԱԿՏԻՎԱՑՆԵԼՈՒ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԸ 
 

Սմբատ ԴԱՎԹՅԱՆ 

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարանի հայցորդ 
 

Բանալի բառեր՝ «P2P» «հավասարից հավասարին» վարկավորում («Peer-to-peer»),  
«P2P» վարկային հարթակ, ֆինտեխ, ներդրումների դիվերսիֆիկացում, ակտիվների՝ 

եկամտաբերություն, անվտանգություն, մատչելիություն, իրացվելիություն 
   

Ներածություն 

ՀՀ ֆինանսական շուկայի կապիտալի (կամ ֆոնդային) հատվածը ՀՀ-
ում լիարժեք չի կայացել, ինչը տնտեսության իրական հատվածի զարգացման 
խիստ սահմանափակումներից է: Մինչդեռ, 21-րդ դարում հեռահաղորդակ-
ցությունն ու թվային տեխնոլոգիաները առաջ են բերել բոլորովին նոր հնա-
րավորություններ, այդ թվում՝ ֆինանսական շուկայում: Դրանցից է առցանց 
(ինտերնետային) հարթակներում իրականացվող «P2P» վարկավորումը: Հա-
մացանցի հարթակներում յուրաքանչյուր ոք կարող է գրավիչ տոկոսներով 
փող վերցնել բոլորովին անծանոթ մարդկանցից: Այդ տիպի գործարքները 
անվանում են «P2P» վարկավորում, որը նշանակում է «հավասարից հավա-
սարին» (Peer-to-peer):  

Մեթոդաբանություն 
Ուսումնասիրության մեթոդաբանությունը հիմնված է միջազգային կա-

ռույցների տեղեկատվական աղբյուրների, մասնագիտական մոտեցումների և 
սկզբունքների վրա: Մասնավորապես, Եվրոպայում այս ձևաչափը ընդունված 
է անվանել նաև պարտքի կրաուդֆանդինգ: Եվրահանձնաժողովի պաշտո-
նական կայքում «Peer-to-peer» վարկավորումը (նաև՝ debt-based crowdfun-
ding) սահմանվում է որպես բանկային վարկի ուղղակի այլընտրանք, այն 
տարբերությամբ, որ մեկ աղբյուրից փոխառություն ստանալու փոխարեն 
վարկառուն կարող է ուղղակիորեն վարկ վերցնել տասնյակ և երբեմն հար-
յուրավոր անձանցից1: Առցանց տեխնոլոգիաները թույլ են տվել անհամեմատ 
պարզեցնել վարկավորման գործընթացը և բարձրացնել դրա հասանելիու-
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թյունը վարկառուների համար: «P2P» կառուցակարգը ենթադրում է, որ կող-
մերից յուրաքանչյուրը կարող է նախաձեռնել գործարքը, ունենալով հավա-
սար պատասխանատվություն: Բովանդակային առումով «P2P»-ին որոշակիո-
րեն շփոթեցնող տերմին է, քանի որ այն, ըստ էության, բացառում է կենտ-
րոնական համակարգի առկայութնունը (որպես կարգավորող և վերահսկող), 
մինչդեռ «peer-to-peer» վարկավորումը գործնականում երկու օգտվողների 
համար պահանջվում է երրորդ հարթակ (կամ համակարգիչ), որը  մոդերա-
ցիա է անում ու վերահսկում է գործընթացը:  

Գրականության ակնարկ 
«P2P» առաջին հարթակը հայտնվել է 2005 թ. Մեծ Բրիտանիայում «Zo-

pa» (Zone of Possible Agreement) անվամբ և այն շարունակում է մնալ այդ երկ-
րի ամենամեծ «P2P» հարթակը. ավելի քան 500 հազ. հաճախորդներ և ավե-
լի քան 469 մլն. ֆունտ ստերլինգ տրամադրված վարկեր: Մեկ տարի անց 
ԱՄՆ-ում հայտնվեցին «P2P» վարկավորման շուկայի ևս երկու խաղացողներ՝ 
«Prosper» և «Lending Club»1: Հենց այս ժամանակներում են ի հայտ եկել ա-
ռաջին ուսումնասիրությունները, որոնք առնչվում են ուսումնասիրվող խնդիր-
ներին: Ներկայում «P2P» ռեսուրսների հաճախորդները հասնում են տասնյակ 
հազարների, ընդ որում, դրանք բոլորը տարբեր երկրների քաղաքացիներ են: 
ԱՄՆ-ում, որպես կանոն, «P2P» վարկավորումը օգտագործվում է նախկինում 
վերցված բանկային վարկերի վերաֆինանսավորման համար, չնայած որ 
դրանց նպատակները կարող են լինել շատ տարբեր: Սկզբնական շրջանում 
P2P» վարկավորումը բնութագրվում էր որպես «անցողիկ», կամ ստվերային 
նորաթուխ սեկտոր: Տասնհինգ տարի անց ամբողջ աշխարհում միլիարդա-
վոր դոլարներների վարկավորում է իրականացվում «P2P» հարյուրավոր 
հարթակներում: Այսօր այդ վարկավորումը որակվում է որպես նորարարա-
կան, «պայթեցնող», խաղի կանոնները փոխող ու նմանատիպ ածականնե-
րով, որը աննախադեպ բում է առաջացրել: «P2P» վարկային հարթակը, ըստ 
էության,  դասական ֆինանսական միջնորդ չէ (ինչպիսին բանկն է), քանի որ 
«P2P» հարթակը միջոցներ չի ներգրավում և դրանք իր անունից չի տեղա-
բաշխում (վարկավորում), այն ուղղակի մի վայր է որտեղ անմիջապես գոր-
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ծարքի մեջ են մտնում վարկառուն ու վարկատուն: Ստորև, ելնելով միջազ-
գային շուկայի միտումներից, հիմնավորվում է այն հիփոթեզը, որ «P2P» վար-
կավորումը կարող է վերածվել ՀՀ կապիտալի (կամ ֆոնդային) շուկայում 
բաժնետոմսերի այլընտրանքային ներդրումների հարթակի, հատկապես փո-
քըր և սկսնակ ներդրողների համար: Միանգամից նշենք, որ ՀՀ-ում դեռևս 
«P2P»  հարթակներ չեն գործում: Հարկ է նշել, որ ներդրումների ռազմավա-
րության առումով այդ երկու տիպի ակտիվները բոլորովին տարբեր ներդրու-
մային ակտիվների դասերում են և ունեն կտրուկ տարբերություններ, այդ 
թվում՝ բիզնես մոտիվացիայի, իրականացման ընթացակարգերի, պատմա-
կան հետագծի, օրենսդրական կանոնակարգումների առումով և  միմյանց 
հետ որևէ կերպ փոխկապակցված (կամ կորելացված) չեն: Ըստ այդմ, «P2P» 
հարթակները կարող են այլընտրանք հանդիսանալ  արդյունավետ ներդրու-
մային ռազմավարություն կառուցելու համար: Ներդրումային  պորտֆելի բար-
ձըր կայունության առումով ողջամիտ կլինի երկարաժամկետ ներդրումները 
միաժամանակ կատարել ֆոնդային բորսայում՝ բաժնետոմսերում և «P2P» եր-
կարաժամկետ վարկերում: Սկսնակ կամ փոքր ներդրողների համար այն կը-
լուծի ներդրումային սեփական պորտֆելի դիվերսիֆիկացման խնդիրը: Ըստ 
այդմ, ակտիվների կարևոր հայտանիշների` եկամտաբերության, ապահովու-
թյան, կիրարկման մատչելիության, իրացվելիության, անկայունության (vola-
tility) հիմքով հարկ է բացահայտել «P2P» վարկերի հարաբերական առավե-
լությունները բաժնետոմսերում ներդրումների նկատմամբ: 

Վերլուծություն 
Հայտնի է, որ բաժնետոմսերում ներդրումները հնարավորություն են 

տալիս դառնալ ընկերության բաժնետեր (բաժնեմաս ունենալ ընկերության 
սեփական կապիտալում), իսկ ներդրման հատույցը ակնկալվում է ստանալ 
ընկերության կողմից շահաբաժիններից և բաժնետոմսերի արժեքի հնարա-
վոր բարձրացումից (երկրորդային շուկայում) դրանց նոմինալ արժեքի նկատ-
մամբ (և հակառակը վնաս դրանց նվազումից): Ներդրումները «P2P» վարկե-
րում, որպես կանոն, իրականացվում են էլեկտրոնային մասնագիտացված 
հարթակներում՝ վարկառուի հետ վարկային պայմանագրի կնքումով, որն ու-
ղեկցվում է այդ հարթակի կազմակերպչի որոշակի աջակցության կառուցա-
կարգերով: Ըստ այդմ, «P2P» հարթակում ներդրում կատարողը առանց միջ-
նորդության՝ ուղղակի դառնում է պահանջատեր կողմ  վարկառուի նկատ-
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մամբ: Ակտիվի եկամտաբերության առումով պետք է նկատել, որ բաժնետոմ-
սերն ու «P2P» վարկերը բավականաչափ տարբերվում են: Բաժնետոմսերից 
եկամտաբերությունը (շահաբաժիններից և կամ ընկերության արժեքի և ըստ 
այդ բաժնետոմսերի գնի աճը) բարդ կանխատեսելի է: Բաժնետոմսերի ար-
ժեքի անկման դեպքում, դրանց վերականգման հավանականությունը խիստ 
անորոշ է, իսկ  իրացումը երկրորդային շուկայում առաջացնում է վնաս:  

Ընկերության նկատմամբ բաժնետերը հանդիսանում է վերջին ատյանի 
պահանջատեր, ըստ այդմ, ընկերության բոլոր պարտատերերի պահանջների 
կատարումից հետո միայն կբավավարվեն բաժնետերերի նկատմամբ պա-
հանջները: «P2P» վարկերում ներդրումներ կատարելով «P2P» վարկերից 
հասույթը վաստակում են տոկոսային եկամուտների տեսքով: «P2P» վարկերի 
եկամտաբերությունը հիմնականում կանխատեսելի է: «P2P» հարթակի վար-
կատուն  վարկառուի նկատմամբ դառնում է առաջի ատյանի պահանջատեր, 
քանի որ միջազգային օրենսդրական պրակտիկան վկայում է, որ  սնանկու-
թյան դեպքում առաջնահերթ բավարարվում են սնանկ ճանաչվող անձին 
վարկավորող անձի պարտավորությունները:  

Վարկն ունի չվերադարձման (կամ դեֆոլտի) հավանականություն, ըստ 
այդմ վարկի եկամտաբերությունը մեծապես կախված է պարտքը վերադարձ-
նելու վարկատուի կարողությունից: Պարտքի վերականգնման հավանակա-
նությունը մեծ է, եթե վարկը ապահովված է, այդ թվում՝ գրավադրված գույ-
քային կամ այլ ակտիվներով ու երաշխիքներով: Խնդրահարույց և չապահով-
ված վարկային պարտավորությունների ամբողջությամբ վերականգնման հը-
նարավորությունները, որպես կանոն, դրանք խիստ ցածր են: Միջազգային 
պրակտիկայում բաժնետոմսերը պոտենցիալ կարող են ապահովել ավելի 
բարձր եկամտաբերություն, երբեմն ավելի 20 տոկոսից ավելի, մինչդեռ 
«P2P» վարկերի եկամտաբերությունը կազմում է տարեկան 11-12 տոկոս 
(զարգացած շուկաներում): Հարկ է նկատել, որ ակտիվի վերադարձի կամ 
կորստի հնարավորություն երկու դեպքում էլ կախված է կիրառվող ռիսկերի 
կանխարգելիչ գործիքակազմից: Բաժնետոմսերի դեպքում դրանք են՝ պարտ-
ֆելային դիվերսիֆիկացված ներդրումները, «P2P» վարկերի դեպքում առաջ-
նահերթ վարկի ապահովումն ու վարկառուի վարկունակության ճշգրիտ գնա-
հատումն է: Ակտիվների կարևոր բնութագրիչներից է դրանց գների անկայու-
նությունը կամ փոփոխականությունը (Volatility): Բաժնետոմսերի դեպքում դը-
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րանց գնի վրա կարող են ազդել բազմաթիվ գործոններ, օրինակ՝ տնտեսա-
կան իրավիճակը, հասարակության մոտեցումներն ու սպասումները, քաղա-
քական զարգացումները, երկրի տնտեսական քաղաքականության փոփոխու-
թյունները, ճգնաժամերը: Ֆոնդային շուկան իր էությամբ շատ անկայուն է, 
ինչը մեծացնում է ինչպես եկամտաբերության, այնպես էլ կորուստների հնա-
րավորությունները: «P2P» վարկերը որպես այդպիսին չեն դասվում անկայուն 
(Volatility) ակտիվների դասին: Դրանց եկամտաբերությունը որոշվում է վար-
կավորման ժամանակ և կախված է վարկառուի կողմից վարկը սպասարկելու 
և նաև վարկատուի կողմից պարտքը գանձելու կարողությունից: «P2P» վար-
կերի եկամտաբերությունը առավել կանխատեսելի է նորմալ շուկայական 
պայմաններում: «P2P» վարկերի վրա ազդող առավել ազդեցիկ արտաքին 
գործոններից են հիմնականում ֆինանսական շուկաների տատանումները և 
դրանց կարգավորումների փոփոխությունները: Մակրոտնտեսական, աշ-
խարհաքաղաքական իրադարձությունները «P2P» վարկերի վրա այդքան մեծ 
ազդեցություն չեն թողնում, և դրանք բորսայում շրջանառվող բաժնետոմսերի 
համեմատ նվազ անկայուն են: Ի դեպ, հարկ է նկատել, որ ՀՀ-ի հետպատե-
րազմյան անկայուն իրավիճակում արտաքին ազդեցության գործոնները ավե-
լի են ընդարձակվել ու խորացվել: Խնդրի առումով կարևոր է նաև երկու ակ-
տիվների պաշտպանության վրա ազդող գործոնների համեմատությունը: 
Ֆոնդային բորսան և բաժետոմսերում ներդրումները ինստիտուցիոնալ առու-
մով 200 տարուց ավելի կարգավորվում են որոշակի սկզբունքներով ու չափո-
րոշիչներով և դրանց կարգավորման կանոնները դարձել են ունիվերսալ:  

«P2P» հարթակներում ներդրումների համար կարևոր գործոններից է 
հաշվետվողականությունը, խաբեություններից ու կեղծիքներից պաշտպանու-
թյան ուղղված կարգավորումները: «P2P» վարկերի կարգավորումը ներկայում 
կատարվում է ոչ թե գլոբալ, այլ ազգային մակարդակով, չկան դրա ունիվեր-
սալ կանոններ («P2P» վարկավորումը ի հայտ է եկել` 10-15 տարի): Օրինակ՝ 
Մեծ Բրիտանիայում «P2P» հարթակները կարգավորվում է «Ֆինանսական 
կառավարման մարմնի կողմից (FCA- Financial Conduct Authority) կողմից, ԵՄ-
ում այն իրականացվում է կրաուդֆանդինգի (Crowdfunding) ծառայություն-
ների իրականացման եվրոպական լիցենզիայի հիման վրա, տեղական իշխա-
նությունների կողմից, Լիտվայում՝  կենտրոնական բանկի կողմից: Պաշտպա-
նական կառուցակարգերի խնդիրը հարկ է դիտարկել նաև ներդրողներին 
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մատուցվող պրոդուկտների առումով: Մասնավորապես՝ բորսայական ներ-
դրումային ֆոնդերը (ETF- Exchange-traded funds) և փոխադարձ ֆոնդերը 
(mutual funds) ունեն ներդրումային նպատակներին հասնելու միջոցներ և կո-
րուստները կանխելու ալգորիթմ ու կառուցակարգեր: Դրանք իրենց բնորոշ 
պաշտպանական կառուցակարգերով հատկապես կարևոր են անհատ ու 
սկսնակ ներդրողների համար: Ներդրողներին դրանք առաջարկում են միաս-
նական փուլում (կամ ընտրանքում) համախմբված ներդրումներ, ունեն բնույ-
թով (հատկապես փոխադարձ ֆոնդերը) պասիվ և կամ ինդեքսավորված 
ռազմավարություն միտված` ներդրվող թղթերի էտալոնային հենանշային ին-
դեքսների պահպանմանը: Այդ ձևաչափը ներդրողին առաջարկում է դիվեր-
սիֆիկացված պորտֆել՝ էտալոնային ինդեքսներով, որն ապահովում է նաև 
մասշտաբի էֆեկտ, և ֆոնդերի կառավարիչներին թույլ է տալիս նվազեցնել 
գործառնական ծախսերը: Բորսայական ներդրումային ֆոնդերը (ETF) առա-
վել հարմար են պասիվ ներդրումային քաղաքականության համար, ի հաշիվ՝ 
ներդրումների լայն  դիվերսիֆիկացման՝ տասնյակ կամ նույնիսկ հարյուրա-
վոր ընկերությունների միջև: Այս տարբերակը նաև խիստ նվազեցնում է ժա-
մանակատարությունն ու ծախսերը: Ներդրողի նախաձեռնությամբ կոնկրետ 
բաժնետոմսերում ներդրումները կարող է շատ ժամանակատար ու խնդրա-
հարույց լինել, ելնելով դրանց թերագնահատված կամ գերագնահատված 
լինելու  հանգամանքից:  

«P2P» հարթակների պաշտպանիչ մեխանիզմների առումով հարկ է 
նշել, որ սկսնակ, փոքր ներդրողների կողմից նախքան «P2P» հարթակում 
ներդրումներ կատարելը և անմիջապես փոխառուի հետ վարկային հարաբե-
րությունների մեջ մտնելը պահանջվում է ուսումնասիրել վարկառուի կառա-
վարման գործելակարգերը և վարկավորման պրակտիկան, հարթակի կողմից 
մատուցվող ծառայություններն ու տրամադրվող հնարավոր երաշիքները: 
Հարթակ մուտք գործելիս իրականացվում է վարկ ցանկացող անձի վերաբեր-
յալ տվյալների խիստ հսկողություն: Մասնավորապես՝ վարկառու անձը պետք 
է մուտքագրի հասցեն, անձնագրի, սոցիալական ապահովագրություն քարտի 
և այլ տվյալները, նշի բանկային (կամ քարտային) հաշվի համարը: Որպես 
կանոն, «P2P» հարթակում գործում է վարկառուների ստուգման ավտոմատ 
համակարգ, որը բացառում է, օրինակ` քրոնիկ գործազուրկները կամ ոչ բար-
վոք վարկային պատմություն ունեցող անձանց վարկավորման հայտերը: 
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Վարկերի դեֆոլտի ռիսկը նվազեցնելու համար վարկային բյուրոյի տվյալների 
հիման վրա յուրաքանչյուր վարկառուի ավտոմատ կերպով տրվում է վարկա-
նիշ: «P2P» հարթակները օգտագործում են նաև բանկային գործունեության 
մեջ կիրառվող վարկառուի սքորինգի գնահատման մեխանիզմները, մատու-
ցում են տրամադրված վարկերի սպասարկման, ժամկետանց պարտքերի 
հավաքագրման մեխանիզմներ: Վարկառուի վարկանիշից, գնահատված սքո-
րից է կախված նրան տրվող վարկի պայմանները: Այնուամենայնիվ, «P2P» 
հարթակները  հարյուր տոկոսանոց երաշխիքներ չեն տալիս վարկերի վերա-
դարձի առումով: Գործող միջազգային «P2P» հարթակներում վարկի չափը 
կարող է կազմել մի քանի հազար դոլար, իսկ վարկի միջին ժամկետը կազ-
մում է շուրջ 3 տարի է (կան նաև կարճաժամկետ վարկեր): Առցանց «P2P» 
հարթակի ծառայությունների համար միջնորդավճարը գանձվում է երկու կող-
մից: Միջազգային պրակտիկայում «P2P» ծառայություններ մատուցելու հա-
մար մասնագիտացված հարթակը, որպես կանոն, վարկառուից գանձում է 
միջնորդավճար՝ վարկի գումարի 2-5 տոկոսի չափով, իսկ վարկատուների 
սպասարկման համար, վարկատուից՝ տարեկան մինչև 1 տոկոսի չափով: 
«P2P» վարկային շուկայի հետագա զարգացման հետ մեկտեղ սպասվում է 
միջնորդավճարների նվազում, և միաժամանակ արտոնյալ տոկոսադրույք-
ների առաջարկներ: Նույն միտումը կդրսևորվի «P2P» հարթակները ՀՀ-ում 
ներդնելու ընթացքում: «P2P» վարկավորումը բացառելով դասական միջնոր-
դությունը, հանգեցնում է գործարքի ավելի ցածր ծախսերի և ըստ այդմ գոր-
ծարքի բոլոր մասնակիցները ստանում են ավելի բարենպաստ պայմաններ, 
քան ավանդական բանկային վարկավորման դեպքում:  

Հարկ է նկատել, որ սկսնակ ներդրողի համար ներդրումային ռազմա-
վարության կառուցումը ժամանակատար է և պահանջում է վերլուծական աշ-
խատանք՝ ներդրման լավագույն գնի ու ժամկետի կանխատեսման համար: 
Գործնականում սկսնակները հաճախ տրվում են հույզերի և էմոցիոնալ որո-
շումները գերակայում են  ռացիոնալ որոշումների նկատմամբ, արդյունքում 
նրանք կանգնում են կորուստների առջև: Առաջանում է մոնիթորինգի և դրա 
արդյունքներով  ճշգրտումների իրականացնելու անհրաժեշտությանմ, որն էլ 
կարող է ժամանակատար ու ծախսատար լինել: «P2P» հարթակներում ար-
դյունավետ գործելու համար սկսնակ ներդրողներից պահանջվում է «P2P» 
հարթակի վարկերի սպասարկման կառավարման և արդյունավետության ու-
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սումնասիրություն, մոնիթորինգի իրականացում: Ընտրված հարթակում սե-
փական պորտֆելի կանոնավոր վերահսկումը միտված է վարկային պորտֆե-
լում ժամկետանց և անահուսալի վարկերի մշտադիտարկմանը, դրանց վաղ 
հայտնաբերմանն ու իրականացվող քայլերի ճշգրտմանը և ի վերջո  կորուստ-
ների նվազմանը: «P2P» հարթակները սկսնակներ ներդրողների համար հը-
նարավորություն են ստեղծում ավտոմատացնել ներդրումային ռազմավարու-
թյունը և կրճատել ժամանակի ծախսը, եկամտաբերության դրական միտում 
ապահովել: Ներդրողի տեսանկյունից «P2P» հարթակի տարբերակի ընտրու-
թյունը առավել ժամանակատար է համեմատած բորսայական առևտրի ֆոն-
դերի (ETF) հետ, և միաժամանակ առավել նվազ ժամանակատար է սելեկտիվ 
առանձին բաժնետոմսերում ներդրումների համեմատ:  

Վերը նշված ներդրումների բոլոր տարբերակները պահանջում են ժա-
մանակի և ռեսուրսների ծախս: Մինչդեռ այստեղ գործում է նաև վարքա-
գծային տնտեսագիտության (behavioral economics) գործոնը1, թե ինչքանով է 
ներդրողը հոգեբանորեն հակված վստահել մի դեպքում՝ ֆոնդային շուկայի 
կառուցակարգերին ու գործիքներին և մյուս դեպքում՝ «P2P» հարթակին: 

Վարքագծային (կամ զգացմունքային) բաղադրիչը հաճախ որոշիչ լինում 
այս կամ այն ներդրումների դեպքում, ու հանգեցնոմ ներդրումային վատ որո-
շումների կայացմանը: Մասնավորապես՝ ֆոնդային շուկայում բածնետոմսե-
րում ներդրումների դեպքում, առկա է գրավչության հուզական կամ էմո-
ցիոնալ բռնկումը, բարձր գնի բաց թողնելու վախը (FOMO Fear of missing 
out), հաճախակի դրսևորվող խուճապային վաճառքը, իմպուլսիվ առևտուրը` 
ցածր գնով վաճառքը: «P2P» վարկերի դեպքում վարքագծային բաղադրիչի 
դրսևորումներից են վատ վարկերի կամ խաբեությունների մեջ ներդրումներ 
կատարելու վախը և մյուս կողմից ձանձրալի միատարր գործընթացը: Բոլոր 
դեպքերում զգացմունքային միտումը նվազեցնելու համար ներդրողը պետք է 
գիտակցի, որ իր փողերը որևէ ներդրման մեջ ցանկացած պահից այլևս իր 
վերահսկողությունից դուրս են: Ըստ այդմ, ներդրումային արդյունավետ որո-
շումներ կայացնելու համար պետք է ապավինել ակտիվների ռիսկերի գնա-
հատմանը: Վարքագծային առումով փոքր և հատկապես սկսնակ ներդրող-
ների համար մյուս գործոնը որևէ ներդրումային հարթակների կիրառման 
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մատչելիությունն է: «P2P» հարթակների մատչելիությունը բարձր է, պահան-
ջում է միայն գրանցման և հարթակում «նավիգացիոն» գործընթացի իրակա-
նացում: Այն բավականաչափ դյուրին է նույնիսկ սկսնակների համար, փողե-
րի լվացման դեմ պայքարի ընթացակարգերը անցնելուց և միջոցները սեփա-
կան հաշվին մուտքագրելուց հետո, ներդրողը կարող է սկսել ներդրումներ 
կատարել: Այդ գործընթացը որպես կանոն տևում է մինչև երկու օր: Հարթակ-
ների մեծ մասը ավտոմատացված է և ներդրողին առաջարկում է ներդրում-
ները վերահսկելու գործիքներ:  

Ներդրումային երկու գործիքների համեմատական առավելությունների 
վերհանման առումով չափազանց կարևոր է իրացվելիության մակարդակի 
գնահատումը: Ֆոնդային բորսայում, մասնավորապես՝ բաժնետոմսերում 
ներդրումների իրացվելիությունը խիստ տարբեր է, կախված՝ կիրառվող գոր-
ծիքակազմից և կառուցակարգերից: Մասնավորապես՝ բորսայական առևտրի 
ֆոնդերի (ETF), սպերդի կամ «տարբերության պայմանագրերի» (CFD) գոր-
ծիքները ունեն բավականաչափ բարձր իրացվելիության աստիճան, ի տար-
բերություն կոնկրետ բաժնետոսերում կատարվող ներդրումների: «P2P» հար-
թակների իրացվելիությունը կախված է վարկի տեսակից և յուրաքանչյուր 
հարթակի առաջարկած գործառույթներից և ամրագրված պայմաններից: 
Որոշ հարթակներ  առաջարկում են միջոցների դուրս բերման ակնթարթային 
տարբերակ, իսկ մյուսներն առաջարկում են այն իրականացնել երկրորդային 
շուկայում, հետևապես իրացվելիությունը երաշխավորված չէ: Այն դեպքում 
երբ «P2P» հարթակներում վարկերը ունեն բարձր վերադարձելիություն, ա-
պա ներդրողի համար միջոցները կարող են արգելափակված լինել ամիսներ 
կամ առավել երկար, մինչ դրանք հասանելի կդառնան ներդրողին:  

Հարկ է նաև նշել, որ ներդրումային ռազմավարությունը ճշգրտելու դեպ-
քում երկու դասերի երկարաժամկետ ակտիվները խնդրահարույց են իրացվե-
լիության առումով: Մինչդեռ կարճաժամկետ ներդրումների դեպքում իրացվե-
լիության տեսանկյունից կշեռքի նժարը փոխվում է դեպի «P2P» վարկավորու-
մը: Կարճաժամկետ «P2P» վարկերը բաժնետոմսերի համեմատ կանխատե-
սելի եկամտաբերություն են ապահովում, ի հաշիվ ավելի ցածր անկայունու-
թյան (volatility): Ներդրումային որոշոման վերաբերյալ կարևոր բաղադրիչնե-
րից է նաև ակտիվների նույն դասում դիվերսիֆիկացումը: Բաժնետոմսերի 
դեպքում դրա տարբերակներից են ներդրումները, օրինակ՝ բորսայական ա-
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ռևտրի ֆոնդերում (ETF) և կամ փոխադարձ ֆոնդերում (mutual fund) կամ 
ներդրումների անհատական դիվերսիֆիկացումը:  «P2P» վարկերի պորտֆե-
լի դիվերսիֆիկացման նպատակով ներդրողը իր միջոցները ներդնում է. ա) 
ապահովություն ունեցող վարկերում, բ) որոշակի տիպի վարկերում, հաշվի 
առնելով ժամկետայնությունը, տոկոսադրույքը, վարկավորվող ընկերություն-
ների ֆինանսական վիճակը և նրա  խմբի ֆինանսական հոսքերը, գ) ոլորտ-
ների բաշխման մոտեցմամբ, դ) լավագույն վարկային հարթակների ընտրու-
թյամբ, ե) ըստ երկրների «P2P» հարթակների դիվերսիֆիկացմամբ:  

Մյուս խնդիրը ներդրումների աջակցությունն է: Ֆոնդային շուկայում, 
մասնավորապես՝ բաժնետոմսերում ներդրումների դեպքում, որպես կանոն, 
աջակցության ակնկալիքները որոշակիորեն սահմանափակված են: «P2P» 
հարթակների մեծ մասում առկա են արդյունավետ աջակցության կառուցա-
կարգեր: Հնարավոր է տեղեկատվություն ձեռքբերել և դիտարկել վարկառուի 
վարկային պատմությունը, ֆինանսական հաշվետվությունները, վիճակա-
գրությունը, վարկունակության գնահատումը: Որպես կանոն «P2P» հարթակ-
ները սկսնակ ներդրողների համար հակված են ավելի շատ ուսուցողական 
խորհրդատվություն տրամադրել, քան բորսայական բրոքերային ընկերու-
թյունները:  

 «P2P» վարկերի կայքերը ներդրողներին առաջարկում են հետվճարա-
յին բոնուսներ (Cashback), որոնք գրավչությունից բացի շատերի մոտ հարցեր 
է առաջացնում:  Միջազգային պրակտիկայում կախված «P2P» հարթակից 
սկսնակ ներդրողներին առաջարկվում է 0,5% - 5% հետվճարային բոնուս: Այն 
սովորաբար վճարվում է. ա) գրանցվելուց անմիջապես հետո, բ) առաջին 
ներդրումից հետո,  գ) գրանցվելուց 90 օր հետո: Բոնուսների ակցիաներից 
շատերը բացառիկ են, քանի որ  դրանք այլ կայքերում հնարավոր չի լինի  
գտնել1: ՀՀ-ում այդ շուկան զարգացնելու առումով այդ մոտեցումը ևս կարող 
է խթանիչ դեր կատարել:  

Այսպիսով, կարելի է փաստել, որ այդ երկու դասի ակտիվներն էլ ունեն 
առավելություններ և խոցելի կողմեր և դրանցում ներդրումները մեծապես 
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կախված են փոքր, սկսնակ (ոչ մասնագիտացված) ներդրողների ներդրումա-
յին ռազմավարության պատկերացումից:  

Եզրակացություններ  
Ելնելով վերոհիշյալից կարելի է հանգել հետևյալ եզրակացությունների: 

«P2P» հարթակների ուժեղ դիրքերից է՝ վարկառուների համար վարկերի 
ցանկալի ցածր տոկոսադրույքը և միաժամանակ ցանկալի բարձրը՝ ներդրող-
ների համար: Այդուհանդերձ, գնային լծակի դերը չպետք է գերագնահատվի, 
քանի որ այդ դեպքում հարկ կլինի հաշվի առնել տարբեր տեսակի միջնոր-
դավճարների ազդեցությունը ևս: Այս առումով հարկ է համաձայնել Միլանի 
համալսարանի հետազոտող Եվգենիա Օմարինի (Eugenia Omarini A) այն 
պնդման հետ, որ այս ոլորտում գնային մրցակցությունը շուկայական մրցակ-
ցության հիմնական լծակը չէ1:  

Բոլոր դեպքերում նորարարական փոփոխությունները անխուսափելի 
բախվելու են որոշակի դիմադրողականության հետ: «P2P» հարթակների ար-
դյունավետությունը առավելապես պայմանավորված է լինելու մատչելի վար-
կավորման հնարավորության և միաժամանակ նրանց կայուն վիճակի ապա-
հովմամբ: Ակնհայտ է, որ ֆինտեխի և «P2P» հարթակների շնորհիվ կձևա-
վորվի ֆինանսական ծառայությունների բաց էկոհամակարգ, որը ենթակա է 
մասշտաբացման, իսկ փակ համակարգերը դրան ունակ չեն և առավել խո-
ցելի են ճգնաժամերի առումով: 

Ֆինանսական շուկաների կարգավորողների համար մարտահրավերնե-
րը կանխատեսելի են և կապված են՝ գործարար մոդելների կայունության, 
գործարքների և հաճախորդների թափանցիկություն, շուկայի իրացվելիու-
թյան հետ: Թվայնացման անխուսափելի փոփոխություններով առցանց վար-
կավորումը կդառնա համատարած: Առաջիկայում «P2P» հարթակների միջո-
ցով առցանց վարկավորումը կներխուժի ՀՀ ֆինանսական շուկա: Դրանց 
արդյունավետ մուտքը պայմանավորված կլինի նրանց կողմից ինչպես ներ-
դրողների, այնպես էլ փոխառուների կարիքների ճգրիտ և արդյունավետ բա-
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վարարումը: Այդ հարթակները ու hաջողության գրավականը շահագրգիռ 
կողմերի հետ բաց երկխոսությունն ու համարժեք տեղեկատվության տրամա-
դրումն է, ինչպես նաև շահառուների շարունակական կրթումն է: P2P» վար-
կերի պահանջարկի վրա կարող են ազդել բազմաթիվ գործոններ, մասնավո-
րապես՝ բանկերի ռազմավարությունը, վարկային գործընթացների առավել 
սելեկցիոն բնույթը, բիզնես և մանրածախ հաճախորդների տարբեր դիրքա-
վորումը և որոշ տիպի վարկերի պահանջների ավելացումը կամ կրճատումը:   

ՀՀ-ում «P2P» հարթակների վարկանիշի և հաջող զարգացման կարևոր 
գործոններից են հանդիսանալու ա)  հարթակների մասնագիտացումը, բ)  
նրանց կողմից ռիսկերի կառավարումը, այդ թվում՝ վարկատուների և վար-
կառուների միջև տեղեկատվության ասիմետրիայի անցանկալի հետևանքնե-
րի չեզոքացումը, գ) ծախսերի կառուցվածքի պահպանումը (ցածր ծախսա-
տարության), դ) առաջարկվող պրոդուկտների բազմազանությունը: Խնդիր-
ներից մեկն էլ այն է, որ այդ շուկա կմտնեն պոտենցիալ վարկառուներ, որոնք 
չունեն վարկային պատմություն:   

Հիմնախնդիրը դիտարկելով ներդրողների տեսանկյունից հարկ է նկա-
տել, որ նրանց գերխնդիրը իրացվելի և հուսալի ակտիվների պորտֆել ունե-
նալն է: Դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի կայանա նաև առցանց վարկե-
րի երկրորդային շուկան, որտեղ իրականում կգնահատվի դրանց իրացվե-
լիության մակարդակը:   

Կայացած շուկաներում ներդրողները ընտրություն են կատարում «P2P» 
հարթակների ռազմավարությունների միջև: ՀՀ-ում սկզբնական  շրջանում 
ընտրությունը կամ կոշտ մրցակցությունը կընթանա նորաթուխ «P2P» հար-
թակների և բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների միջև: «P2P» 
հարթակների առավելություններից են լինելու. ա) գործունեության կարգավո-
րումների ոչ կոշտ բնույթը, բ) ֆինտեխ պրոդուկտների առավել արդյունավետ 
ներմուծումը այն սեգմենտներում որտեղ բանկերն (վարկային կազմակերպու-
թյունները) չունեն բավարար ճկունույթյուն:  ՀՀ-ում «P2P» հարթակների հա-
ջողության գրավական կարող է հանդիսանալ առցանց ծառայությունների՝ 
փաթեթավորումը վարկավորման հաջորդական բլոկների մոտեցմամբ «խո-
ղովակի ձեռքբերում» (acquisition pipeline), որը կապահովի շարունակակա-
նություն և արդյուավետություն, գ)  ավանդական պրոդուկտների նոր փաթե-
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թավորումները և կամ հետաքրքիր գաղափարների հիմքով ավելի մատչելի 
գնային և այլ պայմաններով նորարարական սպառողական և բիզնես վար-
կավորման պրոդուկտները:  

«P2P» հարթակները նոր խնդիրներ են առաջացնում վարկատուների ու 
վարկառուների քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների մասշտաբաց-
ման առումով, ներառյալ կիբեր անվտագության ռիսկերը:  

ՀՀ-ում նորաթուխ «P2P» հարթակների զարգացումը կարող է ընթանալ 
երկու ռազմավարությամբ, մի դեպքում դրանք կարող են լինել մասնագի-
տացված և մյուս դեպքում բազմապրոֆիլ հարթակներ:  

ՀՀ-ում «P2P» հարթակներում ներդրողներ կարող են հանդիսանալ ՀՀ 
այնպես էլ օտարերկրյա գործունակ՝ 18 տարեկանից բարձր քաղաքացիները, 
որոնք ունեն վավեր անձնագիր, նոյնականացման քարտ և բանկային հաշիվ: 
Կազմակերպությունները պետք է լինեն իրավունակ և սնանկության գործըն-
թացում չընդգրկված: «P2P» հարթակում ներդրման նվազագույնը չափը նը-
պատակահարմար է սահմանել 50 ԱՄՆ դոլարին համարժեք դրամ:  

ՀՀ-ում «P2P» հարթակում փոխառություն կարող է ստանալ  ՀՀ ցանկա-
ցած ֆիզիկական անձ և կազմակերպություն: Ֆիզիկական անձանց համար 
պարտադիր է վավեր անձնագիրը, նույնականացման քարտը և բանկային 
հաշիվը: Փոխառության մեծությունը կարող է լինել 300-ից մինչև 3 000 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք դրամ և տրամադրման ժամկետը` 12-ից 60 ամիս: Կազ-
մակերպությունները պետք է լինեն իրավունակ և սնանկության գործընթա-
ցում չընդգրկված: Փոխառության մեծությունը 1000-ից մինչև 10 000 ԱՄՆ 
դոլարին համարժեք դրամ և տրամադրման ժամկետը` 12-ից 60 ամիս: Եթե 
փորձենք գնահատել «P2P» հարթակների վարկավորման ծավալները, ապա 
զուհառեն անկցացնելով Լիտվայի հետ կարող ենք կանխատեսել, որ այն ա-
ռաջին տարում կմոտենա շուրջ 50 մլն. ԱՄՆ դոլարին, հետգայում անգամ-
ներով բազմապատկվելու միտումով: 

Ֆինանսական ծառայությունների նոր սեգմենտի բոլոր զարգացումները 
հնարավոր չէ կանխատեսել, սակայն այն միտումների առումով կարելի է տե-
սանելի գնահատել, և անկասկած «P2P» հարթակների զարգացումը կհան-
գեցնի ֆինանսական ծառայությունների մատուցման չափազանց հետաքրքիր 
ժամանակահատվածի: 
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Սմբատ ԴԱՎԹՅԱՆ 

Առցանց հարթակներում վարկավորումը որպես ՀՀ ֆինանսական 

շուկայի նոր այլընտրանք և այն ակտիվացնելու առանցքները 

Բանալի բառեր՝ «P2P» «հավասարից հավասարին» վարկավորում («Peer-to-peer»),  
«P2P» վարկային հարթակ, ֆինտեխ, ներդրումների դիվերսիֆիկացում 
 

Հոդվածում ներկայացվել է հայաստանյան ֆինանսական շուկայում «P2P» 
պլատֆորմներում վարկավորումը որպես բաժնետոմսերում ներդրումների 
այլընտրանքի հիփոթեզը, հատկապես՝ փոքր ու սկսնակ ներդրողների հա-
մար: Դիտարկվել են «P2P» պլատֆորմներում վարկավորման միջազգային 
պրակտիկան և ձևաչափերը: Վերլուծվել են բորսայական բաժնետոմսերի և 
«P2P» վարկային պլատֆորմներում ներդրումների համեմատական առավե-
լություններն ու խոցելի կողմերը, դրանց եկամտաբերության, անվտանգու-
թյան, մատչելիության, իրացվելիության և անկայունության չափորոշիչներով: 
Առաջարկվել են վարկային պլատֆորմների ներդրման  մեխանիզմներ:  

 :  «P2P» («Peer-to-peer») - «    »; 
 «P2P» ; ,  ;  

 

Key words: «P2P» lending ("Peer-to-peer"); «P2P» lending platform; fintech; diversification of 
investments; profitability, safety, availability, liquidity, volatility of assets 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 

ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 
 

Նարինե ԽԱԼԱԹՅԱՆ 

ՀՊՏՀ Տնտ. տես. ամբիոնի դոցենտ, տ.գ.թ. 
 

Բանալի բառեր. սոցիալական քաղաքականություն, մոբիլություն, սոցիալական 
ապահովագրության ինստիտուտ, սոցիալական ռիսկեր, սոցիալական բևեռացում, 

մարգինալ խմբեր 

 
Ներածություն 
Աշխարհում գլոբալացման հետևանքով սոցիալական քաղաքականու-

թյունը ենթարկվում է վերափոխման, որը ներառում է սոցիալ-տնտեսական 
հիմնական համակարգերը և զարգացող ու անցումային տնտեսությունների 
արդիականացման մոդելները: Քաղաքական համակարգերի, միջազգային 
առևտրի տեխնոլոգիաների զարգացումը նոր հնարավորություններ է ստեղ-
ծում մարդկանց բարօրության բարելավման համար: Տնտեսության գլոբալա-
ցումը և տեխնոլոգիական նորարարությունների մշակումը և ներդրումը մե-
ծացնում են տարբեր երկրների աճի ներուժը, ինչը կարող է հանգեցնել սո-
ցիալ-տնտեսական զարգացման աննախադեպ աճի: Այնուամենայնիվ, գլո-
բալացման ազդեցությունը այնքան էլ միանշանակ չէ, և նույն գործընթացնե-
րը, որոնք աշխարհում ստեղծում են զարգացման նոր հնարավորություններ, 
միևնույն ժամանակ մեծացնում են երկրների միջև առավելությունների անհա-
վասարաչափ օգտագործման ռիսկը: Այն կարող է մեծացնել հասարակության 
զարգացման հնարավորությունները, ինչպես նաև խորացնել առկա տարբե-
րությունները խոցելի սոցիալական, էթնիկական կամ ժողովրդագրական 
տարբեր խմբերի միջև: Համաշխարհային ճգնաժամը, տնտեսության գլոբա-
լացումը և աճող տնտեսական մոբիլությունը (շարժունություն) մեծացնում են 
եկամտի մակարդակի տատանումները, որոնք, զուգորդվելով մարգինալաց-
ման կամ սոցիալական բևեռացման հետ, կարող են զգալիորեն վատթա-
րացնել բնակչության տարբեր խմբերի վիճակը՝ ավելացնելով սոցիալական 
ռիսկերը: Ժամանակակից աշխարհում, ազգային պետությունների դերի թու-
լացումը, որը տեղի է ունենում միջազգային ֆինանսական ինստիտուտների, 
անդրազգային կորպորացիաների, միջազգային առևտրի և այլ համաձայնա-
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գրերի աճող ազդեցության հետևանքով, նվազում է առանձին պետություննե-
րի անկախ սոցիալական քաղաքականություն իրականացնելու հնարավորու-
թյունները:       

Մեթոդաբանություն և գրականության ակնարկ 
Սոցիալական պաշտպանության համակարգերի ձևավորման գործըն-

թացը տեղի է ունեցել պատմական և տնտեսական բազմաթիվ գործոնների 
ազդեցությամբ: Գիտնականներն ու քաղաքագետները եզրակացրել են, որ 
անհնար է առաջարկել սոցիալական քաղաքականության միասնական օպ-
տիմալ մոդել: Այնուամենայնիվ, բոլոր երկրները պետք է լուծեն այնպիսի 
խնդիրներ, ինչպիսիք են սերունդների և տարբեր անցումային խմբերի միջև 
շահերի հավասարակշռության ձևավորում, կառավարման տարբեր մակար-
դակների միջև լիազորությունների և պարտականությունների սահմանազա-
տում, կենտրոնացման (սոցիալական իրավունքների, պետականերաշխիքնե-
րի) և ապակենտրոնացման միջև հավասարակշռության ձեռքբերում, այդ 
թվում՝ տեղական մակարդակում սոցիալական ծառայությունների փորձարա-
րական ձևերի մշակում, պետական և այլ ոլորտների՝ բարեգործական և հա-
սարակական կազմակերպությունների միջև, ռեսուրսների ճկուն վերաբաշ-
խում և այլն, որոնք ընկած են պետության սոցիալական պաշտպանության 
համակարգի հիմքում: 

Վերլուծություն 
Համաշխարհային տնտեսությունում սոցիալական քաղաքականության 

վերափոխման որոշիչ գործոններն են՝ մասնագիտական կառուցվածքի պայ-
մանականությունն ու շարժունությունը, տեխնոգեն և աշխարհաքաղաքական 
բնույթի նոր ռիսկերը, կառուցվածքային ժողովրդագրական փոփոխություն-
ները, ընտանեկան կյանքի ձևերի բազմազանեցումը, կանանց ակտիվ ներ-
գրավվածությունը տնտեսական կյանքում, արհեստակցական միությունների 
և ավանդական սոցիալական գործընկերությունների դերի նվազումը, սոցիա-
լական նոր շարժումների առաջացումը, որոնք ձայնի իրավունք են տալիս ոչ 
միայն միջին դասին (հարկերի և սոցիալական ապահովագրության ֆոնդերի 
հիմնական վճարող), այլ նաև մարգինալ խմբերին (քաղաքացիներ, որոնք 
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ունեն հաշմանդամություն, հասարակության մեջ հայտնվել են լուսանցքային 
գոտում)1, նոր արժեքների ինտեգրմանը կոչ անողները և այլն:  

Սոցիալական պաշտպանության համակարգում նպատակային ծրագրե-
րի տեղն ու դերը լավ հասկանալու համար անհրաժեշտ է պատկե-րացնել 
խնդրի մասշտաբայնությունը և բազմագործոն բնույթը: Սոցիալական պաշտ-
պանության համակարգը նախատեսված է հաղթահարելու սոցիալական ա-
նապահովությունը՝ աղքատության գծից դուրս հայտնվելու ռիսկը: Դրա հա-
մար էլ այն ներառում է մի շարք միջոցառումներ և ռազմավարություններ, 
որոնք ուղղված են բնակչության բոլոր կատեգորիաների բարեկեցության նը-
վազագույն մակարդակի ապահովմանը, եկամտի մակարդակի անկման դեպ-
քում հնարավոր բացասական հետևանքների հարթեցմանը (ռեսուրսների վե-
րաբաշխում մարդու կենսացիկլի ողջ ընթացքում), ինչպես նաև եկամտի «շո-
կային» կորստի՝ օրինակ, անաշխատունակության դեպքում ապահովագրա-
կան փոխհատուցումների տրամադրում: Սոցիալական պաշտպանության ար-
դյունավետությունը կախված է աղքատության և սոցիալական անապահո-
վության դեմ պայքարի համապարփակ մոտեցման առկայությունից: Տարա-
ծաշրջանային և տեղական մակարդակներում ծրագրերի իրականացման 
գործընթացը ներառում է2. 

1. Աղքատության մասշտաբների և բնույթի որոշումը: Դա անելու հա-
մար պետք է պարզել, աղքատությունը ունի քրոնիկ (կառուցվածքային), թե՞ 
ժամանակավոր բնույթ, ո՞ր սոցիալ-ժողովրդագրական խմբերն են առավել 
հակված աղքատության ռիսկի, աղքատության խորության և սրության մաս-
շտաբը, աշխատանքի շուկայում աղքատների բնութագրիչները, աշխարհա-
գրական, էթնիկական կամ աղքատության այլ ձևերի խորացման առկայու-
թյունը և այլն:  

2. Գոյություն ունեցող ծրագրերը: Թիրախային սոցիալական աջակ-
ցության ծրագրերի կազմակերպման միջազգային փորձը կարող է նպաստել 
տնտեսության վերափոփոխման առավել արդյունավետ ռազմավարության 
ընտրությանը: Միևնույն ժամանակ, եթե ավանդաբար իշխանությունն աջակ-
ցություն է տրամադրել «տարեց» և «արժանի» կատեգորիաներին, ապա ա-
ջակցության ծրագրերի վերանայումը հօգուտ հասարակության այլ շերտերի, 
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կարող է ձևավորել բացասական հասարակական կարծիք, ինչը կխոչընդոտի 
այդ ծրագրերի կյանքի կոչմանը: 

3. Երկրի կամ տարածաշրջանի առանձնահատկությունները ներառ-
յալ աճի հեռանկարները, բարեփոխումների ռազմավարությունը, ենթակա-
ռուցվածքները, սոցիալ-մշակութային և այլ սահմանափակումները: Իհարկե, 
այս բոլոր գործոնները անհնար է միանգամից ընդգրկել, բայց այս շարքում 
կարևորվում են մակրոտնտեսական իրավիճակը (գնաճը, գործազրկոթյունը), 
ֆիսկալ սահմանափակումները,  օգնության կարիք ունեցողներին բացահայ-
տելու վարչական հնարավորությունները, ծրագրերի մոնիտորինգը, ֆիզիկա-
կան և ֆինանսական ենթակառուցվածքի (զարգացած բանկային համակար-
գի, դպրոցների, սոցիալական սպասարկման հաստատությունների, ճանա-
պարհների, տրանսպորտի և այլն) առկայությունը: 

Սոցիալական ենթակառուցվածքների ձևավորման և կարգավորման 
խնդրի ռացիոնալ լուծման համար ցանկալի է վստահել տեղական և ար-
տասահմանյան գիտնականների կողմից մշակված տարածական քաղաքա-
կանության տեսական մեթոդաբանական հիմունքներին: Այնպիսի խոշոր 
զարգացած երկրներ, ինչպիսիք են ԱՄՆ-ն, Կանադան և Ավստրալիան, 
առաջարկում են սոցիալական խնդիրների լուծման բազմաթիվ եղանակներ, 
որոնք արդիական են նաև Հայաստանում առկա սոցիալական խնդիրների 
լուծման տեսանկյունից: Նմանատիպ գործընթացներից են մարզերի մերձե-
ցումը՝ ըստ սոցիալ-տնտեսական մակարդակի, հին արդյունաբերական և ագ-
րարային մարզերի վերակազմավորումը, ենթակառուցվածքային համակար-
գերի արդիականացումը և այլն:  

Սոցիալական քաղաքականությունը բարդ կառուցվածքային համակարգ 
է, որը ներառում է ոչ միայն սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգերը, այլև 
աշխատանքի և աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտի քաղաքակա-
նությունը, ժողովրդագրական քաղաքականությունը, հաշմանդամների և աղ-
քատների սոցիալական պաշտպանությունը և այլն: Սոցիալական քաղաքա-
կանության համակարգի վրա մեծ ազդեցություն ունեն հասարակության հիմ-
նարար նորմերը և արժեքները: Սոցիալական քաղաքականությունը արտա-
ցոլում է ամբողջ բնակչության խորքային սոցիալական ակնկալիքները, որոնք 
ձևավորվում են նաև սոցիալական քաղաքականության ֆորմալ կառուցվածքի 
սահմաններից դուրս՝ հաճախ որոշելով սոցիալական քաղաքականության բը-
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նույթը և ներուժը: Հասարակության հիմնական արժեքների նորմատիվային 
ցուցանիշը հենց սոցիալական քաղաքականության բնույթն է: Որոշ երկըր-
ներում, այս համակարգի շրջանակներում մատուցվող սոցիալական ծառայու-
թյունները համարվում են հասարակական բարիքներ, որոնցից օգտվում են 
բոլոր քաղաքացիները: Այստեղ կարևորվում է նաև համերաշխության սկըզ-
բունքը, ըստ որի սոցիալական ծառայության ծախսերի հիմնական բեռը տա-
րեցներից, աղքատներից և հիվանդներից տեղափոխվում է երիտասարդ, 
հարուստ և առողջ հասարակության վրա, որպեսզի անհրաժեշտ սոցիալա-
կան օգնություն տրամադրվի հասարակության բոլոր անդամներին: Եվրա-
միության երկրներում սոցիալական քաղաքականությունը իրականացվել է  
հետևյալ ուղղություններով1:  

Սոցիալ-ժողովրդավարական մոդելը: Այս մոդելը կարելի է սահմանել 
որպես «սկանդինավյան» (Դանիա, Շվեդիա, Ֆինլանդիա): Այս երկրներում 
սոցիալական քաղաքականության իրականացման ուղղությունները որոշվում 
են ձախ թևի կուսակցությունների աշխատողների քաղաքական միությամբ, 
որոնք ներկայացնում են փոքր ֆերմերների շահերը և նպատակ ունեն պե-
տության կողմից ապահովել  սոցիալական ծառայությունների լայն շրջանակ 
ամբողջ բնակչությանը՝ լրիվ զբաղվածության պայմաններում: Մոդելում սո-
ցիալական ծառայությունները սահմանվում են որպես քաղաքացիական իրա-
վունք և բոլոր քաղաքացիներն ունեն հավասար սոցիալական ապահովու-
թյան իրավունք, քանի որ ֆինանսավորումն իրականացվում է պետական մի-
ջոցների հաշվին: Վերոնշյալ երկրներում սոցիալական ապահովության մա-
կարդակը բավականին բարձր է, աշխատող բնակչությունը ստանում է լրա-
ցուցիչ սոցիալական արտոնություններ և պետական սոցիալական ապահով-
վածության համակարգից առանձնացված է միայն գործազրկության ապահո-
վագրությունը, որը հենվում է կամավորության սկզբունքի վրա:  

Կորպորատիվ մոդել: Այն ենթադրում է սոցիալական ապահովագրու-
թյան նպաստների համակարգ, որը տարբերվում է ըստ աշխատանքային 
գործունեության տեսակների: Այս մոդելը նաև կոչվում է «մայրցամաքային» 
(Գերմանիա, Ավստրիա, Ֆրանսիա և Բենիլյուքսի երկրներ): Կորպորատիվ 
մոդելը հիմնված է սոցիալական ապահովագրության վրա, այսինքն, սոցիա-
լական ապահովությունը, անմիջականորեն կամ անուղղակիորեն (ընտանիքի 
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անդամների համար), տարածվում է աշխատանքային բնակչության վրա: Սո-
ցիալական ապահովագրության ծառայությունները, որոնք հիմնականում ֆի-
նանսավորվում են վճարների հաշվին, տարբերվում են՝ ըստ մասնագիտա-
կան խմբերի պատկանելիությունից:  

Լիբերալ մոդել: Այս մոդելը սահմանվում է որպես սոցիալապես անա-
պահով խմբերին նվազագույն պետական աջակցության առաջարկող մոդել: 
Անգլո-սաքսոնական այս մոդելը լայն տարածում է ստացել Մեծ Բրիտա-
նիայում և Իռլանդիայում և ներառում է սոցիալական ապահովագրությունը, 
որը գտնվում է բավականին ցածր մակարդակի վրա, իսկ սոցիալական օգ-
նությունը այս մոդելի կարևոր մասն է: Անգլո-սաքսոնական մոդելի ներսում 
որոշ տարբերություններ կան: Այսպես, Մեծ Բրիտանիայում պետական ա-
ռողջապահական համակարգը անվճար բուժօգնություն է տրամադրում բոլոր 
քաղաքացիներին, Իռլանդիայում, միայն ցածր վարձատրվող քաղաքացինե-
րը կարող են օգտվել հանրային առողջապահական ծառայություններից:  

Ռուդիմեր մոդել, որը տարածված է Հարավային Եվրոպայի երկըր-
ներում:  Այդ երկրներում, ընդամենը վերջին տասնամյակում, սոցիալ-տնտե-
սական կառուցվածքային փոփոխությունների ազդեցության ներքո ստեղծվել 
կամ բարելավվել են ընդհանուր սոցիալական ապահովության համակարգե-
րը: Դրանք ներառում են աշխատանքային և սոցիալական ապահովագրու-
թյուն: Ընդհանուր առմամբ, այդ երկրներում սոցիալական ապահովության 
մակարդակը բավականին ցածր է: Այստեղ դեռևս ենթադրվում է, որ քաղա-
քացիների սոցիալական պաշտպանությունը հիմնականում իրականացվում է 
ընտանեկան և մասնավոր բարեգործության միջոցով: 

Սոցիալական քաղաքականության խորհրդային մոդելը հիմնված էր պե-
տության գերակշռող դերակատարման վրա, գործում էր անվճար բուժօգնու-
թյան, կրթության և սոցիալական ծառայությունների համակարգը, գործատու-
ների և արհմիությունների նկատմամբ իրականացվում էր կենտրոնացված 
վերահսկողությունը: Սոցիալական պաշտպանության ինստիտուտը հիմնված 
էր ոչ թե սոցիալական ապահովագրության, ինչպես զարգացած բոլոր երկըր-
ներում, այլ պետական սոցիալական ապահովության համակարգի վրա:  

ՀՀ-ում սոցիալական պաշտպանության համակարգում դեռևս առկա են 
նախկին սոցիալական ապահովության համակարգին բնորոշ տարրերը, 
կազմակերպչական և ֆինանսական առումով՝ սոցիալական պաշտպանու-
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թյան ներքին համակարգն իր մեջ ընդգրկում է նաև եվրոպական տարրեր: 
Սոցիալական քաղաքականության ցանկացած մոդել չի կարող արդյունավետ 
լինել առանց ֆինանսական աջակցության: Սոցիալական ծրագրերի քաղա-
քականության ֆինանսավորումն ուղղակիորեն կախված է ՀՆԱ-ից սոցիալա-
կան ծախսերի տեսակարար կշռից: ԵՄ-ի բոլոր երկրներում սոցիալական 
քաղաքականության համակարգը ֆինանսավորելու միջոցներ են ներգրավ-
վում ինչպես գործատուներից, այնպես էլ աշխատակիցներից և հարկային 
միջոցներից: Որոշ երկրներում` Բելգիա, Ֆրանսիա և Լյուքսեմբուրգ, լրացու-
ցիչ գանձվում են սոցիալական հարկեր, որոնց չափը դեռևս աննշան է:  

Աղյուսակ 1. Սոցիալական պաշտպանության ֆինանսավորում 2014-2018 թթ.1 

 
Սոցիալական պաշտպանության բյուջեի աճ, % 
Սոցիալական պաշտպանության բյուջեն ՀՆԱ-ի 
նկատմամբ, % 
Սոցիալական պաշտպանության բյուջեի կշիռը 
պետական բյուջեում, % 
Սոցիալական պաշտպանության բյուջեն 
ընթացիկ գներով, մլրդ դրամ  
Պետական բյուջեի ծախսերի աճ, % 
Պետ. բյուջեի ծախսերը, ՀՆԱ-ի նկատմամբ, % 

 

2019թ. պետական բյուջեից սոցիալական պաշտպանության ոլորտին 
ուղղվել է 444.3 մլրդ դրամ՝ նախորդ տարվա նկատմամբ աճելով 8.7%-ով, 
որի կշիռը պետական ծախսերում կազմել է 14.7 տոկոս, իսկ ՀՆԱ-ում 7.3 տո-
կոս: Նախորդ տարվա համեմատությամբ սոցիալական պաշտպանության 
ծախսերի կշիռը պետական բյուջեում կնվազի 0.3 տոկոսային կետով, իսկ 
ՀՆԱ-ում կկրճատվի` 0.5 տոկոսային կետով: ՀՀ աշխատանքի և սոցիալա-
կան հարցերի նախարարության գծով 2020-2022թթ. ՄԺԾԾ-ում ընդգրկված 
ծախսային ծրագրերի գումարները կազմում են2. 

2020 թվականի համար` 486,225,986.5 հազար դրամ, 
2021 թվականի համար` 489,792,990.8 հազար դրամ, 
2022 թվականի համար (նախատեսում)` 496,417,010.0 հազար դրամ : 
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Գծապատկեր 1. Սոցիալական պաշտպանության ծախսերի կշիռը պետական 
բյուջեում և ՀՆԱ-ում, տոկոս1 

Սոցիալական քաղաքականությունը գործունեության թանկ և ծախսա-
տար տեսակ է, և սոցիալական զարգացման ուղղություններից յուրաքանչյու-
րը պահանջում է ֆինանսական մեծ ներդրումներ, և որքան ծավալուն է սո-
ցիալական քաղաքականությունը, այնքան ավելի ծախսատար նպատակներ է 
ներառում և ավելի շատ միջոցներ է անհրաժեշտ դրանք իրականացնելու հա-
մար, միաժամանակ ակտիվորեն ազդելով տնտեսության, տնտեսական աճի, 
ՀՆԱ-ի և այլ գործոնների վրա:  Առանց արդյունավետ զբաղվածության, կըր-
թության, առողջապահության, մշակույթի և այլ համակարգերի հնարավոր չէ 
զարգացնել արտադրությունը, մեծացնել ապրանքների ու ծառայությունների 
ծավալները և այլ միկրո և մակրո ցուցանիշներ, ինչը պահանջում է պետու-
թյան, օրենսդրական մարմինների, գործատուների, ձեռնարկատերերի և սե-
փականատերերի կողմից համապատասխան վերաբերմունք սոցիալական 
քաղաքականությանը: 

Եզրակացություն 
Սոցիալական պաշտպանության ոլորտը բավականաչափ լայն և ընդ-

գըրկուն է, ուստի և այս ոլորտում գործունեություն ծավալող  ինստիտուտները 
բազմազան են։ Հաշվի առնելով սոցիալական ոլորտի կարևորությունը և 
պետական միջոցառումները՝ անհրաժեշտ է նշել, որ այս ոլորտում իրակա-
նացվող քաղաքականությունը ուղղված է միաժամանակ և´ հասարակության 
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պահանջմունքների բավարարմանը, և´ մակրոտնտեսական մի շարք ցուցա-
նիշների աճին: Սոցիալական քաղաքականության ոլորտում նման արդյունա-
վետության հասնելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել այս ոլորտի հիմ-
նարար սկզբունքները՝ ապահովելով հավասարություն, մատչելիություն և հա-
սանելիություն սոցիալական քաղաքականության բոլոր ոլորտներում: Բնակ-
չությանը անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ ապահովելը կտանի սոցիալական 
գործընթացներում ներգրավվածության աստիճանի բարձրացմանը, ինչը կա-
պահովի գործընթացների արդյունավետության բարձր աստիճան: Մյուս կող-
մից, սոցիալական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման 
տեսանկյունից, կարևոր հանգամանք է  ֆինանսավորման աղբյուրների դի-
վերսիֆիկացիան և այլընտրանքային աղբյուրների բացահայտումը: 

Ելնելով վերոնշյալից, Հայաստանում կարևորում ենք սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի արդիականացման հետևյալ ուղղությունները: 
Նախ, անհրաժեշտ է ավարտել ազգային սոցիալական պաշտպանության 
համակարգի ձևավորման գործընթացը, քանի որ միասնական սոցիալական 
պաշտպանության համակարգի բացակայությունը հանգեցնում է նրա բաղա-
դրիչներից յուրաքանչյուրի ոչ թե´  ամբողջական, այլ՝ ինքնուրույն բաղա-
դրիչի գործունեությանը: Երկրորդ, անհրաժեշտ է ամրապնդել սոցիալական 
պաշտպանության ֆինանսավորման կառուցակարգերը, քանի որ սոցիա-
լական պետության կառուցումը կախված է նրանից, թե որքանո՞վ կկիրառվեն 
ապահովագրության գործիքները կենսաթոշակային ապահովության և  ա-
ռողջության ապահովագրության համակարգերում, գործազրկության դեմ 
պայքարի և սոցիալական պաշտպանության այլ ոլորտներում: Երրորդ, սո-
ցիալական պաշտպանության ներքին մոդելի ձևավորումը պետք է իրակա-
նացվի, հաշվի առնելով երկրի առանձնահատկությունները և սոցիալական 
պաշտպանության հաջողված միջազգային փորձի արդյունքները և օգտա-
գործել գործնականում այդ մոդելների հաջողությամբ կիրառված բաղադրիչ-
ները: Չորրորդ, սոցիալական պաշտպանության արդիականացումը ներա-
ռում է առկա սոցիալական կառուցակարգերի հարմարեցումը շուկայական 
հարաբերություններին և նոր պայմաններում դրանց հետագա զարգացումը: 
Հինգերորդ, սոցիալական պաշտպանության համակարգերի արդիականա-
ցում՝ կառուցված առանձին սոցիալական ծրագրերի հասցեականության 
սկզբունքների վրա: 
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Նարինե ԽԱԼԱԹՅԱՆ 

Սոցիալական քաղաքականության արդիականացման մոդելները 

համաշխարհային տնտեսության գլոբալացման պայմաններում 

Բանալի բառեր. սոցիալական քաղաքականություն, մոբիլություն, սոցիալական 
ապահովագրության ինստիտուտ, սոցիալական ռիսկեր, սոցիալական բևեռացում, 
մարգինալ խմբեր 

 

Հոդվածում ուսումնասիրվել են սոցիալական քաղաքականության արդիա-
կանացման մոդելները, ինչպես նաև սոցիալական ոլորտի ֆինանսավորման 
միջազգային փորձը: Ներակայացվել են սոցիալական քաղաքականության 
արդիականացման ուղղությունները, որոնք պետք է հիմնվեն տարբեր սո-
ցիալական ծրագրերի հասցեականության սկզբունքների վրա: Սոցիալական 
պաշտպանության համակարգում սոցիալական ծրագրերի հասցեականու-
թյան դերի և տեղի ընկալումը պետք է հաշվի առնի դրա մասշտաբայնու-
թյունն ու բազմագործոնայնությունը: Սոցիալական քաղաքականության յու-
րաքանչյուր ուղղության արդյունավետությունը կախված է սոցիալական այլ 
ուղղությունների հետ փոխկապվածությունից, աղքատության դեմ պայքարի 
առկա մոտեցումների համակարգային բնույթից:  
 

 :  , ,   
,  ,  ,   

Key words: social policy, mobility, social insurance institute, social risks, social polarization 
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