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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ   (24.01.2020 – 4.02.2020)1  
Համավարակի տնտեսական ախտաճանաչումը. մարտահրավերներ և հնարավորություններ   6 
 

Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  (3.02.2020 – 14.02.2020) 
Ազատ դրամական միջոցները` որպես կապիտալի շուկայի կայացման միջոց         18 

 

Ալեքսանդր ՇԱՂԻԿՅԱՆ, Հրաչյա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ    (9.03.2020 – 17.03.2020)  
Գինու շուկայում սպառողների նախապատվության ուսումնասիրությունը           26 
 

Սուրեն ՊԱՐՍՅԱՆ, Աննա ՊԱՐՍՅԱՆ    (17.02.2020 – 1.03.2020) 
Սիգարետի և սիգարի արտադրության ներքին ու արտաքին շուկաների 
առանձնահատկություններն ու վերլուծությունը              37 
 

Մարտին ՏՈՆԻԿՅԱՆ  (5.03.2020 – 24.03.2020) 
Ժամանակակից աշխարհում իրացվելիության թակարդի վերլուծություն           48 
 

Մերի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ծովաչ ԽԱԼԱԹՅԱՆ  (16.02.2020 – 10.03.2020) 
ՀՀ Լոռու մարզի անասնաբուծության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման ուղիները          56 
 

Ալեքսանդր ՍԻՄՈՆՅԱՆ  (10.02.2020 – 13.03.2020) 
Մեծ տվյալները կառավարման ոլորտում՝ զարգացման միտումները և ներդրման 
մեխանիզմները                65 
 

Արտաշես ՄԱՃԿԱԼՅԱՆ, Ալեքսանդր ՍԻՄՈՆՅԱՆ  (10.02.2020 – 14.03.2020) 
2017թ. ՀՀ բանկային ոլորտի կարգավորման արդյունավետության վերլուծություն          72 
 

Մանիշակ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  (29.01.2020 – 16.02.2020) 
Իրազեկվածության և ֆինանսական գրագիտության դերը տնտեսության կայուն  
զարգացումը խթանելու գործում                81 
 

Տիրան ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ  (15.01.2020 – 25.02.2020) 
Բնապահպանական անվտանգության կառավարման ուղղությունները           92 
 

Ռազմիկ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ, Կարեն ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ   (10.03.2020 – 24.03.2020) 
Թափոնների վերամշակման մոտեցումներն ու հեռանկարները ՀՀ-ում         99 
 

Ռիմա Մարգարյան  (24.01.2020 – 7.02.2020) 
Հոգեբանական մոտեցումների կիրառման նպատակահարմարությունը  
աուդիտորական ստուգումների գործընթացում            108  
 

Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ, Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ (24.01.2020 – 4.02.2020) 
Սոլոուի մոդելի էմպիրիկ կիրառությունը ՀՀ տնտեսության համար          116 
 

Գրիգոր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ  (25.02.2020 – 11.03.2020) 
5G-ի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա․  
ապահովագրական շուկայի կանխատեսելի փոփոխությունները          126 
 

Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  (25.02.2020 – 12.03.2020) 
ՀՀ-ում փողի M2 ագրեգատի, ՍԳԻ-ի և ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի միջև  
կապերի գնահատումը վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդելի օգնությամբ         133 
 

Հակոբ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ  (27.01.2020 – 15.02.2020) 
Երիտասարդ ձեռնարկությունների դեմոգրաֆիկական պատկերը և գոյատևման 
հիմնախնդիրները Հայաստանում              150 
                                                             
1 Փակագծերում նշված են խմբագրության կողմից հոդվածների ստացման և հետագայում 
տպագրության ընդունման ժամկետները  
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Քնարիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ    (26.02.2020 – 17.03.2020) 
Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ վերլուծությունը ռեգրեսիոն մոդելի միջոցով           156 
 

Էդգար ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  (3.03.2020 – 24.03.2020) 
Անանուն մնալու իրավունքը ՏՏ զարգացման համատեքստում          163 

 

Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ  (9.03.2020 – 22.03.2020) 
ՀՀ տնային տնտեսությունների բյուջեների վիճակագրական ուսումնասիրությունը        173 

 

Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ  (9.03.2020 – 21.03.2020) 
Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատաշուկայի ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում        186 
 

Երվանդ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Հովհաննես ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ      (10.03.2020 – 27.03.2020) 
Կոիզումիի և Աբեի Ճապոնիան: Մեծ Տերության վերադարձ           198 
 

Միքայել ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ  (19.02.2020 – 10.03.2020) 
ՀՀ ներքին պարտքը և դրա շարժման ուղղությունը            208 
 

Լյուդվիգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Ռոմիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ (7.03.2020 – 19.03.2020) 
ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման կորի գնահատումը          219 
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Վարկային պորտֆելի արդյունավետության գնահատումը պարգևավճարների  
միջոցով ՀՀ առևտրային բանկի օրինակով           228 
 

Արտյոմ ԴԵՐՅԱԳԻՆ  (28.02.2020 – 15.03.2020) 
Վերլուծական ժանրերի տրանսֆորմացիան ռուսական ժամանակակից հե-
ռուստատեսությունում՝ լրագության, հարցազրույցի և թոք-շոուի օրինակով         237 
 

Տիգրան ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ  (12.03.2020 – 27.03.2020) 
Բնակարանային ֆոնդի կառուցման և վերակառուցման համեմատական  
վերլուծությունն ու խնդիրները այլ երկրներում և Հայաստանում          246 
 

Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ, Անահիտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ  (6.03.2020 – 19.03.2020) 
Տնտեսական աճի տեմպերի խնդիրները ՀՀ-ում             258 
 

Հայկ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ       (17.02.2020 – 2.03.2020) 
Հայաստանի Հանրապետությունում ստվերային տնտեսության գնահատումև և նրա 
կարգավորման հիմնախնդիրները              266  
 

Ռոբերտ Շատվորյան  (26.02.2020 – 14.03.2020) 
Դեղագործական արդյունաբերության որակի չափորոշիչների խնդիրները         280 
 

Սառա ԵՐԻՑՅԱՆ       (21.01.2020 – 5.02.2020) 
«Սպորտային մարքեթինգ» թե՞ «Մարքեթինգը սպորտում»։ «Սպորտա-յին մարքեթինգի» 
տնտեսագիտական մեկնաբանումը             286 
 

Արմինե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, Գեորգի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ   (19.03.2020 – 25.03.2020) 
ՀՀ պետական պարտքը. ընթացիկ վերլուծություն և կանխատեսվող զարգացումներ        298 
 

Արմինե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, Գեորգի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ    (19.03.2020 – 24.03.2020) 
Կենսաթոշակային ֆոնդերն աշխարհում. ներդրումների կառուցվածքը և ռիսկերը        306 
 

Բինգյոլ ԱՄԻՐՅԱՆ   (10.02.2020 – 24.02.2020) 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը որպես բիզնեսի արժեստեղծ գործոն         315 
 

Անդրանիկ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Հարություն ԹԵՐԶՅԱՆ (15.03.2020 – 23.03.2020) 
Ավանդների դոլարայնացման հիմնախնդիրները տնտեսության  
ֆինանսական կայունության ապահովման համատեքստում              322 
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Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  (14.03.2020 – 25.03.2020) 
Աուդիտի որակի վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ-ում           332 
 

Անուշ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ  (10.01.2020 – 24.01.2020) 
Մարդկային կապիտալի որպես ակտիվի պահպանման անհրաժեշտությունը 
առողջապահության տեսանկյունից             342 
 

Ահարոն ՌՈՒՇԱՆՅԱՆ  (12.03.2020 – 24.03.2020) 
Տվյալների մշակման տեխնոլոգիանները տնտեսագիտական և կրթական ոլորտում        349 
 

Էմմա ԹԱՎԱԴՅԱՆ  (12.03.2020 – 23.03.2020) 
Հարկերի գործառույթների և ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների համակարգումը        360 
 

Արման ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Էդուարդ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (13.03.2020 – 26.03.2020)  
Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Դավիթ ՌԵՎԱԶՅԱՆ Նշան ՅՈՒՐԴԱՄՅԱՆ Վաչագան ԴԱՎԹՅԱՆ 
Սխեմայի ֆիզիկական նկարագրից ԼԵՖ ֆորմատի անցման նոր էֆեկտիվ մեթոդ        365 
 

Էդուարդ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ (13.03.2020 – 25.03.2020)  
Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Դավիթ ՌԵՎԱԶՅԱՆ Նշան ՅՈՒՐԴԱՄՅԱՆ Վաչագան ԴԱՎԹՅԱՆ 
Գրաֆային իզոմորֆիզմների խնդիրը լուծող ամենաարդյունավետ ալգորիթմը         370 
 

Հայկարամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ  (15.01.2020 – 11.02.2020) 
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության Հին Կտակարանյան մոդելը        382 
 

Հրաչյա ՍԱՐԳՍՅԱՆ  (12.03.2020 – 21.03.2020) 
Աշխարհավարակի տնտեսական ազդեցության գլոբալ մարտահարավերները         396 
 

Մարինա ՓՈԹԻԿՅԱՆ  (29.01.2020 –11.02.2020) 
Արտադրանքի պահանջարկի անհավասարաչափ բաշխվածության  եվ անորոշության  
պայմաններում առաջարկի գնահատման տարբերակային համեմատության եղանակ        402 
 

Էրիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ (10.03.2020 – 21.03.2020) 
Վարքագծային ֆինանսները՝ ֆինանսների, հոգեբանության  
և հասարակագիտության խաչմերուկում             410 
 

Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  (10.03.2020 – 21.03.2020) 
Մասնակցային կառավարումը՝ որպես կառավարման ժամանակակից համակարգ        415 
 

Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Արթուր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ     (2.02.2020 – 19.02.2020) 
Արցախի Հանրապետության բնատնտեսական պայմանները և  
սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը            421 

 

Մարիամ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ  (22.12.2020 – 8.01.2020) 
Առևտրային բանկերի օպտիմալ ներդրումային փաթեթների բացահայտման ուղիները        428 
 

Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ   (25.01.2020 – 14.02.2020) 
Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ            436 
 

Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ    (25.01.2020 – 14.02.2020) 
Զինվորական ստորաբաժանման կառավարման հոգեբանական առանձնահատկությունները       442 
 

Ալիրեզա (Արիկ) ԱԴԿԱՆՅԱՆ   (12.01.2020 – 29.01.2020) 
Սննդամթերքի անվտանգության ներկայիս վիճակը Հայաստանում          447 
 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ    (29.01.2020 – 11.02.2020) 
Տնտեսական դիվանագիտությունը և խաղաղության ապահովումը          456 
 

Մարտին ՏՈՆԻԿՅԱՆ  (5.03.2020 – 24.03.2020) 
Ժամանակակից աշխարհում իրացվելիության թակարդի վերլուծություն         464



ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԽՏԱՃԱՆԱՉՈՒՄԸ. ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ 
ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
Բանալի բառեր. COVID-19, համավարակ, տնտեսական ախտաճանաչում,  

համագործակցային առավելություններ, տնտեսական բեկում, վերադիրքավորում 

 
Հայաստանում COVID-19 hամավարակի տնտեսական հետևանքները 

գնահատելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի տնտեսության վի-
ճակը մինչ 2020թ. և ՀՆԱ-ի արտադրության կառուցվածքն՝ ըստ հիմնական 
ճյուղերի մասնակցության տեսակարար կշիռների:  Պաշտոնական տվյալ-
ների համաձայն, 2019թ. դեկտեմբեր – հունվար ամիսներին ՀՆԱ կառուց-
վածքում ծավալային առումով ամենամեծ տեսակարար կշիռն ունեցել են՝ 
առևտուրը և ծառայությունները - 54.1%,  արդյունաբերությունը - 18.6%, գյու-
ղատնտեսությունը -  11.6%,  շինարարությունը - 6.2%: Այլ ճյուղերի տեսակա-
րար կշիռը միասին վերցված ՀՆԱ արտադրության մեջ տասը տոկոսից պա-
կաս է:  Զուտ հարկերը կազմել են ՀՆԱ-ի 11.4%-ը, իսկ ֆինանսական միջնոր-
դության անուղղակիորեն չափվող ծառայությունները կրճատվել են -1.9%-ով1: 

 
Գծանկար 1. ՀՆԱ արտադրության կառուցավածքը 2019թ. 

Հատկանշական է, որ 2019թ. ամենաբարձր աճն արձանագրել է կացու-
թյան և հանրային սննդի ծառայությունների ոլորտը՝  27,2%, որին հաջորդում 
են ֆինանսական և ապահովագրական ծառայությունները՝ 22%, իսկ վերա-
մշակող արդյունաբերությունում արձանագրվել է 12% աճ, ինչը 2008թ. ի վեր 

                                                             
1 ՀՆԱ արտադրության կառուցվածքը https://www.mineconomy.am/  

ՀՆԱ արտադրության կառուցվածքը 2019թ.
առևտուրը և
ծառայություններըարդյունաբերությունը
գյուղատնտեսությունը
շինարարությունը
այլ ճյուղեր
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ավելին է, քան տնտեսության մյուս ճյուղերում արձանագրված աճը՝ 12,1%1: 
Ընդհանուր առմամբ, տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի (ՏԱՑ) տարե-
կան գումարային աճը 2019թ. նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
նկատմամբ կազմել է 7.8 տոկոս: 2019թ. արդյունաբերական արտադրանքի 
աճի տեմպը 2018 թ. համեմատ կրկնապատկվեց, իսկ նախորդ տարվա նույն 
ժամանակահատվածի նկատմամբ հասավ 9 տոկոսի։ Մշակող արդյունաբե-
րությունն աճեց առողջ՝ 7.6 տոկոսանոց տեմպով, թեև այն ցածր էր 2018թ. 
գրանցված 10 տոկոսանոց աճից: 2019թ. շինարարական արտադրանքն ա-
վելացավ 4.5 տոկոսով՝ նույն աճով ինչ մեկ տարի առաջ: Գյուղատնտեսական 
արտադրանքը կրճատվեց 2019թ.՝ ավելի դանդաղ տեմպով, քան 2018թ.: 
Ձկնաբուծությունը գյուղատնտեսության միակ ենթաճյուղն էր, որն աճեց2: 

Ակնհայտ է, որ 2020թ. ՀՆԱ-ի արտադրության կառուցվածքը էական 
փոփոխություն կկրի;  Դժվար կլինի պահպանել արդյունաբերության մասնա-
բաժինը ոչ միայն այն պատճառով, որ արդեն իսկ կրճատվել են հանքարդյու-
նաբերության ծավալները՝ պայմանավորված ինչպես Ամուլսարին առնչվող 
խնդիրներով, այնպես էլ համաշխարհային շուկայում պղնձի և այլ հանքանյու-
թերի գների որոշակի անկմամբ: Արդյունաբերության անկումը պայմանա-
վորված կլինի նաև Հայաստանի արտահանողների համար կենսական նշա-
նակություն ունեցող ռուսական շուկայում ակնկալվող անկմամբ, սպառողա-
կան պահանջարկի և բնակչության գնողունակության կրճատմամբ: 

Գրեթե անխուսափելի է զբոսաշրջության ոլորտի անկման միտումը, որն 
իր հետ կբերի 2019թ. ամենաբարձր աճն արձանագրած ոլորտի՝ կացության 
և հանրային սննդի ոլորտի ծառայությունների կրճատման: Զբոսաշրջության 
հոսքերի կրճատումը կբերի դրան փոխկապակցված տասնյակից ավելի են-
թաճյուղերում գործազրկության աճի: Սրանով, թերևս, անխուսափելի անկ-
ման ճյուղերի հավանական շրջանակը կարելի է սահմանափակել, պայմա-
նով, եթե ձեռնարկվեն համակարգային քայլեր՝ միտված ոչ միայն և ոչ այն-
քան բացասական հետևանքների կրճատմանը և համավարակին դիմակա-
յելուն, որքան նախահարձակ և մրցունակ տնտեսության կայացմանը: Այս 
համապատկերում պետք է ամեն ջանք գործադրել ՀՆԱ-ի արտադրության 

                                                             
1 Самый большой рост в 27,2% в 2019 году.https://arka.am/ru/news/economy 
2 ՀՀ–ում տնտեսական ակտիվության աճը 2019թ.https://arka.am/am/news/analytics 
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ծավալների կեսից ավելին կազմող արդյունաբերության, մասնավորապես վե-
րամշակող արդյունաբերության զարգացումն ապահովելու համար, առաջնա-
հերթ խթանելով ներմուծման փոխարինմանը: Ստեղծված իրավիճակից դուրս 
գալու համար, նպատակահարմար են հետևյալ հայեցակարգային մոտեցում-
ները, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր գործողությունների ալգորիթմը՝ 

- պետության և մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ խառը 
ներդրումային ֆոնդի ստեղծում, որը միտված կլինի առավել մասշտաբային 
ծրագրերի իրագործմանը; 

- համաֆինանսավորման պարագայում պետության կողմից 
կատարվող ծախսերի էական մասն ուղղել տվյալ ճյուղում բիզնեսի 
արդիականացումն ապահովող սարքավորումների ձեռքբերմանը; 

- արտերկրից ներկրվող սարքավորումների համար մինչև մեկ տարի 
ժամկետով հանել կամ կրճատել ներմուծման մաքսատուրքերը՝ դրանք 
համաձայնեցնելով ԵԱՏՄ անդամների հետ; 

- ծրագրել համալիր գործողություններ՝ միտված ՀՀ դրամի 
շրջապտույտի արագացմանը. հարկերի չվճարումը, վարկային 
տոկոսադրույքների չեղարկումը լուրջ վտանգ է և կարող է հանգեցնել ՀՀ 
դրամի կտրուկ արժեզրկման; 

- վարկային տոկոսադրույքների պետական սուբսիդավորման 
առաջնահերթություն տալ այն ծրագրերին, որոնք միտված են բարձր 
արդյունավետությամբ և բարձր արտադրողականությամբ ճյուղերի, 
ենթաճյուղերի կամ արտադրությունների կայացմանը կամ զարգացմանը; 

- պետության, գործարարների և փորձագետների համատեղ 
աշխատանքով պետք է բացահայտել և ՀՀ Կառավարության աջակցության 
ծրագրերում ընդգրկել նվազագույն ծախսերով առավելագույն արդյունքներ 
ապահովող, այլ խոսքով՝ մրցունակ ապրանքների արտադրություն կամ 
ծառայությունների մատուցում նախատեսող, բարձր արտադրողականություն 
ապահովող գործարար ծրագրեր; 

- որպես առանձին ուղղություն, շարունակել նպաստել հատկապես 
երկրի տարբեր մարզերում շինարարության զարգացմանը, որը էական դեր 
ունի ՀՆԱ-ի աճի մեջ (որոշակի պետական աջակցությամբ զարգացնել 
արտադրական կամ գյուղատնտեսական նշանակության կառույցների 
շինարարությունը); 
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- հաշվի առնելով միջազգային շուկաներում և Հայաստանում 
գյուղմթերքների գների ակնկալվող թանկացումները, հատուկ ուշադրության 
կենտրոնում պահել պարենային անվտանգությունն ապահովող 
գյուղատնտեսական ծրագրերի ֆինանսավորումը, վերաֆինանսավորումը և 
պետական համաֆինանսավորումը; 

- գյուղի զարգացման համար մշակվում է ՛՛smart village’’ (խելացի գյուղ) 
ծրագիրը, որի ներդրումը կարող է շոշափելիորեն օպտիմալացնել 
գյուղատնտեսության ոլորտում կատարվող պետական ծախսերը: 

Մեր հաշվարկներով, գյուղատնտեսության տարբեր ենթաճյուղերում եր-
կըրի պարենային անվտանգությանը միտված և գյուղմթերքների վերամշակ-
մամբ առաջին անհրաժեշտության և լայն սպառման համար նախատեսված 
բնակչության ներքին պահանջարկի բավարարմանը և արտահանմանն ու-
ղըղված ապրանքների արտադրության խթանման ծրագրերի աջակցության 
պարագայում հնարավոր է արմատական բեկում ապահովել: Սա, իր հերթին, 
թույլ կտա, կրճատել ոլորտում առկա գործազրկության բարձր մակարդակը, 
բարելավել երկրի առևտրային հաշվեկշիռը և զբաղվածության միջոցով լուծել 
որոշակի սոցիալական խնդիրներ: 

Այնուամենայնիվ, ներկայումս Կառավարության կողմից ձեռնարկվող 
քայլերը բավարար չեն կարող լինել տնտեսական բեկում ապահովելուն միտ-
ված քաղաքականություն մշակելու և իրականացնելու համար:  Կորոնավիրու-
սի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին միջոցառման շրջա-
նակներում որքան էլ գնահատելի են կիրառվող վերաֆինանսավորման և հա-
մաֆինանսավորման գործիքները, այնքան էլ վիճելի են վարկերի նպատակ-
ներով պայմանավորված օժանդակության գործիքների կիրառման սահմա-
նաչափերը: 
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Մասնավորապես, կարիք կա ավելացնել սարքավորումների համաֆի-
նանսավորման, վերաֆինանսավորման և սուբսիդավորման չափը, հաշվի 
առնելով այն հանգամանքը, որ նոր սարքավորումներ ձեռք բերելով և դրանց 
կիրառմամբ է պայմանավորված Հայաստանի տնտեսության թիվ մեկ խնդրի՝ 
մրցունակության և արտադրողականության բարձրացման խնդրի հանգուցա-
լուծումը: Առավել ևս, որ ներկայումս վերադիրքավորելու հստակ սխեմաներ 
կան մշակված։ Զարգացած երկրներից, որտեղ ձեռնարկություններն արդեն 
կանգ են առել, վտանգ կա սնանկացման, և վաղ թե ուշ դրանք պետք է փոր-
ձեն ազատվել իրենց այն գույքից՝ անշարժ կամ շարժական, որի համար, միև-
նույն է, գույքահարկ են վճարում. այս պայմաններում բարձր տեխնոլոգիա-
ների, ժամանակակից սարքավորումների ձեռք բերումը սիմվոլիկ գներ կու-
նենա, և ազատելով դրանց նախկին տերերին իրենց հարկային պարտավո-
րություններից, միևնույն ժամանակ Հայաստանին հնարավորություն կտան 
լուծելու մրցունակության աճի խնդիրը: 

Նախաձեռնվել և գործում են նաև գյուղացիական տնտեսությունների 
և փոքր ու միջին ձեռնարկարկությունների համար կորոնավիրուսի տնտե-
սական հետևանքների չեզոքացման համապատասխանաբար երկրորդ և եր-
րորդ ծրագրերը: Երկրորդ միջոցառման նպատակը գյուղատնտեսության 
ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսավարողների մոտ կանխատես-
վող  ընթացիկ իրացվելիության հետ կապված ռիսկերի մեղմումն է՝ տրամա-
դրելով աջակցություն ֆինանսական կազմակերպություններից ստացվող նը-
պատակային վարկերի համաֆինանսավորման, վարկի/լիզինգի տոկոսա-
դրույքի սուբսիդավորման ձևով: Իսկ երրորդ միջացոռումն ուղղված է ՓՄՁ 
սուբյեկտ հանդիսացող տնտեսավարողների մոտ ընթացիկ իրացվելիության 
հետ կապված ռիսկերի մեղմմանը: Գործունեության ոլորտներն են մշակող 
արդյունաբերությունը, կացության և հանրային սննդի կազմակերպումը, փո-
խադրումները և պահեստային տնտեսությունը, զբոսաշրջային ծառայություն-
ները և սպասարկման այլ ծառայությունները։ 

Մեր համոզմամբ, փորձագիտական հանրության մասնակցությունը կա-
րևոր է Կառավարության ձեռնարկած միջոցառումներին ոչ միայն կիրառման, 
այլ անգամ դրանց մշակման փուլում: 
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Հարկադրված պարապուրդի, կարանտինի պայմաններում բազմաթիվ 
գործարաններ, հիմնարկներ, սպասարկման կետեր դադարեցնում են իրենց 
գործունեությունը։ Այս հարցում պետք է լինի պետության կողմից միջամտու-
թյուն՝ ողջամտության սահմաններում մարդկանց գոյությունը պահպանելու և 
գործատուներին նաև աջակցելու համար, այն ոլորտներում, որ հնարավոր է 
դեռ աշխատանքը շարունակել և որտեղ հնարավոր չէ, հարկադիր պարա-
պուրդի համար պետք է, այնուամենայնիվ, նվազագույն նպաստներ տրամա-
դրվեն։ Սա ինքնանպատակ չէ, այդ գումարը մտնում է շրջանառության մեջ և 
նպաստում մարդկանց գնողունակության բարձրացմանը: Իրենց հերթին, դը-
րանք վերածվում են ապրանքների, ծառայությունների, ինչն իր հերթին 
ստիպում է, որ դրանք արտադրվեն և մատուցվեն սպառողին։ Այսինքն, տըն-
տեսությունը կանգ չառնի։ Գաղտնիքը, մեր համոզմամբ, դրամի շրջապտույ-
տի արագությունն է, եթե դանդաղեց դրամի շրջապտույտը, և եթե ամեն օր 
հարկերը չվճարենք կամ տոկոսադրույքներն ընդհանրապես վերացնենք, դա 
լավ արդյունքի չի բերելու։ Գոնե նվազագույն մակարդակը պետք է պահ-
պանել, որովհետև հակված ենք տնտեսությունը համեմատել մարդու օրգա-
նիզմի հետ, և եթե արյան շրջանառությունը դանդաղեց ու կանգ առավ, ինք-
նին հասկանալի է՝ դա ինչի նշան է։ Իհարկե, կարող է կենտրոնական բանկը 
օգտագործել իր գործիքակազմը, որը բավականին բազմազան է, բայց դրա-
նով տնտեսություն հնարավոր չէ պահել։  

Այս պահին հիմնական խնդիրը սպառման և արդյունաբերական գների 
աճն է, որն էլ ավելի է սրվում վերը նշված անհավասարակշռություններով: 
Իհարկե, կարելի է պահպանել ցածր գնաճ, բայց դա կլինի անվանական, 
քան իրական գնաճ, ինչը շատ ավելի բարձր է: Եթե կրճատում ենք դրամի ա-
ռաջարկը, ապա կարող եք հասնել զրոյական անվանական գնաճի, և դա ար-
վել է այն իրականացնելու համար մինչև 4% թիրախավորելով իրական լճաց-
ման պայմաններում: Բայց դա պարզապես չպետք է արվի ներկայիս պայ-
մաններում: Ընդհակառակը, եթե գնաճն անխուսափելի է, և դա այդպես է, 
ապա այն պետք է օգտագործվի տնտեսության խորը անկման զսպման հա-
մար: Դա պետք է արվի առաջին հերթին` դրամական միջոցների և բյուջեի 
ներարկումների պահանջարկի մեծացման, ինչպես նաև պահուստային աղ-
բյուրների օգտագործմամբ, ինչը, սակայն, կհանգեցնի գնաճի ավելի մեծ ա-
ճի, եթե առաջարկը չի ավելացվի միաժամանակ կամ կարճ տևողությամբ: 
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Նման բարձրացումը պետք է դառնա փոքր և միջին բիզնեսի խնդիր, որպես 
հիմնական հակաճգնաժամային գործոն: Այս ոլորտը, ի տարբերություն խո-
շոր բիզնեսի, չի ընդունում ուղղակի կարգավորումը, սահմանափակումները, 
պլանավորումը և մենաշնորհները, հատկապես ճգնաժամի ժամանակ: Հետե-
վաբար, մեզ անհրաժեշտ է արմատական ռեգրեսիվ կառավարչական անցում 
մակրո մակարդակից դեպի միկրո մակարդակ1: 

Կարևոր է աշխատել տնտեսության այն օղակների ուղղությամբ, որոնք 
կարելի է զարգացնել. Ի դեպ, այդպիսի ոլորտները շատ են։ Հայաստանի 
պարագայում բնակչության կեսից ավելին գյուղական բնակավայրերում է, 
այսինքն, այդպիսի վտանգ մեզ չի սպառնում, եթե ճիշտ կազմակերպենք 
գյուղատնտեսական աշխատանքները, գյուղատնտեսության ոլորտը, ապա 
անպայման կարող ենք պետություն - մասնավոր հատված և նաև փորձագի-
տական հանրություն կապ ստեղծել։ այլև համապարփակ ագրարային քաղա-
քականություն՝ հստակ թիրախներով։ Եթե դրան հավելենք տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ոլորտը, որը պանդեմիան կարող է շրջանցել, որովհետև 
առանձնապես մեծ չեն շփումները, և էլի բազմաթիվ ոլորտներ, հնարավոր է, 
որ տնտեսական աճի տեմպերի դանդաղեցում կարող ենք կանխատեսել, 
բայց ոչ՝ անկում։ Հակված ենք մտածելու, որ, այնուամենայնիվ, տնտեսական 
աճ կարող ենք գրանցել, եթե արդյունավետ ինքնակազմակերպվենք։ 

Իսկ թե համաշխարհային տնտեսական համակարգի վրա ի՞նչ ազդեցու-
թյուն է ունենում համավարակը, ապա հարկ է նկատել հետևյալը։ Պանդե-
միան յուրօրինակ պարտադրված կանգառ է, և եթե նույնիսկ այսօր կամ 
վաղը վակցինան գտնվի, այդքան հեշտ չի լինելու տնտեսության վրա 
ազդեցությունը վնասազերծել, և դա տևական ժամանակ կարող է պահանջել։ 
Այն իր առաջին ծանր հարվածը հասցնում է զարգացած երկրներին, որոնք 
ավելի ինտեգրված են համաշխարհային տնտեսությանը՝ մեկ, և երկրորդ՝ 
արժեթղթերի շուկան էր ավելի զարգացած՝ կապիտալի շուկան, իսկ Հայաս-
տանի և մի շարք այլ զարգացող երկրների պարագաներում ինտեգրվածու-

                                                             
1 М. Айрапетян, Мировые цивилизации и экономические циклы, Эксперт РАНХиГС 
представил картину кризиса в экономике и спрогнозировал научную 
революцию, https://www.ranepa.ru/sobytiya/novosti/ekspert-rankhigs-predstavil-kartinu-krizisa-
v-ekonomike-i-sprognoziroval-nauchnuyu-
revolyutsiyu/?fbclid=IwAR0GjNrAxCqTSXnznGcBRMd8R5xmeQrcdJaE0jxLLg-
8d7IdZ5bxq9qbSRs 
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թյան աստիճանը ցածր է։ Միաժամանակ, պանդեմիան արագացրեց ֆինան-
սական և տնտեսական ռեցեսիան, որը կանխատեսում էինք։  Վերջին տա-
րիներին նկատելիորեն դանդաղել են համաշխարհային տնտեսության, հա-
մաշխարհային ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը: Ստորև բերված նկարում ներկայաց-
ված են 1980թ. ի վեր համաշխարհային, զարգացած երկրների և զարգացող 
երկրների տնտեսությունների աճի տեմպերի դինամիկան:  

 
Գծանկար 2. Իրական ՀՆԱ-ի աճն աշխարհում, զարգացած և զարգացող 

երկրներում 
2011թ. հետո նկատվող վայրիվերումներն ու, մասնավորապես, աճի 

տեմպերի դանդաղեցումն, անշուշտ,ո ւնեն իրենց պատճառները:  Ցիկլիկ 
զարգացումն, իհարկե, պատճառներից առաջինն է: Տնտեսություններն ընդ-
հանրապես, այդ թվում՝ համաշխարհային տնտեսությունը, կրում են ցիկլային 
բնույթ, և վերելքից հետո գալիս է լճացում, որից հետո արդեն ճգնաժամ։ Լը-
ճացման բոլոր ախտանշանները կային, և, ըստ էության, լճացումը հենց ճըգ-
նաժամի նախափուլ կարող ենք համարել։ Մի քանի պատճառներ ևս կարող 
ենք նշել։ Երկրորդ պատճառն այն է, որ շատ երկրներ այդպես էլ դասեր չքա-
ղեցին գլոբալ ֆինանսատնտեսական դժվարությունից, և դա, բնականաբար, 
պետք է հանգեցներ նոր ճգնաժամի։ Երրորդ պատճառն այն է, որ որքան էլ 
խոսվում է գլոբալացման, բաց տնտեսության մասին՝ որպես մեկ տնտեսու-
թյուն, այնուամենայնիվ, ինչպես ցանկացած ազգային տնտեսություն, այնպես 
էլ գլոբալ, համաշխարհային տնտեսությունը պահանջում է որոշակի կարգա-
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վորումներ կամ գոնե խաղի կանոնների հստակեցում։  Խաղի կանոններն 
այդպես էլ չեն ուրվագծվում, որովհետև որոշ երկրներ, այնուամենայնիվ, 
ասում են՝ բոլորը հավասար են, բայց ոմանք, պարզվում է ՛՛ավելի հավասար 
են՛՛, քան մյուսները, ինչն էլ խանգարում է ներդաշնակ և կայուն զարգաց-
մանը։ Չորրորդ պատճառն այն է, որ հատկապես զարգացած երկրները 
որոշակի պատասխանատվություն ունեն աշխարհում տիրող աղքատության, 
սովի, միգրացիոն ճգնաժամի և այլ սպառնալիքների համար: Զարգացած եր-
կըրներում շատ եսակենտրոն զարգացում է նկատվում, որքան էլ նրանք հան-
դես են գալիս մարդասիրական օգնության, ազատ տեղաշարժի, աշխատու-
ժի, տեխնոլոգիաների, ֆինանսական միջոցների և այլնի մասին։ Այնուամե-
նայնիվ, ակնհայտ է, որ իրականում միշտ չէ, որ այդպես է: Հատկապես բար-
ձըր տեխնոլոգիաներ զարգացած երկրները երբեք չեն զիջի, նույնիսկ ամե-
նաբարձր գնով չեն համաձայնի վաճառել զարգացող երկրներին։ Աշխատ-
ուժի մասով՝ նրանք կլանում են այն աշխատուժը, որն առավել որակյալ է՝ 
առաջարկելով շատ ավելի գրավիչ պայմաններ, և դա է պատճառը, որ նաև 
՛՛ուղեղների արտահոսք՛՛ է նկատվում զարգացող երկրներից։ Տնտեսական 
դժվարությունների խորացման հաջորդ պատճառն այն է, որ զարգացած եր-
կըրներն ունեն պետության կողմից շատ ավելի միջամտվող քաղաքականու-
թյուն, քան դա պահանջում են զարգացող երկրներից։ Այդ խտրական քաղա-
քականությունը շատ ցայտուն երևացել է գլոբալ ֆինանսական դժվարության 
փուլում, բայց հիմա ավելի է խորանում։ Մյուս պատճառը սուբսիդիաներն են. 
զարգացող երկրները չունեն այդ հնարավորությունը, պետական բյուջեից 
շատ սահմանափակ միջոցներ կարող են ուղղել, օրինակ, գյուղատնտեսու-
թյան զարգացմանը։ Նույն Միացյալ Նահանգները, Եվրամիության անդամ 
երկրները, Ճապոնիան հսկայական գումարներ են ուղղում գյուղատնտեսու-
թյան և ոչ միայն գյուղատնտեսության ու իրենց համար նախընտրելի այլ 
ճյուղերի զարգացմանը, որն անարդար մրցակցություն է ստեղծում աշխար-
հում։ Այսինքն, եթե թողնեն այնպես, ինչպես կա, և բնական պայմաններով 
մրցակցեն, ապա ամեն մեկն աշխարհում իր բաժինը կստանա՝ համաձայն 
մրցակցային առավելությունների իրացման։ Բայց, ինչպես տեսնում ենք, այդ-
պես չէ, անարդար մրցակցություն է, որովհետև այն, ինչը զարգացած երկըր-
ներում գործարարները չեն կարողանում մրցունակության որոշակի մակար-
դակի հասցնել, հատկապես՝ գնի մասով, նրանց օգնության է գալիս պետու-
թյունը, իսկ դա բնավ լիբերալ տնտեսության մասին, անգամ պլանային տըն-
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տեսության մասին չի խոսում։ Սա ակնհայտ խտրական հովանավորչական 
քաղաքականություն է։ Համաշխարհային տնտեսական դժվարությունների 
խորացման մեկ այլ պատճառ էլ կարելի է համարել զարգացած երկրների 
կողմից տեղի կամ անտեղի պատժամիջոցների կիրառումը, ինչը որոշ դեպ-
քերում կապված է լինում ժողովրդավարության հաստատման, մարդու իրա-
վունքների հետ: Սակայն տեսնում ենք շատ այլ օրինակներ, երբ առանձնա-
պես հիմնավորված չէ այդ պատժամիջոցների երկարաձգումը կամ ավելի 
խիստ պատժամիջոցների սահմանումը, որովհետև, ի վերջո, գործ ունենք ոչ 
թե կայսրերին կամ ոչ ժողովրդավար ղեկավարներին պատժելու դեպքերի, 
այլ ժողովուրդների հետ, որոնք տուժում են դրա հետևանքով և հետընթաց են 
արձանագրում։  Այս ամենը, միասին վերցրած, ստիպում են վերանայել նաև 
համաշխարհային տնտեսության և առանձին երկրների զարգացման տեմպե-
րի կանխատեսումները: 

 

Գծանկար 3. Գլոբալ տնտեսական աճի դանդաղման կանխատեսումները 

Մեր համոզմամբ, հասունացել է պահը գիտակցելու, որ պետք է տիրող 
միջազգային տնտեսական կարգի վերարժևորման:  Անգամ համեմատական 
կամ բացարձակ առավելությունների տեսությունների1 կիրառումն այսօր ցան-
կալի արդյունքի չեն կարող հանգեցնել: Այսօր ակնհայտորեն հառնում է նոր՝ 
համագործակցային առավելությունների բացահայտման և դրանց արդյունա-
վետ իրացման հրամայականը: Վերջինս պայմանավորված է նաև համաշ-
խարհային տնտեսությունում օրեցօր աճող հակամարտությունների հանգու-

                                                             
1 Reinhard Schumacher: Free Trade and Absolute and Comparative Advantage A Critical Compa-
rison of Two Major Theories of International Trade Zugl.: Potsdam, Univ., 2012, pp.49-76. 
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ցալուծման շուրջ համաձայնություն ձեռք բերելու և խաղաղության, անվտան-
գության հաստատման հանգամանքով:  Ակնհայտ է, որ ինչպես բացարձակ, 
այնպես էլ հարաբերական առավելությունների իրացման պարագայում պե-
տությունները ձգտում են առավելագույնի հասցնել դրանցից սռացվող շա-
հույթները եթե ոչ միտումնավոր՝ ի վնաս այլ երկրների, ապա հնարավորինս՝ 
ի օգուտ տվյալ երկրի: Սա, իր հերթին, անտեսում է մրցակից երկրների ժողո-
վուրդների շահերը և ի վերջո, կարող է հանգեցնել մրցակից երկրներում գոր-
ծազրկության, աղքատության աճի, զանգվածային արտագաղթի, ապօրինի 
միգրացիայի ծավալների ավելացման և այլն:  Նույնը վերաբերվում է ազ-
գային մրցակցային առավելությունների տեսության իրացման հետևանքնե-
րին: Բացի այդ, եթե բուն մրցակցությունը հետապնդում է բացառապես տըն-
տեսական շահեր և ենթադրում է մասնավոր կապիտալից ստացվող շահույթի 
բազմապատկում, ապա համագործակցությունը և համագործակցային առա-
վելությունների իրացումն անհրաժեշտաբար ներառում է նաև սոցիալական 
բաղադրիչը, այլ խոսքով՝ մասնակից երկրների և դրանց ժողովուրդների կեն-
սական շահերն ու բարեկեցությունը:  Սա, իր հերթին, ենթադրում է գոր-
ծազրկության, աղքատության, գնաճի, ապօրինի միգրացիայի տեմպերի զըս-
պում և սոցիալական այլ խնդիրների լուծման մեջ ընդհանուր, թիմային մաս-
նակցություն: Մեր համոզմամբ, բացարձակ, հարաբերական, մրցակցային 
առավելությունների իրացումը ենթադրում է ձեռք բերված դիրքերից տնտե-
սական ուժի կիրառում, մինչդեռ համագործակցային առավելությունների ի-
րացումը պահանջում է մրցակցային առավելությունների համադրում և ուժե-
րի հավասարակշռում:  Իրականում, մրցակցությունը ոչ միայն չի բացառում, 
այլև ենթադրում է ամեն տեսակ հնարքների գործադրում, շահերի բախում, 
տնտեսական վնասներ և տնտեսականից՝ քաղաքական պատժամիջոցների 
կիրառում, մինչդեռ համագործակցությունը հիմնված է վստահության, փոխ-
գործակցության, անգամ՝ փոխօգնության վրա: Ի վերջո, առանց վստահու-
թյան գործոնի գերակայության, ժամանակակից աշխարհում անհնար է ներ-
կայանում ինչպես 2020թ. սկզբին ծայր առած կորոնավիրուսի1 և այլ համա-
ճարակների, այնպես էլ բնական և տեխնածին բազմաթիվ աղետների դեմ 
արդյունավետ պայքարը:   

                                                             1 Current novel coronavirus (COVID-19) outbreak, World Health Organization Report, 
https://www.who.int/health-topics/coronavirus. 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

17 
 

Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Համավարակի տնտեսական ախտաճանաչումը. մարտահրավերներ և 
հնարավորություններ 
Բանալի բառեր. COVID-19, համավարակ, տնտեսական ախտաճանաչում,  
համագործակցային առավելություններ, տնտեսական բեկում, վերադիրքավորում 
 

Հայաստանում COVID-19 hամավարակի տնտեսական հետևանքները գնա-
հատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել երկրի տնտեսության վիճակը և ՀՆԱ-ի 
արտադրության կառուցվածքը մինչ 2020թ.: Հոդվածում ներկայացվում են 
տնտեսության վրա համավարակի բացասական հետևանքները և դրանց 
գործոնային վերլուծությունն՝ ըստ ոլորտների, ինչպես նաև առաջարկներ՝ ի-
րավիճակին դիմակայելու և անգամ տնտեսական բեկում ապահովելու ուղ-
ղությամբ: Նշվում է, որ առանց վստահության գործոնի գերակայության, 
ժամանակակից աշխարհում անհնար է ինչպես համաճարակների, այնպես էլ 
բնական և տեխնածին բազմաթիվ աղետների դեմ արդյունավետ պայքարը:  
Հիմնավորվում է համագործակցային առավելությունների բացահայտման և 
դրանց իրացման անհրաժեշտությունը: 
 Tatul MANASERYAN 
Economic diagnosis of pandemic. challenges and opportunities Key words. COVID-19, epidemic, economic diagnosis, cooperative advantages, economic 
breakthrough, repositioning 
 In order to assess the economic consequences of COVID-19 in Armenia, it is necessary 
to take into account the state of the country's economy until 2020, the structure of GDP 
production according to the share of the main branches. The article presents the negative 
consequences of the epidemic on the economy and their factor analysis by sectors, as 
well as proposals to counter the situation and even ensure an economic breakthrough. It 
is noted that without the dominance of the trust factor, it is impossible to fight against 
coronavirus and other epidemics, as well as many natural and man-made disasters. The 
need to identify and utilize cooperative advantages is justified. 
 Татул МАНАСЕРЯН 
Экономическая диагностика пандемии: вызовы и возможности 
Ключевые слова. COVID-19, эпидемия, экономическая диагностика, преимущества 
сотрудничества, экономический прорыв, репозиционирование 
 Чтобы оценить экономические последствия COVID-19 в Армении, необходимо 
учитывать состояние экономики страны до 2020 года и структуру производства 
ВВП по удельным весам отраслей. В статье представлены негативные последст-
вия эпидемии для экономики и их факторный анализ по секторам, предложения по 
противодействию ситуации, а также обеспечению экономического прорыва. От-
мечается, что без доминирования фактора доверия невозможно представить себя в 
современном мире, как борьбу с коронавирусом и других эпидемями, а также 
многими природными и техногенными катастрофами. Обоснована необходимость 
выявления и реализации преимуществ сотрудничества. 
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ԱԶԱՏ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ` ՈՐՊԵՍ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ 

 

Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ թղթակից-անդամ, տնտ.գիտ.դոկտոր, պրոֆեսոր 

 
Բանալի բառեր. կապիտալ, ազատ դրամական միջոցներ, դրամավարկային 

քաղաքականություն, խնայողություններ, տնտեսական հրաշք 

 
Ցանկացած երկրի տնտեսության հիմնասյուները երկուսն են. 
առաջինը` երկրի կենտրոնական բանկի կողմից վարվող դրամավար-

կային քաղաքականությունը, 
երկրորդը երկրի կառավարության կողմից վարվող հարկաբյուջետային 

քաղաքականությունը։ Հայտնի է նաև, որ բոլոր երկրների առաջնորդներն ու 
ղեկավարները բոլոր ժամանակներում առավել շատ կարևորել են հարկերի և 
հարկագանձման հիմնախնդիրները և դրանք դարձել են քաղաքական 
պայքարի գործիք և, որոնց սխալ կիրառման արդյունքում են նաև տեղի ու-
նեցել հեղափոխություններն ու իշխանափոխությունները։ Եվ պատահական 
չէ, որ հարկային քաղաքականության հիմնահարցերը մեծ տեղ են զբաղեց-
նում նախագահական և օրենսդիր մարմինների ընտրություններում ծավալ-
վող քաղաքական բանավեճերում և դառնում են քաղաքական բանավեճերի 
առանցքը` դրամավարկայինի հետ մեկտեղ։ 

Բոլորին քաջ հայտնի է, որ Հայաստանի տնտեսությունն ունեցել է մեծ 
չափերի հասնող ստվերային տնտեսություն, հայտնվել է 2008 թվականին 
սկիզբ առած ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի մեջ և շնորհիվ հանրապե-
տության կառավարության ձեռնարկած դրամական և ոչ դրամական բնույթի 
հակաճգնաժամային հսկայածավալ միջոցառումների, Հայաստանի տնտե-
սությունը բարեհաջող դուրս է եկել ճգնաժամի ծուղակներից, իսկ Հայաս-
տանի բանկերն էլ չեն սնանկացել, ինչպես պատահել է, օրինակ, իսլանդա-
կան բանկերի հետ։ Հայաստանի բանկերը չեն սնանկացել նաև ի շնորհիվ 
հետևյալ երկու գործոների կամ հիմնավորումների. 

Առաջին գործոն կամ հիմնավորում` այն հսկայածավալ հարկային ար-
տոնությունների, որոնք սահմանված են «ԱԱՀ-ի մասին» ՀՀ օրենքով և կըր-
ճատում են ՀՀ պետական բյուջեի հարկային եկամուտները։ Իսկ ներկա 
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տնտեսության հետհեղափոխական փուլում ճիշտ ժամանակն է, որը ուժը 
կորցրած ճանաչվեն հսկայածավալ հարկային արտոնությունները, որոնք 
վերաբերում են բանկային համակարգին։ Դրանք հետևյալներն են. 

«Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքով ԱԱՀ-ից ազատելու 
միջոցով հարկային արտոնություններ են սահմանված ապահովագրական և 
վերապահովագրական գործառնությունների (ներառյալ դրանց հետ կապ-
ված ապահովագրական միջնորդները և գործակալները) կողմից մատուց-վող 
ծառայությունների, բանկերի ու վարկային կազմակերպությունների կողմից 
իրականացվող ֆինանսական հսկայածավալ գործառնությունների ու ծառա-
յությունների նկատմամբ1, որին օրենքում կատարված փոփոխությամբ ավե-
լացվել են նաև բանկեր և վարկային կազմակերպություններ չհանդիսա-ցող 
այլ անձանց կողմից վարկերի ու փոխառությունների տրամադրման գործարք-
ները2: Եվ դա այն դեպքում, երբ Հայաստանում չկա մեկ այլ հար-կատու, որը 
բանկերի և վարկային ու ապահովագրական կազմակերպու-թյունների նման 
հնարավորություն ունենա իրականացնելու այդչափ շատ և բազմաբնույթ 
գործառնություններ, և դրանց գրեթե լրիվ գործարքների ու մատուցվող 
ծառայությունների գծով սահմանված լինեն ԱԱՀ-ի արտոնու-թյուններ, մանա-
վանդ, որ բանկային բիզնեսը Հայաստանում կայացած է ու զարգացած, բան-
կային ու ապահովագրական բիզնեսները շահութաբեր են և աշխատում են 
շուկայական մեխանիզմներով, վարկային ռեսուրսները հիմնականում շրջա-
նառվում են առևտրում, իսկ բանկերի ու ապահովագրական ընկերու-
թյունների և վարկային կազմակերպությունների ծառայությունների սա-
կագները որոշվում են շուկայի օրենքներով և այլն: 

Դա նշանակում է, որ երկրի օրենսդիր մարմինը չարդարացված լիբե-
րալ վերաբերմունք է դրսևորել բանկերի, վարկային ու ապահովագրական 
կազմակերպությունների նկատմամբ և նրանց կողմից իրականացվող հըս-
կայածավալ ու բազմաբնույթ գործարքների ու մատուցվող ծառայություննե-րի 
համար հարկային արտոնություններ սահմանելով` չի արժևորել դրանք 
(հարկային արտոնությունը պետք է ունենա գին), քանի որ բանկերն ու վար-
կային կազմակերպությունները չունեն դրանց սահմանմամբ պայմանավոր-

                                                             
1 «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենք, «Հարկեր, տուրքեր և վճարներ», 
Առաջին մաս, Եր.: 2009, էջ 137-139: 

2 Նույն տեղում։ 
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ված պարտավորություններ։ Մինչդեռ հարկային արտոնությունները հնարա-
վորություն են տալիս այդպիսի ծառայություններ ու գործարքներ իրականաց-
նող կազմակերպություններին (բանկեր, ապահովագրական ու վարկային 
կազմակերպություններ), ի հաշիվ բյուջեի, ստանալու լրացուցիչ եկամուտ-
ներ, որոնք «կերպարանափոխվում» և հանդես են գալիս ծառայության վճա-
րի ձևով, այսինքն` այն, ինչ բյուջեն չի ստանում ԱԱՀ-ի, նրանք ստանում են 
ծառայության վճարի ձևով: Ավելին, ներկայումս բանկերով, ապահովագրա-
կան ու վարկային կազմակերպություններով որպես կապիտալ հիմնականում 
շրջանառվում են հարուստների գումարները, և իրականում ԱԱՀ-ի նըշ-ված 
արտոնությունը լրացուցիչ եկամուտ է բերում այդ մարդկանց և «ծառա-յում է» 
նրանց: Բացի դրանից, ՀՀ-ում ապահովագրական բիզնեսի օբ-յեկտներ են 
դարձել, որպես կանոն, խոշոր գումարներ ունեցող տնտեսվա-րող 
սուբյեկտները, քանի որ նրանք հնարավորություն ունեն օգտվելու այդ-պիսի 
մասնագիտական ծառայությունից, իսկ ապահովագրական ընկերու-թյուն-
ները ստեղծվում են հիմնականում խոշոր գործարարների կողմից, և նույն 
անձին պատկանող գումարներն իր մի կազմակերպությունից անցնում են 
մյուսին` առանց ԱԱՀ-ով հարկվելու, որի արդյունքում հարուստն ավելի է 
հարստանում, իսկ աղքատը` աղքատանում: Հետևաբար, քանի դեռ քաղա-
քացիների ու տնտեսվարող սուբյեկտների գերակշիռ մասը չունեն ապահո-
վագրական ծառայություններից օգտվելու ֆինանսական հնարավորություն, 
ապա այդպիսի ծառայությունների գծով ԱԱՀ-ի հարկային արտոնություն-
ների սահմանումը նպաստում է ապահովագրական ընկերությունների լրա-
ցուցիչ շահույթի ստացմանը ի հաշիվ բյուջեի: Ուստի արդարացված պետք է 
համարել «Ավելացված արժեքի հարկի մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 15 
և 17 կետերով հարկային արտոնությունների ուժը կորցրած ճանաչելը։ 

Երկրորդ գործոնը կամ հիմնավորումը, որ Հայաստանի բանկերը չեն 
սնանկացել նաև շնորհիվ հայ ժողովրդի այն հսկայական ավանդների, որոնք 
ցածր տոկոսադրույքներով տեղաբաշխված են բանկերում կամ, ավե-լի ճիշտ 
կլինի ասել, ի պահ են տրված բանկերում։ Բավական է նշել, որ վեր-ջին 
տասնամյակի (2008-2018թթ.) միջին տարեկան ավանդները ՀՀ մաս-նավոր 
բանկերում կազմել են 1.028.8 մլն ամերիկյան դոլար, իսկ ՀՀ դրա-մով` 784,8 
մլն դրամ, այն դեպքում, երբ Հայաստանի միջին տարեկան ՀՆԱ-ն այդ նույն 
ժամանակաշրջանում կազմել է 2912,2 մլն դրամ, իսկ ավանդներ/ՀՆԱ հարա-
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բերակցությունը կազմել է շուրջ 27%։ Ստացվում է, որ 3-րդ հանրապետու-
թյան վերջին 10-ամյակում հայ ժողովուրդը շատ է աշխատել բանկերի սեփա-
կանատերերի համար։ Իսկ այդ ժամանակահատվածում ընդունված տնտե-
սական օրենքներն էլ ծառայեցվել են մարդկանց այդ խմբերի ու այդ տնտես-
վարողների շահերին։ Ահա, թե ինչու են անհրաժեշտ նաև վերանայել այդ 
ժամանակահատվածում ընդունված տնտեսական և, մասնավորապես, հար-
կային օրենքները։ 

Վերոնշյալները և այլ հանգամանքներ վերջին 10-ամյակում մեծ օգուտ-
ներ են ապահովել բանկերի սեփականատերերին, բայց ոչ ավանդատունե-
րին կամ պետությանն ու երկրի տնտեսությանը։ Այլ կերպ ասած, 3-րդ հան-
րապետության վերջին տասնամյակը բանկերի սեփականատերերի համար 
եղել է «ոսկե տասնամյակ»` հետևյալ 2 պատճառներով, որ. 

առաջին` հարկման դաշտում ունեցել են հսկայածավալ արտոնություն-
ներ, 

երկրորդ` վերջին տասնամյակի միջին տարեկան ՀՆԱ-ի շուրջ 1/3-ի 
չափով ավանդի ձևով գումար է, ի պահ տրվել բանկերին` ապահովելով 
նրանց վարկային ռեսուրսներով, իսկ վերջիններս էլ որոշակի գործիքակազ-
մերով վարկի ձևով դրանք տրամադրել են իրենց հաճախորդը հանդիսացող 
իրավաբանական և ֆիզիկական անձանց` իրենց համար ապահովելով զգա-
լի չափերի տոկոսային եկամուտներ, իսկ ազատ դրամական միջոցների սե-
փականատերերը, այսինքն` ավանդատուները, ավելի նվազ գումարներ են 
շահել։ Եվ դրա պատճառը եղել է այն, որ ազատ  

դրամական միջոցների մանր սեփականատերերը, այսինքն` ազգա-
բնակչությունը, տարիներ շարունակ չի տիրապետել և այժմ էլ չի տիրապե-
տում ազատ դրամական միջոցների ներդրման ապահով և առավել եկա-
մտաբեր ոլորտի, ինչպիսին է կապիտալի շուկան։ Իսկ այդ աշխատանքների 
կազմակերպման հասցեատերը դա ՀՀ Կենտրոնական բանկը կարող է լի-
նել, ինչպես նաև կառավարական և գիտական շրջանակները, որոնք իրենց 
գործիքակազմերով ավանդատուներին պետք է քաջալերեն իրենց խնայած 
միջոցներն ուղղելու կապիտալի շուկաներ և ձևավորելու այդ մշակույթը ՀՀ-
ում, որը, ի դեպ, հանդիսացել է Ճապոնիայում «տնտեսական հրաշք»- ի բա-
ղադրիչներից մեկը։ 

«Ճապոնական տնտեսական հրաշքը» դասվում է աշխարհում տեղի 
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ունեցած տնտեսական հրաշքների շարքը և ունի իր առանձնահատկություն-
ները։ Դա տվյալ երկրի որոշակի ժամանակաշրջանում ու աշխարհաքաղա-
քական ինչ-որ միջավայրում տեղի ունեցած տասնյակ գործոնների համա-
դըրման արդյունք է` իր էությամբ բացառիկ և ենթակա չէ արհեստական 
ընդօրինակման։ Արդիականացումը Ճապոնիային հնարավորություն տվեց 
«հետապնդող զարգացման» մոդելից անցնելու համընթաց զարգացմանը և 
նույնիսկ աշխարհին առաջարկելու կատարելագործման հետագա  ուղիներ: 
Ճապոնիայի հետպատերազմյան արդիականացման վերաբերյալ առանձ-
նացվում են գիտական երկու ուղղություններ. 

1. «Քրիզանթեմ և սուր» կամ «Ամերիկյան դպրոց», որի հիմնադիրնե-
րից է Ռուդ Բենեդիկտը, ըստ որի Ճապոնիայի հետպատերազմյան արդիա-
կանացման հիմնական ուղին «պարտադիր արևմտականացումն» է1: 

2. Ռեվիզիոնիստական տեսություն, որի հիմնադիրներից է Չալմերս 
Ջոնսոնը, ըստ նրա և այդ ուղղության մյուս ներկայացուցիչների` հետպա-տե-
րազմյան արդիականացման հիմքերը պետք է որոնել նախապատերազմ-յան 
և հետպատերազմյան Ճապոնիայի պատմական շարունակականու-թյան, 
ինչպես նաև նրա մշակութային ինքնատիպության և հասարակական կյանքի 
կազմակերպման յուրօրինակության մեջ2:  

Ճապոնիայի հետպատերազմյան արդիականացման վերը նշված ուղ-
ղություններից բացի առկա են նաև մի շարք այլ մոտեցումներ, որոնք ան-
դրադարձել են «Ճապոնական հրաշքին»  և դրանք անընդհատ ավելանում են 
ու կատարելագործվում: Շատ պատկերավոր է բնութագրում է Սարկիսո-վը. 
«եթե Ամերիկան հայտնագործեցին մեկ անգամ և վերջնականապես, ա-պա 
Ճապոնիան շարունակաբար հայտնագործում են մինչ օրս՝ փորձելով 
հասկանալ այդ երկիրը, որի խորհրդավորությունը վաղուց էր հետաքրքրու-
թյուն առաջացրել»: Ճապոնական տնտեսության արդիականացման հենքի 
վրա էլ տեղի ունեցավ «Ճապոնական տնտեսական հրաշքը», որը բնութա-
գրվում էր «խաղաղության տնտեսության» ստեղծմամբ, քանի որ նախապա-
տերազմյան տնտեսությունը մեծամասամբ կառուցված էր ճապոնական մի-
լիտարիզմի պահանջարկի վրա։ 

                                                             
1 Benedict R., The Chrysanthemum and the Sword. Boston: Houghhton Miffin, 1946, p 32. 2 Jonson Ch., MITI and Japanese Miracle, the Growth of Industrial Policy 1925-1975, Stanford, 
1982, p. 128. 
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Եթե փորձենք տալ «Տնտեսական հրաշքի» հեղինակային սահմանումը, 
ապա կարող ենք ասել, որ դա տնտեսության արագ տեմպերով և ցատկան-
ման երկարաժամկետ զարգացումն է, որը բերում է տվյալ երկրի արմատա-
կան և անդառնալի որակական դրական փոփոխություններին: Ճապոնիայի 
տնտեսական վերելքին նպաստող գործոններին անդրադարձել են Ճապո-
նացի տնտեսագետ Յ.Կանեմորին1 և ԱՄՆ-ի նախագահ Ջ.Քարտերի ազգա-
յին անվտանգության գծով խորհրդական Զ.Բժեզինսկին2։  

 
Ինչպես նշեցինք, «Ճապոնական տնտեսական հրաշքը» տեղի է ունե-ցել 

բազմաթիվ գործոնների համատեղմամբ, որոնք, մեր դիտարկմամբ, կա-րելի 
է համակարգել էթնոմշակութային, Ճապոնական մենեջմենթ և ֆինան-սա-
տնտեսական գործիքներ խմբերում։ Եթե այս մոտեցումը ներկայացնենք 
բուրգի տեսքով, այն  կունենա հետևյալ հիերարխիկ պատկերը (տես. Գծա-
պատկեր 2): Ըստ «Ճապոնական հրաշքը» հետազոտողներ Բրուքինգյան 
ինստիտուտի ներկայացուցիչներ Է.Դենիզոնի և Ու.Չանգի3 առավել հայտնի 
ուսումնասիրության` 1950թ. և 1960թ. Ճապոնիայում արձանագրված գեր-
բարձր տնտեսական աճի հիմնական գործոնների շարքը (դրանց նշանակու-

                                                             
1 Kanemori Y., Postwar Japan: Lessons for Asia. New York, Columbia University Press, 1988. 2 Brzezinski Z., The Fragile Blossom: Crisis and Change in Japan. NY: Harper Row, 1972, pp. 24 -108. 3 Denison E.F., Chung W.K. How Japan’s Economy Grew So Fast. Wash.: Brookings Insti-tution, 
1976. 

• 1. հետպատերազմյան բարեփոխումներ,
• 2. մասնավոր ընկերությունների ներղրումային 

քաղաքականություն,
• 3. բարձր մակարդակի խնայողություն,

• 4. տնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաների ներդրում,
• 5. բարձր մակարդակի կրթվածություն,

• 6. աշխատուժի և կապիտալի կայուն փոխհարաբերություն,
• 7. բանկերի կողմից տրվող վարկերի արդյունավետ տնօրինում,

• 8. աննշան ռազմական ծախսեր,
• 9. քաղաքական կայունություն

Կանեմորի 9 
պատճառները

• 1.         բացառիկ որակյալ աշխատուժ,
• 2. ճապոնացիներին բնորոշ աշխատանքիծարավ,

• 3. աշխատանքի ցածր վարձատրություն,
• 4. քաղաքական ծրագրման հարցերում կառավարության ճիշտմոտեցումներ,
• 5. տնտեսական վերականգնմանը մասնավոր կապիտալի լայնմասնակցություն,

• 6. հասարակական կյանքում կայունություն.
• 7. մասնավոր ներդրումների համար ստեղծված բարենպաստ միջավայր,

• 8. նվազ ռազմական ծախսեր,
• 9. գնավորման ցածր սանդղակ,

• 10. Միացյալ Նահանգների հովանավորություն և օժանդակություն,
• 11. ազատ շուկայի ձևավորման համար ստեղծված նպաստավորօրենսդրական դաշտ,

• 12. արտադրության բնագավառում նոր տեխնոլոգիաների ներդրում։

Բժեզիսկիի 12 
գործոնները
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թյան նվազման կարգով) պետք է դասել ներդրումների աճը, նոր տեխնո-
լոգիաների կիրառումը, մասշտաբի էֆեկտը, մարդկային կապիտալը, ռե-
սուրսների վերաբաշխումը (գյուղատնտեսությունից` արտադրություն): 

 

 

Գծապատկեր 2. «Ճապոնական տնտեսական հրաշքը» ձևավորող 
հիմնական հենասյուները1 

Իսկ վերջում, ցանկանում եմ բարձրաձայնել և արժևորել, որ հետհեղա-
փոխական Հայաստանում Կենտրոնական բանկը պետք է հրաժարվի գոր-
ծունեության հին մոտեցումներից և որդեգրի նորերը։ Մինչև հիմա ՀՀ ԿԲ-ն 
գործել է ֆուտբոլային դատավորի պես, որը կոչված է ոչ թե խաղին մաս-
նակցելու, այլ պահպանելու խաղի կանոնները։ Ընդհանրապես մարդկային  
հանրության ցանկացած ձև պահանջում է պարտադիր «խաղի կանոններ»։ 
Ազատությունն առանց կարգի վտանգում է չափազանց հեշտ վերածվել 
քաոսի։ Հիմք ընդունելով այն հանգամանքը, որ «ճապոնական հրաշքի» կա-
րևոր գործոններից էր բնակչության խնայողությունների նպատակային օգ-
տագործումը՝ առաջարկվում է խթանել ՀՀ բնակչության խնայողություննե-րը, 
ազատ դրամական միջոցներն ուղղել կապիտալի շուկա` ներդրումներ կատա-
րելով, որի շնորհիվ Հայաստանում կակտիվանա բաժնեմասային ֆի-
նանսավորման մշակույթը, ինչից կօգտվի և՛ ձեռներեցը, և՛ ազատ դրամա-
կան միջոցի տերը, և ի վերջո նաև պետությունը՝ տնտեսական ակտիվու-
թյուն արձանագրելով: Այս ամենի արդյունքում ի վերջո ՀՀ տնտեսությունը 
զարգացում կարձանագրի նաև արժեթղթերի շուկայում: 

                                                             
1 Կառուցված է հեղինակի կողմից՝ հիշյալ հետազոտության տվյալներով: 

Ֆինանսատնտեսական գործիքներ  
(ներդրումային, հարկային, դրամավարկային 

քաղաքականություններ)

Ճապոնական մենեջմենթ
(խմբին նվիրվածություն, որոշումների կայացում, 

կորպորատիվ ոգի և կառավարում)

Էթնո-մշակութային գործոններ
(խմբայնություն, ավանդական ընտանիք)
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Վլադիմիր ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Ազատ դրամական միջոցները` որպես կապիտալի  
շուկայի կայացման միջոց 
Բանալի բառեր. կապիտալ, ազատ դրամական միջոցներ, դրամավարկային 
քաղաքականություն, խնայողություններ, տնտեսական հրաշք 
 

Հոդվածում վերլուծվել են տնտեսության հիմնասյուները, մասնավորապես  
Կենտրոնական բանկի կողմից վարվող դրամավարկային քաղաքականու-
թյունը, ինչպես նաև՝ կառավարության կողմից վարվող հարկաբյուջետային 
քաղաքականությունը։ Բոլոր երկրների առաջնորդներն ու ղեկավարները 
բոլոր ժամանակներում առավել շատ կարևորել են հարկերի և հարկագանձ-
ման հիմնախնդիրները և դրանք դարձել են քաղաքական պայքարի գործիք 
և, որոնց սխալ կիրառման արդյունքում են նաև տեղի ունեցել հեղափոխու-
թյուններն ու իշխանափոխությունները։ Եվ պատահական չէ, որ հարկային 
քաղաքականության հիմնահարցերը մեծ տեղ են զբաղեցնում նախագահա-
կան և օրենսդիր մարմինների ընտրություններում ծավալվող քաղաքական 
բանավեճերում և դառնում են քաղաքական բանավեճերի առանցքը` դրա-
մավարկայինի հետ մեկտեղ։ 
 
Vladimir HARUTYUNYAN 
Free money as capital market-building tool Key words: capital, free cash, monetary policy, savings, economic miracle 
 
The article analyzed the pillars of the economy, particularly the monetary policy 
pursued by the Central Bank, as well as the fiscal policy pursued by the government. 
The leaders and leaders of all countries have always been more concerned with the 
issues of taxation and taxation, and they have become a tool of political struggle and, as 
a result of misuse, have led to revolutions and power changes. 
 
Владимир АРУТЮНЯН 
Свободные деньги как средство создания рынка капитала Ключевые слова. Капитал, свободные денежные средства, денежно-кредитная политика, 
фискальная политика, теневая экономика, сбережения, экономическое чудо 
 
В статье анализируются основы экономики, в частности, денежно-кредитная по-
литика, проводимая Центральным банком, а также фискальная политика, прово-
димая правительством. Лидеры и лидеры всех стран всегда были больше озабо-
чены вопросами налогообложения и налогообложения, и они стали инструмен-
том политической борьбы и, в результате неправильного использования, привели 
к революциям и смене власти. И не случайно, что вопросы налоговой политики 
занимают видное место в политических дебатах на президентских и законода-
тельных выборах и становятся предметом политических дебатов наряду с моне-
тарной политикой. 
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CUSTOMER PREFERENCE ANALYSIS IN WINE MARKET IN ARMENIA 
USING CONJOINT ANALYSIS METHOD 

 Aleksandr SHAGHIKYAN PhD in Economics, ASU Economics 
Hrachya HAYRAPETYAN 

Master of Agribusiness (MAB), ANAU 
 Key words: conjoint analysis, price, color of wine, country of production, taste 
 
 Introduction: As one of the most developed industries in agriculture, wine 
industry always has the major role in the economy of the country. Armenia is one of the 
well-known wine producers, which still keep the original traditions. There are many 
facts proving that Armenian wine has its history coming from ancient times. One of the 
major facts is the latest discovery of archeologists. In 2011 they discovered the 6000 
years old winery located in Areni cave (ICARE 2014). During Soviet Union times 
Armenia was famous with sherry type of wines which is made by Voskehat and Chilar 
grapes variety. In that period industry was specialized on wine, brandy and sparkling 
wine making. It is important to mention that nearly the 25% of produced brandy in 
Soviet Union was made in Armenia. After the collapse of Soviet Union, like many other 
industries, the wine industry started to recess. This was mainly connected with land 
privatization, situation in social economic life, earthquake in 1988, Nagorno Karabakh 
conflict, etc. Despite these facts in 1990-s and 2000 the industry’s main driver was 
brandy production (Bitsch 2017). The following table and figures reflect the picture in 
wine market for last 10 years. 

Table 1. Wine production, import, export and average prices (2010-2019) 
Year Production 

1000 litr 
Import 
1000 litr 

Export 
1000 
litr 

Total 
resources 
1000 litr 

Average price 
AMD 

2019 12676.2 451.3 2778.5 10349 2420.1 
2018 8877.4 389.5 2487.7 6779.2 2374.8 
2017 8852.5 499.0 2773.7 6577.8 2230.6 
2016 6809.6 255.4 1861.8 5203.2 2469.7 
2015 5931.9 351.1 1451.6 4831.4 2448.5 
2014 6130.9 251.5 2130.0 4252.4 2542.1 
2013 6422.3 354.2 1393.0 5383.5 2494.5 
2012 5713.7 369.3 1185.2 4897.8 2384.7 
2011 6177.7 620.3 744.4 6053.6 1880.8 
2010 5083.5 551.8 924.1 4711.2 1889.8 

Source: Statistical Committee of RA   
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Figure 1.  Poultry production, import and export 

 
The numbers and figures show that local production, export and total wine resources 
have more than doubled during the last 10 years. Import numbers are negligible and 
approximately the same during these years. As shown in table 1 and in right side figure, 
the prices also didn’t vary in last 10 years. Wine is in the list of those rare commodities 
which export exceeds import. In 2018 American Association of Wine Economists 
(AAWE) ranked Armenia 51th among the list of 80 largest wine exporting countries 
(Mirror-Spectator 2019). The main countries where Armenia exports wine are Russia, 
USA, Ukraine, Switzerland, France,  Lithuania, China, Belarus, Italy, Belgium, 
Georgia,  Poland, Germany, Canada, Kazakhstan, Japan, Estonia and Sweden 
(Hovhannisyan 2019). The imported wine is coming from Spain, Italy, France, Ukraine, 
the Russian Federation, Germany, Georgia, Chile, Belarus and Portugal (Hovhannisyan 
2019). The production for the last years had huge increase. There are 54 large and 
medium size wine producing companies in Armenia (Ministry of agriculture of RA 
n.d.).  
 Although the major positive changes are taking place in wine market of Armenia, 
there are still some fundamental problems in the industry. Below some of them are 
presented: 
 Consumption is unstable, 
 New entrants face a small threat of economies of scale creating a low entry barrier, 
 Many companies use old machines, which affect the quality of wine, 
 Industry rivalry is low, because the industry is small and a few large companies are 
leading the market, 
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 The bargaining power for all retailers is high, because wine producers have high 
information asymmetries, 
 Usually the consumers act automatically, and the purchase takes place routinely. 
 The purpose of the article is to study consumer behavior, when they are making 
behavioral decisions and understand how price, color of wine, taste and country of 
production effect on the consumers’ choice when they are buying wine. Some re-
searchers argue that differences between above mentioned factors usually do not take 
place in the decision making process, and consumers are doing incidental purchase. The 
question is if it is so in Armenia or not. 
 The research question is: “What factors are influencing on costumers’ choice 
when they are buying wine?” In order to answer to this question, conjoint analysis was 
conducted. The factors chosen for the analysis are color of wine, country of production, 
taste and price. 
 The following section presents the study methodology. That section discusses the 
details of questioner and analyses method. The next section is the literature review, 
where the relevant studies regarding to the wine market are briefly presented. At the 
end, study results and some recommendations based on them are provided. 

Methodology: For this article conjoint analysis method was chosen to construct 
hypothetical alternatives with the help of experimental design and then with statistical 
methods estimate the importance of each feature. We used the choice–based conjoint 
analysis or stated preference discrete choice modeling. At first, sets were created, which 
include some attributes (Bakken and Frazier 2011). Choice-based conjoint analysis is a 
survey method where costumers decide between products with varying features and 
price. The product options are called alternatives and the product features are called 
attributes. As mentioned in the David Bakken & Curtis L. Frazier “Conjoint Analysis: 
Understanding Consumer Decision Making” attributes are the dimensions on which 
products are described (Bakken and Frazier 2011). It is important to present attributes 
that have objective representation (Bakken and Frazier 2011). For example, in this 
analysis attributes price, color of wine, country of production and taste are used. The 
conjoint analysis discusses how features and price affect the choice of respon-dents. The 
difficult tradeoffs between alternatives help to understand what respondents truly value. 
First step in the conjoint analysis is creation of attribute list. Attributes should be 
independent and each one should have varying levels. In this case: 

After collecting the data about customers’ preferences, the analysis starts with 
the help of logistic regression. By running the regression and getting the results, the 
estimators show the mean values for each level. We interpret them comparative to the 
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base levels for each attribute. Also, we calculate the odd ratios, which make the results 
more understandable and simplified.  

Attribute Color of wine 
 

Country of 
production 

Test 
 

Price 
  

Varying level  Red  White  Pink 
  Armenia (local)  Other (imported) 

 Dry  Semi dry  Semi sweet 
 1500 AMD  2000 AMD  2500 AMD   

Research design: For understanding what factors are influencing on costumers’ 
choice when they are buying wine, survey was conducted. So, primary data is the main 
source of information. The survey was conducted online having 3 main parts: 
1. Introductory part, 
2. Main question section 
3. Demographic information of the respondent. 
 The purpose of introductory part is to introduce the respondents with the goal of 
the survey. The target group were wine customers. In order to reach the targeted group, 
we add 2 more questions in this part. If the respondents are not wine customer, they will 
automatically switch to the last part of the survey. 
 Main question section includes 6 choice-based questions. Each respondent chose 
the most attractive option from 3 bundles. In the survey 18 alternatives and 4 attributes 
were included. Below the example of a bundle is shown. 

Table 2. Example of a bundle 
Option 1 Option 2 Option 3 
Red Red Rose 
Armenian Armenian Imported 
Dry Semi dry Semi dry 
2000 AMD 1500 AMD 2500 AMD 

The last part collects the demographic information. It helps to understand 
whether the respondents are from representative sample of target population or not. 

Literature review: Gergely Szolnoki on his paper “Origin, grape variety or pa-
ckaging? Analyzing the buying decision for wine with a conjoint experiment” used 
factors like: growing area, design, variety and price of the wines, the last one as a de-
pendent variable. In contrast to it, the packaging was partitioned into three compo-nents: 
bottle color, bottle shape and label style. The purpose of the paper was to ana-lyze the 
influence of the identification and the packaging of bottled wines on the consumer 
decision. The results show that wine packaging had a significant impact on the buying 
decision (Szolnoki, Herrmann and Hoffmann 2010) . 
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 In Anne Hugger’s paper of “Consumption in Armenia – An Analysis of the Wine 
Demand” the emphasis is set on the investigation of the Armenian wine consu-mer’s 
sociodemographic, individual, independent characteristics in relation to the de-pending, 
wine consumption behavioral factors. For the investigation of the Armenian wine 
consumers, a quantitative approach through a questionnaire was chosen. With the 
application of the Chi-squared test, it was proofed that the gender and the preference for 
wine as an alcoholic beverage are standing in relation with each other. The collected 
data show that women chose wine more frequent over other alcoholic beverages. 
(Hugger 2018)  
 Here is another research conducted by Heather A. Jantzi and Matthew B. 
McSweeney that relates to wine demand topic. On their “An overview of wine 
consumers in Nova Scotia, Canada: A conjoint analysis study” research paper the 
objective was to identify the attributes that drive Nova Scotia consumers’ preference of 
wine. Five attributes were identified, including wine style, production method, region of 
origin, price and flavor. These attributes were used to create a choice-based conjoint 
analysis survey. The results indicated that price and region of origin are the most 
important for Nova Scotian wine consumers. (Jantzi and McSweeney 2019) 

Demographic analysis: As was mentioned previously, in order to understand 
how customers choose wine, survey was conducted. The main attributes on which the 
survey focused are color of wine (red, rose, white), producer country (Armenia, 
imported), test (dry, semi dry, semi-sweet), and price (measured in AMD’s). For this 
research 130 responses were collected. The results show that 78.5 % (102) of 
respondents drink wine. They usually bought it from supermarkets or shops. The results 
are in the following chart: 

 Figure 2. Wine consumption places 
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As drawn in Figure 2 the 60% of consumers bought the wine from supermar-
kets, 19.31% of consumers bought from farmers and 15.86% bought from producers, 
only the 2.76% choose the option other countries. Also, there are some respondents 
which bought wine via internet or from specialized stores. The sociodemographic 
characteristics of the respondents show that 73(56.2%) of the respondents are males and 
57(43.8%) are females. The 68.8% which is 88 of the respondents are not married.  
   The following charts show the ages and incomes of respondents: 

 

 Figure 3. Age of respondents        Figure 4. Income of respondents 
 The main group of the respondents are 20-29 year-old, and the next large group 
is 30-39 years old: 24.6%. The main part of our respondents (53.5%) have bachelor 
degree, the other 28.7% have master degree, only one of the respondents has not 
education at all. Despite this 84.7% (105) of the respondents work. As shown in Figure 
4, the main group of the respondents, 38%, gets 55000 -150000 AMD, 29.8% gets 
150000-250000 AMD, and 13.2% get 550000 and more as a monthly salary. 

Main Results and Discussions: In the framework of conjoint analysis, we 
analyze customers’ product choices within a category to understand how different 
features affect customer choice. For analysis, “R Studio” software was chosen. 
 Below drawn table will help to visualize the collected data.                                                                                                                      
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Table 3. Data 
№ Resp.id ques alt Color Country Test Price choice 
1 1 1 1 Red Armenian Dry 2000 1 
2 1 1 2 Red Armenian Semi dry 2500 0 
3 1 1 3 Rose Imported Semi dry 2500 0 
4 1 2 1 White Armenian Semi-sweet 1500 0 
5 1 2 2 Red Armenian Dry 1500 1 
6 1 2 3 Rose Imported Dry 2000 0   

The first three rows in “Table 2” describe the first question that was asked to 
respondent 1. “Resp.id” indicates which respondent answered this question. “ques” in-
dicates the number of question. “alt” indicates alternative option’s bundle. The next 
columns are features (Color, country, test and price). And finally, “choice” indicates the 
alternative which the respondent chose. It takes value 0 and 1, 1 for preferable al-
ternative. In the above presented example, the respondent 1 chose the first alternative: 
wine with red color, dry test and produced in Armenia with the price of 2000 AMD.  In 
case of conjoint analysis, it is more informative to use contingency tables to summarize 
the responses. According to them, we got: 

Table 4. Contingency table for color 
Color 

Red Rose White 
247 174 191 

 Table 5. Contingency table for production country 
Country 

Armenia Imported 
389 223 

 
Table 6. Contingency table for wine test 

Test 
Dry Semi dry Semi sweet 
247 202 163 

 
Table 7. Contingency table for wine price 

Price 
1500 AMD 2000 AMD 2500 AMD 

382 147 83 
 

The numbers in the tables show how many times each attribute was chosen. The 
results show that the most chosen variants contain wines with Armenian origin, red 
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color, dry test and with the price of 1500 AMD. Firstly, analysis were conducted with 
intercept less model. We run that model and get the following results: 

Choice = -0.32 ColorRose - 0.05 Color White-1.06CountryImported+0.32 Test Semidry - 
0.120 Test Semisweet + 0.21 Price 2000 + 0.14 Price 2500 

 The parameter estimates show the relationship of presented variables with their 
base variables. The estimate for ColorRose measures the attractiveness of Rose wines 
comparable to wines with Red color. The negative sign tells that, on average, custo-mers 
prefer red wines compared with Rose wine. Estimates that are larger in magni-tude 
indicate stronger preferences. Respondents mainly dislike the wines that are im-ported 
(relative to the base level, Armenian wines). The model also shows that coeffi-cient 
related to semi dry taste is statically significant and is a bit preferable from the base 
level of dry taste. Since price coefficient it is not statically significant, we say that there 
is no detectable difference in preference for wines with 2000 AMD relative to the base 
level of 1500 AMD. To interpret coefficients as odds, we took exponent-tials.  

ColorRose ColorWhite CountryImport Semi dry Semi sweet Price2000 Price2500 
0.725 0.942 0.345 1.380 0.887 1.234 1.159 

 

Based on the odds interpretation, the coefficient for Color Rose equals to 0.725 
which means that customers are 0.725 less likely to buy wine with Rose color than wine 
with red color. Respondents are 0.345 less likely to use imported wines rather than 
Armenian Wines. They are 1.380 more likely to choose Semi dry wines than Dry wines. 
 In order to understand whether there is need to include intercept to the model, we 
built the model with intercept (model 2), which looks like this: 

Choice = 0.12pos2 + 0.13pos3 - 0.32ColorRose - 0.01ColorWhite -1.05Country 
Imported + 0.35TestSemidry - 0.002Test Semisweet + 0.26Price2000 + 0.07Price2500 

 Pos2:(intercept) indicates the relative preference of the second position in the 
question (versus the first) and pos3:(intercept) indicates the preference for the third 
position (versus the first). This intercepts show whether the respondents chose the 
bundle because of the position in questionnaire (ex. left or right). So we did not expect 
that the estimated alternative specific constants differ from zero. In other words, this 
intercepts should not be statistically significant, otherwise it means that respondents 
chose the answers based on the position in the question. In this case the intercept 
parameter estimates are non-significant, which mean that we can leave them out from 
the model. The same proved Likelihood ratio test, which shows the p-value equals to 
0.8223. Since the p-value is much greater than 0.05 (5% significance level), we 
conclude that both models fit the data equally well. So the alternative specific cons-tants 
are not needed. In the linear models, some of the predictors can be factors, and some of 
them can be numeric. We can include price as a numeric predictor. For that, we do 
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changes in formula: convert price to character vector “(as.character(price)”, and then to 
a number: as.numeric(as.character(price)). With these changes we got: 

Choice= -0.27ColorRose-0.04ColorWhite-0.98CountryImported+0.23TestSemidry-
0.14Test Semisweet+0.00011310Price 

 Now in the model we have only one parameter for price. It is with positive sign, 
which means that respondents prefer higher prices for wine. Also, Likelihood ratio test 
was conducted, to see which model is the most preferable.  We get the probability for 
chi square equal to 0.31. Since it is greater than 0.05 (0.31>0.05), there is no difference 
between 1st and 3rd models but model 3 is preferable because it has less parameters.  

Summary, conclusions and recommendations: The purpose of this paper was to 
study consumer behavior, when they are making behavioral decisions. The research 
question for this paper is: “What factors are influencing consumers' choices when they 
are buying wine?” In order to answer to this question, we conduct an online survey with 
130 respondents, collect data and try to analyze them. By following the literature review 
and common sense, we chose price, color of wine, country of production and test as our 
independent variables. For this paper we used choice-based conjoint analysis method 
and run a regression in R software. Choice-based conjoint analysis, is a survey method 
where customers decide between products with varying features and prices. The product 
options are called alternatives and the product features are called attributes. The difficult 
tradeoffs between alternatives help to understand what respondents truly value and 
compare the options. These data on respondents’ choices can be analyzed with 
determining which features are more attractive for customers. So by gathering the data 
and analyzing it, we got that 102 out of 130 respondents (78.5%) uses wine, 
approximately 85% of respondents are 20-39 years old, more than 60% has monthly 
income less than 250.000 AMD, and 60% answered that they prefer to buy wine from 
shops or supermarkets. Then we saw that respondents mostly prefer red Armenian dry 
wines with the price of 1500 AMD. The final model was the following: 

Choice= -0.27ColorRose-0.04ColorWhite-0.98CountryImported+0.23TestSemidry-
0.14TestSemisweet+0.00011310Price 

The parameter estimates measure of attractiveness of presented variables with their base 
variables. The negative sign tells that the presented variable is less attractive and 
positive sign means it is more preferable compare with base variable. Estimates that are 
larger in magnitude indicate stronger preferences. Based on results we recommend mass 
producers to provide their products mainly to supermarkets and focus on red Armenian 
dry wines with the price of 1500 AMD, as most popular and preferred wine option. 
More interest and growing demand is in the wine production and consumption in the 
market. Armenia is a motherland of wine and the best practices are coming back, 
because more people understand the features of wine which leads to competition 
between wine producers and consumers get competitive Armenian wine.  
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Ալեքսանդր ՇԱՂԻԿՅԱՆ, Հրաչյա ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ 
Գինու շուկայում սպառողների նախապատվության ուսումնասիրությունը` 
համատեղելիության վերլուծության մեթոդով 
Բանալի բառեր։ համակցված վերլուծություն, գին, գինու գույն, արտադրության 
երկիր, համ 
 

Այս հետազոտության նպատակն է պարզել սպառողվերի վարքգիծը, երբ 
նրանք կայացնում են վարքգծային որոշումներ։ Մենք ցանկանում ենք պար-
զել, թե ինչպես է գինու գինը, գույնը, համը և արտադրության երկիրը ազ-
դում սպառողների կողմից գինու ընտրության վրա։ Վերոնշյալ գործոնների 
հարաբերական կարևորության վերլուծությունը հիմնված է համակցված 
չափման վրա, իսկ ուսումնասիրությունները կատարվել են §R Studio¦ ծրա-
գրի միջոցով: Տվյալները հավաքագրվել են առցանց հարցման միջոցով։ 
Հարցմանը մասնակցածների թիվը 130 է, որոնցից 102 կամ 78,8% գինի 
սպառողներ են։  
 
Aleksandr SHAGHIKYAN, Hrachya HAYRAPETYAN  
Customer preference analysis in wine market in Armenia using conjoint analysis 
method Key words: conjoint analysis, price, color of wine, country of production, taste. 
 The aim of this research is to study consumer behavior, when they are making 
behavioral decisions. We want to understand how price, color of wine, taste and country 
of production effect on the consumer’s choice when they are buying wine. The analysis 
of relative importance of above mentioned factors is based on conjoint measurement and 
done by the R studio software. The data was collected by conducting a survey. Survey 
was done via online platform. For this paper 130 responses were collected, from which 
102 or 78.8% were wine users. Further analysis show that respondents mostly prefer red 
Armenian dry wines with the price of 1500 AMD.  
 
Александр ШАГИКЯН, Грачья АЙРАПЕТЯН  
Анализ потребительских предпочтений на винном рынке в Армении с 
использованием метода совместного анализа 
Ключевые слова: совместный анализ, цена, цвет вина, страна производства, вкус 
 Целью данного исследования является изучение поведения потребителей, когда 
они принимают поведенческие решения. Мы хотим понять, как цена, цвет, вкус и 
страна производства вина влияют на выбор потребителя при покупке вина. Анализ 
относительной важности вышеупомянутых факторов основан на сов-местном 
измерении и выполняется программным обеспечением “R studio.” Дан-ные были 
собраны c проведением опроса. Опрос проводился онлайн. Для этого статья было 
собрано 130 ответов, из которых 102 или 78,8% были потребителями вина. 
Дальнейший анализ показывает, что респонденты в основном предпочи-тают 
красные армянские сухие вина по цене 1500 драм. 
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ՍԻԳԱՐԵՏԻ ԵՎ ՍԻԳԱՐԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔԻՆ ՈՒ ԱՐՏԱՔԻՆ 
ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ՈՒ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Սուրեն ՊԱՐՍՅԱՆ 
Տնտ.գիտ.թեկնածու. դոցենտ 

Աննա ՊԱՐՍՅԱՆ 
ՀԱԱՀ ԱԿՔ ամբիոնի հայցորդ 

 

Բանալի բառեր. սիգարետի և սիգարի շուկա, արտահանում, ներմուծում, 
առևտուր, շուկայի տարողություն, ինքնաբավության աստիճան 

 

Սիգարետի և սիգարի արտադրությունը ՀՀ տնտեսության ավանդա-
կան, ինչպես տեղական, այնպես էլ ներկրված հումքով ապահովված և 
բարձր տեմպերով զարգացող ենթաճյուղերից է: Արտադրության ծավալի 
աճի տեմպերն էականորեն կապված չեն կազմակերպությունների չափերից: 
Արտադրության աճը հիմնականում պայմանավորված է այնպիսի գործոննե-
րով, ինչպիսիք են՝ արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը, հումքային 
ապահովվածությունը, շուկայում գրավված դիրքը, ապրանքների որակը:  

Պատմական աղբյուրների վկայությամբ ծխախոտագործությունը Հա-
յաստանում մինչև Խորհրդային կարգերի հաստատումը մեծ զարգացում չի 
ունեցել: Իսկ Խորհրդային տարիներին ծխախոտագործության զարգացումը 
բացառապես սպառողական նշանակություն ուներ: Այսօր Հայաստանում սի-
գարետ և սիգար արտադրող չորս խոշոր ընկերություններ կան «Գրանդ Տո-
բակո» ՍՊԸ, «Ինտերնեշնլ Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ, «Մասիս Տաբակ» ՍՊԸ և 
«ՍՊՍ Սիգարոն» ՍՊԸ ընկերությունները: Ընդ որում վերոնշյալ առաջին երեք 
ընկերությունները պատկանում են Գրանդ Հոլդինգին, որը ՀՀ ամենա-մեծ 
կորպորացիան է: 

ՀՀ սիգարետի և սիգարի շուկայում ակտիվորեն գործում և որոշակի 
տեղ են զբաղեցնում արտասահմանյան սիգարետ և սիգար ներկրող ընկե-
րությունները: Դատելով պետությանը վճարած հարկերի չափերից՝ Հայաս-
տանում սիգարետի առաջատար ներկրողներն են Վիդիս Դիսթրիբյուշնը 
(գրանցված է որպես Ֆիլիպ Մորիս Ինթերնեյշնլի դիսթրիբյուտր Հայաստա-
նում), Ավերս ընկերությունը, Արս Օյլ ընկերությունը (ներկայացնում է Ջա-փեն 
Տոբակո Ինթերնեշնլի ապրանքատեսակները), Հարդ Լայթ ընկերու-թյունը 
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(ներկայացնում է Կորեա Տաբակի ապրանքնատեսակաները) և Դիս-թրիմիքս 
ընկերությունները:1 

Սիգարետն ու սիգարը ՀՀ-ից ամենաշատ արտահանվող ապրանք-ների 
շարքին են պատկանում, ինչը նշանակում է, որ այդ արտադրատե-սակների 
արտադրության և վաճառքի արդյունավետ կառավարումը կարող է 
զգալիորեն ավելացնել պետական եկամուտները: Ակնհայտ է, որ սիգա-րետի 
և սիգարի արտադրության ձեռնարկատիրությունը մեծ ներդրում ունի 
հայկական տնտեսությունում, զգալի ազդեցություն ունի կայուն սպառողա-
կան շուկայի ձևավորման և ընդհանրապես շուկայական հարաբերություն-
ների զարգացման վրա: Չնայած դրան սիգարետի և սիգարի շուկայի կարե-
վորության ու սպառողական պահանջարկի վերլուծությունը ներկայումս վատ 
է ուսումնասիրված:  

Դավիթ Ռիկարդոն ձևակերպես «Համեմատական ծախքեր» իր տեսու-
թյունը: Որտեղ նա միջազգային առևտրի մասին գաղափարները նա հրա-
պարակել է 1817թ. իր «Քաղաքատնտեսության սկզբունքները և հարկումը» 
գրքի 7-րդ գլխում2: Համեմատական առավելության (Comparative advantage) 
մոդելի համաձայն՝ երկիրը պետք է արտադրի և արտահանի այն ապրանք-
ները, որոնց արտադրությունը հարաբերականորեն էժան է, և ներմուծի ապ-
րանքներ, որ արտասահմանյան երկրներում արտադրվել են ավելի էժան, 
քան երկրի ներսում: Դ. Ռիկարդոն միաժամանակ հիմնավորել է, որ  մի-
ջազգային առևտուրը պետք է ծառայի բոլոր երկրների շահերին3: 

ՀՀ-ում վերամշակող արդյունաբերության ընդհանուր ֆոնին սիգարե-տի 
արտադրության աճը վերջին տարիներին չի դադարել4: ՀՀ-ում սիգա-րետ և 
սիգար արտադրող կազմակերպությունները սեփական արտադրան-քըն 
իրացնում են ինչպես տեղական, այնպես էլ արտասահմանյան շուկա-յում: 
ՀՀ-ից արտահանվող պատրաստի արտադրատեսակների շարքում առաջին 
տեղում սիգարետն է5: Երկրի կամ տնտեսվարող սուբյեկտների արտաքին 

                                                             
1 http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=tsTILists 
2 David Rikardo, ''On the principles of political economy and taxation'':1817,(3rd ed. 1821) 
3 «Կիրառական տնտեսագիտություն», Ուսումնական ուղեցույց, Երևան, Արարատյան 
դաշտավայր հրատարակչական խումբ, 1995թ. էջ 325-332:  
4 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2019թ., Արդյունաբերություն, Էջ 263: 
5 https://www.armstat.am/ 
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տնտեսական գործունեությունը գնահատվում է նրանց արտա-հանման և 
ներմուծման կարողությունների մեծությամբ1: Ըստ ՀՀ մաքսային 
ծառայության հրապարակած տվյալների 2017թ. 2235.0 մլն ԱՄՆ դոլար 
կազմող ընդհանուր արտահանման ծավալում ծխախոտը և ծխախոտային 
հումքը կազմել է 243.6 մլն ԱՄՆ դոլար (10.9%), իսկ 4213.0 մլն ԱՄՆ դոլար 
կազմող ընդհանուր ներմուծումից 79.8 մլն ԱՄՆ դոլար (1.9%): 2018թ 2407.0 
մլն ԱՄՆ դոլարի չափով ընդհանուր արտահանման մեջ 267.6 մլն ԱՄՆ 
դոլար ծխախոտ և ծխախոտային հումք է (11.1%), իսկ 4965.0 մլն ԱՄՆ դոլար 
ընդհանուր ներմուծման մեջ 130.4 մլն ԱՄՆ դոլար ծխախոտ և ծխախոտա-յին 
հումքն է՝  2.6% տեսակարար կշռով2: 2016-ից 2018թ. ՀՀ-ից ծխախոտի և 
հումքի արտահանումը ավելացել է 36%-ով, իսկ ներմուծումը՝ 29%-ով: 2018թ. 
պատրաստի սիգարետը ՀՀ-ից ամենաշատ արտահանվող ապ-րանքներից է՝ 
արտահանման տեսակարար կշռում 2018թ. հասնելով 11.1%-ի: 

Դատելով ՀՀ 1000 խոշոր հարկատուների ցանկից` Հայաստանի ծխա-
խոտի շուկայում տեղի են ունենում լուրջ փոփոխություններ։ ՀՀ սիգարետ և 
սիգար ներմուծողները դիրքերը զիջում են հայաստանյան արտադրողնե-րին։ 
Կամ ավելի ճիշտ կլինի ասել` 1 արտադրողին, որովհետև ՀՀ սիգարետ և 
սիգար արտադրող երեք խոշոր ընկերություններ` Գրանդ Տոբակո, Ին-
տերնեշնլ Մասիս Տաբակը և Մասիս Տոբակոն մտնում են Գրանդ Հոլդինգի 
կազմի մեջ: Վերջին տարիներին զգալի չափով ավելացել է ՀՀ-ից սիգարե-
տի արտահանման ծավալները3:  

Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը այնպիսինն է, որ ապրանքնե-րի 
արտահանումը հնարավոր է իրականացնել միայն տրանսպորտի համե-
մատաբար թանկ տեսակներով՝ ավտոմոբիլային և օդային, որի պատճառով 
արտահանվող ապրանքի միավորի ինքնարժեքի մեջ տրանսպրտային ծախ-
սերի բաղադրիչը բավականին մեծ է4: ՀՀ-ից սիգարետի և սիգարի արտա-

                                                             
1 Татаркин А. И., '' Регион как саморазвивающаяся социально-экономическая система: 
переход через кризис'': Экономика региона, 2001, N 1, ст. 15-22: 
2 ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրի ընդհանուր ապրանքաշրջանառությունը, 
http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCIcsa2017,2018: 
3 Պարսյան Ա.Հ., Սիգարետ և սիգար արտադրող կազմակերպությունների կողմից 
հարկվող հարկերն ու տուրքերը ՀՀ-ում, «ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ», 2017#3, էջ 108: 
4 Մելքումյան Մ. Ս., Ձեռնարկատիրական գործունեության կազմակերպում, «Զանգակ 
97» Եր. 2007, էջ 99: 
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հանման մանրամասն վերլուծություն համար անհրաժեշտ է ուշադրություն 
դարձնել, թե հատկապես որ երկրներ են արտահանվում: Արտահանումը 
ապրանքների տեղաշարժ է կամ ծառայությունների իրացում երկրից, շրջա-
նից կամ կարգավորումից դուրս1: Ըստ մաքսային ծառայության հրապա-
րակած տվյալների 2015-2018թթ. սիգարետի և սիգարի արտահամնան մեջ 
ամենամեծ տեսակարար կշիռը կազմում է Իրաքի մասնաբաժինը, սակայն 
2015թ. համեմատ 2016թ.-ին արտահանման շուկայի կորուստն է Թուրքմեն-
ստանը (գծապատկեր 1): 2016-2018թթ. սիգարետի և սիգարի արտահան-
ման 63%-ը  բաժին է ընկնում Իրաքին: Այնուհետև Սիրիայի Արաբական 
հանրապետուություն՝ 17%: Հայկական սիգարետի նկատմամբ պահանջար-կը 
մեծ է ասիական երկրներում (Գծապատկեր 2):  

Անհրաժեշտ է հատուկ նշել ՀՀ-ում սիգարետ և սիգար արտադրող 
կազմակերպությունների արտադրանքի արտահանման  գերխնդիրները 
կապված ՀՀ աշխարհագրական դիրքի, որոշակի «տնտեսական շրջափակ-
ման», ճանապարհների սեզոնային անանցանելիության, նաև լրացուցիչ տը-
րանսպորտային ծախսերի հետ: 

 ՀՀ սիգարետի և սիգարի ներմուծման ծավալների կրճատումը կարող է 
պայմանավորված լինել բազմաթիվ հանգամանքներով: Նախ դա կարող է 
խոսել այն մասին, որ այս ոլորտում հայ արտադրողին հաջողվել է հասնել 
այնպիսի ծավալների, որը բավարարում է ներքին սպառողի պահանջարկը: 

                                                             
1 Մարկոսյան Ա.Խ., «Պետություն և շուկա», Երևան , «Զանգակ 97», 2000, էջ 53: 
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Գծապատկեր 1. 2016-2018թթ..ՀՀ սիգարետի և սիգարի 
արտաքին առևտուրը

երկիր - ապրանք կտրվածքով՝ արտահանում
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Հետո՝ հնարավոր է, որ հայ սպառողները սկսել են ավելի քիչ ծխել: 
Ծխողների թվի վերաբերյալ, սակայն, հստակ տեղեկություն չկա: Հնա-րավոր 
է նաև, որ նվազել է բնակչության գնողունակությունը, որի հետե-վանքով 
սպառողը սկսել է նախապատվություն տալ տեղական սիգարետին, քանի որ 
ներմուծվածը, որպես կանոն, ավելի թանկ է լինում: Եվ ինչու չէ՝ տեղական 
արտադրողը նաև կարող է պնդել, որ իր արտադրանքը որա-կապես 
գերազանցում է ներմուծվածին, ու դա է պատճառը, որ սպառողը ընտրում է 
տեղականը: Սրանք հնարավոր պատճառներից միայն մի քա-նիսն են: 
Ներմուծողները նախըտրում են լռել այդ պատճառների մասին: Ա-մեն 
դեպքում ինչ  պատճառ էլ  որ լինի, բոլորի հիմքում ներմուծված սիգա-րետի 
պահանջարկի նվազում է:  

Աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալների վերլուծությունից երե-վում է, 
որ 2010-2018թթ. սիգարետների արտադրության ծավալների տարեկան ա-ճի 
միջին տեմպը կազմել է 132.8%, իսկ արտահանման ծավալների տարե-կան 
աճի միջին տեմպը` 159.4%: Այս ցուցանիշների դինամիկային զուգահեռ 
սիգարետների ներմուծման ծավալների աճի միջին տեմպը զիջում է և ար-
տադրության, և արտահանման ծավալների աճի միջին տեմպերին: Սիգար-
ների ներմուծման ծավալների տարեկան աճի տեմպը կազմել է 101.7%: Եթե 
սիգարների արտադրության և արտահանման ծավալները անընդհատ բնու-
թագրվել են աճի տեմպերով, ապա ներմուծման ծավալները 2011թ.՝ 2010թ.-ի 
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Գծապատկեր 2. 2016-2018թթ. ՀՀ սիգարետի և սիգարի 
արտաքին առևտուրը 

երկիր - ապրանք կտրվածքով՝ ներմուծում
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համեմատությամբ կրճատվել է 4.91%-ով, հաջորդող երկու տարիներին 
գրանցվել է ներմուծման ծավալների աճի միտումներ, իսկ 2014թ.՝ 2013թ.-ի 
նկատմամբ այս ցուցանիշը կրճատվել է շուրջ 19.7%-ով: Իսկ 2018թ. ներմու-
ծումը 2010թ.-ի նկատմամբ կրճատվել է 33.1 %-ով:  

Աղյուսակ 1. 2010-2018 թթ. ՀՀ սիգարետի և սիգարի արտաքին առևտուրը 
դրամական և բնեղեն արտահայտությամբ1 

 Սգարետի և սիգարի 
արտադրություն, մլն 
հատ 

Արտահանում 
(Չափման միավոր) 

Ներմուծում 
(Չափման միավոր) 

 մլն. հատ 
հազար 
ԱՄՆ 
դոլար 

 մլն. 
հատ 

հազար ԱՄՆ 
դոլար 

2010 3361 648.4 8218.2 2849 64658.3 
2011 4785 1414.3 16307.8 2709.1 56284.2 
2012 6155 3860.2 41840.7 2735.3 52980.0 
2013 7730 6049.6 68044.5 2993.7 59976.4 
2014 12774 10675.9 116551.2 2403.7 43705.7 
2015 18280 15985.6 171082.0 2542.7 39465.2 
2016 23754 20934.0 209471.4 3012.3 40689.8 
2017 28645 24495.0 237659.9 3058.2 37952.2 
2018 32540 27053.4 266247.9 3249.7 43243.3 

 

Ըստ «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» տեղեկագրի մե-
թոդի2 հաշվարկվել է սիգարետի և սիգարի արտադրության ու արտահան-
ման ծավալների զարգացման միտումները, ներմուծման ծավալների աճի և 
նվազման միտումները, շուկայի տարողությունը, ինքնաբավության և ներ-
մուծումից կախվածության աստիճանը: (բանաձև 1,2,3,4,5): Չնայած սիգա-
րետն ու սիգարը չեն հանդիսանում պարենային ապրանք, սակայն դրանց 
տեսակարար կշիռը չի կարելի անտեսել բնակչության ծախսերի կառուց-
վածքում: 2004-2017թթ. ըստ պաշտոնական տվյալների տնային տնտեսու-
թյունների անվանական սպառողական ծախսերի կառուցվածքում ծխախո-
տին բաժին է ընկնում տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսա-
կան 808-ից 1649 դրամ3:  

                                                             
1 ՀՀ մաքսային ծառայությունների տվյալներ, http://www.petekamutner.am/ 
2 Պարենային ապահովություն և աղքատություն, Վիճ. տեղեկագիր, Եր., 2019, էջ 76: 
3 Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, վիճակագրական-
վերլուծական զեկույց, Երևան, 2018, էջ 134: 
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Գծապատկեր 3. 2010-2018թթ. ՀՀ-ում սիգարի և սիգարետի արտադրության  
ու արտահանման ծավալների դինամիկան , մլն. հատ 

 

Ըստ զարգացման միտումը ներկայացնող տրենդի մոդելի, 2010-
2018թթ. ՀՀ-ում սիգարետի և սիգարի արտադրության ծավալները տարե-
կան միջին հաշվով ավելացել են 3900.73 մլն. հատով, իսկ արտահանման 
ծավալները` 3649.1 մլն. հատով: 1:  

Գծապատկեր 4-ում ներկայացված վերլուծության արդյունքներից երե-
վում է, որ ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ՀՀ-ում սիգարների ներ-
մուծման ծավալները տարեկան կրճատվել են 202.61 մլն. հատով, սակայն 
դրանք ունեցել են արագացման աճի տեմպեր, որի արդյունքում 2014թ.-ից 
սկսած նպաստել են ներմուծման ծավալների աճին: 

Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ՀՀ-ում 2018թթ. սիգարետի շուկայի 
տարողությունը 2010թ. համեմատությամբ ավելացել է 3174.7 մլն. հատով 
կամ 57.1%-ով: Հարկ է նշել, որ 2013-2014թթ. ՀՀ-ում սիգարետների ներ-
մուծման ծավալների կրճատմամբ պայմանավորված, սիգարետների շուկայի 
տարողությունը կրճատվել է 172.3 մլն. հատով կամ 3.68 %-ով: 

                                                             
1 Теория статистики: Учебник/ Под ред.проф. Г.Л. Громыко.-2-е исд., перераб. И доп.-М.: 
ИНФРА-М, 2005.- 476с., ст.319 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Արտադրություն 3361 4785 6155 7730 12774 18280 23754 28645 32540
Արտահանում 648.4 1414.3 3860.2 6049.6 10675.9 15985.6 20934 24495 27053.4

y = 3900.73t - 4,167.67

y = 3649.1t- 5,899.21
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Գծապատկեր 4. 2010-2018թթ ՀՀ-ում սիգարի և սիգարետի ներմուծման 
ծավալների դինամիկան, մլն. հատ 

 

Արտադրության, արտահանման և ներմուծման ծավալների հիման վրա 
հնարավոր է հաշվել ուսումնասիրվող տարիներին ՀՀ-ում սիգարի և սիգա-
րետի շուկայի տարողությունը` 

Շուկայի տարող. = Արտադ. +ներմուծ. −արտահանում    (1): 

Շուկայի տարողության ցուցանիշի հիման վրա հաշվարկվում է ինքնա-
բավության աստիճանը և ներմուծումից կախվածության աստիճանը. 

Ինքնբավ. աստիճան = Արտադրություն
Արտադրություն ներմուծում արտահանում × 100%   (2) 

Ներմուծ. կախվածության աստիճան = Ներմուծում
Արտադրություն ներմուծում արտահանում × 100% 

(3): 

Գծապատկեր 5-ում ներկայացված վերլուծության արդյունքները ցույց են 
տալիս, որ 2010-2016թթ. ՀՀ-ում սիգաետների ինքնաբավության աստի-ճանը 
աճել է երկրաչափական պրոգրեսիայով ` 60.4%-ից հասնելով մինչև 407.3%: 
2017-2018թթ. գրանցվել է այս ցուցանիշի նվազում: 2018թ.՝ 2016թ.-ի 
նկատմամբ այն նվազել է 34.8 տոկոսային կետով, իսկ 2017թ.-ի նկատ-մամբ` 
24.9 տոկոսային կետով` դառնալով 372.5%: 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Ներմուծում 2849.02709.12735.32993.72403.72542.73012.33058.23249.7

y = 24.85t2 - 202.61t + 3065.45
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Գծապատկեր 5. 2010-2018թթ ՀՀ-ում սիգարի սիգարետի շուկայի 
տարողությունը, մլն. հատ 

 

Գծապատկեր 6. 2010-2018թթ. ՀՀ-ում սիգարետների ինքնաբավության և 
ներմուծումից կախվածության աստիճանները, % 

 

Հաշվարկները ցույց են տվել, որ ՀՀ-ում 2010-2013թթ. ավելացել է սի-
գարի և սիգարետի ներմուծումից կախվածության աստիճանը` 51.2%-ից 
հասնելով մինչև 64.0%-ի: 2014թ.-ից գրանցվել է ներմուծումից կախվածու-
թյան աստիճանի նվազում: 2018թ.՝ 2013.-ի համեմատությամբ ցուցանիշը 
կրճատվել է 26.9 տոկոսային կետով, իսկ 2017թ. համեմատությամբ` 5.2 
տոկոսային կետով` հասնելով մինչև 37.2 %-ի: 
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Ներկայումս ՀՀ-ում սիգարետ և սիգար արտադրող կազմակերպություն-
ներն իրենց արդյունավետ ձեռնարկատիրական գործունեությունն պլանա-
վորելու, կազմակերպելու, իրականացնելու նպատակով կայուն դիրքեր են 
գրավում սրգարետի ու սիգարի արտաքին և ներքին շուկայում: Այդ նպա-
տակով վերջիններս պայքարում են նոր, առաջադիմական նվաճումների 
համար: Այլապես դաժան շուկայական մրցակցությունը կստիպի շուկայում 
գրաված սեփական մասնաբաժինը զիջել առավել ուժեղներին: ՀՀ-ում սի-
գարետ և սիգար արտադրող կազմակերպությունները արդյունավետ ձեռ-
նարկատիրական գործունեություն իրականացնելու համար պետք է անընդ-
հատ կատարելագործեն իրենց տեխնոլոգիաներն ու արտադրության կազ-
մակերպման մեթոդները, նորացնեն նյութատեխնիկական և մասնագիտա-
կան ռեսուրսների ֆոնդը, կիրառեն մարքեթինգային նոր միջոցառումներ, 
գնահատեն սեփական հնարավորությունների մակարդակը և բացահայտեն 
թույլ ու խոցելի կողմերը: ՀՀ-ում սիգարետ և սիգար արտադրող կազմակեր-
պությունների արդյունավետ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրակա-
նացնելու համար անհրաժեշտ է նաև ուսումնասիրել և հնարավորինս ներ-
դընել սիգարետի և սիգարի արտադրության ոլորտի առաջավոր կազմա-
կերպությունների ձեռնարկատիրական միջազգային փորձը:  

Այսպիսով, առայժմ աշխարհում ամենաշատ վաճառվող ապրանքնե-րից 
մեկը սիգարետն է, որի արտադրությունը առավել շահավետ է: ՀՀ-ում 
սիգարետի և սիգարի շուկայում ներկայացված են ինչպես տեղական, այն-
պես էլ արտասահմանյան բազմաթիվ ապրանքանիշեր: Չնայած այն հան-
գամանքին, որ ծխախոտը բացասաբար է անդրադառնում ծխողների և նրա 
շրջապատի մարդկանց  առողջության ու ընտանեկան բյուջեի վրա, չի կա-
րելի անտեսել այն փաստը, որ Հայաստանի բնակչության մոտ երկու հին-
գերորդը կանոնավոր կերպով օգտագործում է ծխախոտային արտադրան-
քը: Պետք է նշել, որ բնակչության շրջանում ծխելու տարածվածության, 
ծխողների սոցիալ-ժողովրդագրական կառուցվածքի և այլ աղբյուրների վի-
ճակագրական տվյալները չեն արտացոլում շուկայի իրական վիճակը: 
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Սուրեն ՊԱՐՍՅԱՆ, Աննա ՊԱՐՍՅԱՆ 
Սիգարետի և սիգարի արտադրության ներքին ու արտաքին շուկաների 
առանձնահատկություններն ու վերլուծությունը 
Բանալի բառեր. սիգարետի և սիգարի շուկա, արտահանում, ներմուծում,առևտուր, 
շուկայի տարողություն, ինքնաբավության աստիճան 
 
Ուսումնասիրվել է ՀՀ-ում սիգարետ և սիգար արտադրող կազմակերպու-
թյունների արտաքին և ներքին շուկան: Ներկայացվել է ՀՀ-ից սիգարետի և 
սիգարի արտահանման և ներմուծման ծավալների դինամիկան, հաշվարկ-
վել 2016-2018թթ. ՀՀ արտաքին և փոխադարձ առևտրում ծխախոտի և ծy-
խախոտային հումքի տեսակարար կշիռը: Նպատակն է ընդգծել սիգարետի և 
սիգարի արտադրության կարևորությունը ՀՀ տնտեսության համար, հաշ-
վարկել ՀՀ սիգարետի և սիգարի շուկայի տարողությունը, ինքնաբավու-թյան 
և ներմուծումից կախվածության աստիճանը: 
 
Suren PARSYAN, Anna PARSYAN 
The features and analysis of external and internal markets for cigar and cigarette 
production 
Key words: market of cigar and cigarette, export, import, trade, market capacity, degree of self-
expression 
 
It has been investigated the external and internal market of cigar and cigarette in Re-
public of Armenia. The dynamics of export and import volumes of cigar and cigarette 
has been presented from Armenia. For 2016-2018 years the specific weight of tobacco 
raw materials in external and mutual trade has been calculated in RA. The main aim is 
to underline the importance of cigar and cigarette production for the economy of Ar-
menia, to calculate the market capacity of the Armenian cigar and cigarette, the self-
expression and the degree of the import dependence.  
 
Сурен ПАРСЯН, Анна ПАРСЯН 
Анализ внутреннего и внешнего рынка сигар и сигаретного производства 
Ключевые слова; рынок сигар и сигарет, экспорт, импорт, торговля, емкость рынка, 
степень самоудоволеющей величины 
 
Изучался внутренний и внешний рынок организаций, которые производили си-
гары и сигареты, была представлена динамика импорта и экспорта сигар и сига-
рет, был вычислен удельеный вес сигарет и сигаретного сырья РА 2016-20188 гг. 
Целью было подчеркнуть важность производства сигар и сигарет для экономики 
РА вычислить емкость самодоволеющей величины и зависимость от импорта. 
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The liquidity trap in Keynesian interpretation significantly differs from quantity 

theory of money, which implies that output and prices are proportional to the money 
supply. According to Keynesians, money supply has an influence on output and prices 
via interest rate. Increase in money supply reduces the interest rate via demand equation. 
Afterwards, output and spending are stimulated by low interest rates. According to basic 
arbitrage argument, short-term interest rates can’t be negative, because no one will lend 
the money if he gets back less. Therefore, Keynesians tell, that once the interest rates 
reach the zero level, there will hardly be any effect on GDP or prices.  Nevertheless, 
several countries, such as Switzerland, Japan and Sweden in last years adopted negative 
interest rates. We can also remember several periods, when liquidity trap problem be-
came actual. For example, during the Great Depression interest rate of three-month Trea-
suries was just 0.05%.  This problem also gained attention during 1990s, when Japan’s 
interest rate shrank to zero. Moreover, BoJ doubled monetary base using different mea-
sures to stimulate aggregate demand and increase prices. According to Krugman(1998), 
the economists were not very interested in this field because of the lack of faith in 
liquidity trap happening again. His model on liquidity trap was proposed by standard IS-
LM model and combines interest rate, consumption, money supply and expectations: 

                    1+I = (P*/DP)(y*/y)p           (1) 
Where: D – discount factor, i – interest rate,  P – current price level, , P* - future 

price level, ρ – relative risk aversion, y*/y - the relation between future and current 
output. In this model it’s assumed that futures  are sticky or flexible. The coefficient of 
risk aversion comes from investor’s utility function, as they are who should decide to 
buy bonds at some interest rate i or to consume. In that case, we can imply that fixed 
future price will create situation, where current prices’ raise will produce deflation, be-
cause high P means low i, which can’t be negative according to model. Sevensson(2001) 
created an open economy, which analyses domestic inflation, real interest rate output 
gap, CPI in a liquidity trap condition.  

=  + (1 − ) + + ( − ) +   (2a) 
 ≡  +             (2b) 

 =  +  (2c) 
=  − + ∗ ∗ + ( − ) − − + −  (2d) 

 ≡  ∑ ( − )  (2e) 
 ≡  −            (2f) 
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 =  ∑    (2g) 
≈ ( − )       (2h) 

The 2a relation is a hybrid forward-looking Phillips curve, where πt+1 is determined 
by πt , and πt+2, which is expected inflation rate in the future and also απ parameter. We 
can describe the model as predicting expected inflation rate, based on future expecta-

tions of inflation rate and past inflation. The model also assumes the possibility of exo-
genous shocks, which is equal to parameter ηnt+1 .The equation 2d shows the connection 

between liquidity trap and the expected output. Eggertson and Woodford (2003) 
concluded that in a falling interest rates’ environment, assets with different maturities 
turned to become substitutes. Also, it was shown that any increase in money supply 

would be reversed; price level and output will stay unchanged even if central bank fo-
llows a ‘Taylor rule’, which can summarize central banks’ behavior. This rule shows 

how each percent inflation increase will affect nominal interest rates by more than one 
percentage point. According to several economists (see, for example, Eggertsson and 

Woodford, 2003; Reifschneider and Williams, 2000; Adam and Billi, 2006, Jung, Tera-
nishi and Watanabe, 2005) monetary easing during liquidity trap situation should in-

volve maintaining much lower interest rates for different price levels for situations when 
deflationary pressures occur. Japan is probably the most noticeable example of liquidity 
trap country since the 1990s, and there are several papers exploring this issue from point 

of monetarism. Fujiki and Watanabe (2004) supposed liquidity trap existence as non-
linear M1 demand function and short-term interest rates. Also, according to this model, 
there was found cointegration between real cash, real M1, demand deposits and several 
production indices. Bae, Kakkar, Ogaki (2006) tested conditions of liquidity trap when 
demand for oney has indefinite elasticity as a consequence of zero-interest securities. 

Mt/PtYt = B0 + B1It + ut  (3a) 
Mt/PtYt = B0 + B1ln( | |) + ut (3b) 

P – price level, I – short-term interest rate, M – money supply, Y – output. In this 
model all parameters are in logarithms. The conclusion was that nonlinear demand 
function is better for the Japanese data, so there is a liquidity trap. In modern world, it 
becomes very effective and nearly necessary for central banks to shape expectations for 
financial institutions and agents, participating in market. It can be essential for 
minimizing deflationary shocks associated deflation and output contraction. However, 
it’s hard to understand how the correct expectations should be generated. Possibly, the 
simplest way is making clear announcements what the government’s future policy will 
be by appropriate ‘policy rule’. Kydland and Prescott(1977) started to talk about the ‘ 
rules vs discretion’ to solve the problem of inflation bias.  The more the announcements 
about policy are believed in financial markets, they can have a huge effect. There are 
numerous works about the different rules that minimize aberrations, which are associa-
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ted with deflation shocks. We can brings examples, such as Wolman(2005) and Eg-
gertsson and Woodford (2003). In these works was shown that, the optimal solution may 
be replicated if government follows inflation targeting. Under the announced rule, 
central bank keeps interest rates at nearly zero rill a particular inflation is hit, which may 
happen after deflationary shock has subsided. If central banks, and governments have 
low credibility level, such announcements will never be sufficient for financial and other 
institutions. This is also true for deflationary economics because of several reasons: 

 Deflation implies that central banks and governments have incentives to promise 
higher inflation and future expansion of economy. However, very often these promises 
are being reneged. 

 We can rarely see deflationary shocks, therefore, it’s very complicated for go-
vernments and central banks to create reputation of teams that can deal with deflation. 

 In the worst case the problem is being escalated near zero interest rate, because 
it’s assumed that country can’t take any actions, such as reducing interest rate further to 
commit to inflation. However, at this moment there are several examples of countries 
which have tried to solve this problem by reducing interest rates to negative numbers. 

Assume the central bank promises inflation in the future and in addition to that 
prints one dollar debt. In case of later reneges on inflation, real value of the dollar of 
debt will increase by the amount of inflation. Afterwards, the government would be 
forced to raise several taxes to compensate for the real debt increase. Considering the 
costly taxation, it won’t be in government’s interest to revoke its promises of moderate-
higher inflation levels. This was explored by Eggertsson(2006a), who shows the 
effectiveness of this tool against deflation. Jeane and Svenson(2006) showed that 
interventions of foreign exchange have the same effect for very similar reasons. Such 
interventions adjust the government’s balance sheet in the way that a reflation policy 
would become incentive compatible. It’s based on the assumption that government’s 
printing of nominal liabilities, such as money or government bonds and purchases 
foreign exchange with that money, the country will face balance-sheet losses if it revoke 
raising price level promise, because it would imply an appreciation of exchange rate. 
The rise in the amount of government spending, such as government purchases of 
services and goods can be very effective, as was shown in one of the most severe 
economic crisis in the history – Great Depression.  Eggertsson (2006b) showed that 
policies which temporarily reduce Yt – the natural level of output, actually increase 
equilibrium output. Policies which suppress Yt and expected price level reflation and the 
effect is so strong that it can recover because of the real interest rates impact.  

Liquidity trap. Countries. Negative interest rates. In recent years liquidity trap 
becomes very serious problem for developed economies such as Japan, Switzerland, EU 
countries etc. The main monetary tool for expanding the economy – the nominal interest 
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rate for these countries was near zero. However, at different points of time, countries 
decided to lower even these rates and work with negative interest rates. However, in 
many cases deposit rates didn’t follow the pattern of policy rates in the number of 
countries (Eggertson, 2017). The central bank of Sweden lowered its interest rate below 
zero in the beginning of 2015, however the data shows that deposit rates didn’t follow 
the policy rate’s path. Deposit rates remained the same at near zero per cents. The same 
is true for Denmark and its central bank, which lowered the key rate below zero twice in 
2012 and 2014.Switzerland decided to implement negative rate policy in the end of 2014 
and Japan lowered its key policy rate below zero in 2016 (Eggertson, 2017). In every 
case we can see that countries’ deposit rates didn’t become negative and still were not 
being paid for just holding money, which would create disincentives to hold the money 
in financial sector, because people just can save it on cash in their houses or in special 
places, which would be created if there was demand. That’s why we can agree on the 
fact, that negative interest rates didn’t affect households directly and didn’t incentivize 
them to consume more instead of saving.  Moreover, because of not lowering deposit 
rates, bank would not reduce also the credit rate, because the spread is constant if 
nothing else happened. The argument behind the last sentence is that the cost of funds 
for banks is the same, holding constant deposit rates, that’s why they don’t will to have 
lower credit rates, which would reduce bank profits. Afterwards, we may say that there 
are several ways, how low bank profits can adversely affect economic activity. Low 
bank profits can increase financing costs of banks, reducing supply of credit resources. 
This will reduce household to borrow and consume less, which will reduce the aggregate 
demand. It’s also possible to create a negative influence on output with budget 
constraints on borrowers by distributing bank profits to all household types. 

Japan. To understand the problem of liquidity trap and negative interest rates 
more thoroughly we may look at several countries with such problems. As was men-
tioned before, Japan is ones of the most useful example to investigate this problem. The 
country has experienced deflation, stagnation and low policy rates for many years, so we 
can assume it’s in a liquidity trap. Nominal GDP of Japan is stagnant for nearly 25 years. 
The same is true for the real GDP. Interest rates in the country are close to zero for very 
long time. At this moment key policy rate in Japan is – 0.1%, long-term interest rates, 
which can also be associated with low government bonds yields in Japan. We can con-
clude that Japan is now in such an economic situation, where expansionary or accommo-
dative monetary policy is insufficient to grow again. Country isn’t able to fight the def-
lation with monetary easing. This is classic case of liquidity trap in country, described by 
Keynesians. As we can see GDP growth slowed down since the 1990s( figure 1). The 
slowdown began after the burst of the bubble, but continued afterwards, exacerbated by 
global financial crisis in 2007-2008, earthquakes in Japan and also tax hike in 2014. This 
is a strong contrast to the growth which was shown since 1950s. Also we can see that 
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Nominal GDP is stagnant since the beginning of 1990s (figure 2). It’s proposed in clas-
sic literature that liquidity trap should also affect the parameters of inflation, demand etc. 
So, further, let’s have a look at inflation in Japan ( Figure 3). 

 Figure 1. Japan’s Nominal GDP growth rate 

 Figure 2. Japan GDP (1992-2017) 

 Figure 3. Japan CPI 1992-2017 
Core CPI (consumer price index) inflation and nominal wages in Japan have been 

weak since the 1990s ( figure 3). The lack of growth in wages in Japan was the key dri-
ver of low inflation and even deflation in the country. CPI rose in 2014, but it’s flat 
again now. A depreciated yen raises prices of import, however we don’t see any effect 
on CPI.  There has been almost no connection between the CB’s monetary base expan-
sion and inflation in Japan. Let’s find some reasons of 2014 rise in inflation. The in-
crease in the taxes, especially consumption tax, which was taken place in 2014 in Japan 
may lead to higher rise in inflation in 2014, comparing with other years. Also we should 
consider the ‘Abenomics’ called after the name of Japanese politician Abe. In combina-
tion this brings a hike in inflation. The Japanese currency has greatly appreciated since 
1990s. It appreciated from nearly 200 $/¥in the 1980s to 135 $/¥ by 1990. In 2012 yen’s 
exchange rate was near 86 $/¥. However, at this moment exchange rate is near 110 $/¥. 
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Keynesian school’s insights of liquidity traps are probably relevant for Japan. 
There are several factors to think that way: 

 The monetary policy of central bank of Japan is accommodative for several deca-
des and still keeps long-term interest rates low, but it didn’t help to revive the economy. 

 Fiscal deficits hold for many years, and doesn’t always provide stimulus. When 
consumption tax was raised both in 2014 and 2008 when the Japanese government tried 
to raise the taxes, effective demand and consumption were hampered.  

 The Japanese government didn’t pursue policies on direct employment. The un-
employment rate was low, compared to other developed countries, but there Japan's 
labor markets were facing de-unionization, decline of employment in manufacturing etc. 

 The downward flexibility in prices and wages witnessed during past decades 
didn’t help to overcome the labor market’s weakness. 

Thus, Japan is in a liquidity trap and faces ineffective demand. Monetary policy 
actions alone aren’t able to solve this problem. The country needs effective and prudent 
fiscal policy to revoke export competitiveness, support effective demand, wage growth, 
etc. The real income of workers need to be higher for government to be able to have a 
sustainable economic growth. The BoJ uses the negative policy rate and may be forced 
to take steps for quantitative easing. Yield on Japanese government bonds may be low 
due to near-zero or negative policy rate, low inflation, unfavorable economic conditions, 
which exerts downward pressure on interest rates in advanced economies.  

United States during 2007 crisis. Though it’s not as evident, but there are several 
factors describing the liquidity trap condition during financial crisis in USA after Leh-
man Bros. collapsed. This example differs from Japanese case. In US there was positive 
inflation rate and rising output in 2010-2011. However, the monetary base share in GDP 
rose sharply in USA since the policy of quantitative easing was introduced in 2008-
2009, as in Japan. The monetary approach to assess liquidity trap condition is based on 
equation of money demand. The cash balance must be relevant to real activities of eco-
nomy and liquidity trap may be assessed as function of demand for transactional money.  
(m-p)t =a1yt + a2it + εt    (4) m-p – real cash balance; y – output measure; i – interest rate. 

All parameters are in logarithms. To find the liquidity trap condition during 
financial crisis in US we should find, if the long-term relation of equation of money 
demand changed or if there is any cointegration between interest rate and money 
balance. Brycz (2012), by comparing 1992-2008 and 2008-2012 periods with applying 
Johansen test for cointegration, showed that there is cointegration among analyzed 
variables and that there was a structural change between those periods.  First period 
shows a stable relation with elasticity of demand near 0,03- 0,04.  In the period of 2008-
2012 the same elasticity turns out to become negative. However, income elasticity of 
money demand increased, which was an indicator that it  tends to infinity, if interest 
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rates approach to zero, which is a parameter of liquidity trap. As was said above there 
was a condition like liquidity trap for a short time in the US, considering the problems of 
monetary base and lowering interest rates and also the fact, that it didn’t have much 
effect for several years and country was in recession processes.  

Conclusion. Modern economics made attempts to understand and explain a liquid-
dity trap condition and got some advances. However, there are still limitations of the 
quantity theory of money, as we can see in the works of Krugman(1998a, 1998b) and 
many other macroeconomists. In contrast to that Keynes book provides a basis to under-
stand several aspects of this problem.  Modern Keynesians may offer even better under-
standing of liquidity trap by applying the theory to Japan’s case and reviewing changes 
and development in the country. Globally, we may insist on the idea, that liquidity trap 
condition occurs, when strong monetary stimulation doesn’t help to transform economy 
in such a way to rise output and prices. The expansionary monetary policy aiming to lo-
wer policy rates and provide economy with more cash. Considering the fact, that mone-
tary theory assumes that larger amounts of cash holdings and lower interest rates should 
revoke the inflation in the economy. Friedman suggested that 1930’s Great Depression 
in the US was created by decrease of money supply. However, Keynesians suggest that 
when the demand is reluctant, excessive supply of oney will not help to raise prices or 
output, because bonds and money become perfect substitutes when interest rates are near 
zero. In this case, expectations become crucial too, since unsuccessful monetary policy 
may cause excessive money supply to be saved in banks instead of lending to economy.  
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Մարտին Տոնիկյան 
Ժամանակակից աշխարհում իրացվելիության թակարդի վերլուծություն 
Բանալի բառեր. իրացվելիության թակարդ, տոկոսադրույքներ, սղաճ, գնանկում, 
բացասական տոկոսադրույքներ, փողի առաջարկ 
 

Իրացվելիության թակարդն այնպիսի իրավիճակ է, երբ կարճաժամկետ տո-
կոսադրույքները մոտ են զրոյի, կենտրոնական բանկը մեծացնում է փողի ա-
ռաջարկը` առանց գների կամ տնտեսական արդյունքի վրա ազդելու: Իրաց-
վելիության թակարդի գաղափարը առաջին անգամ հայտնաբերվել է Հիքսի 
և Քեյնսի կողմից 1930-ականների մեծ անկման ժամանակ: Նրանք շեշտե-
ցին, որ փողի առաջարկի ավելացումը իրացվելիության թակարդում ազդե-
ցություն չունի, ուստի դրամավարկային քաղաքականությունն արդյունավետ 
չէ: Այնուամենայնիվ, ժամանակակից գիտությունը, ի հակադրություն, ենթա-
դրում է, որ դրամավարկային քաղաքականությունն անարդյունավետ չէ, նույ-
նիսկ եթե փողի առաջարկի բարձրացումը որևէ ազդեցություն չունի գնաճի և 
տնտեսական արդյունքի վրա: 
 
Мартин ТОНИКЯН 
Анализ ловушки ликвидности в современном мире 
Ключевые слова: ловушка ликвидности, процентная ставка,инфляция, дефляция, 
отрицательные процентные ставки, предложение денег.  
 Ловушка ликвидности – это ситуация, когда краткосрочные процентные ставки 
близки к нулю, центральные банки увеличивают предложение денег с отсутствием 
влияния на цены или выпуск экономики. Идея ловушки ликвидности была 
впервые обнаружена Хиксом и Кейсном, после ее появления в 1930-х годах во 
время великой депрессии. Они отметили, что увеличение в предложении денег не 
имеет влияния в ситуации ловушки ликвидности, следовтельно монетарная 
политика неэффективна. Однако, современная наука, утверждает, что монетарная 
политика эффективна даже если увеличение денежного предложения не влияет на 
инфляцию или выпуск экономики.  
 
Martin TONIKYAN  
Analysis of liquidity trap in the modern world Key words: liquidity trap, interest rate, inflation, deflation, negative interest rates, money supply 
 Liquidity trap is a situation, where short-term interest rates are close to zero, central 
bank increases the money supply with no effect on prices or economic output. The idea 
of liquidity trap was first discovered by Hicks and Keynes, as it occurred in 1930’s 
during the great recession. They emphasized that increase in money supply has no effect 
in liquidity trap, so monetary policy is not efficient. However, modern science, in cont-
rast, implies that monetary policy is not ineffective, even if increase in the money supply 
has no effect on inflation and economic output. 
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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂՈՒՄ ԱՌԿԱ ՀԻՄՆԱ-
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

 

Մերի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀԱԱՀ ԱԿՔ ամբիոնի դոցենտ, տնտ. գիտ. թեկնածու 

Ծովաչ ԽԱԼԱԹՅԱՆ 
ՀԱԱՀ ԱԿՔ ամբիոնի դոցենտ, տնտ. գիտ. թեկնածու 

 
Բանալի բառեր. անասնաբուծություն, արդյունավետություն, կառուցվածք 

հիմնախնդիրներ, մթերատվություն 

 

Անասնաբուծությունը Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտե-
սության առաջատար ճյուղերից մեկն է: Ճյուղը բնակչությանն ապահովում է 
անհրաժեշտ սննդամթերքով, լուծում երկրի պարենային անվտանգության 
կարևորագույն հարցը: ՀՀ համախառն արտադրանքի կառուցվածքում գյու-
ղատնտեսությանը բաժին է ընկնում 14.9%-ը, իսկ գյուղատնտեսության հա-
մախառն արտադրանքի կառուցվածքում անասնաբուծությանը՝ 53.7 %-ը 
(2018): 

  Անասնաբուծությունը հանդիսանում է ՀՀ Լոռու մարզի տնտեսության 
կարևոր ճյուղերից մեկը և մարզի գյուղական վայրերի բնակչության հիմ-
նական զբաղմունքը:  

Լոռու մարզի գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը հանրա-
պետության գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի կառուցվածքի 
մեջ 2013-2017 թթ. միջինում կազմել է 7.86%, իսկ 2018 թվականին 8.2%-ը 
(72.7մլրդ դրամ):[2]  

Ըստ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների մարզի 
անասնաբուծության համախառն արտադրանքի 98%-ը արտադրում են փո-
քըր չափեր ունեցող գյուղացիական(տնային) տնտեսությունները: 2018 թվա-
կանին մարզում բուծվող խոշոր եղջերավոր անասունների գլխաքանակի մի-
այն 0.65 %-ն են բուծում գյուղատնտեսությամբ զբաղվող առևտրային կազ-
մակերպությունները, այս ցուցանիշը վկայում է այն մասին, որ միջին կամ 
խոշոր չափերի տնտեսություններ մարզում գրեթե չկան, որը բավականին 
բացասական երևույթ է, քանի որ արդյունավետ արտադրություն կազմա-
կերպելու համար անհրաժեշտ է ունենալ օպտիմալ չափերի, մասնագիտաց-
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ված, տեխնիկապես զինված տնտեսություններ: Փոքր չափի տնտեսություն-
ներում արտադրություն կազմակերպելը բավականին բարդ է և ցածր արդյու-
նավետ: 

Ուսումնասիրվող մարզի գյուղացիական (տնային) տնտեսություններում 
ըստ վիճակագրության վարչության տվյալների ապրանքայնության մակար-
դակը վերջին չորս տարիներին կազմել է կաթի համար միջինը` 55.6%, մսի-
նը` 72.5%, ձվինը 26%: Իրացված կաթի զգալի մասը տնտեսությունները վա-
ճառում են վերամշակող կազմակերպություններին կաթի մթերման կետերի 
միջոցով: Անասնաբուծության ցածր արդյունավետության մասին է վկայում 
այն հանգամանքը, որ 2015թ.-ից մարզում անասնագլխաքանակը կրճատ-
ման միտում է դրսևորել: Մարզի անասնագլխաքանակը ներկայացված է 
աղյուսակով: 

Աղյուսակ  1. Լոռու մարզի անասնագլխաքանակը (հազ.գլուխ) 

Անվանումը 2010թ. 2013թ. 2015թ. 2017թ. 2018թ. 
խոշոր եղջերավոր 

անասուններ 
69.7 81.9 81.7 69.3 67.8 

որից  կովեր 33.6 39.2 40.8 34.6 33.3 
ոչխարներ  և այծեր 28.7 37.8 37.9 27.1 26.5 

խոզեր 8.5 12.3 15.4 12.5 15.3 
ձիեր 2.5 2.7 2.6 2.2 2.4 

ածան հավեր - - - 119.2 110.12 
ՀՀ ԱՎԾ Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած  հաշվառման հանրագումարները 

2011, 2014, 2016, 2018, 2019թթ. հունվարի 1-ի դրությամբ (էջ 3,3,3,5, 5): 

 Աղյուսակ 1-ի տվյալների վերլուծությունից կարող ենք եզրակացնել, որ 
մարզում խոշոր եղջերավոր անասնագլխաքանակը 2018 թվականին 2013 
թվականի համեմատ նվազել է 17.2 %-ով, իսկ 2010 թվականի համե-մատ 
2.7%-ով, կովերի գլխաքանակը 2018 թվականին 2013 թվականի հա-մեմատ 
նվազել է 15.1%-ով, իսկ 2010 թվականի համեմատ 0.89%-ով:  Նվազման մի-
տում նկատվում է նաև մանր եղ-ջերավորի և ձիերի  գլխաքանակում: Միայն 
խոզերի գլխաքանակն է, որ 2018 թվականին 2010 թվականի հա-մեմատ 
ավելացել է 1.8 անգամ: Հարցման եղանակով պարզել ենք, որ անասնա-
գլխաքանակի նվազման պատճառ է հանդիսանում ճյուղի բարձր աշխատա-
տարությունը և ցածր արդյունավետությունը, որի արդյունքում տը-նային 
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տնտեսությունները հրաժարվում են անասնաբուծությամբ զբաղվել և նախ-
ընտրում են մեկնել արտագնա աշխատանքի, որտեղից ըստ իրենց ա-վելի 
մեծ եկամուտներ են ստանում: Մյուս պատճառը՝ գյուղերում հովիվների 
բացակայությունն է: Չնայած այն հանգամանքին, որ Լոռու մարզում նվազել է 
խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների գլխաքանակը, սակայն զգալիորեն 
ավելացել է մարզում արտադրվող կաթի և մսի ծավալը: Անասնա-բուծական 
մթերքների արտադրությունը ըստ տարիների ներկայացնենք աղ-յուսակ 2-
ում:  

Աղյուսակ 2. Անասնաբուծական մթերքների արտադրությունը Լոռու մարզում 

Արտադրանքների 

Անվանումը 

Չափի  
միավոր 

2010թ. 2013թ. 2015թ. 2017թ. 2018թ. 

Կաթ հազ. 
տոննա 

77.1 81.3 90.3 95.0 84.9 

Միս -//- 14.6 16.3 19.7 22.5 20.8 

Ձու մլն. հատ 39.7 43.7 47.8 50.4 51.0 

Բուրդ տոննա 66.0 66.4 76.5 69.6 - 

ՀՀ ԱՎԾ Լոռու մարզը թվերով  2011, 2014, 2016, 2018թթ. հունվարի 1-ի դրությամբ, (էջ 30-31, 26 , 29, 30), 
ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. հունվար-դեկտեմբերին, էջ 21 

Աղյուսակ 2-ի տվյալների վերլուծությունից եզրակացնում ենք, որ կովե-
րի գլխաքանակը կրճատվել է, սակայն արտադրված կաթի քանակը 2018 
թվականին 2010 թվականի համեմատ ավելացել է 10.1%-ով, մսինը` 42.5%-ով, 
ձվինը` 28.5%-ով, բրդինը` 5.45%-ով: Կաթի և մսի համախառն արտադրանքի 
ծավալները ավելացել են ի հաշիվ անասունների կաթնատվության բարձրաց-
ման և քաշաճի ավելացման: Մարզում կովերի միջին կաթնատվությունը 
2500կգ է: Սակայն կաթնատվության բարձրացման հնարավորու-թյուններ 
առկա են:  

Անասնագլխաքանակի նվազման հաջորդ պատճառը, ըստ մեր կողմից 
կատարված հարցումների` կերերի ձեռքբերման խնդիրն է: 

Ուսումնասիրություններից պարզվել է, որ անասնագլխաքանակի նը-
վազման հետևանքով կրճատվել է նաև մարզի կերային մշակաբույսերի 
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ցանքատարածությունները 2018 թվականին 2016 թվականի համեմատ` 
37.9%-ով: Հատկապես ցածր է արոտավայրերի օգտագործման արդյունա-
վետությունը, քանի որ արածեցման կանոնակարգման և կառավարման իս-
պառ բացակայության պայմաններում, արոտավայրերը խիստ դեգրադաց-վել 
են: Կերի անբավարարության պայմաններում մեծ նշանակություն է ստանում 
կերային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների կառուցվածքի օպտի-
մալացումը: 

Սեփական ուսումնասիրությամբ կատարած ընտրանքային հետազո-
տության արդյունքներով հաշվարկել ենք անասնաբուծության ճյուղում գյու-
ղացիական տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքը, որը ներկայացրել 
ենք աղյուսակ 3-ում:                                                                                           

Աղյուսակ  3. Գյուղացիական տնտեսությունների ծախսերի կառուցվածքը 
անասնաբուծությունում (%)* 
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խոշոր եղջերավոր անասուններ 100 9.0 80.6 2.0 2.7 2.3 3.4 

կովեր 100 7.2 83.1 1.9 3.0 2.1 2.7 
ոչխարներ և այծեր 100 11.0 79.6 1.4 3.4 2.3 2.3 

խոզեր 100 1.6 92.4 0.4 3.3 0.7 1.6 
թռչուններ 100 - 95.1 1.1 1.4 0.5 1.9 

*Աղբյուրը սեփական ուսումնասիրությունները 

Աղյուսակի 3-ի տվյալների վերլուծությունից կարող ենք եզրակացնել, որ 
ծախսերի գերակշիռ մասը բաժին է ընկնում կերերին, փոքր է աշխատավար-
ձի գծով ծախսերը, քանի որ գյուղացիական տնտեսությունները (տնա-յին) 
հիմնականում իրենց ընտանեկան ներուժով են իրականացնում աշխա-
տանքները և իրենց աշխատանքի համար աշխատավարձ չեն հաշվարկում, 
որն էլ արհեստականորեն նվազեցնում է արտադրանքի ինքնարժեքը: Ու-
սումնասիրությունների արդյունքում մարզում միտում է նկատվում միջին չա-
փի ֆերմերային տնտեսությունների ձևավորման, որտեղ ի տարբերություն 
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գյուղացիական տնտեսությունների անասնագլխաքանակը հասնում է 100-ի: 
Այսպիսի տնտեսություններում ավելի բարձր է մեքենայացման մակարդակը, 
կերակրում են առավել լիարժեք կերաբաժիններով, բարձր է կովերի կաթ-
նատվությունը, արդյունքում բարձրանում է արտադրության արդյունավե-տու-
թյունը, նվազում արտադրանքի ինքնարժեքը: Սակայն այդպիսի տնտեսու-
թյունների ավելացման միտումը բավականին դանդաղ է:  

Մարզի անասնաբուծության ճյուղի զարգացմանը խոչընդոտող գործոն-
ներն են՝ 

1. տնտեսությունների փոքր չափերը, (Լոռու մարզում գերակշռում են 
մինչև 5 գլուխ խոշոր եղջերավոր անասուն, խոզեր ունեցող տնտեսություն-
ների թիվը, որոնք կազմում են համապատասխանաբար 82% և 75.3%, մանր 
եղջերավոր անասնաբուծությամբ զբաղվող տնտեսությունների մեջ գերա-
կշռում են 8 և ավելի գլուխ  ունեցողները), 

2. տնտեսավարողների մոտ մասնագիտական գիտելիքների բացակա-
յությունը, կամ կենդանիների խնամքը ժամանակակից պահանջներին չհա-
մապատասխանելը, 

3. կենդանիների ցածր կաթնատվությունն ու մթերատվությունը, 
4. տոհմային գործի, մասնավորապես` արհեստական սերմնավորման 

աշխատանքների անբավարար մակարդակով իրականացումը, 
5. տնտեսությունների տեխնիկական զինվածության ցածր մակարդա-

կը, 
6. ոչ լիարժեք կերաբաժիններով կերակրումը: 

Մթերատվության բարձրացման հնարավորություններն են` 
- տոհմասելեկցիոն աշխատանքների բավարար մակարդակով իրակա-

նացումը,  
- հոտի վերարտադրության կազմակերպում` բարձր մթերատու (կաթ-

նատու և մսատու) ցեղերի կենդանիների ներմուծման միջոցով,  
-  անհրաժեշտ է իրականացնել միջոցառումներ` հոտում կովերի տեսա-

կարար կշիռը նորմատիվային կամ մարզի պայմանների համար նպատակա-
հարմար մակարդակի հասցնելու նպատակով, 

- լիարժեք կերաբաժիններով կերակրումը, (միայն լիարժեք կերաբաժ-
նով կերակրելու պարագայում կարող է դրսևորվել մթերատվության գենե-
տիկական ներուժը):  



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

61 
 

Հարցումներ իրականացնելու միջոցով պարզել ենք, որ գյուղացիական 
տնտեսություններում խոշոր եղջերավոր կենդանիներին կերակրում են մի-
այն խոտով, բացակայում են համակցված կերերը, ձմռանը` հյութալի կերե-
րը, որոնք ուղղակիորեն նպաստում են կաթնատվության բարձրացմանը: 

- Մսի արտադրության ավելացումն անհրաժեշտ է կազմակերպել ոչ 
միայն ինտենսիվ բտման միջոցով, այլ իրականացնել նաև բտման ժամկետի 
հիմնավորված կրճատում, 

- ճյուղի մեքենայացման մակարդակի բարձրացումը (կիթ, կերերի բաշ-
խում, ջրամատակարարում, գոմերի մաքրում, օդափոխություն և այլն) թե-
թևացնում է անասնապահի աշխատանքը, բարձրացնում նրա աշխատանքի 
արտադրողականությունը և ճյուղի արդյունավետությունը: 

Ոլորտի զարգացման խթանումը, մեր կարծիքով, հնարավոր է ժամանա-
կակից տեխնոլոգիայով հագեցված անասնաբուծական միջին չափերի համա-
լիրների կառուցմամբ, որն իհարկե պայմանավորված է ֆինանսական միջոց-
ների առկայությամբ: Ճյուղի զարգացումը պետք է հիմնվի գերազան-ցապես 
գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման վրա: Քանի, որ 
գյուղատնտեսությունը հանդիսանում է մեր հանրապետության կարևոր ճյու-
ղերից մեկը, և գյուղացիական տնտեսությունների եկամուտների զգալի մա-
սը ձևավորվում է գյուղատնտեսությունից, իսկ մարզում առկա է գործազըր-
կության, աղքատության բարձր մակարդակ, ուստի մենք կարևորում ենք 
ճյուղի զարգացմանը պետության կողմից աջակցությունը: Ներկայումս ՀՀ 
էկոնոմիկայի նախարարության կողմից իրականացվում են ճյուղի զարգաց-
մանն ուղղված մի շարք ծրագրեր՝մասնավորապես. 

1. Գյուղատնտեսության ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադը-
րույքների սուբսիդավորման: 

2. Փոքր և միջին «խելացի» անասնաշենքերի կառուցման կամ վերա-
կառուցման և դրանց տեխնոլոգիական ապահովման պետական աջակցու-
թյան: Վերը նշված ծրագրով 2019 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ 
Լոռու մարզի 4 շահառուների հետ կնքվել է պայմանագիր: 

3. ՀՀ-ում 2019-2024 թվականների տավարաբուծության զարգացման: 
4. Հայաստանի Հանրապետությունում 2019-2023 թթ. ոչխարաբուծու-

թյան և այծաբուծության զարգացման պետական աջակցության:  
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5. Գյուղատնտեսական հումքի մթերումների նպատակով ագրովերա-
մշակման ոլորտին տրամադրվող վարկերի տոկոսադրույքների սուբսիդա-
վորման: 

Հետևապես, կառավարության գյուղատնտեսության ոլորտում վարած 
ներկայիս քաղաքականությունը կարող է լուրջ խթան հանդիսանալ ճյուղի մե-
քենայացման մակարդակի բարձրացման, տոհմային տնտեսությունների 
զարգացման, տնտեսությունների խոշորացման և արդյունավետության բար-
ձըրացման համար: Անասնաբուծության հետագա զարգացումը էապես պայ-
մանավորված կլինի վերամշակող կազմակերպությունների զարգացման 
հնարավորություններից: Ընդհանուր առմամբ, անասնաբուծության ճյուղը 
հեռանկարում կարող է հաջողությամբ զարգանալ կաթնային տավարաբու-
ծության, տոհմային տնտեսությունների, խոզաբուծության զարգացման գը-
ծով: Նկատի ունենալով տոհմասելեկցիոն աշխատանքների սահմանափակ 
ծավալները և բնագավառի գիտատեխնիկական սպասարկման արդի իրավի-
ճակը, անհրաժեշտություն է առաջանում Լոռու մարզում ձևավորել տա-վա-
րաբուծական նաև ոչխարաբուծական փոքր և միջին չափերի տոհմային 
ֆերմաներ: Դրանք համալրված կլինեն բացառապես տոհմային կենդանի-
ներով, որոնք բարձր տոհմային ու մթերատու հատկանիշներով օժտված 
կենդանիներ կմատակարարեն գյուղացիական տնտեսություններին: Մարզի 
անասնաբուծության ճյուղի զարգացման համար առաջարկում ենք. 

1. Մարզպետարանը, համապատասխան ստորաբաժանման միջոցով 
գյուղացիական տնտեսություններին իրազեկի անասնաբուծության ճյուղում 
իրականացվող պետական աջակցության  ծրագրերի մասին, 

2. Մարզպետարանի և ՀԱԱՀ Վանաձորի մասնաճյուղի աջակցությամբ 
պարբերաբար կազմակերպվի խորհրդատվություն և դասընթացներ մարզի 
անասնաբուծությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսությունների ներկա-
յացուցիչների և ոլորտի լավագույն մասնագետների մասնակցությամբ, որ-
տեղ կներկայացվի  անասնաբուծության ժամանակակից վարման համա-
կարգերը, միջազգային փորձը, աշխատանքների արդյունավետ կազմակեր-
պըման եղանակները, 

3. Մարզի անասնաբուծության կերային բազայի ամրապնդման և կե-
րային ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման նպատակով, անհրաժեշտ 
է գյուղացիական տնտեսություններին առաջարկել գյուղատնտեսական կեն-
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դանիների բոլոր տեսակների համար հատուկ  մշակված կերաբաժինների 
բաղադրատոմսեր, 

4. Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետության բարձրա-
ցումը սերտորեն կապված է գյուղատնտեսությանը սպասարկող ճյուղերի ա-
ռաջնահերթ զարգացման հետ: Փորձը ցույց է տալիս, որ ենթակառուց-
վածքների զարգացման գործում ետ մնալը զգալիորեն իջեցնում է գյուղա-
տնտեսական արտադրության արդյունավետությունը և բացասաբար է անդ-
րադառնում հասարակական մասշտաբով վերջնական արդյունքների ստաց-
ման վրա: Ուստի և ճյուղի զարգացմանը նպաստելու համար պետք է բարելա-
վել նաև մարզի ենթակառուցվածքները: 
 
 
Գրականություն 
1. ՀՀ ԱՎԾ Գյուղատնտեսական կենդանիների համատարած  հաշվառման 
հանրագումարները 2011, 2014, 2016, 2018, 2019թթ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
(էջ 3,3,3,5,5): 
2. ՀՀ ԱՎԾ Լոռու մարզը թվերով  2011, 2014, 2016, 2018թթ. հունվարի 1-ի 
դրությամբ, (էջ 30-31, 26, 29, 30), ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. 
հունվար-դեկտեմբերին, էջ 20, 21: 
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Մերի ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Ծովաչ ԽԱԼԱԹՅԱՆ 
ՀՀ Լոռու մարզի անասնաբուծության ճյուղում առկա հիմնախնդիրները 
եվ դրանց լուծման ուղիները  
Բանալի բառեր. անասնաբուծություն, արդյունավետություն, կառուցվածք 
հիմնախնդիրներ, մթերատվություն  
 

Գյուղատնտեսական համախառն արտադրանքի կառուցվածքում անասնա-
բուծությանը բաժին է ընկնում 53.7%-ը (2018): Ուսումնասիրվող հոդվածում 
վերլուծել ենք մարզի անասնաբուծության ճյուղում առկա հիմնախնդիրները, 
որոնցից են՝ անասնագլխաքանակի նվազումը, գյուղացիական տնտեսու-
թյունների փոքր չափերը, տեխնիկական զինվածության ցածր մակարդակը, 
մասնագիտական գիտելիքների բացակայությունը կամ ժամանակակից 
պահանջներին չհամապատասխանելը, արհեստական սերմնավորման աշ-
խատանքների անբավարար մակարդակով իրականացումը, ոչ լիարժեք 
կերային ռացիոնով կերակրումը, ցածր կաթնատվությունն ու մթերատվու-
թյունը: Մեր կողմից առաջարկվել է ճյուղում առկա հիմնախնդիրների լուծ-
ման ուղիներ: 
 Meri GRIGORYAN, Tsovach KHALATYAN 
Cattle breeding problems and their ways of solution in Lori marz of the Repulic of 
Armenia 
Key words: livestock, efectivness, structure, main problems, production 
 Cattle-breeding comprises 53.7% (in 2018) in the structure of Agricultural Gross Pro-
duction. In this article the main problems of cattle-breeding in Lori Marz have been ana-
lyzed, including reduction of livestock, small sizes of farms, low level of technical 
equipment, lack of professional knowledge or non-compliance with modern require-
ments, insufficient level of artificial insemination implementation, inadequate ration 
feeding, law level of animal productivity. Ways of solutions for the above mentioned 
problems have been recommended.    
 Мери ГРИГОРЯН, Цовач ХАЛАТЯН 
Проблемы животноводcтва в Лорийском марзе РА и пути их решения 
Ключевые слова: животноводство, эффективность, структура, проблемы, продуктив-
ность 
 Доля животноводства в валовой сельскохозяйственной продукции Республики по 
данным за 2018 год составляет 53.7%. В статье мы проанализированы проб-лемы, 
существующие в животноводческой отрасли марза, такие как: сокращение 
поголовья скота, небольшой размер ферм, низкий уровень их технического ос-
нащения, недостаток профессиональных знанийе, или их несоответствие совре-
менным требованиям, неудовлетворительный уровень работ по искусственному 
осеменению, неполноценный кормовой рацион, низкая  удойность  и продук-
тивность животных. Предложены пути решения проблем в отрасли. 
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БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ  В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
И МЕХАНИЗМЫ ВНЕДРЕНИЯ 

 Александр СИМОНЯН  Магистрант кафедры УБТ Российско – Армянского университета 
 

Ключевые слова: большие данные, инфраструктура, принятие решений  
Данная исследовательская работа актуальна в силу резкого увеличения 

объема информации во внешней среде. Возможность анализа информации для 
принятия оптимального решения представляет большое затруднение. Дополни-
тельное затруднение представляет отсутствие соответствующей инфраструкту-ры, 
которая позволит имплементировать процесс анализа больших данных. 
Необходимо систематизировать процесс создания  инфраструктуры больших 
данных, и на основе этого систематизировать процесс принятия решений. 

Объем информации увеличивается невероятно быстро и  экспоненциально. В 
2002 году в мире существовало только 0.02 эксабайта1, к 2007 году данная цифра 
уже составляла 280. Возникла острая необходимость организациям анали-зировать 
массивы информации.  Данная потребность, в свою очередь способство-вала 
возникновению такого понятия как Большие Данные. 

Существуют множество определений Больших данных. Д. Лэнг определил 
Большие данные как “огромное количество неструктурированной информации, 
анализ которой представляет  затруднение для традиционных технологий”2. 

Данное определение описывает огромные размеры как характеристику дан-
ных, но не учитывает другие важные характеристики. Со временем определения 
больших данных менялись. Так, в 2011 Примесберегер дал следующее опре-
деление:“Структурированные и неструктурированные данные огромных объемов 
и значительного многообразия, эффективно обрабатываемые горизонтально мас-
штабируемыми инструментами”3. Данное определение гораздо глубже прони-кает 
в суть больших данных, так как показывает способ их обработки и анализа. 

Одной из самых точных определений принадлежит Мэйер-Шенбергеру. В 
2014 году он определил большие как “Социально-экономический феномен, свя-
занный с появлением технологических возможностей анализировать огромные 

                                                             1 The World’s Technological Capacity to Store, Communicate, and Compute 
Information. MartinHilbert.net. Дата обращения 13 апреля 2016. 2https://www.anthro.ox.ac.uk/sites/default/files/anthro/documents/media/jaso8_1_2016_74_88.pdf  
Bid Data and Anthropology: Justine Lane 3 Trends and Patterns of Public Interest to Big Data, 
https://www.redalyc.org/jatsRepo/279/27957591034/html/index.html 
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массивы данных”1. Данное определение подчеркивает влияние больших данных на 
общество и предполагает наличие соответствующих технологий для обработ-ки 
данных.  

Для лучшего понимания больших приведем основные характеристики 
больших данных, которые также известны 7 – V. 

• Volume – размер данных  
• Velocity – скорость увеличения данных 
• Variety - разновидность данных  
• Viability – возможность сохранять данные 
• Value – ценность данных 
• Veracity – точность данных 
• Visualization – возможность представлять данные 
Данными характеристиками должны обладать любые виды больших дан-

ных. С помощью них возможно получить наиболее полную картину концепта. 
Также можно сопоставить большие данные с обычными данными для лучшего 
представления.  

Таблица 1. Сравнительный анализ Больших Данных и Обычных Данных2 
 Обычные Данные Большие Данные 

Задача Дать ответы для конкретной 
ситуации 

Рассчитать возможность возникновения 
ситуации 

Хранение Жесткий диск, файлы, 
портативные устройства 

Множество серверов, работающих на 
децентрализованной системе 

Структура Обыкновенные записи в 
файлах (Excel) 

Отсутствие конкретной структуры 
(Голосовые записи, клики, видео) 

Анализ Универсален и предопределен 
(SQL, Solver) 

Множество различных способов для 
изъятия, хранения, нормализации) 

Определение Данные определяются и 
вводятся внутри организации 

Данные создаются и определяются за 
организацией (Медиа, интернет) 

 

Как видно из таблицы 1. Большие данные отличаются гораздо большей 
сложностью. Кроме того, принцип их анализа является совершенно иным. Также 
важно подчеркнуть, что ценность от анализа больших данных является куда 
большей, так как анализ обычных данных доступен практически всем. В тоже 
время,  доступ к анализу больших данных крайне ограничен. Для анализа боль-
ших данных необходимо создание соответствующей инфраструктуры. Крайне 

                                                             
1 Viktor Mayer-Schönberger and Kenneth Cukier: Big Data: A Revolution That Will Transform 
How We Live, Work, and Think, https://academic.oup.com/aje/article/179/9/1143/2739247 2 Составлено автором 
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популярным инструментом для этого является специальное приложение, пос-
троенное на языке Java, Spark. Мы разработали основу для таких фирм, чтобы 
аналитика стала частью их основной деловой практики. 

Источниками данных для таких фирм включают в себя традиционные ис-
точники, такие как корпоративные системы, данные о клиентах, данные о по-
ставщиках, данные о социальных сетях, траектории логистики и т. д. В качестве 
первого шага фирме необходимо иметь инфраструктуру и процессы информа-
ционных систем для сбора данных с использованием на основе различных источ-
ников. его бизнес-модель. Например, компания по производству продуктов, зани-
мающаяся разработкой новых, будет собирать данные, связанные с поставками, 
распределением и логистикой. Логистическая компания будет собирать данные, 
касающиеся движения своего парка, пакетов и маршрутов и т. д. 

Интеллектуальный анализ данных -  процесс обнаружения закономерностей 
в больших наборах данных с использованием различных статистических мето-дов, 
компьютерных программ и систем баз данных. Он помогает в получении значимой 
информации из данных. После того как источники данных будут созданы на 
основе требований аналитики из разных отделов, необходимо создать хранилище 
данных. Разработка этих наборов поможет найти ранее неизвестные 
закономерности, корреляции и связь между различными переменными. 

Наличие большого объема разнообразных наборов данных необходимо, но 
недостаточно. Фирма должна развивать способности в аналитике, чтобы полу-чить 
представление о данных. 

Фирме необходимо создать команду профессионалов-аналитиков с нес-
колькими междисциплинарными навыками в команде: а) знания и опыт в таких 
инструментах статистики, как программное обеспечение R, SPSS, SAS и т. Д. Б) 
знания в области программирования; в) знание предметной области о бизнес-
процессах; г)  навыки управления в SQL e) опыт анализа данных. С помощью 
знания предметной области и анализа данных можно определить различные 
возможности аналитических проектов. 

Как описано ранее, фирмы могут использовать три вида аналитики – опи-
сательную, прогнозную и предписывающую. Фирма может разрабатывать свои 
требования на основе возможностей приобретения новых клиентов, удержания 
существующих клиентов или выявления рисков для своего бизнеса. Бизнес-
аналитика использует набор принципов, статистических инструментов и компью-
терных алгоритмов для извлечения знаний из данных. Программное обеспечение 
IBM, SAP, Oracle, SAS, SPSS и R уже разработало инструменты для анализа 
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данных и разработки моделей. Hadoop предоставляет основу для разработки мо-
дели из разных источников данных. 

После установления всех перечисленных инструментов больших данных и 
создания соответствующей инфраструкутров начианается  процесс принятия ре-
шений на основе больших данных.  

 Рисунок 1. Принцип Работы Spark1 
Приложения Spark работают следующим образом: на сервере, разделенного 

на отдельные кластеры, работает главный процессор, который и ответственен за 
всю работу кластера. В свою очередь “Node” представляет из себя физическую 
вычислительную машину, которая имеет свой CPU (центральный процессор).   

Главный процессор посылает команду исполнительным процессорам, кото-
рые и отвечают за обработку данных. В результате такого взаимоотношения, 
процесс анализа терабайт информации становится возможным. Так, например, при 
чтении огромного количества данных,  большое количество исполнительных 
процессоров участвуют в обработке. Так их вычислительные мощности группи-
руются и в результате происходит процесс анализа больших данных. При струк-
турировании, группировки или фильтре информации, исполнительные процес-
соры получают новые Resilient Distribution Dataset (способ представления инфор-
мации) на основе старых. Данный процесс обработки данных  происходит парал-
лельно (как показано на рисунке 1), что делает процесс анализа больших данных 
крайне эффективным и быстрым. 

На основе создания соответствующей инфраструктуры больших данных 
становится возможном принятие решения, основанного на информации. 

                                                             
1 Carol McDonald:  What is Apache Spark? https://mapr.com/blog/spark-101-what-it-what-it-does-
and-why-it-matters/ 
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Рисунок 2. Визуализация модели принятия управленческих решений на основе 

больших данных 
На рисунке два представлена модель принятия управленческих решений на 

основе больших данных. Сначала необходимо определить критерии, которые бу-
дут служить фильтром для выбора информации. Данные критерии должны исхо-
дить из цели организации. После этого, инициируя соответствующую структуру 
больших данных с помощью технологий, мы выводим информацию и произво-дим 
определенные манипуляции, такие как агрегирование  группировка, фильт-рация. 
После фактического анализа больших данных мы можем разработать аль-
тернативные варианты решения проблем и с моделировать их на уже сущест-
вующей инфраструктуры. Выбрав наиболее оптимальный вариант и реализовав 
принятое решение, мы можем оценить результат. Организационное обучение 
происходит, как и в технологическом направлении, так и в. управленческом. В 
технологическом плане возможен пересмотр и доработка инфраструктуры боль-
ших данных, а в управленческом, возможен анализ  и сравнение принятого реше-
ние и полученного результата в разных периодах времени. В результате стано-
виться возможным постоянно улучшать процесс принятия решений. После этого 
мы можем сохранить полученный результат в централизованных базах данных 
(PostgreSQL) и перевести данные в уже имеющуюся инфраструктуру. Затем пов-
торить процесс уже с более полными данными и улучшенным процессом приня-
тия решений. 
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Современные технологии позволяют повысить эффективность традицион-
ных бизнес-процессов самых разных направлений и сфер. Принятие управлен-
ческих решений не является исключением. На сегодняшний день инновационные 
подходы меняют традиционное представление  операций. Используя большие 
данные, компании могут прийти к оптимальному решению и использовать все 
возможности, которые открыты перед ними. 

Входе проделанной работы  было сделаны следующие выводы: 
 Создание инфраструктуры больших данных доступно не только боль-

шим фирмам, но и малым и средним; 
 Анализ больших данные позволяет организациям достичь конкурент-

ного преимущества;  
 Процесс принятия управленческого решения на основе больших дан-ных 

может быть систематизировано; 
 Анализ информации может стать одним из основных деятельностей 

любой компании и значительно оптимизировать бизнес-процессы; 
 Модель принятия управленческих решений на основе больших данных 

может значительно повысить эффективность организации; 
Была представлена основная сущность методов Больших Данных и прин-цип 

работы больших данных с точки зрения соответствующих технологий, а так-же 
представлена модель принятия управленческих решений на основе больших 
данных.  
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Ալեքսանդր ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Մեծ տվյալները կառավարման ոլորտում՝ զարգացման միտումները եվ 
ներդրման մեխանիզմները 
Բանալի բառեր.  մեծ տվյալներ, ենթակառուցվածք, որոշումների կայացում  
 
Աշխատանքում դիտարկվել են մեծ տվյալների էությունը և սահմանումը, մեծ 
տվյալների օգտագործման կարևորությունը, մեծ տվյալների ենթակառուց-
վածքի ինտեգրացումը կազմակերպությունում, բացահայտվել է մեծ տվյալ-
ների օգտագործման անհրաժեշտությունը կառավարչական որոշումների 
արդյունավետության բարձրացման համար։ Հեղինակի կողմից իրականաց-
ված հետազոտության հիման վրա առաջարկություն է արվել առանձնացնել 
ընկերության ներսում մեծ տվյլալների ենթակառուցվածքի ստեղծման հիմ-
նական տարրերը, ինչի արդյունքում առաջարկվել է մեծ տվյալների հիման 
վրա կառավարչական որոշումների կայացման մոդելը։  
 
Александр СИМОНЯН 
Большие данные  в сфере управления: тенденции развития и механизмы 
внедрения 
Ключевые слова: большие данные, инфраструктура, принятие решений 
 
В работе были рассмотрены сущность и определение больших данных,  важность 
использования больших данных, способы интегрирования инфраструктуры боль-
ших данных в организацию, выявлена необходимость использования больших 
данных для повышения эффективности принятия управленческих решений. На 
основе проведенного исследования автором предлагается выделить основные 
элементы создания инфраструктуры больших данных внутри организации, в 
результате чего была предложена модель принятия управленческих решений на 
основе больших данных.   
Аlexandr SIMONYAN 
Big data in management sphere:  development perspectives and integration 
mechanisms  
Key words: Big Data, infrastructure, decision-making  
In this work the essence and the definition of Big Data, the importance of utilizing Big 
Data, different ways of Big Data infrastructure integration inside an organization, the 
necessity of Big Data infrastructure implementation for effective Decision Making has 
been identified. On the basis of the conducted analysis, the author has suggested to in-
dicate the main elements for Big Data infrastructure development inside an organiza-
tion, as a result of which, the model of Managerial Decision Making based on the Big 
Data has been suggested. The main advantages of the suggested model in comparison 
with traditional methods of Decision Making are high speed, effectiveness and ease of 
implementation. 
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ СФЕРЫ  
АРМЕНИИ НА 2017-ЫЙ ГОД 

 Арташес МАЧКАЛЯН  Кондидат экономических наук, ЕГУ 
Александр СИМОНЯН  Магистрант кафедры УБТ Российско – Армянского университета 

 Ключевые слова: конкуренция, банковская сфера,  закономерность, финансы, 
регулирование 

 
Банковская система остается крупнейшей частью финансового рынка Ар-

мении. По состоянию на 31 марта 2017 года в Республике Армения действует 17 
коммерческих банков. Всего зарегистрировано 538 сетей в Армении и в Нагор-ном 
Карабахе, из которых 236 расположены в Ереване. Общее число сотрудни-ков 
коммерческих банков Армении составляет около 11 705 человек. 

 
Рисунок 1. Динамика роста активов банковской система РА1 

Величина активов банковской системы за последние 9 лет увеличилась в 5.6 
раз (Рисунок 1)2: с 524.634,072 драмов до 3.449.591,759 драмов. В среднем, 
ежеквартально активы возрастали на 5.48%. Большой рост наблюдался в декабре 
2016 г. (10.3%), а наименьший – спустя один квартал (-4.3%). Доля обязательств в 
общей величине балансовых активов за период с декабря 2006 г. по декабрь 2015 
г. увеличилась с 76.8% до 85.3%, в среднем, составив 81.2% . Интересно рассмот-
реть, что способствовало росту величины высоколиквидных активов. На изобра-
жение 2  показана структура данного роста3. 

                                                             1 http://www.cba.am 2 Armenian banking sector:  http://www.armstat.am, дата обращения: 01:10:2017  3 Central bank of Armenia: Banks, https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfobanks , 01.10. 2017 
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Рисунок 2. Структура высоколиквидных активов банковской система РА1 

Как мы видим, в целом увеличение активов было обусловлено увеличением 
обязательств банков. Так, если рассмотреть среднее изменение величины активов 
(5.48%), то 4.63% было связано с обязательствами банка и лишь 0.85% - с изме-
нением балансовых активов. Несмотря на законодательные изменения, касаю-
щиеся требований к общему капиталу, особых изменений темпов их роста пока 
еще не последовало. Если же рассмотреть вышеуказанные изменения2 в струк-туре 
роста в относительных величинах, то получим, что изменения активов в среднем 
на 100.9% были связаны с изменением величины обязательств и на -0.9% - с 
изменениями в значениях общего капитала. Это свидетельствует о том, что 
нередко увеличение обязательств сопровождалось уменьшением величины 
капитала банков и наоборот. И, так как доля первой из них была значительно 
больше, последняя и диктовала знак изменения величины активов. Заметим, что 
наибольший рост доли обязательств наблюдался в июне 2014 г.: увеличение 
достигло 330%. 

Основным источником формирования банковских вкладов на протяжении 
всего периода оставались фирмы и домохозяйства. Однако отметим значительное 
изменение, связанное с обратными направлениями изменений их величин: так, 
если доля фирм в январе 2000 г. составляла 43%, то уже в декабре 2016 г. она 
равнялась 21.6%, в то время, как доля депозитов домохозяйств за аналогичный 
период увеличилась с 48.5% до 67%3. Это, как уже не раз было отмечено, связа-но 
с внедрением системы защиты физических лиц, имеющих вклады в коммер-ческих 

                                                             1 https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfobanks.aspx, дата обращения: 01:10:2017 2 KPMG: Banking sector overview: https://home.kpmg.com/am/en/home/insights/2017/02/arb2016q1.html 3 Central bank of Armenia: Banks,  https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfobanks.aspx 
дата обращения: 01:10:2017 
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банках РА. Большая доля кредитов в РА выдается резидентам так, напри-мер, за 
период с января 2000 г. по декабрь 2015 г. доля предоставленных кре-дитов 
резидентам в общем их объеме составила 96.5%1. Однако данная ве-личина имела 
тенденцию к снижению. Если в начале периода ее значение рав-нялось 97%, то 
уже к концу периода она достигла уровня 94.6%. Доля кредитов, предоставленных 
нерезидентам, достигла максимального значения в 2003 г., однако затем вплоть до 
конца 2008 г. наблюдалось увеличение данного показате-ля вплоть до 99.3%. Как 
мы увидим далее, это связано с увеличением масштабов кредитования 
домохозяйств РА коммерческими банками. 

 
Рисунок 3. Структура кредитов в национальной и иностранной валюте2 
Валютой кредитования преимущественно выступают доллар США и неко-

торые другие иностранные валюты (Изображение 9). Интересно отметить, что 
начиная с 2005 г. и вплоть до 2008 г. наблюдалось резкое увеличение темпов рос-
та кредитования в национальной валюте: средний поквартальный рост составил 
16.6% (данная величина за весь период с 2000 г. по 2015 г. составляла 6.7%). Это в 
частности связано с увеличением кредитования домохозяйств с целью удов-
летворения потребительских нужд, которое в РА допускается к осуществлению 
лишь в национальной валюте. После 2008 г. значительно увеличилось также кре-
дитование в иностранной валюте, что было связано с отменой норматива валют-
ной позиции (которое было лишь восстановлено в 2010 г.). Доля кредитования в 
национальной валюте увеличилась с 17.1% в 2000 г. до 34.3% в 2015 г. Макси-

                                                             1  KPMG: Banking sector overview: https://home.kpmg.com/am/en/home/insights/2017/02/ 
дата обращения: 01:10:2017 2 Central bank of Armenia: Banks,  https://www.cba.am/ru/SitePages/fscfobanks.aspx 
дата обращения: 01:10:2017 
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мального значения данный показатель достиг в конце 2008 г. (61.8%), что было 
связано с вышеупомянутым ростом кредитования. 

 
Рисунок 4. Структура кредитов в РА 1 

По состоянию декабря 2015 г. (Рисунок 4) наибольшая доля кредитования 
приходится на организации (56%) и лишь затем на домохозяйства (39%). начиная с 
середины 2003 г. вплоть до конца 2008 г. доля кредитования домохозяйств зна-
чительно увеличилась (вплоть до 54%). Однако последовавший кризис резко 
снизил как объемы кредитования домохозяйств, так и сделал более приоритет-
ными финансирование бизнеса  

Динамика доли 5 наикрупнейших банков по показателям балансовой вели-
чины капитала и суммы предоставленных кредитов сократилась значительно от-
носительно в 2017 по отношению к 2001, что указывает на повышение уровня 
конкурентоспособности других участников данного рынка. Так, например, доля 5 
крупных банков в общем объеме собственного капитала за период с 2001г. по 
2015г. сократилась на 9 процентных пунктов (с 50% до 41%)2. Перейдем к 
рассмотрению упущений системы сегодняшнего банковского регулирования и 
надзора и к перечислению перечня предлагаемых дополнений и модификаций.  

1. Нормативы адекватности капитала.  
Как мы отметили выше, основной норматив банковского регулирования 

определяется соотношением общего капитала к активам, взвешенным по риску. 
Данный норматив на протяжении 15-летнего промежутка являлся наиболее ста-
бильным, пороговое значение которого за указанный период не менялось. Расчет 

                                                             1 KPMG: Banking sector overview: дата обращения: 01:10:2017 https://home.kpmg.com/am/en/home/insights/2017/02/arb2016q1.html 
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показателя полностью основывается на методологии второго Базельского согла-
шения. Это является очевидным недостатком, так как после мирового финансо-
вого кризиса требования к достаточности общего капитала резко ужесточились. 
Например, введение буфера консервации и контрциклического буфера привело к 
увеличению доверия населения к финансовой системе отечественных стран. По-ка 
что ни аналогичного требования, ни проекта изменения данного требования в 
положении не принималось.  

Мы предлагаем включить данные 2 составляющие в обязательном порядке 
для всех действующих на территории РА банков, однако с некоторыми поправка-
ми. Так, например, дополнительное требование к общего капиталу по линии бу-
фера консервации предлагается установить в размере не 2.5% (как это рекомен-
довано применить в третьем Базельском соглашении), а 3.75%. Это связано с не-
соответствием пороговых значений норматива адекватности капитала установ-
ленным мировым стандартам. Что касается контрциклического буфера, то как и 
рекомендовано Базельским соглашением, установление дополнительных требо-
ваний остается на усмотрение ЦБ данной страны. В качестве ориентировочного 
показателя в данном случае использовалось соотношение предоставленных кре-
дитов частному сектору к значению ВВП. При рассмотрении показателей Акти-вы 
банковского сектора/ ВВП (Assets of banking system/ GDP), Кредиты, пре-
доставленные банковским сектором/ ВВП (Loans granted via commercial banks/ 
GDP) и Кредиты, предоставленные банковским сектором/ Активы банковского 
сектора (Loans granted via commercial banks/ Assets of banking system) (Рисунок 30) 
выявилось, что наиболее точно циклический характер отражался при исполь-
зовании последнего. Несмотря на то, что кризис 2009 г. являлся экзогенным, 
двухзначные темпы роста ВВП за период с 2002-2007 гг. одновременно сопро-
вождались увеличением темпов роста кредитования реального сектора1. 

Отметим, что значение Н1 вплоть до июня 2011 г. оставалось на уровне, 
превышающем 20%. Следовательно, установление новых требований к капиталу 
действующих на территории РА банков на уровне 19.5% без наложения огра-
ничений на их деятельность (что соответствует максимально жесткому установ-
ленному порядку регулирования) возможно провести без значительных затрудне-
ний и потерь. Что касается норматива соотношения основного капитала к активам, 
взвешенным по риску, то на протяжении достаточно длительного про-межутка его 
пороговое значение было установлено в размере 8% (т.е. 2/3 поро-гового значения 
норматива для общего капитала). Однако после введения нового положения в 2008 
г. новый минимальный уровень данного норматива не огла-шался. В 2014 г. было 
принято дополнение к данному положению, устанавли-вающее пороговое 

                                                             1 htpp://www.cba.am 
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значение в размере 10% начиная с 2020 г. По нашему мнению, внедрение данного 
норматива является одним из важнейших условий для проч-ности всей банковской 
системы. Установление его порогового значения в раз-мере 80% от общего 
капитала удовлетворяет требованиям третьего Базельского соглашения 
(минимальное уровень порогового значения, согласно которым дол-жен 
составлять 75% от установленного значения для общего капитала). Промед-ление 
введения данного норматива определяется и внедрением изменений требо-ваний к 
структуре общего капитала. Вплоть до конца 2017 г. величина дополни-тельного 
капитала может составлять вплоть до 50% от величины основного капи-тала. С 
2018 г. по 2020 г. данное соотношение будет снижаться на 10 процентных пункта в 
год (оно составит 20% в начале 2020 г.). Адекватность капитала яв-ляется базовым 
индикатором финансового состояния коммерческих банков, сле-довательно, 
установление более жестких требований по отношению к его значе-ниям является 
залогом достижения стабильности в банковской системе в целом. 

2. Минимальная величина общего капитала.  
Наиболее известным требований положения за последние несколько лет 

явилось установление нового минимального значения общего капитала для 
действующих на территории РА коммерческих банков. Пороговое значение было 
увеличено в 6 раз (с 5 млрд драм до 30 млрд драм). Данное изменение было 
принято в декабре 2014 г. Минимальное значение общего капитала для уже 
действующих на момент принятия поправки банков остается на прежнем уровне 
вплоть до 2017 г. Для вновь создаваемых банков промежуточный период отсутст-
вует. Заметим, что в прошлом изменения данного требования также наблюда-лись, 
однако их масштаб значительно уступает нынешним изменениям. Напри-мер, 
наибольшее изменение вплоть до декабря 2014 г. наблюдалось за период с 2000 г. 
по 2005 г. (с 1 млн долларов до 5 млн долларов). Увеличение порогового значения 
на данный момент является достаточно жесткой мерой, которое приведет к 
слиянию и поглощению большинства дейст-вующих на территории РА банков. 
Как было установлено ранее, лишь 6 банков из 21 не имеют проблемы с переходом 
на новый уровень требований. Ожидается, что в 2017 г. количество коммерческих 
банков сократится на 1/3. 

3. Нормативы ликвидности. 
Как было установлено в ходе работы значения для общей и текущей лик-

видности установлены на уровне 15% и 60% величины общих активов и тре-
бований до востребования соответственно, большинство банков сохраняют зна-
чения своих показателей намного выше необходимого уровня. Мы не предлагает 
отменить данные нормативы, однако выступаем за инициативу внедрения на 
обязательной основе нового показателя расчета краткосрочной ликвидности – 
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аналогично методологии третьего Базельского соглашения. В основе этой мето-
дологии лежит концепция оценки возможных оттоков наличных денежных 
средств в близжайшие 90 дней. Соотношение высоколиквидных активов и ука-
занной величины не должно быть ниже единицы. Данное требование мы пред-
лагаем ввести без изменений, так как оно является разумным и универсальным 
правилом вне зависимости от особенностей финансовой системы каждой страны. 
Альтернативным вариантом может стать применение методологии на учете раз-
рыва ликвидности (liquidity gap) и рассчитываться ежемесячно, а информация о 
разрыве ликвидности должна стать доступной для ознакомления. В случае, если 
при рассмотрении ближайшего квартала выявляется отрицательная разница меж-
ду величиной высоколиквидных активов и возможного оттока денежных средств в 
будущем, то на протяжении последующих 2 кварталов устанавливается норма-тив 
текущей ликвидности в размере 100%. Это представляет собой более гибкий 
механизм снижения потерь из-за недостатка ликвидности. 

4. Максимальные уровни риска по линии одного и всех заемщиков. 
Как известно, пороговые значения для риска по линии одного заемщика и 

всех заемщиков в совокупности составляет 20% и 500% соответственно. Кор-
ректность данных цифр является спорным, ответ на который зависит от эмпири-
ческих наблюдений в конкретной стране. Однако более важным является методо-
логия определения показателя. На данный момент норматив рассчитывается путем 
деления величины рисковых активов по линии одного (всех) заемщика(ов), на 
величину общего капитала. Однако, расчет норматива не всегда определялся 
таким образом. Вплоть до 1 июня 2005 г. активы, после вычета из них величины 
резервов, взвешивались по соответствующим им весам. В соотношении балансо-
вой величины активов, деноминированных в иностранной валюте, к величине об-
щего капитала, не учитывается риск, соответствующий данному активу. Анало-
гично, можно рассмотреть возможность внедрения данной альтернативы в буду-
щем. Кроме этого, повалютная позиция устанавливается в одинаковом размере для 
всех валют мира (без учета соверенного кредитного риска страны-эмитента). Это 
может привести к неоправданному ограничению, особенно по отношению к тем 
коммерческим банкам, капитал которых в большей степени принадлежит 
иностранцам. Так как доллар США является международной денежной едини-цей, 
а обменный курс к остальным валютам определяется посредством кросс ко-
тировки, мы допускаем возможным внедрение специального норматива именно 
для активов, деноминированных в американских долларах. Преимущество дан-
ного способа будет проявляться в облегчении кредитования в иностранной валю-
те. В ситуации, когда ЦБ пытается уменьшить количество национальной валюты с 
целью поддержки импортерам, принятие данного решения может быть осу-
ществлено ими без изменения применяемой политики: рост темпов кредитования 
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в иностранной валюте увеличит объемы иностранной валюты в обращении. Учи-
тывая, что ЦБ стимулирует приток иностранного капитала при помощи установ-
ления льготных способов расчета величины капитала для них (в случае удовлет-
ворения указанным в положении требованиям фактическое значение общего ка-
питала умножается на 5), а также и единичные случаи предоставления налоговых 
льгот с целью их привлечения, мы считаем, что внедрения вышеупомянутой ме-
тодологии будет исходить из интересов мегарегулятора финансового рынка РА. 

Подытожив все вышесказанное, можно отметить тенденцию в системе 
банковского регулирования и надзора перехода к более жестким мерам регулиро-
вания и внедрения новых, более гибких методологий расчета риска контрагента. 
Мировой финансовый кризис подчеркнул недоработки и недостатки системы 
банковского регулирования, которая была введена в соответствии с требования-ми 
второго Базельского соглашения. Вследствие этого в 2010 г. Было подписано 
новое соглашение, устанавливающее требование более жесткого расчета адекват-
ности капитала банков. При помощи опросов Всемирного банка был подтверж-ден 
факт об увеличении ряда требований надзорных органов к коммерческим банкам в 
большинстве из стран, что во многих случаях выражалось внедрением новых 
систем расчета адекватности капитала либо установлением добавочных 
промежутков в качестве буферов при наступлении экономических циклов. В 
Армении Положение 2, которое устанавливает основной ряд требований к дейст-
вующим на территории РА коммерческим банкам, полностью соответствует тре-
бованиям второго Базельского соглашения. Данный документ, который был под-
писан перед наступлением финансового кризиса, ввел доработки в системе рас-
чета кредитного риска, ввел элементы расчета рыночного и операционного рис-
ков, а также утвердил более гибкий способ учета залогового имущества при рас-
чете риска контрагента. Однако на сегодняшний день во многих странах система 
банковского регулирования и надзора перешла в новую фазу развития. Требова-
ния третьего Базельского соглашения хотя и приводят к снижению количества 
располагаемых с целью кредитования и инвестирования активов, но также уве-
личивают прочность финансового сектора, что в свою очередь отражается на 
уровне доверия населения к банковской системе в целом. Аргументы, рассмот-
ренные нами, указывают на возможность введения поправок, что и доказывает 
гипотезу данной работы. Путем введения более жестких требований к капиталу 
банков хотя и возможно снижение в краткосрочном периоде темпов роста ВВП 
страны из-за уменьшения объема кредитования реального сектора, однако в дол-
госрочном разрезе приведет к формированию более стабильной финансовой сис-
темы и увеличению доверия населения по отношению к банковскому сектору. 
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Արտաշես ՄԱՃԿԱԼՅԱՆ, Ալեքսանդր ՍԻՄՈՆՅԱՆ  
2017 թվականի ՀՀ բանկային ոլորտի կարգավորման 
արդյունավետության վերլուծություն 
Բանալի բառեր. մրցակցություն, բանկային գործունեություն, օրենսդրություն, 
ֆինանսներ, կարգավորում 
 
Տվյալ գիտական աշխատանքում դիտարկվել են բանկային համակարգի 
կարգավորման էությունը, իրեն բնորոշ գծերը, դիտարկվել են բանկային 
կարգավորման և հսկողության սկզբունքների հիմնական փոփոխություննե-
րը ազգային ասպեկտում, Հայաստանի Հանրապետության բանկային հա-
մակարգի վերլուծությունը 2017 թվականի դրությամբ, ՀՀ բանկային կար-
գավորման և հսկողության հիմնական բացթողումների բացահայտումը, 
դրանց վերացմանն ուղղված առաջարկությունները։ Արդյունքում առաջար-
կություններ են տրվել բանկային համակարգի խնդիրների վերացման բան-
կային կարգավորման ոլորտում մեծ էֆֆեկտիվության հասնելու համար։ 
 
Александр МАЧКАЛЯН, Александр СИМОНЯН  
Анализ эффективности регулирования банковской сферы  Армении на 2017-
ый год 
Ключевые слова: конкуренция, банковская сфера,  закономерность, финансы, 
регулирование 
В данной научной работе были рассмотрены сущность регулирования в банков-
ской сфере, ее характерные черты, рассмотрены основные изменений принципов 
банковского регулирования и надзора в национальном аспекте, анализ банковс-
кой системы Республики Армения (РА) на период 2017-го года, выявление ос-
новных упущений системы банковского регулирования и надзора РА и указание 
предложений по их устранению.  На основе  проделанного анализа авторами бы-
ло сделаны предположения о том, что нынешняя система банковского регулиро-
вания и надзора имеет недостатки и нуждается в скорейшем их устранении. 
 
Artashes MATSHKALYAN, Alexander SIMONYAN 
Analysis of the effectiveness of banking regulation of Armenia on 2017 year Key words: Competition, Banking Sphere, pattern, finance, regulation 
 
In this scientific work were considered the essence of competition in banking sphere, 
main characteristics, reviewed main changes in the principles of banking regulation and 
supervision in the national aspect, analysis of Banking of Republic of Armenian (RA) 
on 2017-th year, identification of main omissions of banking regulation, and suggestions 
of how to alter those omissions. On the basis of conducted analysis, the suggestions 
were made that current system of banking regulation has shortcomings and needs quick 
elimination of those shortcomings. As a result, the recommendations were made of how 
to alter the problem of banking regulation to achieve the greatest efficiency in banking 
sphere. 
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ԻՐԱԶԵԿՎԱԾՈՒԹՅԱՆ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ 
ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ԽԹԱՆԵԼՈՒ ԳՈՐԾՈՒՄ 

 

Մանիշակ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Տնտ․գիտ․թեկ., ՀՀ ՊԿԱ դասախոս 

 
Բանալի բառեր․ իրազեկվածություն, տեղեկացվածություն, ֆինանսական             

գրագիտություն, շարունակական կրթություն, անհատի բյուջե 

 
Ժամանակակից գլոբալիզացված աշխարհը զինված է կապի և տեղե-

կատվական հաղորդակցության հսկայածավալ միջոցներով: Տեղեկատվու-
թյան անծայրածիր տիեզերքում, մարդկության առաջընթացն այլևս հնարա-
վոր չէ պատկերացնել առանց տեղեկացված և իրազեկված հասարակու-
թյան, կրթված և նորաստեղծ  մարդկային մտքի: 

Բնակչության արագ աճը ժամանակակից հասարակության հիմնարար 
մտահոգություններից մեկն է, մասնավորապես զարգացող երկրներում: Բը-
նակչության արագ աճը հատկապես արտացոլվում է դպրոցական տարիքի 
բնակչության պայթյունավտանգ աճով: Դա հաճախ խոչընդոտում է կրթու-
թյան որակի բարելավման իրականացումը: Կրթությունը, ավանդաբար, ըն-
կալվում է որպես համաշխարհային զարգացման մաս, որը ներառում է նաև 
հետևյալ ուղղությունները՝ մարդու իրավունքներ, կայուն զարգացում, մշա-
կութային բազմազանություն, խաղաղության ու հակամարտությունների 
կանխարգելման խթանում: Համաշխարհային կրթությունը կարևոր դեր է 
խաղում բազմամշակութային հասարակության համար անհրաժեշտ գիտե-
լիքների, հմտությունների և վերաբերմունքի խթանման գործում: 

Բնակչության իրազեկվածությունը հեշտացնելու համար, շատ կառա-
վարություններ, հասարակությանը տեղեկացված և իրազեկված պահելու 
մշակույթը սերմանում են դեռևս վաղ տարիքից և համապատասխան առար-
կաներ ներառում դպրոցական ծրագրերի մեջ: Տեղեկացվածության կամ ի-
րազեկվածության ապահովումը գործընթաց է, որի նպատակն է տեղեկաց-
նել և կրթել մարդկանց որոշակի թեմայի կամ խնդրի վերաբերյալ` նպատակ 
ունենալով ազդել  նրանց վերաբերմունքի, վարքագծի և համոզմունքների 
վրա: Միևնույն ժամանակ, տեղեկացվածության մակարդակի բարձրացման 
շնորհիվ հասարակությունն ավելի պաշտպանված ու գրագետ է դառնում և 
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հնարավորություն ստանում իր մտավոր կարողությունների սահմաններում  
ազդել  որոշումներ կայացնողների քաղաքական կամքի վրա: Մյուս կողմից, 
քաղաքականություն մշակողների համար, ներառյալ կառավարության խոր-
հուրդները, հանձնաժողովները, օրենսդրական մարմինները, արդյունաբե-
րական, արհմիութենական մարմինները, ՀԿ-ները, ուսումնական  կազմա-
կերպությունները և այլն, շատ կարևոր է գրագետ, իրազեկված հասարա-
կության առկայությունը1: Վերլուծությունները ցույց են տվել, որ գրագետ 
անձինք տնտեսապես ավելի ռացիոնալ որոշումներ են կայացնում, մասնա-
վորապես՝ անշարժ գույքի գնումների, ապահովագրության, գնումների, ներ-
դրումների, խնայողությունների, հարկերի պլանավորման, ինչպես նաև կեն-
սաթոշակային և ապահովագրական միջոցների պլանավորման վերաբեր-
յալ2: Կան իրազեկման բազմաթիվ ռազմավարություններ, մեթոդներ և գոր-
ծիքներ, որոնք կարող են օգտագործվել հաղորդագրություններ փոխանցելու 
և տարածելու համար, ինչպես նաև  հասարակական կարծիքի վրա ազդելու 
համար: Կախված թեմայից, իրազեկման աստիճանի բարձրացմանն ուղղ-
ված ջանքերը կարող են ներառել հետևյալ գործողությունները.  մամլո հա-
ղորդագրությունների թողարկում, ճեպազրույցների անցկացում, մեկնաբա-
նությունների, զեկույցների, ուսումնասիրությունների և հրապարակումների 
տարածում, գրավոր կամ բանավոր ներկայացումներ խորհրդարանական 
հանձնաժողովներին, հարցումների անցկացում, աշխատանքներ ԶԼՄ-ների 
հետ, հասարակական հանդիպումների և միջոցառումների անցկացում, գի-
տաժողովների և աշխատաժողովների հրավիրում և այլն: Տեղեկատվությու-
նը կարող է տարածվել տարբեր գործիքների միջոցով` ռադիո, հեռուստա-
տեսություն, ինտերնետ, սոցիալական լրատվամիջոցներ, բջջային հեռա-
խոսներ, թերթեր, լրատուներ, թռուցիկներ, պաստառների արշավներ և այ-
լըն: Կարող են օգտագործվել նաև մի շարք տեսողական գործիքներ, ինչպի-
սիք են կպչուն պիտույքները, լոգոնները, շապիկները, ապարանջանները: 
Վերջին (2008թ.) ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ցույց տվեց, որ ներկա-
յիս գլոբալիզացված աշխարհում ընդհանուր իրազեկվածության և տեղե-

                                                             
1 Financial Literacy Strategy 2019.Financial Secretary, Hong Kong Special Administrative Region 
Government: Analysis of Issues and Policies, OECD. 2005, Financial well-being: A Conceptual 
Model and Preliminary Analysis, Elaine Kempson et.al. 2017. 22014. The Economic Importance of Financial Literacy: Theory and Evidence, Annamaria 
Lusardi, Olivia S. Mitchell, NBER Working Paper No. 18952, Issued in April 2013 NBER 
Program(s): Program on the Economics of Aging. 
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կացվածության շրջանակում գնալով աճում է ֆինանսական գրագիտության 
նկատմամբ պահանջարկը: Ավելի ու ավելի շատ մարդիկ ցանկանում են լավ 
հասկանալ, թե ինչպես ավելի զգուշավոր լինել անհատական խնայողու-
թյունների և փոխառությունների կառավարման հարցում: Հայեցակարգային 
իմաստով ֆինանսական իրազեկվածության հիմքը ֆինանսական գրագի-
տությունն է, որը սահմանվում է որպես գիտելիքներն ու հմտությունները օգ-
տագործելու ունակություն` ֆինանսական ռեսուրսները անհատական մա-
կարդակում և կյանքի ցիկլի միջոցով արդյունավետորեն կառավարելու հա-
մար1: Ֆինանսական գրագիտությունը կարևորվում է հատկապես այսօր, երբ 
շուկայում առկա է ֆինանսական գործիքների և ծառայությունների մեծ 
տեսականի: Այսինքն, մարդիկ, ովքեր առավելագույնս իրազեկված են ֆի-
նանսական ոլորտից, ֆինանսական գործիքների ավելի խելամիտ սպառող-
ներ են և ճիշտ որոշումներ են կայացնում խնայելու և փոխառություններ 
վերցնելու  հարցերում2: 

Աշխարհում ֆինանսական գրագիտության մակարդակը հասկանալու 
նպատակով 2014 թվականին Համաշխարհային Բանկը հարցում է անցկաց-
րել աշխարհի 140 երկրներում: Հարցման հիմքում ընկած էին հետևյալ 4 
բաղադրիչները՝ հիմնական թվաբանություն, տոկոսադրույքների հաշվարկ, 
գնաճ և ռիսկերի դիվերսիֆիկացիա: Ֆինանսական գրագիտության ուսում-
նասիրության արդյունքները ցույց տվեցին, որ այն շատ կարևոր ազդեցու-
թյուն է ունենում տնտեսության վարքագծի և ֆինանսական արդյունքների 
համար: Օրինակ, ժողովրդագրական որոշ խմբեր, ինչպիսիք են՝ ծերերը, 
միգրանտները, կանայք, աղքատները և այլն, առավելագույնս տուժում են 
ֆինանսական անգրագիտության և անտեղյակության պատճառով: Հետևա-
բար, կարևոր է  բացահայտել այն մեթոդները և միջոցները, որոնք լավա-
գույնս հարմար են ֆինանսական գրագիտության դասընթացներ իրակա-
նացնելու և գործնականում ֆինանսական տեղեկացվածության մակարդակի 
բարձրացման համար: Կարևորվում է համապատասխան մեթոդների ներա-
ռումը ֆինանսների ուսուցման ժամանակակից ուսումնական ծրագրերի մեջ, 
որը համադրելով մեծահասակների և «Կրթություն ամբողջ կյանքի ընթաց-

                                                             
1 findings about the link between financial awareness and financial stability, 27/05/2016by Simon 
BROEK EPAL, Erourope, Electronic platform for adult learning in Europe, 2 Աղբյուրը՝ https://www.xelamitvark.am,Ֆինանսական գրագիտություն 01/02/2018 հոդվածը: 
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քում» (LLL) ուսուցման լավագույն փորձի հետ, կարող է նպաստավոր լինել 
տեխնոլոգիական զարգացումների և նոր հնարավորությունների յուրացման 
տեսանկյունից: Բացի այդ, աշխարհը սրընթաց նոր տեխնոլոգիաներ  է 
ստեղծում, օրինակ` կրիպտոարժույթները և կրիպտոակտիվները, ինչը դուրս 
է գալիս ազգային օրենսդրության կարգավորման շրջանակներից: Մարդիկ 
պետք է պատրաստ լինեն այդ ամենին:  

Հարկ է նշել, որ ֆինանսական գրագիտությունը կարևորվում է ոչ մի-
այն անձի տեսանկյունից (որպես ապագա սպառող), այլև շուկայական տըն-
տեսության գործունեության տեսանկյունից: Մի կողմից, որքան գրագետ են 
սպառողները, այնքան ավելի լիարժեք են նրանց պատկերացումները տըն-
տեսության կոնկրետ ոլորտում փող աշխատելու հնարավորությունների վե-
րաբերյալ: Մյուս կողմից,  ֆինանսական միջոցները խելացի կառավարելու 
արդյունքում ձևավորվում են ազատ դրամական միջոցներ, որոնք իրենց 
հերթին կարող են խթանել մրցակցությունը և նպաստել տնտեսության հե-
տագա զարգացմանը1: Այս համատեքստում ֆինանսական կազմակերպու-
թյունները, առավել խստապահանջ և գրագետ սպառողների կարիքները և 
պահանջմունքները բավարարելու համար, կառաջարկեն առավել որակյալ և 
բարենպաստ պայմաններով ծառայություններ, ինչը  բարձրացնում է ֆի-
նանսական համակարգի մրցակցության աստիճանը և դրական ազդեցու-
թյուն ունենում երկրի տնտեսական աճի վրա: 

Ֆինանսական գրագիտության մակարդակը տարբերվում է զարգացող 
և զարգացած երկրներում: Դա պայմանավորված է նրանով, որ ֆինանսա-
կան գիտելիքներ ձեռք բերելու պահանջը գաղափարապես կապված  է ֆի-
նանսական և սոցիալական վիճակի հետ, կամ, այլ կերպ ասած, հասարա-
կության մոտ այն ծնվում է, երբ կա ֆինանսների կառավարման անհրաժեշ-
տություն: Միևնույն ժամանակ, ֆինանսական գիտելիքները հարստության 
անհավասարաչափ բաշխվածության կարևորագույն որոշիչն են: Օրինակ, 
ԱՄՆ-ում կենսաթոշակառուների հարստության մակարդակի անհավասա-
րության 30-40 տոկոսը բաժին է ընկնում ֆինանսական գիտելիքներին2: Եվ-

                                                             
1 ՀՀ ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարություն, ՀՀ կառավարության 2014 թ. 
նոյեմբերի 13-ի նիստի N 47 արձանագրային որոշման hավելված N 1: 2 Gender Differences in Financial Literacy: Evidence and Implications June 1st, 2018 Annamaria 
Lusardi Global Financial Literacy Excellence Center (GFLEC) The George Washington 
University School of Business: 
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րոպական Միությունում, միջին հաշվով, մեծահասակների 52 տոկոսը ֆի-
նանսապես գրագետ է, իսկ ֆինանսական հասկացությունների ընկալումը 
ամենաբարձրն է Հյուսիսային Եվրոպայում: Դանիան, Գերմանիան, Նիդեռ-
լանդները և Շվեդիան ունեն Եվրամիության գրագիտության ամենաբարձր 
մակարդակը. նրանց մեծահասակների առնվազն 65 տոկոսը ֆինանսական 
գրագիտություն ունի, մինչդեռ այն շատ ցածր է Հարավային Եվրոպայի եր-
կըրներում: Օրինակ` Հունաստանում և Իսպանիայում գրագիտության մա-
կարդակը համապատասխանաբար 45 տոկոս և 49 տոկոս է: Իտալիան և 
Պորտուգալիան տիրապետում են գրագիտության ամենացածր մակարդա-
կին` նաև այն երկրներից, որոնք միացել են ԵՄ-ին 2004 թվականից: Բուլ-
ղարիայում և Կիպրոսում մեծահասակների 35 տոկոսն ունի ֆինանսական 
գրագիտություն: Ռումինիան ունի ֆինանսական գրագիտության ամենացա-
ծըր ցուցանիշը Եվրամիությունում` 22 տոկոս:  

Մարդկային կապիտալի զարգացման  խնդիրները վերլուծելիս առաջ է 
եկել ՛՛շարունակական կրթության, կամ կրթություն ամբողջ կյանքի ընթաց-
քում՛՛ գաղափարը, որը ինքնին կարող է նպաստել իրազեկվածության, տե-
ղեկացվածության և ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրաց-
մանը: Դա տնտեսական, հարկաբյուջետային քաղաքականությունների հե-
նասյուներից մեկն է, սոցիալական և աշխատաշուկայի համապարփակ քա-
ղաքականության և ծրագրերի բաղկացուցիչ մասը, որոնք կարևոր են կա-յուն 
տնտեսական աճի, աշխատատեղերի ստեղծման և սոցիալական զար-
գացման համար: LLL-ի խթանմանն ուղղված քաղաքականությունը կարող է 
իրականացվել մի շարք կառույցների կողմից, ներառյալ պետության, սո-
ցիալական գործընկերների, տնտեսության որոշակի ոլորտի, կամ մասնա-
գիտական կազմակերպությունների և առանձին ընկերությունների1: LLL-ի 
համակարգումը և քաղաքականության գործողությունների շրջանակը հիմ-
նըվում է այնպիսի տարրերի վրա, որոնք այնուհետև թույլ կտան մշակել ցու-
ցիչներ` LLL-ի իրականացման համար: Որպես օրինակ բերենք Կոմպոզի-
տային կամ, ինչպես ընդունված է ասել, Կրեդիտային ուսուցման ինդեքսը 
(CCL 2010), որը մշակվել է Կանադայի կողմից2:  

Իրազեկվածությունը և ֆինանսական գրագիտությունը Հայաստանում 
                                                             
1 Lifelong Learning concepts, Issues and actions. International Labour Organization 2019. 2 Lifelong Learning concepts, Issues and actions.  International Labour Organization 2019. 
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Բնակչության ֆինանսական գրագիտության բարձրացման խնդիրը 
գտնվում է ՀՀ կառավարության ուշադրության կենտրոնում։ 2014 թվակա-նին 
Կենտրոնական բանկի և ՀՀ կառավարության կողմից մշակվել և ըն-դունվել է 
Ֆինանսական գրագիտության ազգային ռազմավարություն, և ստեղծվել է 
համապատասխան հանձնաժողով, որը միավորում է բոլոր շա-հագրգիռ 
կողմերին` կառավարությանը, հասարակական, առևտրային և ֆի-նանսական 
կազմակերպություններին։  Ռազմավարությունը մշակված է 20 տարով, իսկ 
գործողությունների կոնկրետ ծրագիրը նախատեսված է 5 տարվա համար։ 
Ընդունված ռազմավարության շրջանակում գործունեու-թյան գլխավոր ուղ-
ղություններից է ֆինանսական կրթությունը դպրոցներում։ Հայաստանի Հան-
րապետությունում Ֆինանսական կրթման ազգային ռազմավարության ան-
հրաժեշտությունը շեշտվել է նաև Համաշխարհային Բանկի կողմից 2012թ. 
հունվարին ՀՀ-ում Ֆինանսական ոլորտի սպառողների շահերի պաշտպա-
նության և գրագիտության մակարդակի ուսումնասիրությունից հետո ներկա-
յացված ամփոփ նյութում և գործողությունների ծրագրով: Ֆինանսական 
կրթման ծրագրեր ՀՀ կենտրոնական բանկը սկսել է իրականացնել դեռևս 
2007 թվականից։ Ֆինանսական հնարավորությունների ցուցիչը Հայաստա-
նում կազմում է 44 տոկոս, մինչդեռ Ազգային ռազմավարության համաձայն, 
Հայաստանի բնակչության մոտ 90-95 տոկոսը պետք է տիրապետեն ֆինան-
սական կրթության հիմունքներին: Հայաստանի բնակիչների միայն 25-30 
տոկոսն են կարողանում իրականացնել սեփական ֆինանսների երկարա-
ժամկետ կառավարում և դա մեր տնտեսական զարգացման տեսանկյունից 
ամենացավոտ կետն է ու ամենացածր ցուցանիշը: Ֆինանսական կրթման 
ծրագրերի շնորհիվ գյուղական շրջաններում բնակիչների ֆինանսական 
կայունության մակարդակը բարձրացել է 20 տոկոսով (50.1 տոկոսից մինչև 
70.6 տոկոս): Դա նշանակում է, որ այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են ֆի-
նանսական կրթման տվյալ ծրագրերին, 20 տոկոսով ավելի պատրաստված և 
վստահ են գործում ֆինանսական շոկերի դեպքում և պահպանում են իրենց 
ֆինանսական կայունությունը1: 

Ֆինանսական գրագիտության մակարդակի բարձրացմանն ուղղված 
աշխատանքներ է անում նաև  ՀՀ ֆինանսական համակարգի հաշտարա-

                                                             
1 https://newsarmenia.am/ Հայաստանի բնակիչները սովորել են ավելի լավ դիմակայել 
ֆինանսական շոկերին, 08.02.2018: 
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րի գրասենյակը, որը ֆինանսական գրագիտության և իրազեկվածության 
բարձրացմանն ուղղված սեմինարներ է անցկացնում Հայաստանում և Ար-
ցախում` ընդգրկելով մի շարք թիրախային խմբեր ավագ դպրոցի աշա-
կերտներ, ուսանողներ, պետական կառույցների և խոշոր ընկերություննե-
րի աշխատակիցներ և այլն1:  

Ընդհանուր առմամբ, ֆինանսական գրագիտությունը պետք է նախա-
պայմաններ ստեղծի, որպեսզի հասարակության մոտ ձևավորվի կյանքին 
լիարժեք մասնակցելու հնարավորություն: Այսինքն, սոցիալական պայման-
ների վատթարացումը չպետք է նվազեցնի մարդու զարգացման հնարավո-
րությունը, իսկ սոցիալական նպաստների քաղաքականությունը պետք է լու-
ծի հենց այդ խնդիրը: Սակայն, հարկ է նկատել, որ աղքատ խավերի նկատ-
մամբ ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական ծրագրերը չեն լուծում այդ խըն-
դիրը: Դրանք հիմնականում թույլ են տալիս կանխել ծայրահեղ վիճակում 
հայտնված տնային տնտեսությունների մի որոշ հատվածի սովահարության 
ենթարկվելը: Այս առումով, արդյունավետ կլինի, որ սոցիալական աջակցու-
թյան ծառայություններ մատուցող կառույցները սոցիալական նպաստներից 
բացի իրականացնեն այնպիսի ծրագրեր, որոնք կնպաստեն նման տնային 
տնտեսությունների ինտեգրմանը հասարակության տնտեսական կյանքը և 
մարդկային զարգացման ապահովման գործընթացին: 

Հայաստանում Սպառողների իրավունքների պաշտպանության և ֆի-
նանսական կրթման կենտրոնի փորձագետների հետազոտության համա-
ձայն, Հայաստանի քաղաքացիների մոտ առավել հաճախ հանդիպող ֆի-
նանսական խնդիրներից է վարկային երաշխավորությունը։ Այս ծառայու-
թյան բոլոր հանգամանքներից տեղյակ չլինելը հանգեցնում է նրան, որ շատ 
երաշխավորներ հետագայում ստիպված են լինում մարել վարկը փոխառուի 
փոխարեն։  Երկրորդ լուրջ խնդիրը վարկերի ներգրավումն է բարձր տոկոս-
ներով, ինչը շուկան ուսումնասիրելու պատրաստակամության բացակայու-
թյան հետևանքն է։ Ընդ որում, խնդիրն առավել սուր է գյուղական համայնք-
ներում, որտեղ մարդիկ վարկ վերցնելուց առաջ չեն ուսումնասիրում շուկայի 
առաջարկները, այլ հույսը դնում են մտերիմների խորհուրդների վրա, որոնք 

                                                             
1 Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի գրասենյակի 2017- 2020թթ. 
Ռազմավարական ծրագիր: 
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ևս այդքան էլ լավ չեն հասկանում ֆինանսական հարցերից: Որքան էլ խըղ-
ճով լինի ֆինանսական կազմակերպությունը, որքան էլ իրազեկի սպառող-
ներին, եթե չկան գոնե տարրական ֆինանսական գիտելիքներ, բարդ է  ֆի-
նանսական կազմակերպության տրամադրած ծառայությունների պայման-
ները լիարժեք պատկերացնելն ու հասկանալը։ Իսկ դպրոցական կրթու-
թյունը, ցավոք, դեռևս չի տալիս բազային ֆինանսական գիտելիքներ1։  

Նշենք, որ 2016թ. ընթացքում Հայաստանում իրականացվել են մի շարք 
ծրագրեր` ուղղված ֆինանսական կրթման մակարդակի բարձրացմա-նը: 
Սկսվել են դպրոցներում ֆինանսական կրթման բաղադրիչի ներդրման 
աշխատանքները, գյուղական համայնքներում իրականացվում է ֆինանսա-
կան կրթման ծրագիրը, իրականացվում է «Իմ ֆինանսների ամիս» տարե-
կան ծրագիրը և այլ կրթական միջոցառումներ: Ակտիվ ընդգրկվածություն է 
ապահովել նաև սոցիալական ցանցերի միջոցով ֆինանսական իրազեկու-մը: 
Ընդհանուր առմամբ, 2016թ. ընթացքում կազմակերպված ծրագրերին 
ընդգրկվել են մոտ 70 000 մարդ, որոնց շարքում են աշակերտներ, ուսա-
նողներ, գյուղական համայնքների բնակիչները և այլն: Կարելի է փաստել, որ 
Հայաստանում այս 3 տարիների ընթացքում ինչ-որ դրական տեղաշար-ժեր 
եղել են, սակայն ֆինանսական գրագիտություն տարածելը պետք է լինի 
բոլոր կրթական և ֆինանսական կառույցների պատասխանատվությունը2:  

Ինչպես է իրականացվում ֆինանսական իրազեկումը աշխարհում: Ֆի-
նանսական գրագիտության ամենաբարձր մակարդակ առկա է Ավստրիա-
յում, Կանադայում, Ֆինլանդիայում, Գերմանիայում, Իսրայելում, Հոլանդիա-
յում, Նորվեգիայում, Շվեդիայում և Մեծ Բրիտանիայում: Այս երկրներում չա-
փահասների 65%-ից ավելին գրագետ են ֆինանսական հարցերում: Ընդհա-
նուր առմամբ, կանայք, ֆինանսապես անապահով ընտանիքները և ցածր 
կրթվածություն ունեցող անձինք ավելի շատ են թերանում ֆինանսական 
ճիշտ որոշումներ կայացնելու հարցում: Աշխարհում ֆինանսական գրագի-
տություն ունի տղամարդկանց 35%-ը , կանանց` 30%-ը, ինչպես նաև մի-
ջինում մինչև 35 տարեկան անձանց 56%-ը, 36-50 տարեկան անձանց 63%-ը, 
իսկ 50-ից բարձր տարիք ունեցող մարդկանց մոտ ֆինանսական գրա-

                                                             
1 Աղբյուրը՝ https://abcfinance.am/news.am 2009 - 2020: 2 Ֆինանսական գիտելիքների աղբյուր է նաև ՀՀ կբ-ի կողմից ստեղծված abc ֆինանսական 
գիտելիքների կայքէջը: 
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գիտության մակարդակն ավելի ցածր է: Գնաճի մասին ավելի լավ պատկե-
րացում կա այն երկրներում, որոնց տնտեսությունները վերջին մի քանի տա-
րիների ընթացքում գնաճ են ունեցել: 

Միջազգային փորձի համաձայն ֆինանսական գրագիտության և իրա-
զեկման համակարգը կառուցված է ֆինանսական անվտանգության բարե-
լավման սկզբունքների վրա, որի նպատակն է  օգնել ընտանիքներին ձեռք 
բերել հմտություններ` նպատակաուղղված տնային տնտեսությունների բյու-
ջեների ստեղծմանն ու կառավարմանը, երկարաժամկետ նպատակների 
սահմանմանը, ինչպես նաև ֆինանսական ապրանքների և ծառայություննե-
րի միջև արդյունավետ ընտրություն կատարելուն: Այդ նպատակով, որոշ 
զարգացած երկրներ իրականացնում են այնպիսի ծրագրեր, ինչպիսիք են, 
օրինակ, վաղ տարիքում մատուցվող կրթական ծրագրերը, որոնց շնորհիվ 
երեխաները իրենց ծնողներին կարող են սովորեցնել ճիշտ կազմել ընտանե-
կան բյուջեն, կատարելագործել դրանց կառավարումը, վարկերի վերաբեր-յալ 
որոշումներ կայացնել, մուտք գործել համապատասխան ապրանքների և 
ծառայությունների ոլորտ, արդյունավետ կառավարել իրենց պարտքերը, 
ինչպես նաև նախօրոք պլանավորել իրենց քոլեջի համար խնայողություննե-
րի կուտակումը1: Միևնույն ժամանակ, պետությունը և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմինները ջանքեր են գործադրում ուղղված`   

- շատ բարձր տոկոսադրույքով վարկերի սահմանափակմանը և կար-
գավորմանը, 

- ֆինանսական հնարավորությունների օժանդակության հասանելիու-
թյան ընդլայնմանը, 

- վարկային միությունների ստեղծմանը, 

- դատական տուգանքների և վճարների (որոնք անհամաչափ ազդում 
են ցածր եկամուտ ունեցող մարդկանց վրա) իջեցման համար պետության 
կողմից մանդատի ձեռքբերմանը,  

                                                             
1 Breaking the Cycle: From Poverty to Financial Security for All, Heather McCulloch, Joe Brooks, 
and Alexandra Bastien, 2016, 2015 PolicyLink,http://www policylink.org: 
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- երեխաների համար ֆինանսական անվտանգության ապահովմանը, 
որոնցից են` նրանց համար խնայողական հաշիվների բացումը և ֆինանսա-
կան կրթական ծրագրերի մատուցումը: 

Ամփոփելով՝ կարելի է ասել, որ ֆինանսական իրազեկման միջազգա-
յին փորձը, ոլորտում  առկա խնդիրների լուծման վերաբերյալ վերը նկարա-
գըրված մոտեցումները, ընդհանուր առմամբ, ուսանելի են Հայաստանում 
ֆինանսական իրազեկվածության մակարդակի բարձրացման համար: Ընդ 
որում, շեշտը դնելով ՀՀ-ում մարդկային կապիտալի զարգացմանն ուղղված 
միջոցառումների վրա, կարևորվում է ֆինանսական իրազեկվածության մը-
շակույթի սերմանումը դեռևս դպրոցական տարիքից: Դրա համար լավ օրի-
նակ կարող են ծառայել  դպրոցականների և ուսանողների համար մշակված 
դասագրքերը, որտեղ ներկայացվեն ֆինանսական գրագիտության հիմունք-
ները: Ընդ որում, ֆինանսական իրազեկվածության բարելավման տեսան-
կյունից կարևորվում է նաև պայմանագրային հարաբերությունների ձևավոր-
ման մշակույթի զարգացումը և պայմանագրային հարաբերությունների վե-
րաբերյալ գիտելիքների ներառումը ուսուցման ծրագրերում: Ուսոմնական 
մեթոդները կարող են ներառել ինչպես դերային խաղերը, առաջադրանք-
ները, այնպես էլ թեստային տարբերակները, պատմության օրինակները, և 
այլն:  
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Մանիշակ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Իրազեկվածության և ֆինանսական գրագիտության դերը տնտեսության 
կայուն զարգացմանը խթանելու գործում  
Բանալի բառեր․ իրազեկվածություն, տեղեկացվածություն, ֆինանսական             
գրագիտություն, շարունակական կրթություն, անհատի բյուջե, զարգացում: 
 

Բնակչության իրազեկվածությունը հեշտացնելու համար, շատ կառավարու-
թյուններ, հասարակությանը տեղեկացված և իրազեկված պահելու մշակույ-
թը սերմանում են դեռևս վաղ տարիքից և համապատասխան առարկաներ 
ներառում դպրոցական ծրագրերի մեջ: Մասնավորապես, ֆինանսական 
գրագիտության մակարդակը բարձրացնելու նպատակով, աշխարհի շատ 
երկրներ, ֆինանսական կրթության որակի բարելավման հետ մեկտեղ 
կարևորեցին այն91 մեծահասակների և ՛՛Կրթություն ամբողջ կյանքի ընթաց-
քում՛՛ (LLL) ուսուցման լավագույն փորձի հետ համադրելու ուղին:  
 
Manishak GRIGORYAN 
The role of awareness and financial literacy in promoting sustainable development Key words: awareness, financial literacy, lifelong learning, personal budget, development 
 
In order to facilitate population awareness, many countries have adopted a “wider” 
approach to keep the population awareness and informed from an early age and include 
relevant subjects in school programs. Particularly, in order to raise the level of financial 
literacy, many countries around the world, along with the improvement of the quality of 
financial education, highlighted the way to combine it with the good practice of 
continuous education the lder people and lifelong learning (LLL). The question is: what 
way will Armenia choose to raise public awareness and financial literacy? This article 
mainly focuses on identifying problems in the field of financial literacy and proposes 
solutions to increase awareness and financial literacy. 
 
 Манишак ГРИГОРЯН 
Роль осведомленности и финансовой грамотности в содействии устойчивому 
развитию 
Ключевые слова: осведомленность, финансовая грамотность, непрерывное обучение 
(LLL), личное бюджетирование, развитие. 
 В целях повышения осведомленности населения, многие страны приняли более 
широкий подход к информированию населения с раннего возраста и включению 
соответствующих предметов в школьные программы. В частности, чтобы повы-
сить уровень финансовой грамотности, многие страны мира наряду с повыше-
нием качества финансового образования, указали на способ сочетания его с обу-
чением на протяжении всей жизни для всей общественности (LLL). Вопрос в 
следующем: Какой путь выберет Армения для повышения осведомленности 
общественности и финансовой грамотности населения. 
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Տիրան ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ 
Եվրոպական համալսարանի հայցորդ 

 
Բանալի բառեր. բնապահպանական անվտանգություն, շրջակա միջավայր, 

բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ, վնասակար արտանետումներ 

 
Բնապահպանական անվտանգությունը մեր օրերում ընդունել է ընդհա-

նուր քաղաքական նշանակություն և միջուկային անվտանգության հետ գըտ-
նվում է նույն հարթության վրա1: Իսկ էկոլոգիական ճգնաժամից դուրս գալու 
համար անհրաժեշտ է ուսումնասիրել, ճանաչել ու օգտագործել բնապահ-
պանական համակարգի ձևավորման բոլոր հիմնարար օրենքները և բնական 
ռեսուրսների շահագործման ռացիոնալ մեթոդները: 

20-րդ դարի երկրորդ կեսից մարդկությունը սկսեց գիտակցել մոլորա-կի 
բնապահպանական ճգնաժամի հարաճուն վտանգը: Դրա հետ մեկտեղ 
ակնհայտ դարձավ աշխարհի ժողովուրդների` ճգնաժամի վտանգը կանխե-
լուն ուղղված ջանքերը միավորելու անհրաժեշտությունը: Ի վերջո, հաղթա-
նակեց այն գաղափարը, որ անհրաժեշտ է բնապահպանական համաշխար-
հային միասնական ռազմավարություն մշակել: 

 Այդպիսի ռազմավարություն մշակելու աշխատանքներին ձեռնամուխ 
եղան ձեզ արդեն հայտնի Բնության և բնական ռեսուրսների պահպանու-
թյան միջազգային միությունը (ԲՊՄՄ), ՅՈՒՆԵՊ-ը և Բնական ռեսուրսների 
օգտագործման միությունը (ԲՌՕՄ): Այդ կազմակերպությունների մշակած 
առաջարկությունների հիման վրա ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամբլեան 1982 թ. 
հանդիսավորությամբ ընդունեց «Բնության պահպանության համաշխարհա-
յին խարտիան»:2 1992 թ. ամռանը Ռիո դե Ժանեյրոյում կայացած միջազ-
գային կոնֆերանսին` նվիրված մոլորակի բնության պահպանության հա-

                                                             
1 Կոեհլեր, Դինահ 2004, “Կորպորատիվ բնապահպանական գործունեության վերա-
գիտակցում», Դեբոռա Հ. Բեննեթ, Գրեգորի Ա. Նորիս, Ջոն Դ. Սպենգլեր, Հարվարդի 
հանրային առողջության դպրոց, Արդյունաբերական էկոլոգիա, Բոստոն, 2004: 
2 Kahneman, D. High income improves evaluation of life but not emotional well-being / D. 
Kahneman, A. Deaton // Social Sciences – Psychological and Cognitive Sciences. – 2010. – Vol. 
107. – № 38. – P. 16 489–16 493. 
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մաշխարհային ռազմավարությանը, ընդգծվեց բնապահպանական համաշ-
խարհային ռազմավարության նշանակությունը1: 

Հայաստանում առաջին անգամ տնտեսական մեխանիզմները ներդըր-
վել են 1986 թվականին: Այդ տարի ընդունվեց «Շրջակա միջավայրի աղ-
տոտման հետևանքով ժողովրդական տնտեսությանը պատճառված վնասի 
պայմանական հաշվարկման մասին» որոշումը2, որը կանոնակարգում էր 
ԽՍՀՄ բնապահպանական օրենսդրության խախտման հետևանքով տնտե-
սությանը հասցված վնասը: Հայաստանի Հանրապետության կառավարու-
թյան 1993թ սեպտեմբերի 8-ի N 448 որոշմամբ ընդունվեց շրջակա միջա-
վայրի աղտոտման համար վճարների համապարփակ համակարգ, որը կոչ-
ված էր կիրառել ”աղտոտողը վճարում է” սկզբունքը:  

Հայաստանի Հանրապետությունում չի իրականացվում բնապահպա-
նական և բնօգտագործման վճարների տարբերակում` ըստ աղտոտողների 
բնակավայրի, ինչը նույնպես էական բացթողում է համարվում: Հասկանալի 
է, որ մեկ միլիոնից ավել բնակչություն ունեցող Երևանում քաղաքում գործող 
աղտոտող ձեռնարկությունը շատ ավելի մարդկանց վրա է վնասակար 
ազդեցություն թողնում, քան որևէ մարզի հեռավոր գյուղում գործող ձեռնար-
կությունը: Այս դեպքում Եվրոպական երկրներում ընդունված տարբերակ է 
խոշոր բնակավայրերում գործող աղտոտողների համար սահմանել առավել 
բարձր դրույքաչափ, նրանց շահագրգռելով օգտագործվել նվազ աղտոտող 
սարքավորումներ3:  

Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 1-ի տվյալները, հանրապետությու-
նում 2000-2018թթ. բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները կազ-
մել են միջինը 3696,79 մլն դրամ: Սակայն դրանց առավելագույն գումարը 
արձանագրվել է 2011 թվականին` 5596,1 մլն դրամ, ինչը 2018 թվականին 
նվազելով 1.9 անգամ, կազմել է 2929,2 մլն դրամ:  

  
                                                             
1 Riley, J.C. Estimates of regional and global life expectancy, 1800–2001 / J.C. Riley // 
Population and Development Rev. – 2005. – Vol. 31. – iss. 3. – P. 537–543. 
2 «Շրջակա միջավայրի աղտոտման հետևանքով ժողովրդական տնտեսությանը 
պատճառված վնասի պայմանական հաշվարկման մասին» որոշում:  
3 Կինգ և Մազզոտա, 2004, <Էկոհամակարգի գնահատում>, Մարիլենդի հ-ն, և Ռոդ 
Այլենդի Համալսարան, http://cbl.umces.edu/~dkingweb/default.html 
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Աղյուսակ 1. 2000-2018թթ. բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները1 

 
Նույն ժամանակահատվածում հանրապետությունում գնալով ավելացել 

են վնասակար նյութերի արտանետումները դեպի մթնոլորտ: Այսպես, 2000-
2018թթ. դրանց միջինը կազմել է 218.9 հազար տոննա: 2018 թվականին այն 
կազմել է 263,4 հազար տոննա, որը 2017 թվականի համեմատ նվազել է է 
10,5 տոկոսով (Աղյուսակ 2) 

 
                                                             
1 ՀՀ ԱՎԾ, «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարները, ընդ., մլն. դրամ / 
2017» ժամանակագրական շարքեր, http://www.armstat.am/am/?nid=12&id=14001 
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Աղյուսակ 2. 2000-2018թթ. վնասակար նյութերի արտանետումները 
մթնոլորտ1 

 

Հայաստանի Հանրապետությունում բնապահպանական և բնօգտա-
գործման վճարների դրույքաչափերի ցածր մակարդակը հնարավորություն չի 
տալիս օգտագործել տնտեսական մեխանիզմների կարևորագույն “աղտո-
տողը վճարում է” սկզբունքը, քանի որ այն չի շահագրգռում տնտեսվարող 
սուբյեկտներին ներդնել նոր, ժամանակակից մաքրող սարքավորումներ՝ դը-
րանով իսկ փորձելով նվազեցնել արտանետումների ծավալը, հետևաբար և 

                                                             
1 ՀՀ ԱՎԾ, «Վնասակար նյութերի արտանետումը մթնոլորտ, ընդամենը, հազ. 
տոննա/2017թ.» ժամանակագրական շարքեր, 
http://www.armstat.am/am/?nid=12&id=14001 
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բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների չափը: Այսինքն` շրջակա 
միջավայրը աղտոտողներին առավել շահավետ է իրականացնել իրենց 
գործունեությունը՝ էական ուշադրություն չդարձնելով բնապահպանական 
սահմանափակումներին, քանի որ վերջիններս դրամական արտահայտու-
թյամբ էական ազդեցություն չեն թողնում նրանց գործունեության վրա: ՀՀ-
ում շրջակա միջավայրի վրա բացասական ներգործությունները նվազեցնելու 
և բնական ռեսուրսների արդյունավետ և կայուն օգտագործումը ապահո-
վելու, ինչպես նաև բնապահպանական ներդրումների և պետական բյուջեի 
համալրման համար ֆինանսական ռեսուրսների գեներացիա ապահովելու 
նըպատակներով վերջին տարիներին «Բնապահպանական և բնօգտագործ-
ման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի և այդ օրենքի կիրարկումն ապահովող 
ենթաօրենսդրական ակտերի ընդունման միջոցով ներդրվել է տնտեսական 
մեխանիզմների և լծակների (բնապահպանական և բնօգտագործման վը-
ճարների) համակարգ, որտեղ վճարները գանձվում են ջրօգտագործման, 
օգտակար հանածոների պաշարների արդյունահանման, մարման, կենսա-
պաշարների օգտագործման, շրջակա միջավայր վնասակար նյութերի ար-
տանետման, շրջակա միջավայրում արտադրության և սպառման թափոն-
ների տեղադրման, շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների 
արտադրություն համար): Դրա շնորհիվ զգալի ավելացել են վերը նշված 
տնտեսական մեխանիզմների կիրառման արդյունքում հանրապետության 
պետական բյուջե մուտքագրվող եկամուտները:  

ՀՀ-ում ընդունվել է շրջակա միջավայրի առանձին բաղադրիչների` 
հողերի, ջրերի, մթնոլորտի, ընդերքի, կենդանական ու բուսական աշխարհի 
պահպանության և օգտագործման, ինչպես նաև թափոնների կառավարման 
հետ կապված հարաբերությունները և երկրի ստանձնած միջազգային պար-
տավորությունների կատարումն ապահովող բազմաթիվ օրենքներ ու իրա-
վական այլ ակտեր1: Այնուամենայնիվ, որոշ նորմեր, երբեմն, հնարավոր չէ 
արդյունավետ կիրառել դրանց հակասական բնույթի կամ միևնույն հասկա-
ցությունների կամ դրույթների տարաբնույթ մեկնաբանությունների կամ բաց-
թողումների, ինչպես նաև արդի պահանջներին չբավարարելու պատճառով: 
Դա պայմանավորված է նաև նրանով, որ բնապահպանական քաղաքակա-

                                                             
1 http://www.gov.am/files/docs/1184.pdf 
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նությունն առանձին բաղադրիչների մասով հավասարաչափ զարգացում չի 
ունեցել: 

Կարելի է ենթադրել, որ բնապահպանության ոլորտի գործող օրենս-
դրական հենքի կատարելագործման խնդիրն արդիական է, քանի որ այն չի 
ապահովում էկոհամակարգային մոտեցման մոդելի կիրառմամբ այնպիսի 
գործընթացների կարգավորումը, ինչպիսին են շրջակա միջավայրի և բնա-
կան ռեսուրսների պահպանության և օգտագործման համալիր պլանավոր-
ման, լավագույն հասանելի տեխնոլոգիաների կիրառմամբ շրջակա միջա-
վայրի աղտոտման համալիր կանխարգելման, բնական ռեսուրսների վերա-
կանգնման ունակության ապահովման, բնապահպանական թույլտվություն-
ների տարբերակված մոտեցումների կիրառման, միասնական մոնիթորինգի 
իրականացման ու տեղեկատվական համակարգերի կառավարման և բնու-
թյան բոլոր բաղադրիչների միմյանց հետ շաղկապված վիճակի, ներառյալ` 
տնտեսական արժեքի գնահատման գործընթացները, ինչպես նաև օրենք-
ներով չկարգավորված այլ աջակցող գործընթացները: 

Բնապահպանական անվտանգության ապահովման համար պետու-
թյան կողմից կիրառվում է էկոլոգիական քաղաքականության գործիքա-
կազմ, մասնավորապես տնտեսական խթանիչների և վարչական մեթոդնե-րի 
միջոցով կասեցվում է արտաքին և մարդածին գործոնների բացասական 
ազդեցություն շրջակա միջավայրի վրա։  

Հայաստանի Հանրապետությունում շոշափելի քայլեր են կատարվել 
բնապահպանական քաղաքականության, օրենսդրության և ինստիտուցիո-
նալ բարեփոխումների ուղղությամբ: Ամբողջությամբ թարմացվել և համա-
պատասխանեցվել է ժամանակակից պահանջներին բնապահպանության 
բնագավառի ճյուղային օրենսդրությունը, բայց մինչ օրս բացակայում է շըր-
ջակա միջավայրի պահպանության շրջանակային իրավական ակտը, որը 
կոչված կլինի կայուն զարգացման համատեքստում ապահովել բնապահ-
պանական խնդիրների համահունչ ինտեգրումը սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման ծրագրերում, ոլորտի համակարգված կառավարումը` շրջակա մի-
ջավայրի աղտոտման համալիր կանխարգելումն ու բնական ռեսուրսների 
արդյունավետ օգտագործումը: 

 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

98 
 

Տիրան ՂԱՐԻԲՋԱՆՅԱՆ 
Բնապահպանական անվտանգության կառավարման ուղղությունները 
Բանալի բառեր։ Բնապահպանական անվտանգություն, շրջակա միջավայր, 
բնապահպանական և բնօգտագործման վճարներ, վնասակար արտանետումներ 
 

Հոդվածում հիմնավորվել են, բնապահպանական անվտանգության կառա-
վարման ուղղությունները, որոնք դիտարկվել են որպես  շրջակա միջավայ-
րի բնապահպանական հավասարակշռությունն ապահովող իրավիճակնե-րի, 
գործընթացների և գործողությունների ամբողջություն։ Ուստի, բնապահ-
պանական անվտանգությունը բնության և մարդկանց կենսագործունեու-
թյան ու առողջության վրա վնասակար ազդեցութան նվազագույն մակար-
դակի ապահովումնան միջոցառումների ամբողջությունն է, որը միևնույն 
ժամանակ պահպանում է արդյունաբերության, կոմունիկացիաների, գյու-
ղատնտեսության զարգացման կայուն տեմպը։ 
 
Тиран ГАРИБДЖАНЯН 
Направления управления экологической безопасностью 
Ключевые слова. Экологическая безопасность, окружающая среда, экологические и 
экологические сборы, вредные выбросы, природные ресурсы, предприятие 
 В статье изложены руководящие принципы управления окружающей средой, ко-
торые рассматриваются как набор экологических балансов, процессов и дейст-
вий. Таким образом, экологическая безопасность - это комплекс мер, обеспечи-
вающих минимальный уровень вредного воздействия на окружающую среду, 
жизнь и здоровье людей при сохранении стабильных темпов развития промыш-
ленности, связи и сельского хозяйства. Задача совершенствования существую-щей 
законодательной базы РА в области охраны природы является актуальной, так как 
она не предусматривает применения экосистемной модели, такой как комплексная 
защита окружающей среды и использование природных ресурсов и планирование, 
предотвращение загрязнения окружающей среды с использова-нием наилучших 
доступных технологий и предотвращение загрязнения среды.   Tiran Garibjanyan 
The directions of management of the environmental safety Key words. Environmental security, environment, environmental and environmental charges, 
harmful emissions, natural resources, enterprise․ 
 The paper outlines the environmental management guidelines that are considered as a 
set of environmental balance, processes and actions. Therefore, environmental security 
is a set of measures to ensure a minimum level of harmful effects on the environment 
and human life and health, while maintaining a steady pace of industry, communica-
tions and agriculture. The task of improving the existing RA legislative framework in 
the field of nature protection is urgent, as it does not provide for the application of an 
ecosystem-based model such as complex environmental protection and use of natural 
resources and planning, environmental pollution prevention using the best available 
technologies, and environmental pollution prevention. 
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ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՄՇԱԿՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

 

Ռազմիկ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ  
ՀՀ ԳԱԱ Տնտ. ին-տի կրտսեր գիտաշխատող, տնտ. գիտ. թեկնածու 

Կարեն ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ  
ԵՊՀ ԿՄԿ ամբիոնի դոցենտ, կենս. գիտ. Դոկտոր 

 
Բանալի բառեր. թափոններ, վերամշակում, նորարարություն, շրջանաձև 

տնտեսություն, դրական էֆեկտներ, մեթոդներ, հնարավորություն, արտադրություն 

 
Համաշխարհային տնտեսական զարգացումները տանում են նրան, որ 

թափոնների վերամշակումներով երկրները կարող են ստանալ տնտեսական 
դրական էֆեկտներ։ Ասվածի վառ ապացույցն այն է, որ տարբեր երկրնե-րում 
վաղուց ի վեր այս գործընթացը գործածության մեջ է մտել և նպաստել 
տնտեսությունների զարգացմանը։ Հայաստանի Հանրապետությունը, ունե-
նալով տնտեսական սակավ ռեսուրսներ, կարող է օգտվել թափոնների վե-
րամշակման հնարավորությունից՝ միանգամից լուծելով մի քանի հիմնա-
խնդիրներ։ Նշենք, որ թափոնների վերամշակման գործարկումը լուծում է 
հետևյալ խնդիրները․  

 այն տալիս է նոր արտադրանք, 
 չի վերածվում աղբի, 
 դրական է ազդում շրջակա միջավայրին իր չգոյությամբ։ 

Այս 3 գործոնները դրական են անդրադառնում ցանկացած տնտեսու-
թյան զարգացմանը, ըստ որոնց՝ դրանց համընդհանուր գործարկումը մի-
անգամից լուծում է մի քանի հիմնախնդիրներ:  

Թափոնների օգտագործման և վերամշակման տարբեր եղանակներ և 
մեթոդներ կան, մասնավորապես՝ ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանա-
կան։ Քիմիական և ֆիզիկական եղանակները հիմնականում օգտագործում 
են մեծ քանակությամբ էներգիա՝ տարբեր թափոնները ենթարկելով ջեր-
մային մշակման1, որից հետո ստանում են գազ կամ հոսանք, սակայն դրանք 
թանկ են և ոչ արդյունավետ։ Թափոնների կենսաբանական մշակու-մը ի 

                                                             
1 Soltani A, Sadiq R, Hewage K. Selecting sustainable waste-to-energy technologies for municipal solid waste treatment: a game theory approach for group decision-making. Journal of Cleaner Production. 2016; 113:388-399. 
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հայտ եկավ և զարգացավ մանրէների կենսաքիմիայի և կենսատեխնո-
լոգիայի արագ զարգացման զուգընթաց 20-րդ դարի 50-ական թվական-
ներից հետո։ Կենսաբանական մշակում ասելով հասկանում ենք մասնավո-
րապես մանրէաբանական մշակում և տարբեր վերջնական արտադրանք-
ների ստացում։ Մանրէաբանական մշակումը դա հիմնականում հենց խմո-
րումն է (ֆերմենտացիա), որի արդյունքում կարող են առաջանալ օրգանա-
կան թթուներ, սպիրտներ և գազեր1։  

20-րդ դարի երկրորդ կեսից մեծ թափ առավ տարբեր արդյունաբե-
րական և գյուղատնտեսական թափոններից ինչպես նաև կեղտաջրերից 
մանրէաբանական մշակման միջոցով կենսագազի արտադրությունը2։ Այն 
կարող է միանգամից օգտագործվել կամ փոխակերպվել հոսանքի և մատա-
կարարվել բնակչությանը։ Քանի որ կենսագազում մեթանի պարունակու-
թյունը 55-60% է, ներկայումս իրականցվում են հետազոտություններ մեթանի 
տոկոսայնությունը բարձրացնելու և հասցնելու մինչև 85-90%, որն էա-
կանորեն կարող է վերափոխել կենսագազի արտադրության տնտեսական 
արդյունավեությունը և ծավալայնությունն ու թափոնների ուղղորդումը հենց 
կենսագազի ուղղությամբ և հետագա օգտագործմամբ։ Ներկայումս աշխար-
հում զարգանում է նաև այնպիսի ուղղություն, ինչպիսին ջրածնի արտա-
դրությունն է, որը հանդիսանում է էկոլոգիապես մաքուր, բարձր արդյունա-
վետությամբ կենսավառելիք։ Այդ իսկ պատճառով ինչպես կենցաղային այն-
պես էլ գյուղատնտեսական ու արդյունաբերական թափոնները կարելի է օգ-
տագործել ջրածնի արտադրության ուղղությամբ։ Պետք է փաստել, որ ջրա-
ծընի համաշխարհային շուկան գնահատվում է մոտ 65-70 մլն տոննա տա-
րեկան և կանխատեսումները ցույց են տալիս, որ տարբեր երկրներում ջրա-
ծնային տնտեսության անցումը կբերի ջրածնի պահանջարկի կտրուկ ավե-
լացման՝ տարեկան աճելով մոտ 20-30%։ Բացի ջրածնից կարելի է ստանալ 
նաև բազմաթիվ այլ նյութեր, ինչի պահանջարկը կա ինչպես ՀՀ-ում, այնպես 
էլ աշխարհում։ Անդրադառնալով ՀՀ-ին պետք է նշել, որ ամեն մարզ ունի իր 

                                                             
1 Poladyan A, Trchounian K, Vassilian A, Trchounian A. Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: Optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases. Renewable energy. 2018;115:931-936. 
2 Maragkaki AE, Vasileiadis I, Fountoulakis M, Kyriakou A, Lasaridi K, Manios T. Improving biogas production from anaerobic co-digestion of sewage sludge with a thermal dried mixture of food waste, cheese whey and olive mill wastewater. Waste management. 2018;71:644-651. 
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կողմից գեներացվող զանազան թափոններ, և կարիքների գնահատումից 
հետո պարզ կդառնա, թե որ մարզում ինչպիսի թափոններ են առկա, և ինչ 
պետք է արտադրվի։ Մեկ մարզ կարիք ունի գազի, մյուս մարզը՝ հոսանքի, 
իսկ երրորդը՝ սպիտակուցներով հարուստ սննդի կամ կենսազանգվածի։ Այդ 
իսկ պատճառով չի կարելի ուղղակիորեն իրականացնել թափոնների 
մշակում և արտադրել կենսագազ կամ ջրածին գազ կամ այլ արտադրանք-
ներ առանց գնահատելու նշած տարածաշրջանում դրանց պահանջարկը։ 
Ավելին, կենսաբանական մշակումը իրենից ենթադրվում է ավելի անվնաս, 
շատ դեպքերում էկոլոգիապես մաքուր մեթոդ, որը կարող է նպաստել տար-
բեր արտադրությունների ապախոշորացմանը և տեղայնացմանը՝ նպաստե-
լով շրջանաձև տնտեսությանը։  

Այսօր շատ զարգացած երկրներ անցում են կատարում շրջանաձև 
տնտեսության, իսկ դրա հիմքում ընկած են թափոնների գեներերացման և 
հետագայում փակ ցիկլով վերամշակումը կենսաբանական, մանրէաբանա-
կան մեթոդներով1։ Օրինակ, Նիդեռլադներում արդեն իսկ կան ներդրված 
շրջնաձև տնտեսության գաղափարական հիմքերը, և պետությունը օրենս-
դրական կարգավորումներով փորձում է ամբողջովին անցնել շրջանաձև 
տնտեսությանը։ Ավելին, վերջերս հայտնի դարձավ որ ոչ միայն օրգանական 
ծագման թափոնները կարելի է օգտագործել տարբեր վերջնական ար-
տադրանքի ստացման համար, այլև պլաստիկե թափոնները կարելի է օգ-
տագործել ասֆալտի, տարբեր շինարարական նյութերի ստացման համար։ 
Ըստ պաշտոական վիճակագրության2 2014-2018թթ. պանրի արտադրու-թյան 
ծավալները աճել են և հասել են 21250 տոննայի։ Ալկոհոլային խը-միչքների 
արտադրությունը՝ մասնավորապես գինու արտադրության ծավալ-ները, 
հասել են մոտ 9 մլն լիտրի և դեռ աճում են, գարեջրինը՝ մոտ 24 մլն լիտր։ 
Հայտնի է, որ նմանատիպ արտադրություններում նույնպես առաջա-նում են 
թափոններ և հաշվարկված է, որ 25-40% կախված արտադրու-թյունից կարող 
է առաջանալ թափոն և դրանք ուղղակի թափվում են կամ օգտագործվում են 
որոշակի դեպքերում՝ որպես անասնակեր։ Հաշվի առնե-լով շրջանաձև                                                              

1 Malinauskaite J, Jouhara H, Czajczyńska D, Stanchev P, Katsou E, Rostkowski P, Thorne RJ, Colon J, Ponsá S, Al-Mansour F, Anguilano L. Municipal solid waste management and waste-to-energy in the context of a circular economy and energy recycling in Europe. Energy. 2017;141:2013-2044. 
2 http://old.minagro.am/ 
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տնտեսության և փակ ցիկլի գաղափարը՝ կարելի է այդ թա-փոններն 
օգտագործել հենց տեղում և ստանալ գազ, էլեկտրաէներգիա կամ այլ 
արտադրանք, որի կարիքն ունի տվյալ գործարանը, մասնավոր սեկ-տորը, 
մարզը։ Վերջերս ցույց է տրվել նմանատիպ թափոնների կիրառման 
հնարավորությունը և մանրէների միջոցով տարբեր վերջնանյութերի ստա-
ցումը օգտագործելով “Կիլիկիա” գարեջրի արտադրության ընթացքում ա-
ռաջացող թափոնները1։ Հավելենք, որ 2050թ․ թափոնների զանգվածը 
ջրային պաշարներում շատ ավելին կլինի, քան երկրագնդի ողջ  ձկնային 
պաշարի քաշը: Արդյունքում ստացվում է, որ այն բոլոր թափոնները, մաս-
նավորապես պլաստիկ թափոնները, որոնք մենք նետում ենք աղբարկղեր 
կամ բնության գիրկ, վերադառնում են աղտոտված սննդի, ջրի և օդի տես-
քով: Հայաստանը դեպի ծով ելք չունեցող երկիր է, բայց պլաստիկ փաթե-
թավորման ինտենսիվ օգտագործումն այստեղ ևս հանգեցրել է բնապահ-
պանական խնդիրների: Համաձայն 2016 թվականի եվրոպայի անվտանգու-
թյան և համագործակցության կազմակերպության հրապարակած գնահա-
տականի2, պլաստիկ տարաները, շշերը, տոպրակները հանդիսանում են 
Հայաստանի ջրերի հիմնական աղտոտիչները։ Ավելին, Հայաստանում աղ-
բի տարանջատման քաղաքականությունն ամբողջությամբ դեռ չի ներդրվել, 
և խնդիրն ավելի տեսանելի է դառնում ուժեղ քամիների ժամանակ, երբ 
պոլիէթիլենային տոպրակները, պլաստմասե իրերը կուտակումներ են ստեղ-
ծում: Հայաստանում ավելի ու ավելի շատ համայնքներ են ցանկություն հայ-
տընում սկսել պլաստիկի տարանջատման գործընթացը ու նշենք, որ այն 
կարելի է կիրարկել նաև մեր հանրապետության բոլոր մարզերում, որը կտա 
իր տնտեսական դրական էֆեկտները։ 

Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում  պլաստիկե թափոնները  ոչ մի-
այն տեսակավորվում են, այլև պատրաստվում են վերամշակման և կըրկ-
նակի օգտագործման շինարարության ոլորտում: «Բնապահպանական մար-
տահրավերի վերածումը հնարավորությունների, պլաստիկ թափոններից շի-

                                                             
1 Poladyan A, Trchounian K, Vassilian A, Trchounian A. Hydrogen production by Escherichia coli using brewery waste: Optimal pretreatment of waste and role of different hydrogenases. Renewable energy. 2018;115:931-936. 
2 Եվրոպայում անվտանգության և համագործակցության կազմակերպություն, միջազգային կազմակերպություն, Երևան 2016թ, էջ 1-5 
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նանյութի ստացում» ծրագրի շնորհիվ, որն իրականացվում է Եվրոպական 
միության և ՀՀ Կառավարության համաֆինանսավորմամբ առաջին անգամ 
Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքում կհիմնադրվի ստարտափ վերամշակման 
գործարան, որը մի շարք տեխնոլոգիական գործընթացներ անցնելուց և ար-
տադրական գծին ավազ խառնելուց հետո պլաստիկ թափոնների վերա-
մշակումից ստանում են նյութեր1: Ստարտափին բավարար քանակությամբ 
պլաստիկ թափոններ մատակարարելու համար նախագիծը կստեղծի դրա 
տարանջատման և հավաքման ենթակառուցվածք Եղեգնաձորից Մեղրի 
ընկած հատվածում, ներառելով Վայոց Ձորի և Սյունիքի մարզերի 9 հա-
մայնքներ: Սալահատակի եզրաքարերի և փողոցային սալիկների առաջին 
խմբաքանակը կուղղվի այն համայնքների հանրային տարածքների բարելավ-
մանը, որոնք արտադրական գծին տրամադրել են պլաստիկ թափոններ: 
Ծրագրի բյուջեն կազմում է շուրջ 750 հազար եվրո, որից շուրջ 510 հազար 
եվրոն տրամադրել է Եվրոպական Միությունը: Տվյալ նախագիծը գործում է 
Տարածքային զարգացման պիլոտային ծրագիր դրամաշնորհի (ՊՏԶԾԴ) ներ-
քո, հրապարակված  2015 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Եվրոպական Միու-
թյան և ՀՀ Տարածքային կառավարման ու զարգացման նախարարության 
(ՏԿԶՆ) կողմից: Նոր մեկնարկող գործարանն օգտագործելու է 80% ավազ և 
20% պլաստիկ թափոն: Հալվող պլաստիկը կպչունություն է ապահովելու ա-
վազին, ինչը սովորական դեպքում ցեմենտն է ապահովում2:  

Չնայած բնակչության մեկ շնչի հաշվով սննդի թափոնների առաջա-
ցումը նվազեցնելու տարբեր ջանքերին, սննդի թափոնների քանակությունը 
շարունակում է բնակչության աճի պատճառով աճել: Մեծ Բրիտանիայում 
կենցաղային սննդի թափոնների ընդհանուր ծավալի աճ է գրանցվել տա-
րեկան շուրջ 7 միլիոն տոննա, ընդ որում հետագա լայնածավալ կրճա-
տումներ դեռևս չկան: Քանի որ կարճաժամկետ հեռանկարում սննդի թա-
փոնները զգալիորեն չեն նվազի, անհրաժեշտ է ավելի մեծ ջանքեր գոր-
ծադրել դրա շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը նվազեցնելու համար: 
Ցածր և միջին եկամուտ ունեցող երկրներում կոշտ թափոնների կառավա-
րումը բարելավման մեծ ներուժ ունի: Քանի որ երկրի բնակչությունը անընդ-

                                                             
1 Հայաստանում առաջին անգամ պլաստիկ թափոններից շինանյութ կստանան, Երևան 2018թ, 168.am․ 
2 Նույն տեղը, էջ 1-5 
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հատ աճի միտում ունի, ուստի անհրաժեշտ է ռեսուրսներն օպտիմալ օգտա-
գործել և սպառվող ռեսուրսները խնայողաբար օգտագործել ինչպես նաև 
վերականգնել1։ 20-րդ դարում մշակված տեխնոլոգիան սկսեց դիտարկել ոչ 
միայն գործառնական տեսանկյունից, այլև սկսեց հաշվի առնել հասարա-
կության և շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությունը: Զարգացման ոլորտում 
համագործակցության արդյունքում մշակվել է հայեցակարգ՝ առաջարկելով 
այն, որ համապատասխան տեխնոլոգիան պետք է հնարավորություն տա 
մարդկանց կառավարել իրենց ռեսուրսները և երկարաժամկետ զարգացում 
ապահովել համայնքին2: Ինչ վերաբերում է բիզնեսի մոդելի մշակմանը և 
գնահատմանը, ապա որոշիչ տարր է նպաստավոր միջավայրի հասկացո-
ղությունը և գնահատումը, թե ինչպես է զարգացել այս միջավայրը և ինչպես 
կարող է հետագայում զարգանալ: Օգտակար մեթոդ է նաև  բիզնեսի մոդելը 
դնել ընդհանուր հեռանկարի մեջ՝ օգտագործելով SWOT վերլուծություն։ 

Անցած վեց տասնամյակում պլաստմասայե արտադրությունն ու սպա-
ռումն ամբողջ աշխարհում աճել են միջին տարեկան տեմպերով՝ շուրջ 8%, 
2013թ. հասնելով առավելագույն անգամ 299 մլն տոննայի: Պատմական 
տվյալների պարզ արդյունահանմամբ կանխատեսվել էր, որ մինչև 2020թ․ 
արտադրությունը կգերազանցի 420 մլն տոննան: Այս էքսպոզիցիոն աճը 
հանգեցրել է մեծ քանակությամբ պլաստիկ թափոնների: Կերակրատեսակ-
ների վերամշակումն օգտագործված պլաստմասսաների վերածումն է ավելի 
փոքր մոլեկուլների, որոնք հարմար են օգտագործման համար որպես նախ-
նական հումք` նոր նավթաքիմիկատների և պոլիմերների արտադրության 
համար: Էներգիայի վերականգնումը, որը հայտնի է նաև որպես ջերմային 
վերամշակում, պլաստիկ թափոնների այրումն է՝ ջերմության, գոլորշու և է-
լեկտրաէներգիայի տեսքով էներգիա արտադրելու համար: Պլաստմասաները 
ունեն բարձր կալորիականություն, ինչը հիմնականում պայմանավոր-ված է 
չմշակված յուղից պատրաստված նյութով՝ դրանք դարձնելով հարմար 
էներգիայի աղբյուր։ Աղբավայրերի դիվերսիֆիկացումը հաշվի առնելիս 
պետք է հաշվի առնել ինչպես վերամշակումը, այնպես էլ էներգիայի վերա-                                                             

1 Salemdeeb R, Daina MB, Reynolds C, Al-Tabbaa A. An environmental evaluation of food waste downstream management options: a hybrid LCA approach. International Journal of Recycling of Organic Waste in Agriculture. 2018;3:217-229.  
2 Zurbrügg C, Caniato M, Vaccari M. How assessment methods can support solid waste management in developing countries—a critical review. Sustainability. 2014;2:545-70.  



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

105 
 

կանգնումը1։ Պլաստմասաները բոլոր առաջադեմ հասարակություններում 
նպաստել են կենսամակարդակի բարելավմանը, ուստի և դրանց օգտա-
գործումը մեր երկրում անհետաձգելի է, շատ արդիական, և համապատաս-
խան պատկան մարմինները կարող են օգտվել նաև տնտեսության զարգաց-
ման այս գործիքից։ Նշենք, որ Նուբարաշենի գործող աղբավայրի կողքին 
նոր սանիտարական աղբավայր կառուցելու համար Եվրոպական Միությու-
նը 26 մլն եվրո է տրամադրել: Դրանից 16 մլն եվրոն վարկով, իսկ 10 մլն 
եվրոն՝ դրամաշնորհի տեսքով։ Այն տրամադրել են Եվրոպական Միությունը 
և Արևելյան Եվրոպայի էներգետիկ արդյունավետության և Շրջակա միջա-
վայրի գործընկերության (E5P) հիմնադրամը2:   

Անդրադառնանք մի կարևոր հանգամանքի ևս, ըստ որի արտադրող-
ները կարող են հետադարձ կապ ստեղծել սպառողների հետ։ Ասվածի ա-
պացույցն այն է, որ «Մեր երկիր» կաթնամթերք արտադրող ընկերությունը 
մակնշում ունի իր տարաների վրա՝ 30 շիշ հավաքես կգա կտանի 50 դը-
րամով, փոխարենը գուցե նաև թարմ կաթ կտա։ Այս մակնշումը կնպաստի ոչ 
միայն օգտվել տվյալ ապրանքատեսակից, այլև ստանալ առավելություններ, 
ինչու չէ ստանալ լրացուցիչ օգուտներ։ Ավելին, պետք է օրինակ վերցնել նաև 
աշխարհահռչակ «Կոկա-կոլա» ընկերությունից, որն արտադրության մեջ 
օգտագործվող կեղտաջրերը մաքրում է, հետո նոր կոյուղի լցնում: Հանրու-
թյանը պետք է նաև գովազդների միջոցով իրազեկել «Գնիր այնքան, որքան 
կսպառես» պարզամիտ լոգոյով, որը ևս կարող է դրական օգուտներ տալ և 
պահպանել շրջակա միջավայրը ավելորդ աղբից:  

Յուրաքանչյուր օր մարդկությունը սպառում է հսկայական քանակու-
թյան բնական ռեսուրսներ: Բնակչության աճին զուգընթաց աճում է նաև 
առաջացող թափոնների ծավալը, փոխվում է դրանց բաղադրությունը: Կեն-
ցաղային թափոնները խիստ փոփոխվում են` կախված դարաշրջանից, կլի-
մայից, բնակավայրից, տարվա եղանակից, բնակչության սնվելու սովորույթ-
ներից և օգտագործվող վառելիքից: Թափոնների առաջացման ցուցանիշը 

                                                             
1 Bernardo CA, Simões CL, Pinto LM. Environmental and economic life cycle analysis of plastic waste management options. A review. InAIP conference proceedings 2016 Oct 31 (Vol. 1779, No. 1, p. 140001). AIP Publishing LLC.  
2 Կառավարելի և անկառավարելի թափոններ, ինչպես կառավարելի դարձնել 
թափոնները և առավելագույնս օգտագործել ռեսուրսները, hetq.am, 2020թ․, էջ 1-5 
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տարբեր երկրներում տարբեր է և կախված է շատ գործոններից: Առաջացող 
թափոնների ծավալը մեկ շնչին 2010թ․ տատանվել է 300կգ-ից Լատվիա-
յում, Չեխիայում, Էստոնայիում և Լեհաստանում, մինչև մոտ 700կգ` Կիպրո-
սում, Դանիայում, Լյուքսեմբուրգում և Շվեյցարիայում: Հյուսիսային ամերի-
կայում մեկ բնակիչը արտադրում է օրեկան 1.6կգ աղբ, Եվրոպայում` 1.5կգ, 
Ասիայում` 0.4կգ, Օկեանիայում 0.8կգ, Լատինական Ամերիկայում` 0.6կգ, 
Աֆրիկայում` 0.5կգ: Ժամանակակից տեխնոլոգիաները հնարավորություն են 
տալիս պլաստիկի վերամշակման արդյունքում ստանալ տարատեսակ 
արտադրանք, մասնավորապես` խողովակներ, դույլեր, խաղալիքներ, կա-
հույք, ծածկոցներ և այլն: Պլաստիկե որոշ շշեր դառնում են հումք սննդա-
մթերքի պահպանման համար պիտանի նման շշերի ստացման համար: Սա-
կայն ոչ միշտ է կարելի դրանց տալ երկրորդ կյանք. ամեն ինչ կախված է 
աղտոտման, ներկերի և այլ անցանկալի խառնուրդների քանակից: Պլաս-
տիկե իրերը մանրացվում են, հալվում են, դրանցից ձգվում են թելեր, դրանք 
վեր են ածվում մանվածքների: Սակայն վերամշակման այս բոլոր եղանակ-
ները ներգրավում են վերամշակաման համար հասանելի պլաստիկի շատ քիչ 
մասը: Ֆրանսիայում վերամշակման ենթարկվում է 5 փաթեթից մեկը1։  

Այսպիսով, թափոնների վերամշակումը դարձել է մի նոր արտադրու-
թյան տեսակ ամբողջ աշխարհում։ Զարգացած երկրները օգտվում են այս 
գործիքից՝ նպաստելով ոչ միայն շրջակա միջավայրի պահպանմանը, այլև 
այն դարձնում բիզնեսի բաղկացուցիչ մաս։ Այն նաև նպաստում է տնտե-
սական զարգացումներին, ինչու չէ նաև աշխատատեղերի ստեղծմանը։ Ա-
վելին, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կարող է արտո-
նություններ տալով նպաստել նաև այս ոլորտի դինամիկ զարգացումներին, 
քանզի այն ոչ միայն կնպաստի շրջակա միջավայրի պահպանությանը, այլև 
կարող է դառնալ եկամտի այլընտրանքային աղբյուր։ Բացի այդ, զարկ տա-
լով թափոնների վերամշակմանը, կարելի է զուգահեռաբար նպաստել դի-
տարկվող ոլորտի գիտատեխնոլոգիական զարգացմանը՝ զարգացնելով և 
ներմուծելով նորարարական մոտեցունմեր և լուծումներ, որը կնպաստի շըր-
ջանաձև տնտեսության զարգացման անընդհատությանը։ 

 

                                                             
1 Նիլս Բոր, <<Թափոնների մասին համառոտ>>, 2014թ, էջ 5-15 
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Ռազմիկ ԻՍԱՀԱԿՅԱՆ, Կարեն ԹՌՉՈՒՆՅԱՆ 
Թափոնների վերամշակման մոտեցումներն ու հեռանկարները 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
Բանալի բառեր. թափոններ, վերամշակում, նորարարություն, շրջանաձև 
տնտեսություն, դրական էֆեկտներ, մեթոդներ, հնարավորություն, արտադրություն 
 
Հոդվածում ներկայացվել է թափոնների վերամշակման նորարարական մո-
տեցումներն ու հեռանկարները Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այն կա-
րևորվել է ոչ միայն շրջակա միջավայրի պահպանության տեսանկյունից, այլև 
տնտեսական օգուտների։ Հարկ է նշել, որ թափոնների վերամշակումը ավելի 
է կարևորվում մեր երկրում՝ հաշվի առնելով տնտեսական ռեսուրս-ների սա-
կավ լինելը։ Ուստի,  Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը կա-
րող է օգտվել թափոնների վերամշակման գործիքից և նպաստել շրջանաձև 
տնտեսության զարգացմանը՝ հարկային արտոնություններ տրամադրելով 
տվյալ ոլորտը ներկայացնող ընկերություններին։  
 
Размик ИСААКЯН, Карен ТРЧУНЯН 
Подходы и перспективы утилизации отходов в Республике Армения 
Ключевые слова: отходы, переработка, инновации, круговая экономика, положительные 
эффекты, методы, возможности, производство, экономические выгоды 
 В статье представлены инновационные подходы и перспективы утилизации от-
ходов в Республике Армения. Это важно не только для защиты окружающей сре-
ды, но и для экономических выгод. Следует отметить, что переработка отходов 
является более важной в нашей стране, учитывая ограниченные экономические 
ресурсы. Таким образом, Правительство Республики Армения может использо-
вать инструмент для переработки отходов и способствовать развитию круговой 
экономики, предоставляя налоговые льготы компаниям представляющим сектор. 
 
Razmik ISAHAKYAN, Karen TRCHOUNIAN 
Waste recycling approaches and perspectives in the Republic of Armenia Keywords: waste, recycling, innovation, circular economy, positive effects, methods, opportunity, 
production, economic benefits 
 
Innovative approaches and perspectives of waste recycling in the Republic of Armenia 
is presented in the article. It is important not only for environmental protection but also 
for economic benefits. It should be noted that waste recycling is more important in our 
country, given the limited economic resources. Therefore, the Government of the Re-
public of Armenia can use the waste recycling tool and contribute to the development of 
the circular economy by providing tax privileges to companies in this sector. 
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ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ 
ՆՊԱՏԱԿԱՀԱՐՄԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՈՒԴԻՏՈՐԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ 

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
 

Ռիմա ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղի հայցորդ  

 
Բանալի բառեր. աուդիտոր, ստուգվող կազմակերպություն, տեղեկություն, շփում, 

աուդիտորական ապացույց, հարցում 

 
Հոգեբանությունը, որպես գիտություն, ձևավորվել է բավականին ուշ՝ 

միայն 19-րդ դարի վերջին տասնամյակում և ուսումնասիրում է մարդու հո-
գեկան կյանքն իր բոլոր դրսևորումներով1: 

Աուդիտը աուդիտի ենթակվող անձի (կազմակերպության) ֆինանսա-
կան հաշվետվություններում ներկայացված տեղեկատվության անկախ 
ստուգումն է, որի արդյունքում տրամադրվում է աուդիտորական եզրակա-
ցություն2: 

Առաջին տպավորությամբ, այս երկու գիտությունները միմյանցից շատ 
տարբեր են և ընդհանուր եզրեր չպետք է ունենան: Սակայն, մեր կարծիքով, 
հոգեբանությունը և աուդիտը ունեն հպման որոշակի եզրեր:  

Աուդիտորը բացի որակավորված մասնագետ լինելուց, նա նախ և ա-
ռաջ մարդ է, անհատ, ով ունի որոշակի խառնվածք, բնավորության գծեր: 
Աուդիտորը և աուդիտի ենթարկվող անձը հոգեբանորեն պետք է պատ-րաստ 
լինեն ստուգմանը: Թվում է թե այս խնդրին չպետք է ուշադրություն դարձվի, 
բայց սա կարևոր հարց է: Մասնագիտական փորձը և ունակու-թյունները 
դեռևս բավական չեն, պետք է նաև տիրապետել որոշակի հոգե-բանական 
գիտելիքների: Ցանկացած մարդ, ինչ մասնագիտություն էլ ընտ-րի, ինչ 
ոլորտում էլ աշխատի, պետք է ուսումնասիրի հոգեբանությունը: Թեև թյուր 
կարծիք կա, թե դրա կարիքը չկա, բայց ուսումնասիրելով հոգեբանու-թյուն, 
նախ և առաջ հասկանում ես ինքդ քեզ, պատկերացում ես կազմում քեզ 
շրջապատող միջավայրի մասին և հասկանում ու գնահատում ես դիմա-

                                                             
1Ա.Նալչաջյան «Հոգեբանության հիմունքներ» Գիրք 1, Երկրորդ, բարեփոխված 
հրատարակություն, Երևան, Բուկինիստ  2016թ, էջ 31: 
2«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ 512-Ն, 26.12.2002թ: 
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ցինիդ քայլերը: Աուդիտը չի կարելի դիտարկել որպես այնպիսի գործընթաց, 
որի նպատակն է գտնել սխալները և թերությունները1: Աուդիտի մոտեցումը 
պետք է դրական լինի, իսկ նպատակը դրական արդյունքների ստացումը: 
Դրա համար կարևոր է, որ աուդիտորը լինի բարեկամական, կառուցողա-
կան տրամադրված և պատրաստ աջակցելու: Աուդիտի անցկացման սկըզ-
բում անհրաժեշտ է փորձել հանգիստ միջավայր ստեղծել  ստուգվող կողմի 
հետ շփվելիս: Լավ կլինի, որ ստուգվող կողմին մանրամասն բացատրվի 
աուդիտի նպատակը և այն արդյունքները, որոնք աուդիտորն ուզում է ստա-
նալ գործընթացի ավարտին: Անշուշտ դժվար է համոզել ստուգվող կազմա-
կերպության աշխատակիցներին, որ ստուգումը դա «քննություն» չէ և դիտո-
ղություններ չեն լինի:  

Աուդիտորը պետք է գիտակցի, որ այն պահից, երբ նա մտնում է 
ստուգվող կազմակերպություն, նրա վարքը, ժեստերը, հայտարարություննե-
րը դառնում են ուշադրության առարկա և մեկնաբանվում են որոշակի կեր-
պով: Դրա համար պետք է հետևել թե ինչ են խոսում, ընդ որում անհրա-ժեշտ 
է ոչ միայն ինքնահսկողություն, այլև շփման գործընթացի տարրական 
գիտելիքներ: Նպատակն է ստեղծել բարենպաստ միջավայր շփման համար, 
որում ինչպես աուդիտորը, այնպես էլ ստուգվող կողմը կկարողանան իրենց 
հարմարավետ զգալ և համապատասխան, խոչընդոտներ չեն առաջանա: 
Բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծման դեպքում լավ համագործակցության 
համար աուդիտորը պետք է հաշվի առնի հետևյալ գործոնները՝ տեղ, ժամա-
նակ, տեսողական կոնտակտ, մարմնի լեզու (ժեստ, ձև, դեմքի արտահայ-
տություն), ոչ վերբալ լեզու և մշակութային համատեքստը: Աուդիտի անց-
կացման պրակտիկայում կիրառվում է հարցերի երեք տեսակ՝ բաց հարցեր, 
փակ և ուղղակի հարցեր, պարզաբանող հարցեր: 

Բաց հարցերի նպատակն է ստանալ համակողմանիորեն ծավալուն 
պատասխան: Սրանք այնպիսի հարցեր են, որ չի կարելի միանգամայն «այո» 
կամ «ոչ» պատասխանել, պատասխանում պետք է բացատրություն տալ: 
Աուդիտորը պետք է փորձի կիրառել բաց հարցերը առավելագույնս: Միշտ 
պետք է հիշել աուդիտորի վեց օգնականների մասին՝ ինչու՞, որտե՞ղ, ե՞րբ, 
ո՞վ, ի՞նչ, ինչպե՞ս: 

                                                             
1 Соколова Е.В. ''Психологические основы и аспекты организации и проведения 
эффективного аудита СМК'', Менеджмент Вооружение Качество 1(51)’2017 
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Փակ և ուղղակի հարցեր: Փակ հարցերը նրանք են, որոնց միան-
գամայն պատասխանում են «այո» կամ «ոչ»: Ուղղակի հարցերը ենթադրում 
են պատասխանի ստացում մի քանի բառերի տեսքով: Նրանք կարող են 
օգնել վերացնել բաց հարցերի թերությունները: Ուղղակի հարցերը կարելի է 
օգտագործել կոնկրետ տեղեկությունների հավաքման, զրույցում որոշակի 
թեմայի ներմուծման կամ թյուրիմացության վերացման համար: 

Պարզաբանող հարցերը ծառայում են լրիվ տեղեկության ստացման 
համար, օգնում են խուսափել թյուրիմացություններից, պարզաբանում են 
օգտագործվող բառերը և տրվող հարցերը: Պարզաբանող հարցերը չափա-
զանց օգտակար են աուդիտի իրականացման ժամանակ, քանի որ նրանց 
օգնությամբ աուդիտորը ստանում է գործընթացի համակողմանի պատկերը:  

Աուդիտորի և ստուգվող կազմակերպության աշխատակիցների շփումը 
կարևորվում է աուդիտորական ապացույցներ ձեռք բերելու փուլում: Աուդի-
տորական ապացույցներն աուդիտի ընթացքում աուդիտորի հավաքագրած 
տեղեկատվական տվյալներն են, որոնց հիման վրա նա կարծիք է արտա-
հայտում պատվիրատու կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվություն-
ների արժանահավատության վերաբերյալ: Աուդիտորական ապացույցների 
բավականաչափությունն ու համապատասխանությունը փոխկապակցված են: 
Բավականաչափությունը վերաբերում է աուդիտորական ապացույցների 
քանակական բնութագրին:  

Համապատասխանությունը աուդիտորական ապացույցների որակա-
կան բնութագիրն է, այսինքն, դրանց համապատասխանությունն ու վստա-
հելիությունը՝ հիմնավորելու համար այն եզրահանգումները, որոնց վրա հիմ-
նըված է աուդիտորի եզրակացությունը: Ողջամիտ երաշխիք ձեռքբերելու 
համար աուդիտորը պետք է ունենա բավականաչափ ու համապատասխան 
աուդիտորական ապացույցներ` կրճատելու համար աուդիտորական ռիսկը 
մինչև ընդունելի ցածր մակարդակը, ինչն աուդիտորին ողջամիտ եզրահան-
գումներ անելու հնարավորություն կտա, որոնք հիմք կծառայեն աուդիտորի 
եզրակացության համար: Հիմնական սկզբունքները, որոնց պետք է ենթար-
կըվի աուդիտորը, ԱՀՄՍԽ-ի վարքագրքի համաձայն հետևյալն են՝ ազնվու-
թյուն, օբյեկտիվություն, մասնագիտական իրազեկություն և պատշաճ վերա-
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բերմունք, գաղտնիություն, և մասնագիտական վարքագիծ1: Մասնագիտա-
կան դատողությունը կարևոր նշանակություն ունի աուդիտը պատշաճ ձևով 
իրականացնելու համար: Դա բացատրվում է նրանով, որ վարքագծին համա-
պատասխան պահանջների և ԱՄՍ-ների պարզաբանումը, ինչպես նաև աու-
դիտի ընթացքում պահանջվող իրազեկ որոշումները չեն կարող կատարվել, 
եթե գործին վերաբերող փաստերի ու հանգամանքների նկատմամբ չկիրառ-
վեն համապատասխան գիտելիքներն ու փորձառությունը: Աուդիտորական 
ապացույցի ձեռքբերման ընթացակարգերից են զննումը, դիտելը, արտաքին 
հաստատումները, վերահաշվարկը, վերակատարումը, վերլուծական ընթա-
ցակարգերը, հարցումը2: 

Զննումը ներառում է գրանցումների կամ փաստաթղթերի, լինեն դը-
րանք ներքին կամ արտաքին, թղթային կամ էլեկտրոնային կամ այլ կրիչի 
տեսքով, ստուգումը, կամ որևէ ակտիվի ֆիզիկական վիճակի ստուգումը: 
Քանի որ զննման ժամանակ աուդիտորն առնչվում է փաստաթղթերի հետ, 
ապա այս ընթացակարգի դեպքում մարդկանց հետ շփումը նվազագույնն է: 

Դիտելն այլ անձանց կողմից իրականացվող գործընթացներին կամ ըն-
թացակարգերին հետևելն է: Դիտման ժամանակ աուդիտորն ուղղակի շըփ-
ման մեջ է մտնում ստուգվող կազմակերպության աշխատակիցների հետ: Այս 
դեպքում աուդիտորը կարող է օգտագործել տեսողական կոնտակտը և 
մարմնի լեզուն: Դիտման ժամանակ աուդիտորը շփվում է աշխատակիցների 
հետ և կարող է օգտվել հոգեբանական որոշակի «գործիքներից»: 

Արտաքին հաստատումն աուդիտորական ապացույց է, որը ձեռք է 
բերվում աուդիտորի կողմից՝ աուդիտորին երրորդ անձի կողմից (հաստա-
տող կողմ) գրավոր պատասխանի միջոցով: Այս ընթացակարգի դեպքում 
աուդիտորն օգտագործում է բաց, փակ, ուղղակի և պարզաբանող հարցեր: 

Վերահաշվարկի և վերակատարման ժամանակ աուդիտորն ուղղակի 
առնչվում է ֆինանսական փաստաթղթերի հետ: Այս ընթացակարգում բացա-
կայում է ուղղակի շփումը կազմակերպության աշխատակիցների հետ: 

                                                             
1ԱՄՍ200 «Անկախ աուդիտորի ընդհանուր նպատակները և աուդիտի իրականացումը՝ 
համաձայն աուդիտի միջազգային ստանդարտների» 
2ԱՄՍ 500 «Աուդիտորական ապացույցներ» 
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Վերլուծական ընթացակարգերը բաղկացած են ֆինանսական և ոչ ֆի-
նանսական տվյալների միջև հավանական կապերի վերլուծության միջոցով 
ֆինանսական տեղեկատվության գնահատումներից: Այս ընթացակարգի  
դեպքում նույնպես շփումն աշխատակիցների հետ նվազագույնն է: 

Հարցումը ֆինանսական կամ ոչ ֆինանսական բնույթի տեղեկատվու-
թյան հայցում է` կազմակերպության ներսում կամ դրանից դուրս գտնվող ի-
րազեկ անձանցից: Հարցումը լայնորեն օգտագործվում է աուդիտի ընթաց-
քում մյուս աուդիտորական ընթացակարգերի հետ: Հարցումները կարող են 
լինել պաշտոնական գրավոր հարցումներից մինչև ոչ պաշտոնական բանա-
վոր հարցումների տիրույթում: Հարցումների պատասխանների գնահատու-
մը հարցման գործընթացի անբաժանելի մասն է հանդիսանում: 

Գրավոր հարցման ժամանակ աուդիտորը կարող է ընտրել վերը թը-
վարկված հարցերի տեսակներից որևէ մեկը: Հարցերի տեսակի ընտրությու-
նը կախված է նրանից, թե ինչ բնույթի տեղեկություն ենք ուզում ստանալ: 
Բանավոր հարցման ժամանակ աուդիտորը գործի է դնում իր հոգեբանա-
կան գիտելիքները՝ օգտագործելով «հատուկ գործիքներ»(տեսողական կոն-
տակտ, մարմնի լեզու, ոչ վերբալ լեզու): Հարցումներ իրականացնելը կարե-
վոր է, քանի որ դրա միջոցով հնարավորություն է ստեղծվում գնահատել 
կազմակերպության ներքին վերահսկողության համակարգը: Հարցումների 
պատասխանները կարող են աուդիտորին ապահովել տեղեկատվությամբ, 
որին նա նախկինում չէր տիրապետում կամ տալ հաստատող աուդիտո-
րական ապացույց: Որոշ դեպքերում, հարցումների պատասխանները աու-
դիտորին հիմք են ապահովում աուդիտորական ընթացակարգերը ձևափո-
խելու կամ լրացուցիչ աուդիտորական ընթացակարգեր կատարելու համար: 

Թեև հարցման միջոցով ձեռք բերված ապացույցի հաստատումը հա-
ճախ ունի հատուկ կարևորություն, ղեկավարության մտադրությունների վե-
րաբերյալ հարցումների դեպքում, ղեկավարության մտադրությունները հիմ-
նավորող առկա տեղեկատվությունը կարող է սահմանափակ լինել: Որոշ 
հարցերի վերաբերյալ, աուդիտորը կարող է անհրաժեշտ համարել ձեռք 
բերել ղեկավարության կողմից ներկայացված գրավոր տեղեկատվություն և, 
որտեղ տեղին է, կառավարման օղակներում գտնվող անձանց կողմից բա-
նավոր հարցումների հաստատում: 
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Այսպիսով աուդիտորական ապացույցների ձեռք բերման ընթացակար-
գերից դիտման և բանավոր հարցման ժամանակ է, որ աուդիտորն իր մաս-
նագիտական փորձառության հետ մեկտեղ կարող է ցուցաբերել նաև հոգե-
բանական գիտելիքները: 

Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիան, համա-
ձայն Հաշվապահների միջազգային դաշնության կրթական ստանդարտների 
պահանջների, պարբերաբար կազմակերպում է շարունակական մաս-
նագիտական զարգացման դասընթացներ: Շարունակական մասնագիտա-
կան զարգացման նպատակն է գիտելիքների պրակտիկ կիրառման բնագա-
վառների զարգացման պայմաններում ՀՀԱԱ անդամից պահանջվող մաս-
նագիտական աշխատանքի բարձր ստանդարտների ապահովման համար 
անհրաժեշտ գիտելիքների նորացումը: Հայաստանի հաշվապահների և 
աուդիտորների ասոցիացիան պահանջում է, որ անդամագրվելուն հաջոր-
դող յուրաքանչյուր օրացուցային տարվա համար բոլոր լիիրավ անդամները 
տարեկան առնվազն 40 ժամ մասնակցեն շարունակական մասնագիտական 
զարգացման միջոցառումներին1: 

Նորագույն տեխնոլոգիաների դարաշրջանում՝ ցանկացած բնագավա-
ռում, առաջանցիկ տեմպերով անցում է կատարվում տեղեկատվության մը-
շակման էլեկտրոնային եղանակի։ Եվ կամաց-կամաց «մարդ-մարդ» շփումը 
փոխարինվում է «մարդ-համակարգիչ» շփման։ Սակայն ինչքան էլ ամեն ինչ 
մեքենայացվի, պետք է ուշադրություն դարձնել նաև մարդկային շփմանը։ 

Աուդիտի իրականացման ժամանակ չեն ծանոթանում համակարգչի 
հետ և նրանից ուզում անհրաժեշտ տեղեկատվությունը։ Նախ և առաջ ծա-
նոթանում են կազմակերպության ղեկավարության հետ, նրա գործունեու-
թյանը, հետո՝ կազմում աուդիտի պլանը և ծրագիրը, որով պետք է առաջ-
նորդվել և անցկացնել աուդիտը։ 

Ճիշտ է ժամանակակից աշխարհում ամեն ինչ գնում է թվայնացման և 
աուդիտի ոլորտն էլ բացառություն չէ։ Կան համապատասխան ծրագրեր, որի 
օգնությամբ աուդիտն իրականացնելն ավելի է հեշտացել։ Հավաքված 
համապատասխան տեղեկատվությունը մուտքագրում են ծրագրի մեջ և մի 
քանի րոպե անց արդյունքները պարզ է դառնում։ Այլևս երկար ժամանակ 

                                                             
1http://www.aaaa.am/am/subcats/51/ 
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պետք չէ ձեռքով հաշվել թե օրինակ  աուդիտորական ռիսկն ինչքան է 
ստացվել։ Հասկանալու համար կազմակերպության ներքին վերահսկողու-
թյան համակարգն ինչ վիճակում  է գտնվում՝ պետք չէ ծանոթանալ տնօ-
րենի, փոխտնօրենի կամ գլխավոր հաշվապահի համակարգիչների հետ։ Այլ 
պարզ մարդկային շփման միջոցով է բացահայտվում կազմակերպության 
կառավարման օղակների միջև շրջանառվող տեղեկատվության հավաս-
տիությունը։ Ինչքան էլ ժամանակակից աշխարհը թվայնացվի, փաստն այն է, 
որ տեղեկատվությունը նախ և առաջ մշակում է մարդը, ով էլ հաջորդ փու-լում 
այն ներմուծում է համապատասխան ծրագիր և ստանում վերջնար-դյունքը։ 

«Մարդ-մարդ» շփման մեջ կարևոր է ունենալ որոշակի հոգեբանական 
գիտելիքներ։ Հոգեբանական գիտելիքները մեզ հետ են ամբողջ կյանքի ըն-
թացքում։ Մի մասը ստանում ենք ծնողներից՝ դաստիարակության միջոցով, 
հետո մանկապարտեզում, դպրոցում։ Միջին մասնագիտական կամ բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատությունում սովորելիս արդեն ստանում ենք 
մեր մասնագիտությանը հատուկ հոգեբանական գիտելիքներ։ Եվ վերջա-պես 
աշխատանքի ընդունվելիս ու նոր միջավայրում ինտեգրվելիս արդեն 
դրսևորվում են համապատասխան հոգեբանական գիտելիքները։ Կարելի է 
նաև մի փոքր ինքնակրթությամբ զբաղվել և ավելի խորացնել գիտելիքները 
հոգեբանության մեջ։ Հատկապես աուդիտորի համար շատ է կարևորվում 
անձի հոգեբանության իմացությունը։ Ճիշտ է  նա իրեն անհրաժեշտ տե-
ղեկատվությունը ստանում է համապատասխան փաստաթղթերից, սակայն 
գալիս է մի պահ, երբ անհրաժեշտ է զրուցել համապատասխան աշխատակ-
ցի հետ և նրանից ստանալ տեղեկատվություն։ Այստեղ է, որ աուդիտորն 
տիրապետելով համապատասխան հոգեբանական գիտելիքների կարող է 
իրեն հուզող հարցերի պատասխանը ստանալ տվյալ աշխատակցից։ 

Մեր կարծիքով շարունակական մասնագիտական զարգացման միջո-
ցառումների շրջանակներում նպատակահարմար կլինի ուսումնասիրել հո-
գեբանության առանձին բնագավառը՝ անձի հոգեբանությունը: Աուդիտորը 
համադրելով իր մասնագիտական և հոգեբանական գիտելիքները  ապա-
գայում կկարողանա մեծ հաջողությունների հասնել շփման մեջ: Այսինքն 
ճանաչելով և հասկանալով ինքդ քեզ, կկարողանաս հասկանալ և ընդունել 
դիմացինիդ: 
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Ռիմա Մարգարյան 
Հոգեբանական մոտեցումների կիրառման նպատակահարմարությունը 
աուդիտորական ստուգումների գործընթացում 
Բանալի բառեր. աուդիտոր, ստուգվող կազմակերպություն, տեղեկություն, շփում, 
աուդիտորական ապացույց, հարցում 
 

Աուդիտորական ստուգումների գործընթացում կարևորվում է հոգեբանա-
կան մոտեցումների կիրառման նպատակահարմարությունը։ Ցանկացած 
կազմակերպությունում աուդիտ իրականացնելիս պետք է, որ ստուգվող 
կազմակերպության աշխատակիցները և աուդիտորական թիմը հոգեբանո-
րեն տրամադրվեն: Աուդիտորն ընտրելով աուդիտորական ապացույցի 
ձեռքբերման ընթացակարգերից որևէ մեկը, պետք է այն համադրի համա-
պատասխան հոգեբանական «գործիքներով»:Այս գործիքի ճիշտ ընտրու-
թյունից է կախված, թե ինչպիսին կլինի հետագայում տրվող աուդիտորա-
կան եզրակացությունը: 
 
Римма Маргарян 
Целесообразность применения психологических подходов в процессе 
аудиторских проверок 
Ключевые слова: аудитор, проверяемая организация, информация, общения, аудиторское 
доказательство, опрос 
 В процессе аудиторских проверок  важно целесообразность применения психо-
логических подходов. В любой организации при осуществлении аудита следует, 
чтобы сотрудники проверяемой  организации и аудиторская  команда психо-
логически были готовы. Аудитор выбрав какую-то  процедуру приобретения 
аудиторскиx доказательств, должен это  синтезировать соответствующими пси-
хологическими ''инструментами''. От правильного выбора этого инструмента за-
висит то, каким будет в дальнейшем выдаваемое аудиторские заключение. Не 
нужно ни недооценивать, ни переоценивать роль психологии в аудите. 
 Rima  Margaryan   
The purpose of application of psychological approaches in the auditing process Key words: auditor, tested organization, information, communication, audit evidence, survey 
 In the process of audits, it is important to use psychological approaches. At any orga-
nization where the audit is conducted, it is needed that the staff of the tested orga-
nization and auditing team be psychologically ready. The auditor, having chosen some 
procedure of acquiring audit evidence, should synthesize it with appropriate psycholo-
gical "tools". The correct choice of this tool depends on what will be issued in the fu-
ture audit conclusion. There is no need to underestimate or overestimate the role of 
psychology in the audit. The auditor, based on his professional experience and judgm-
ent, should be able to correctly assess the moment and use appropriate psychological 
approaches when communicating. 
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Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի դոցենտ, տ.գ. թ. 

Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի 4-րդ կուրսի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, խնայողություններ, տեխնոլոգիական 

առաջադիմություն, կապիտալ 

 
Մասաչուսեթսի տեխնոլոգիական ինստիտուտի պրոֆեսոր, Նոբելյան 

մրցանակի դափնեկիր Ռոբերտ Սոլոուն 1956 թ. մշակել է տնտեսական աճի 
հետազոտման գործոնային մոտեցման մոդել1, որը արտացոլում է խնայո-
ղությունների, կապիտալի կուտակման և տնտեսական աճի միջև կապերը: 

Տնտեսական աճի դասական  մոդելների հիմքը բազմագործոն արտա-
դրական ֆունկցիաներն են՝ մասնավորապես Կոբ-Դուգլասի արտադրական 
ֆունկցիան, որում աշխատանքի և կապիտալիառաձգականության գործա-
կիցների գումարը հավասար է մեկի2: Նշանակում է՝ արտադրական ֆունկ-
ցիաներն ունեն կայուն հատույցմասշտաբից, թույլ են տալիս գործոնների 
փոխադարձ փոխարինելիություն և նկարագրում են տնտեսականաճը երկա-
րատև ժամանակաշրջանում: Դասական մոդելներում գործում է ինքնակար-
գավորման այնպիսի մեխանիզմ, որի արդյունքում, երբտնտեսությունը շեղ-
վում է հավասարակշռության վիճակից, սկսում են գործելուժեր, որոնք տա-
նում են երկարաժամկետ հավասարակշռության հաստատման:  

Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելը հնարավորություն է տալիս վերլու-
ծելու տնտեսության կրած փոփոխությունները ժամանակի ընթացքում: Դի-
նամիկ վերլուծության միջոցով հնարավոր է պարզել, թե կապիտալի կուտա-
կումը, բնակչության աճը և տեխնոլոգիական առաջադիմությունը ինչպես են 
ազդում տնտեսական աճի վրա: Մոդելը բացահայտում է, թե ինչու է մի եր-
կրում կենսամակարդակը բարձր, մյուսում՝ ցածր: Մոդելով գնահատում են 
տնտեսական քաղաքականութան ազդեցությունը կենսամակարդակի վրա: 
Մոդելում օգտագործվել են հետևյալ նախապայմանները՝ կատարյալ մրցակ-

                                                             
1Solow, Robert M. "A contribution to the theory of economic growth." The quarterly journal of 
economics 70.1 (1956): 65-94. 2Cobb, C. Douglas. P. “A Theory of Production” American Economic Review (1928): 139-165 
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ցություն, գների ճկունություն, լրիվ զբաղվածություն, ռեսուրսների փոխա-
դարձ փոխարինելիություն, կայունհատույց մասշտաբից, կապիտալի նվազող 
սահմանային արտադրողականություն,դուրսգրման կայուն նորմ, ներդրումա-
յին լագի բացակայություն: Սոլոուի մոդելում արտադրական ֆունկցիայի բո-
լոր փոփոխականները արտահայտված են աշխատողների թվի մեծության 
հարաբերությամբ:  

= ( )(1), 
Որտեղ՝ -ը արտադրանքի թողարկումն է մեկ աշխատողի հաշվով կամ 

աշխատանքի արտադրողականությունը, -ն՝ կապիտալը մեկ աշխատողի 
հաշվով կամ աշխատողների կապիտալազինվածությունը: Սոլոուի մոդելում 
ապրանքների նկատմամբ պահանջարկը ներկայացվում է մեկ աշխատողի 
հաշվով սպառման և մեկ աշխատողի հաշվով ներդրումների միջոցով. 

= +           (2) 
Սոլոուի մոդելը ենթադրում է, որ սպառման ֆունկցիան ընդունում է 

հետևյալ տեսքը․ 
= (1 − )       (3), որտեղ՝ s- խնայողության նորմն է: 

Այս ֆունկցիան նշանակում է, որ ամեն տարի ստեղծված արդյունքի  1-s 
մասը սպառվում է, իսկ s մասը՝ խնայվում:  

=               (4): 
Հավասարումը ցույց է տալիս, որ ներդրումները հավասար են խնայո-

ղություններին, համամասնական են եկամտին, աճում են խնայողություննե-րի 
աճին զուգընթաց՝ ապահովելով կապիտալ պաշարի աճ: 

Կապիտալը ենթարկվում է ֆիզիկական և բարոյական մաշվածության  և 
կապիտալ պաշարի աճի դեպքում ավելի շատ ամորտիզացիոն հատկա-
ցումներ են կատարվում: Հետևաբար եթե ներդրումները բերում են կապի-
տալ պաշարի աճին, ապա ամորտիզացիան կրճատում է ներդրումները: Են-
թադրենք ամեն տարի կապիտալը որոշակի δ մասը շարքից դուրս է գալիս: 
Կապիտալ պաշարի փոփոխությունը հավասար է կատարված ներդրումների 
և շարքից դուրս եկած կապիտալի տարբերությանը․ 

∆ = ( ) −    (5): 

Սոլոուի մոդելում հաշվի է առնվում նաև բնակչության աճը: Քանի որ 
մոդելում արտադրանքի և կապիտալի քանակությունները հարաբերած է աշ-
խատողների թվաքանակի վրա, հետևաբար վերջինիս աճը կհանգեցնի մեկ 
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աշխատողի հաշվով արտադրանքի արդյունավետության և կապիտալազին-
վածության նվազման արտադրանքի և կապիտալի քանակության անփոփոխ 
լինելու պայմաններում: Այսպիսով կապիտալազինվածության մակարդակը 
նվազում է ոչ միայն ամորտիզացիայի δ տեմպով, այլ նաև բնակչության աճի 
n տեմպով: Հետևաբար կապիտալի պաշարի փոփոխության բանաձևը կու-
նենա հետևյալ տեսքը․ ∆ = ( ) − ( + )      (6) 

Սոլոուի մոդելից ենթադրվում է, որ բնակչության աճի ավելի բարձր 
տեմպեր ունեցող երկրները ունեն կապիտալազինվածության ավելի փոքր 
կայուն մակարդակ, հետևաբար՝ մեկ շնչի հաշվով ավելի ցածր եկամուտներ: 
Մոդելում դիտարկված է աշխատախնայող տեխնոլոգիական առաջադիմու-
թյունը: Ենթադրվում է, որ տեխնոլոգիական առաջընթացի արդյունքում աշ-
խատանքի արդյունավետությունն աճում է g տեմպով: Սոլոուի մոդելում ար-
տադրական ֆունկցիան հաշվարկված է մեկ աշխատողի հաշվով, ուստի աշ-
խատանքի արտադրողականության աճը կունենա նույն ազդեցությունը, ինչ 
աշխատողների թվաքանակի աճը: Հետևաբար՝ 

∆ = ( ) − ( + + )    (7) 
Տեխնոլոգիական առաջադիմության մակարդակը մոդելում ներառելը 

տարեցտարի աճող կենսամակարդակի աղբյուրները բացատրելու հնարա-
վորություն է ընձեռել: Մյուս կողմից, հնարավոր է բացատրել երկրների միջև 
կենսամակարդակների տարբերությունները: Փաստորեն, միայն տեխնոլո-
գիական առաջընթացն է բացատրում կենսամակարդակի անընդմեջ աճը:  

Գ․Մենքյուն, Դ․Ռոմերը և Դ․Վեյլը 1992 թվականին հրատարեկեցին ի-
րենց “A contribution to the empirics of economic growth” հոդվածը1, որը 
նվիրված էր Սոլոուի տետեսական աճի մոդելի էմպիրիկ կիրառությանը: Սո-
լոուի մոդելի հիման վրա իրականացված էմպիրիկ հետազոտությունների 
շարքում այն ամենահաջողվածներից է: Սա է պատճառը, որ մեր կողմից կի-
րառվել է MRW2 հոդվածում կիրառված մեթոդաբանությունը: MRW հոդվա-
ծում նրանք ապացուցում են, որ Սոլոուն ճիշտ էր կանխատեսել խնայողու-
թյունների և բնակչության աճի ազդեցությունը ընդհանուր արտադրության 
վրա: Սակայն նրանք նշում են, որ Սոլոուն սխալվել էր ազդեցության չափի 

                                                             
1Mankiw, N. Gregory, David Romer, and David N. Weil. "A contribution to the empirics of 
economic growth." The quarterly journal of economics 107.2 (1992): 407-437. 
2Պայմանականորեն Մենքյուի, Ռոմերի և Վեյլի “ A contrinution to the empirics of 
economic growth” հոդվածը կանվանենք MRW հոդված: 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

119 
 

տեսանկյունից: Ըստ նրանց խնայողությունները և բնակչության աճը այլ ազ-
դեցություն են ունենում արտադրության մակարդակի վրա, քան Սոլոուն էր 
կանխատեսել իր մոդելում: MRW հոդվածում Սոլոուի մոդելի արտադրական 
ֆունկցիան ներկայացվում է լոգարիթմական տեսքով: Սրա նպատակը մեկ 
աշխատողի հաշվով արտադրանքի քանակության կայուն մակարդակը 
գտնելն է: 

ln = ln + + 1 − ln − 1 − ln( + + ) (8) 
Որտեղ՝ ln -ն տեխնոլոգիական առաջընթացն է լոգարիթմական ձևով 

արտահայտած gt-ն տեխնոլոգիական առաջադիմության տեմպն է բազմա-
պատկած տարիների թվով: 

MRW հոդվածում հեղինակները A-ն դիտարկում են ոչ միայն տեխնոլո-
գիական առաջընթացը, այլ նաև ռեսուրսապահովվածությունը, երկրի բնա-
կլիմայական պայմանները, առկա ինստիտուտները: Ուստի տարբեր երկըր-
ների համար այս գործակիցը ստանում է տարբեր արժեքներ: Նրանք ենթա-
դրում էին որ․ 

ln = + (9), 
Որտեղ՝ a-ն հաստատուն է բոլոր երկրների համար, իսկ ε-ն յուրաքան-

չյուր երկրին բներոշ հատուկ շեղումն է: Հետևաբար (8) հավասարում ժամա-
նակի կոնկրետ պահին ստանում է հետևյալ տեսքը․ 

  ln = + 1 − ln − 1 − ln( + + ) +           (10) 
Հոդվածում հեղինակները (10) հավասարումը ընդունում են հիմք: 

Նրանք ընդունում են, որ s-ը և n-ը կապված չեն ε-ից և հավասարումը լու-ծում  
փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով: Այս ենթադրությունը հեղինակները 
հիմնավորում են երեք փաստարկով: Առաջին՝ և Սոլոուի, և մյուս բոլոր ստան-
դարտ տնտեսագիտական մոդելներում, որտեղ խնայողությունները և բնակ-
չության աճը էնդոգեն են, իսկ գործողությունները իզոէլաստիկ, այս ենթա-
դրությունը կատարվում է: Երկրորդ՝ շատ տնտեսագետներ պնդում են, որ 
Սոլոուի մոդելը տետեսական աճը բնութագրող լավագույն մոդելը չէ էկզոգեն 
լինելնուպատճառով: Սակայն Ռոմերի կարծիքով խնայողությունները ունեն 
չափազանց մեծ ազդեցություն տնտեսական աճի վրա, իսկ Լուկասը նշում է, 
որ բնակչության աճի ցուցանիշից բացի այլ ցուցանիշ չի կարող ունենալ նույն 
ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա: Երրորդ՝ քանի որ մոդելը ոչ միայն 
հաշվարկում է գործոնների ազդեցության ուղղությունները, այլ նաև դրանց 
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ազդեցության ուժգնությունը, հետևաբար մոդելի օգնությամբ պարզել հնա-
րավոր է տնտեսական աճի վրա գործոնների ազդեցության չափը: MRW հոդ-
վածում g և δ գործակիցները բոլոր երկրների համար հաստատուն են: Հե-
ղինակները սա բացատրում են նրանով, որ g-ն առաջին հերթին կապված է 
գիտության առաջխաղացման հետ, որ որևէ առանձին երկրում այս արժեքը 
չի տարբերվում: Ռոմերը հաշվարկել էր, որ ամբողջ աշխարհում մեկ աշ-
խատողի հաշվով արտադրության քանակությունը տարեկան միջին աճում է 2 
տոկոսով և հենց սա է հիմք հանդիսացել, որ հոդվածում g-ն ընդունում է 0.02 
արժեքը բոլոր երկրների համար: Իսկ δ գործակցի հաստատուն արժեք 
ընդունելը հեղինակները բացատրում են նրանով, որ չկա որևէ հիմնավոր 
պատճառ, որպիսի δ գործակիցը փոխի իր արժեքը տարբեր երկրներում, և 
չկա որևէ հստակ վիճակագրություն այս գործակիցը հաշվարկելու համար: 
Դրա համար հեղինակները վերցրել են հիմնական կապիտալի սպառման և 
համախառն ներքին արդյունքի հարաբերությունը: Արդյունքում ստացել են 10 
տոկոս: Իսկ կապիտալի սահմանային արդյունքը ըստ նրանց 3 է: Հետևաբար 
0.1-ը հարաբերելով 3-ի և միջինացնելով այն՝ նրանք δ գործակցի արժեքը 
ստացել են 0.03: Նույն հաշվարկը Հայաստանի համար անելու համար ՀՀ 
ՎԿ-ի Հայաստանի ազգային հաշիվներ ժողովածուից վերցրել ենք համա-
խառն կապիտալի սպառում ցուցանիշը և այն հարաբերել իրական ՀՆԱ-ի 
հետ: Արդյունքում ստացել ենք 0.13: Կապիտալի սահմանային արդյունքը 
ստանալու համար ՀՀ ՎԿ-ի «Հայաստանի ազգային հաշիվներ» ժողովա-
ծուից վերցվել  է «հիմնական կապիտալի համախառն կուտակում» ցուցանիշը 
և դրա աճը հարաբերել իրական ՀՆԱ-ի աճի հետ1: Արդյունքում ստացել ենք 
2.8: Հարաբերելով այս ցուցանիշները և միջինացնելով այն կստանանք 0.05: 
Հիմք ընդունելով MRW հոդվածի մեթոդաբանությունը՝ հոդվածում g-ն  ըն-
դունվել է 0.02, իսկ δ-ն՝ 0.05 արժեքը: MRW հոդվածում n-ը վերցված է 
աշխատանքային տարիքի բնակչության աճի տեմպը, իսկ աշխատանքային 
տարիքը համարվում է 15-64 տարեկան անձիք: ՀՀ-ում աշխատունակ է 
համարում 15-75 տարեկան բնակչությունը, հետևաբար n-ի արժեքն ընդուն-
վել է 15-75 տարեկան աշխատունակ բնակչության թվաքանակի աճի տեմ-
պը: MRW հոդվածում մեկ աշխատողի հաշվով արտադրանքի քանակությունը 
(y) հաշվարկվում է իրական ՀՆԱ-ն հարաբերած աշխատանքային տարիքի 

                                                             
1ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2001-2016 
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բնակչության քանակության վրա: y-ի արժեքը հաշվարկվել է իրական ՀՆԱ-ն 
հարաբերելով 15-75 տարեկան աշխատունակ բնակչության թվաքանակին1: 
MRW հոդվածում խնայողության նորմը(s) հեղինակները ընդունել են որպես 
իրական ներդրումների, որի մեջ մտնում է նաև պետական ներդրումները, և 
իրական ՀՆԱ-ի հարաբերությունը: Մեր հետազոտության մեջ խնայողության 
նորմը հաշվարկելու համար ՀՀ ՎԿ-ի Հայաստանի ազգային հաշիվներ 
ժողովածուի «համախառն խնայողություն» ցուցանիշը հարաբերել ենք իրա-
կան ՀՆԱ-ին2: Խնայողության նորմը (s) վերցվել է համախառն խնայողու-
թյունների և իրական ՀՆԱ-ի հարաբերությունը: Հետազոտվող ժամանակա-
հատված է ընտրվել 2001-2016 թվականները3 և (10) հավասարումը լուծվել է 
փոքրագույն քառակուսիների մեթոդով:  

Աղյուսակ 1.Սոլոուի մոդելի էմպիրիկ գնահատումների արդյունքները 

Հետազոտվողժամանակահատվածը 2001-2016 
  Արդյունքներ Ստանդարտշեղում t-Statistic 

Constant 3.54 0.52 3.58 

ln(s) 0.46 0.13 -8.79 

ln(n+g+δ) -1.58 0.17 6.79 

R² 0.87 0.16 - 
 

Էմպիրիկ հետազոտության արդյունքները ևս մեկ անգամ ապացուցում 
են, որ Սոլոուն ճիշտ էր կանխատեսել խնայողությունների, բնակչության ա-
ճի, տեխնոլոգիական առաջընթացի և կապիտալի դուրս գրման ազդեցու-
թյան ուղղությունները արտադրության ծավալների վրա: Էմպիրիկ հետազո-
տության արդյունքներից ակնհայտ է, որ խնայողության նորմի աճը դրական 
է ազդում թողարկման վրա: Խնայողության նորմի մեկ տոկոսային կետով 
աճը հանգեցնում է արտադրության ծավալների 0.46 տոկոսյաին կետով աճի, 
իսկ բնակչության աճը, տեխնոլոգիական առաջադիմությունը և կապիտալի 
մաշվածքը բացասական են ազդում արտադրության ծավալների վրա: Եթե 
բնակչության աճը, տեխնոլոգիական առաջադիմության տեմպը և կապիտալի 

                                                             
1ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտե, Տարեգիրք 2001-2016 
2ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2001-2016 
3Հետազոտության ավելի մեծ ժամանակահատված չի ընտրվել այս հետազոտու-թյան 
մեջ, քանի որ Հայաստանի համար չկա համապատասխան վիճակագրություն 
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դուրս գրման նորմը միասին վերցրած աճում են մեկ տոկոսային կետով, ա-
պա արտադրության ծավալը կրճատվում է 1.58 կետով: Կարևոր է բացահայ-
տել, թե արդյոք Հայաստանի տնտեսությունում կապիտալազինվածությունը 
գտնվում է կայուն վիճակում:  

Աղյուսակ 21
․Կապիտալ պաշարի փոփոխությունները ՀՀ-ում 2001-2016 թթ 

y s n+g+δ s*y (n+g+δ)*y ∆k 
2001 624 0.03 -0.128 18.72 -79.9 98.6 
2002 693 0.08 0.068 55.44 47.1 8.3 
2003 776 0.14 0.068 108.64 52.8 55.9 
2004 881 0.16 0.067 140.96 59.0 81.9 
2005 1045 0.2 0.071 209 74.2 134.8 
2006 1198 0.24 0.069 287.52 82.7 204.9 
2007 1392 0.27 0.074 375.84 103.0 272.8 
2008 1532 0.34 0.063 520.88 96.5 424.4 
2009 1372 0.18 0.065 246.96 89.2 157.8 
2010 1429 0.16 0.057 228.64 81.5 147.2 
2011 1766 0.17 -0.038 300.22 -67.1 367.3 
2012 1973 0.12 0.051 236.76 100.6 136.1 
2013 2166 0.14 0.041 303.24 88.8 214.4 
2014 2343 0.14 0.041 328.02 96.1 232.0 
2015 2508 0.19 0.036 476.52 90.3 386.2 
2016 2574 0.17 0.038 437.58 97.8 339.8 

 

Աղյուսակի տվյալները փաստում են, որ կապիտալազինվածությունը 
կայուն մակարդակից շեղված է: Կապիտալի կայուն վիճակին ամենամոտը 
եղել է 2002 թ., իսկ դրանից հետո կապիտալը հեռու է եղել կայուն վիճակից և 
ինչքան մեծացել է իրական ՀՆԱ-ն, այնքան մեծացել է տարբերությունը: 
Քանի որ կապիտալի փոփոխությունը դրական մեծություն է, հետևում է ներ-
գրաված կապիտալի ծավալը գերազանցում է դուրս գրվող կապիտալի քա-
նակությանը: Այսպիսով Հայաստանի տնտեսությունը մեծ ներուժունի կապի-
տալի ներգրավման համար: Հետևաբար ՀՀ կառավարությունը և Կենտրո-
նական բանկը պետք է անեն քայլեր խնայողության չափերը երկրում մե-
ծացնելու համար: Պետական մարմիները խնայողության չափերը մեծացնե-

                                                             
1ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտե, Հայաստանի ազգային հաշիվներ 2001-2016 
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լու համար պետք է ստեղծեն ավելի լավ պայմանները, որը ենթադրում է կա-
պիտալը ավելի եկամտաբեր դարձնել: Կենտրոնական բանկի գործառույթ-
ների տիրույթում է գտնվում առևտրային բանկերի կողմից ներգրավվող 
միջոցների տոկոսադրույքները և պետական պարտատոմսերի եկամտաբե-
րությունը: Գրաֆիկ 1-ում ներկայացված է 2001-2016թթ. առևտրային բանկե-
րի՝ դրամով և արտարժութով ներգրավված միջոցների տոկոսադրույքների 
շարժընթացը, իսկ գրաֆիկ 2-ում՝ միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պար-
տատոմսերի եկամտաբերությունը 2005-2016 թվականներին․ 

 

Գրաֆիկ 11
․ՀՀ-ում առևտրային բանկերի՝ դրամով և արտարժույթով 

ներգրաված միջոցների տոկոսադրույքների շարժընթացը 2001-2016 թթ. 
 
Կենտրոնական բանկի վարած քաղաքականությունը ուղղված է խնա-

յողության նորմի բարձրացմանը:ՀՀ կառավարությունը նույնպես մեծապես 
ազդում է երկրում խնայողության նորմի ձևավորման վրա: Եկամտահարկով 
հարկելով կապիտալից ստացված եկամուտները կառավարությունը հնարա-
վորություն ունի ազդելու կապիտալի եկամտաբերության վրա: 2018 թվակա-
նի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած հարկային օրենսգրքով սահմանված էր 
մինչև 150000 դրամ եկամուտը հարկել 23 տոկոսով, 15000 դրամից մինչև 
2000000 դրամ եկամուտը՝ 28 տոկոս, իսկ 2000000 դրամից ավել եկամու-
տը` 36 տոկոսով2: 

                                                             
1ՀՀ Կետրոնական բանկ, Առևտրային բանկերի կողմից ներգրավված ավանդների 
տոկոսադրույքների վերաբերյալ վիճակագրություն 2001-2016: 
2ՀՀ Հարկային օրենսգիրք ընդունված 2016 թվականի հոկտեմբերի 4-ին 
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Գրաֆիկ 21
․ՀՀ-ում միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պարտատոմսերի 

եկամտաբերությունը 2005-2016 թթ․ 
 

 «ՀՀ հարկային օրենսգրում փոփոխություններ և լրացումներ կատա-
րելու մասին» օրենքի նախագծով սահմանվում է, որ 2020 թվականի հուն-
վարի 1-ից եկամտի ցանկացած չափի դեպքում այն հարկել 23 տոկոս դրույ-
քաչափով և մինչև 2023 թվական տոկոսադրույքը դարձնել 20 տոկոս: Այս 
փոփոխությունները մեծապես նպաստում են կապիտալի եկամտաբերու-թյան 
և երկրում խնայողության նորմի մեծացմանը: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Առաջնային շուկայում պետական պարտատոմսերի 
եկամտաբերության վերաբերյալ վիճակագրություն 2001-2016 

5.84 6.53 7.13 8.01
10.47

13.53
14.08 13.97 14.83

9.6

14.05 14.34
9.24 8.82 7.99

10.52
12.88

15.92 15.97 15.39 16.35

10.99

16.01 16.33

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Միջնաժամկետ ավանդների եկամտաբերություն
Երկարաժամկետ ավանդների եկամտաբերություն

Գրաֆիկ 21

                                        
1ՀՀ Կենտրոնական բանկ, Առաջնային շուկայում պետական պարտատոմսերի եկամտաբերութ յան 
վերաբերյալ վիճակագրութ յուն 2001-2016 
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Գայանե ԱՎԱԳՅԱՆ, Ալիկ ԹՈՐՈՍՅԱՆ 
Սոլոուի մոդելի էմպիրիկ կիրառությունը ՀՀ տնտեսության համար 
Բանալի բառեր․ Տնտեսական աճ, խնայողություններ, տեխնոլոգիական 
առաջադիմություն, կապիտալ 
 

Հոդվածում մատնաշվել են Սոլոուի մոդելի՝ տնտեսական աճի վերլուծու-թյան 
հնարավորությունները, սահմանափակումները, իրականացվել է ՀՀ տնտե-
սական աճի վերլուծություն Ռոբերտ Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելի էմ-
պիրիկ կիրառմամբ: Սոլոուի մոդելի վրա հիմնված Մենքյուի, Ռոմերի և Վեյլի 
իրականացված էմպիրիկ հետազոտությունը նման հետազոտությունների 
շարքում հաջողվածներից է, ուստի կիրառվել է նրանց կողմից առաջարկ-
ված մեթոդաբանությունը: Բացահայտվել և գնահատվել են մեկ շնչի հաշվով 
թողարկման ծավալների վրա խնայողության նորմի, բնակչության աճի, տեխ-
նոլոգիական առաջադիմության և կապիտալի դուրս գրման ազդեցության 
ուղղությունները և չափերը: Մեկնաբանվել է ՀՀ-ում կապիտալազինվածու-
թյան կայուն մակարդակի ձևավորման մեխանիզմը:  
 Гаяне АВАГЯН, Алик ТОРОСЯН 
Эмпирическое применение модели Солоу для экономики Армении 
Ключевые слова: экономический рост, сбережения, технический прогресс, капитал 
 В статье излагаются возможности и ограничения модели Солоу для анализа эко-
номического роста, анализируется экономический рост Республики Армении с 
использованием эмпирического применения модели экономического роста Ро-
берта Солоу. Эмпирическое исследование  Мэнкью, Ромера и Вейла, основанное 
на модели Солоу, является одним из успешных, поэтому была применена пред-
ложенная ими методология. Выявлены и оценены направления и влияние сбере-
жений, роста населения, технического прогресса и оттока капитала на выпуск 
продукции на душу населения. Изучен и представлен механизм формирования 
устойчивого уровня капиталовооруженности в Армении. Сфера действий, пред-
принятых государственными органами в этой области, также была уточнена.  
 Gayane AVAGYAN, Alik TOROSYAN 
The empirical application of the Solow model for the economy RA 
Key words: Economic growth, savings, technological progress, capital 
 The article outlines the opportunities and limitations of the Solow model for economic 
growth analysis. The economic growth of RA using empirical economic growth model 
of Robert Solow is analised in the following article. The empirical research based on the 
Solow model of Mankiw, Romer and Weil is one of the successes of such studies, so the 
methodology proposed by them has been applied.The directions and sizes of impact of 
rate of savings, population growth, technological advancement and capital depreciation 
on GDP per capita are evaluated.  The formation mechanism of   steady  level of capital-
labor ration RA are obsearved. The clarification of the scope of actions taken by state 
bodies in this regard was highlighted as well. 
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5G-Ի ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ. 
ԱՊԱՀՈՎԱԳՐԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍԵԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

Գրիգոր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ մագիստրանտ 

 
Բանալի բառեր. ապահովագրություն, 5G, խելացի ենթակառուցվածքներ, IoT 

սարքավորումներ 

 
5-րդ սերնդի անլար հաղորդակցությունը (Fifth Generation Wireless) 

բջջային ցանցի վերջին արդիականացումն է։ Այն խոստանում է փոխել աշ-
խարհում կատարվող գրեթե ամեն բան, ազդել համաշխարհային տնտե-
սության վրա, փոխել մարդկանց կենսակերպը։ Այս բոլոր փոփոխություննե-
րը պատրաստվում են նշանակալիորեն անդրադառնալ նաև ֆինանսական և 
ապահովագրական շուկայի վրա։ Մինչ տարբեր բնագավառների կազ-
մակերպություններ փորձում են պատրաստվել 5G-ի ներդրմանը և ազդեցու-
թյունների շտկմանը, թվային տեխնոլոգիաների հենքի վրա եկամուտների 
ընդլայնմանը, որոշ ապահովագրական ընկերություններ դեռևս չեն կարո-
ղանում ապահովել հաճախորդներին բազային թվային ծառայություններով։ 

Կան շատ հարցեր կապված 5G ծառայությունների հետ՝ ինչ է 5G-ն, 
ինչքան արագ է, երբ կգործարկվի, և ամենակարևոր հարցը, որ հետաքըր-
քրում է մեզ՝ ինչպես մենք պետք է այն օգտագործենք։ Ամենագլխավոր 
փաստը վերաբերում է համաշխարհային տնտեսության ուժեղացմանը։ Մի-
ջազգային IHS Markit and Research Group-ը նշում է, որ մինչև 2035թ․ 5G-ն 
ամբողջ աշխարհում կստեղծի 22 միլիոն նոր աշխատատեղ, կգեներացնի 3․5 
տրիլիոն դոլար ուղղակի տնտեսական ակտիվացման արդյունքում և կը-
նպաստի համաշխարհային ՀՆԱ-ի կայուն աճին1։ Ըստ որոշ տվյալների՝ 
2020-2035թթ․ 5G-ի ներդրումը համաշխարհային ՀՆԱ-ի մեջ հավասար 
կլինի Հնդկաստանի տնտեսության ծավալին։ 

5-րդ սերնդի անլար հաղորդակցությունը հնարավորություն կտա իրա-
կանացնել տվյալների փոխանակում 3 անգամ ավելի արագ, քան իրեն նա-
խորդող 4-րդ սերնդի կապը։ Կան տարբեր կարծիքներ կապված արագու-
թյան հետ․ որոշները նշում են, որ այն կլինի 10 անգամ ավելի արագ, մյուս-

                                                             
1 The Innovator, Innovator.news 
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ները կարծում են՝ նույնիսկ էլ ավելի արագ1։ Ավելի կոնկրետ՝ այդ ամենը 
կապված է տեղանքից և կապի օպերատորների կատարած աշխատանքի 
որակից, սակայն մի բան պարզ է՝ այն ապահովելու է մեծ թռիչք։ 

Իսկ ինչպես մենք պետք է օգտվենք 5G-ի առավելություններից, այն 
դեպքում, երբ բավարարված ենք 4G կապի ընձեռած հնարավորություննե-
րից։ Այն ավելին է, քան պարզապես բջջային կապը։ Հասարակ օգտատե-
րերը կարող են նկատել դրա առավելությունները պարզապես ներբեռնում-
ներից և հեռարձակումներից, մինչդեռ այն պատրաստվում է փոխել աշխար-
հը կառավարման տեսանկյունից։ Ծանրաբեռնված, հզոր համակարգիչնե-րը, 
որոնց մեջ առկա տեղեկատվության փոխանցումը շատ դժվարին է մեր օրե-
րում, 5G-ի շնորհիվ այդ տեղեկատվության փոխանցումը կլինի շատ ավելի 
արագ, քան կարող ենք պատկերացնել։ 

5G նորագույն տեխնոլոգիան կարող է արդյունավետ դարձնել ինտեր-
նետային տիրույթը։ Այժմ մեր սմարթֆոնները կարող են կառավարել սար-
քավորումներ, մինչդեռ ապագայում սպասվում է, որ սարքավորումները ար-
դեն միմյանց միջև տեղեկատվություն կփոխանցեն, տեղեկատվության 
ստացումը և օգտագործումը շատ ավելի արագ կստացվի և արդյունավետ։ 
Նույն մոտեցմամբ ապահովագրական իրադրությունը կարող է վերահսկվել 
արդեն իսկ սարքավորումների կողմից, սարքավորումները կդառնան էլ ա-
վելի ՛՛խելացի՛՛, կզգուշացնեն տիրոջը հավանական դեպք առաջանալու մա-
սին, իսկ պատահար տեղի ունենալու հավանականությունը համեմատաբար 
կնվազի։ Տնտեսության բոլոր բնագավառները կներառվեն 5G տիրույթում՝ 
առողջապահություն, արդյունաբերություն, փրկարար ծառայություն և այլն։ 
Այն նախագծված է այնպես, որ թվային հաղորդակցությունը չլինի նախկինի 
պես, այլ նրա օգտագործմամբ մեծ քայլ կատարենք առաջ` Համաշխարհա-
յին Տնտեսական Ֆորումին նշել է Դոն Ռոսենբերգը2։ Նրա պնդմամբ, 4G-ն 
բերեց Uber-ի և Spotify-ի ստեղծմանը, տեսնենք՝ իր հետ ինչ կբերի 5G-ն։ 

5G-ն կազդի նաև արդյունաբերության վրա։ Լայն տարածում կստա-նան 
ինքնագնաց մեքենաները, քանի որ նրանք կկարողանան փոխակերպ-վել 
իրական ժամանակի մեջ, դրոնները կկարողանան շատ ավելի հեռու թռչել, 

                                                             
1 Techopedia.com  
2 Համաշխարհային տնտեսական ֆորում, ՛՛Ինչպես 5G-ն կփոխի աշխարհը՛՛, 2018,  
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ապահովել ավելի լավ հետադարձ կապ։ Արդյունաբերական ձեռնար-
կություններն անցում կկատարեն խելացի ձեռնարկությունների և կօգտա-
գործեն արհեստական ինտելեկտ։ Արդյունքում կնվազեցվի վնաս կրելու 
ռիսկը, ինչը և արտադրական գործունեության հիմնական նպատակներից է։ 

Ինչ վերաբերում է ապահովագրական ընկերությունների և նոր սերնդի 
անլար հաղորդակցության միջև կապին, կարող ենք նշել, որ, կապված ա-
պահովագրական ընկերությունների երկարաժամկետ պլանավորման հետ, 
նոր սերնդի հաղորդակցության ներդրումը կանխատեսվում է շատ ավելի 
շուտ, և ընկերությունները օր առաջ պետք է կարողանան պատրաստ լինել 
փոփոխություններին։ Խելացի տրանսպորտային միջոցների արդյունավետ և 
ապահով օգտագործումը, գործարքների արագացումը և հաստատումը 
կհանգեցնեն ապահովագրական սակագների նվազեցմանը։ Կստեղծվեն 
խելացի ենթակառուցվածքներ, որոնք կհանգեցնեն ամիսներ տևող գոր-
ծարքները իրականացնել շատ ավելի կարճ ժամանակահատվածում, նույ-
նիսկ առանց տնից դուրս գալու։ Խելացի 5G ռազմավարության արդյունքում 
ապահովագրական ընկերությունները կարող են ընդարձակվել։ Եթե մեծա-
պես օգտագործվեն ընձեռած հնարավորությունները, հնարավոր կլինի շու-
կայում կատարել էական փոփոխություններ, և կունենանք արդի անլար հա-
ղորդակցույունը իր բոլոր հնարավորություններով, որոնք են՝  

1. ավելի արագ, 
2. ավելի ապահով, 
3. ավելի հուսալի, 
4. համեմատաբար էներգախնայող, 
5. հնարավոր է կապի միաժամանակյա ավելի ծավալի օգտագործում։ 

Համեմատենք 5G-ն այլ անլար հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
հետ։ Նկատում ենք, որ, ի տարբերություն նախորդ սերնդի կապի, 5G-ի ա-
ռավելություններն ակնհայտ են։ Մասնավորապես՝ լայնաշերտ բջջային ցան-
ցի արագությունը նախորդ սերնդի կապի համեմատ մոտավորապես 20 ան-
գամ ավելին է՝ 4G կապի առավելագույն արագությունը հասնում է 1 գբ/վ, ին-
չը 5G-ի պարագայում 20 գբ/վ է։ Ներկայումս աշխարհում 4G-ին կցված սար-
քավորումների ծավալի աճ է գրանցվում, և մոտ ապագայում արդեն իսկ նրա 
ընձեռած արագությունը կխաթարվի, թողունակությունը կնվազի։ 5G-ի պա-
րագայում նրան կցված սարքավորումների քանակը յուրաքանչյուր քառակու-
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սի կիլոմետրի վրա կարող է հասնել մինչև 1 միլիոնի, ինչը նախորդ սերնդի 
կապից ավել է մոտ 10 անգամ։  

Աղյուսակ 1․ 5G-ի և այլ անլար հաղորդակցության տեխնոլոգիաների 
համեմատություն 

 5G 4G(LTE-A) Wi-Fi 6 
Լայնաշերտ բջջային 
ցանցի (առավելագույն) 
արագություն 

20գբ/վ ներբեռնում և 
10 գբ/վ վերբեռնում 

1 գբ/վ ներբեռնում 
և 500 մբ/վ 
վերբեռնում 

Մոտավորապես 4․
8 գբ/վ 

Զանգվածային մեքեն. 
կցված սարքավորումնե-
րի քանակը միավոր 
տարածքում 

1 միլիոն 
սարքավորում / կմ 

100 հազ․ 
սարքավորում / կմ 

Սահմանված չէ․ 
կախված է ամեն 
սարքի թողունա-
կությունից 

Չափից շատ հուսա-
լիություն և չնչին 
ընդհատումներ 

Ցանցի ընդհատում-
ները պակաս կամ 
հավասար են 1 միլի-
վայրկյանի 99․999% 
առաքման 
հուսալիությամբ 

Ցանցի 
ընդհատումները 
կազմում են 10 
միլիվայրկյան 

Ցանցի 
ընդհատումները 
ցածր են 10 
միլիվայրկյանից 

 

Ինչ վերաբերում է հուսալիությանը և ընդհատումներին, ապա վերջին 
արդիականացման դեպքում այն, կարելի է ասել, աշխատում է գերհուսալի և 
գրեթե առանց ընդհատումների։ Այս առավելությունները մեծ ազդեցություն 
են ունենում տնտեսության այլ ոլորտների վրա նույնպես։ Մասնավորապես՝ 
ապահովագրության ոլորտում սպասվում են զգալի փոփոխություններ՝ կապ-
ված տեղեկատվության ստացման, ռիսկի մակարդակի գնահատման, ապա-
հովագրական սակագնի հաշվարկման տեսանկյունից։ 5G-ի շնորհիվ կավե-
լանան ինքնագնացները, որը կբերի ապահովագրական պատահարների 
նվազեցման, հետևաբար՝ նաև սակագնի նվազեցման։ Օգտագործելով ան-
լար հաղորդակցության վերջին արդիականացումը՝ ապահովագրական ըն-
կերությունները կարող են մեծացնել և հեշտացնել իրենց գործունեությունը։ 
Որպես օրինակ ներկայացնենք հետևյալ տեխնոլոգիաների կիրառումը`  
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1․ IoT (Internet of Things) սարքավորումները1
․Նշված կապի արագու-

թյան մեծացումը, տվյալների արագ և հուսալի փոխանակումը նպաստում է 
IoT սենսորների զանգվածային աճին: Այս դեպքում կարող ենք ենթադրել՝  

● ավելի հեշտ է կանխատեսել, մեղմացնել ապահովագրական ռիսկը և 
նույնիսկ խուսափել դրա տեղի ունենալուց, 

● հնարավոր է մշակել բոլորովին նոր առաջարկներ հաճախորդների 
համար՝ հաշվի առնելով տվյալ առավելությունները։ 

2․ Ինքնավար/ինքնագնաց մեքենաները․ 5G-ի՝ տվյալների արագ և 
հուսալի փոխանցման հնարավորությունները կարող են ավելի լավ մատու-ցել 
ինչպես ինքնագնաց տրանսպորտային միջոցների, այնպես էլ անօդա-
չուների կողմից պահանջվող զգայուն և հեռակառավարման ունակություն-
ները։ Այս հզոր հեռահաղորդակցության հնա-րավորությունները նաև մե-
ծացնում են տարբեր ինքնավար համակարգերի համագործակցությունը 
միմյանց հետ։ Հիմնական առավելությունը մոտ տարածության վրա գըտ-
նըվող բազմաթիվ խելացի համակարգերի միմյանց հետ աշխատելն է, ինչ-
պիսիք նաև տրանսպորտային միջոցներն են։ 

Ստորև ներկայացված են ապահովագրողների համար հնարավորու-
թյունները և սպառնալիքները․ 

1․ IoT սարքավորումների օգտագործումը․ ինչպես նշեցինք՝ IoT-ը 
կարող է օգտագործվել կանխելու ապահովագրական ռիսկը և ռիսկերի կա-
ռավարման բոլորովին նոր մակարդակ ապահովել ապրանքների և առա-
ջարկների համար։ 5G-ն մեծացնում է այս հնարավորության չափը։ Սակայն 
պետք է հաշվի առնել, որ բացի ապա 

2․ Ինքնավար տրանսպորտային միջոցների արագ տարածումը․ 
անհատական և առևտրային տրանսպորտային միջոցների ապահովագրա-
վճարները կազմում են համաշխարհային ապահովագրավճարների մեկ եր-
րորդը, սակայն մոտ տարիներին այս ցուցանիշները կնվազեն, քանի որ 
ինքնավար տրանսպորտային միջոցների միջոցով պատահարների քանակը 
կտրուկ կկրճատվի։ Արդյունքում ապահովագրողները կկրեն մեծ վնասներ։ 

3․ Անօդաչուների օգտագործումը․ 5G-ի զարգացման հետ մեկտեղ 
անօդաչուների օգտագործումն ավելի հասանելի, հուսալի կլինի, և կարող ենք 
ակնկալել ապահովագրողների կողմից դրանց մեծ ծավալով օգտագոր-ծում 

                                                             1 www.sas.com/de_at/insights/articles/big-data/5-challenges-for-iot-in-insurance-industry.html 
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ապահովագրության արժեքի շղթայի և պահանջների հատվածներում։ Այս-
պիսով՝ նորագույն տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ 5G-ն ստեղծում է հնարա-
վորություններ, առավելություններ, ինչպես նաև սպառնալիքներ ապահովա-
գրողների համար։ Այն հանգամանքը, որ 5G-ն մեծ վտանգ չի ներկայացնում 
ապահովագրողների համար, միանշանակ չէ, քանզի կախված է ապահովա-
գրական ընկերությունից և նրա վարած ռազմավարությունից։ Նոր կապերը 
ապահովագրական ընկերությունների և այլ կազմակերպությունների միջև 
հնարավորություն են տալիս բարելավել հաճախորդների ուսումնասիրու-
թյունները և ստեղծել նոր ու շարունակական հարաբերություններ։ Նման 
համագործակցային կապեր կարող են ստեղծվել մեքենա արտադրող ընկե-
րությունների հետ, որոնք կարող են խելացի սենսորներ տեղադրելու միջոցով 
նվազեցնել պատահարների քանակը և կարող են ներառվել խելացի քաղաք-
ները՝ հսկայական տեղեկատվությամբ ոչ միայն տրանսպորտային համա-
կարգի, այլև անհատների վարքագծի վերաբերյալ։ Որպես բացասական ազ-
դեցություն՝ 5G-ն կարող է առաջացնել ավելի բարձր հաճախականության ռա-
դիոալիքներ, ինչը հետագայում կգրավի քաղաքները։ Ցանցի արդյունավե-
տության համար կտեղադրվեն միլիոնավոր ցանցային աշտարակներ իրար 
շատ մոտ՝ ապահովելու բարձր հաճախականության ալիքների քիչ տարածու-
թյան անցումը, ինչը կտա համացանցի գերբարձր արագություն։ Ոմանց 
կարծիքով նման փոփոխությունները կարող են առաջացնել ԴՆԱ-ի վնասում 
և քաղցկեղային ռիսկի առաջացում1։ Ցանցի արդիականացման արդյունքում 
կավելանան նաև կիբեռանվտանգության հետ կապված ռիսկերը։ Դժբախ-
տաբար ցանցի գերարագ ներբեռնումը նշանակում է, որ հաքերները կարող 
են ստանալ ավելի շատ տեղեկատվություն շատ ավելի կարճ ժամանակում։ 
Ապահովագրողները պետք է կարողանան պաշտպանել իրենց ունեցած տե-
ղեկատվությունը՝ միաժամանակ կարողանալով ապահովել շուկայում արդեն 
իսկ մեծ պահանջարկ գտած կիբեռանվտանգության ապահովագրության 
հետ կապված ռիսկերի կառավարումը։ Տեխնոլոգիական զարգացման հետ 
մեկտեղ տվյալների փոխհամաձայնեցված օգտագործումը ապահովագրողի և 
ապահովագրվածի միջև լավագույն միջոցն է նվազեցնելու պատահարների 
ռիսկը, ինչը հավասարապես ձեռնտու է երկու կողմերի համար։  

 
                                                             
1 https://telcoverager.com/5g-tech-will-disrupt-insurance/ 
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Գրիգոր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
5G-ի ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա․ 
ապահովագրական շուկայի կանխատեսելի փոփոխությունները 
Բանալի բառեր․ ապահովագրություն, 5G, խելացի ենթակառուցվածքներ, IoT 
սարքավորումներ 
 

Յուրաքանչյուր 5-ից 10 տարում հեռահաղորդակցության ոլորտը ներկայաց-
նում է անլար հաղորդակցության նոր տեխնոլոգիա, որը, ըստ երևույթին, փո-
խում է ամեն ինչ։ Այս անգամ նրա ազդեցությունը կհասնի էլեկտրակա-
նության, համացանցի, շարժիչների, անգամ մամուլի կարևորության աստի-
ճանի։ Կատարված բոլոր նորարարությունները փոխում են աշխատանքային 
գործընթացները և սահմանում մրցակցային տնտեսության նոր կանոններ, և 
դրանից անմասն չի մնում ապահովագրական շուկան, որը, թերևս, հեռա-
հաղորդակցության հետ փոխկապակցված ամենակարևոր ոլորտներից է յու-
րաքանչյուր տնտեսության համար։ Ճիշտ ռազմավարության պայմաններում 
հեռահաղորդակցության և ապահովագրության ոլորտներում տեղի կունենա 
զգալի աճ, որը կնպաստի նաև տնտեսության աճին, իսկ ոչ ճիշտ ռազմավա-
րություն ընտրած ընկերությունները դուրս կմղվեն շուկայից։ 

 Grigor GRIGORYAN 
The Impact Of 5G On The World Economy. The Predictable Changes Of The 
Insurance Market 
Key words:  Insurance, 5G, Smart Infrastructures,  IoT devices 
 Every 5 to 10 years, the telecommunications industry introduces a new wireless tech-
nology that is likely to change everything. This time its impact will be on electricity, the 
Internet, engines, and even the importance of the press. All the innovations made change 
the business processes and set new rules for the competitive economy, and insurance 
market is not an exception, which is probably one of the most important areas inter-
connected with telecommunications for any economy. With the right strategy there will 
be significant growth in the telecommunications and insurance sectors that will also 
boost the economy and companies. 
 Григор ГРИГОРЯН 
Влияние 5G на мировую экономику: предсказуемые изменения страхового 
рынка 
Ключевые слова: страхование, 5G, умные инфраструктуры, IoT устройства 
 Каждые 5-10 лет телекоммуникационная отрасль представляет новую техноло-
гию в области беспроводной связи , которая может изменить все. На этот раз ее 
влияние распространится на электричество, интернет, двигатели и даже дос-
тигнет до важности в прессе. Все сделанные нововведения изменяют бизнес-про-
цессы и установливают новые правила конкурентной экономики. В стороне не 
останется и страховой рынок, так-как является одной из наиболее важных об-
ластей, связанных с телекоммуникациями для любой экономики.  
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ՀՀ-ՈՒՄ ՓՈՂԻ M2 ԱԳՐԵԳԱՏԻ, ՍԳԻ-Ի ԵՎ ՀՆԱ ԻՐԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼԻ 
ԻՆԴԵՔՍԻ ՄԻՋԵՎ ԿԱՊԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ 

ԱՎՏՈՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՄՈԴԵԼԻ ՕԳՆՈՒԹՅԱՄԲ 
 

Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ, 4-րդ կուրսի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդել, փողի ագրեգատ, ՀՆԱ 

իրական ծավալի ինդեքս, գնաճ 

 
Դրամավարկային քաղաքականության, փողի և տնտեսական աճի մի-

ջև փոխկապվածություններն ուսումնասիրվել են տնտեսագիտական մտքի 
զարգացման թերևս ողջ ընթացքում: Սկսած դասական տնտեսագիտությու-
նից մինչև նոր դասականներ, նոր քեյնսականներ այս հիմնախնդիրը քyն-
նարկման առարկա է: Տեսությունում այս կապը բնութագրվում է թե՛ հիմնա-
րար և պարզ մոդելների ինչպիսիք են` փողի քանակական տեսությունը, IS-
LM մոդելը1 և թե՛ ավելի նոր և բարդ մոդելների միջոցով` իրական գոր-ծարար 
պարբերաշրջանի, դինամիկ ստոխաստիկ ընդհանուր հավասարա-
կըշռության (DSGE) և այլն2: Այս համատեքստում կարևոր է թե՛ փողի և թե՛ 
գնաճի ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա: Միևնույն ժամանակ անհրա-
ժեշտ է չանտեսել փողի և գնաճի միջև գոյություն ունեցող ուղղակի կապը: 
Փոփոխականների կապերի մոդելավորման քանակական բազմաթիվ մե-
թոդներ կան, սակայն այս հետազոտության շրջանակներում այդ կապը կը-
բնութագրենք վեկտորային ավտոռեգրեսիոն (VAR) մոդելի օգնությամբ: 
Մակրոտնտեսական շատ վերլուծություններում վեկտորային ավտոռեգրե-
սիոն մոդելների ներդրումը հիմնականում վերագրվում է նոբելյան մրցանակի 
դափնեկիր Քրիստոֆեր Սիմսին3: Այս մոդելները լայնորեն կիրառվում են 
կենտրոնական բանկերի, պետական այլ գերատեսչությունների, գիտնա-
կանների և այլոց կողմից` կանխատեսումների, պատճառահետևանքային 
կապերի բացահայտման համար: Այս վերլուծության շրջանակներում, որպես 
ինֆլյացիայի (գնաճ) գնահատական, վերցրել ենք սպառողական գների ին-

                                                             
1 Nicholas Gregory Mankiw. Macroeconomics, 7th Edition. Worth Publishers; 2010 2 Celso Jose Costa Junior, Understanding DSGE models, Vernon Art Science Inc., 2015 3 Christopher Albert Sims, Macroeconomics and Reality, Econometrica, Econometric Society, vol. 
48(1), pages 1-48, 1980, January. 
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դեքսն ամսական պարբերականությամբ: Որպես փողի ցուցանիշ ընտրել ենք 
փողի M2 ագրեգատը, որն իր մեջ ներառում է կանխիկ դրամը շրջանա-
ռության մեջ, ցպահանջ ավանդները ՀՀ դրամով և ժամկետային ավանդ-
ները ՀՀ դրամով: Նշենք, որ փողի ագրեգատի տվյալները նույնպես ամսա-
կան են: Երրորդ փոփոխականը ծախսային եղանակով հաշվարկված ՀՆԱ 
իրական ծավալի ինդեքսն է, որը հրապարակվում է եռամսյակային պարբե-
րականությամբ: Քանի որ Համախառն ներքին արդյունքի իրական ծավալի 
ինդեքսը ներկայացվում է եռամսյակային և ոչ ամսական պարբերականու-
թյամբ, փողի ագրեգատի և սպառողական գների ինդեքսի ամսական ցու-
ցանիշները վերահաշվարկվել են եռամսյակային կտրվածքով: Փողի ագրե-
գատի դեպքում կիրառվել է պարզ, իսկ սպառողական գների ինդեքսի հա-
մար՝ երկրաչափական միջիններ: Տնտեսաչափական նպատակահարմարու-
թյունից ելնելով, փողի ագրեգատի ցուցանիշը նաև լոգարիթմվել է բնական 
հիմքով: Բոլոր տվյալները վերաբերում են 2003 թ. առաջին քառորդից մին-չև 
2019 թ. երրորդ քառորդին, այսինքն՝ դիտարկումների թիվը հավասար է 67-
ի: Գծապատկերներում պատկերված են համապատասխան տվյալները: 

0.98

0.99
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Գծապատկեր 1. Սպառողական գների ինդեքսի դինամիկան 2003-2019 թթ. 

համար եռամսյակային պարբերականությամբ1 
 

                                                             
1 Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրական կոմիտե 
(https://www.armstat.am/am/) 
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Գծապատկեր 2. Փողի M2 ագրեգատ1 
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Գծապատկեր 3. ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքս2 

 

Նախ անհրաժեշտ է ստուգել ժամանակային շարքերի ստացիոնարու-
թյունը: Ստացիոնարության ստուգման համար կիրառվում է միավոր ար-
մատի Դիքի-Ֆուլեր թեստերը: Ժամանակային շարքը կոչվում է ստացիոնար, 
եթե նրա միջինը և վարիացիան հաստատուն են, իսկ շարքի երկու ար-
ժեքների միջև կովարիացիան կախված է լագի երկարությունից, որը բաժա-
նում է երկու արժեքները և ոչ փաստացի ժամանակահատվածից, որի հա-
մար փոփոխականները դիտարկվել են: Մաթեմատիկորեն ստացիոնարու-
թյան պայմաններն են` 

(1)  t yE y                                                                  
1 ՀՀ ԿԲ (https://www.cba.am/AM/SitePages/Default.aspx) 
2 ՀՀ ԿԲ (https://www.cba.am/AM/SitePages/Default.aspx) 
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(2) 2( )t yyVar    

(3) cov( , ) cov( , )t t s t t sy y y y      

 Դիտարկենք առաջին կարգի ավտոռեգրեսիոն մոդել` 
(4) 1t t ty y v     

Սխալները` tv , ենթադրվում է, որ անկախ են, ունեն զրո միջին և հաս-

տատուն վարիացիա: Հաճախ նաև սխալներին տրվում է նորմալ բաշխում:  
Եթե   , ապա կարելի է ցույց տալ, որ` 

(5)   0tE y    

(6)   2 2var / (1 )vty     

(7)    2 2cov / (1 )s
vty      

Վերը նշված բանաձևերից նկատելի է, որ շարքի միջինը հաստատուն է 
և այս դեպքում հավասար է զրոյի: Վարիացիան նույնպես հաստատուն է, իսկ 
կովարիացիան կախված չէ ընտրված ժամանակահատվածից` այն է t-ից: 
Այսինքն՝ ստացիոնարության պայմանները խախտված չեն: Նույնը կարելի է 
ցույց տալ ժամանակային շարքերի համար, որոնք պարունակում են հաս-
տատուն կամ ժամանակային միտում: Այս դեպքում առաջին կարգի ավտո-
ռեգրեսիոն մոդելները կլինեն`  

(8) 1t t ty y v      

(9) 1t t ty yt v        

Այս պարագայում նույնպես կարելի է ցույց տալ, որ եթե   , ա-

պա ստացիոնարության պայմանները խախտված չեն: Առանձնակի ուշա-
դրության է արժանի   , քանի որ հենց այս դեպքում է, որ ստացիոնարու-

թյան պայմանները խախտվում են: Ավտոռեգրեսիոն մոդելը կունենա հետև-
յալ տեսքը`  

(10) 1t t ty y v    

Իսկ վերջինիս միջինը և վարիացիան` 

(11)   0tE yy    

(12)   2var vt ty    
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Նկատելի է, որ չնայած միջինը հաստատուն է, սակայն հաստատուն 
վարիացիայի պայմանն այս դեպքում խախտված է, և հետևաբար ժամանա-
կային շարքը ոչ ստացիոնար է: Նույնը կարելի է ցույց տալ հաստատունով և 
ժամանակային միտումով շարքերի համար: 

Դիքի-Ֆուլեր թեստերում կիրառվում է հենց այս տրամաբանությունը: 
Ստուգվում է, թե արդյոք   , ինչը կնշանակի, որ շարքը ոչ ստացիոնար է, 

և կամ   , այսինքն շարքը ստացիոնար է1: Թեստերի համար հաշ-

վարկվում է τ վիճակագիրը և համեմատվում է համապատասխան կրիտի-
կական արժեքների հետ: Առաջ քաշվող զրոյական և այլընտրանքային հի-
պոթեզներն են` 

0H :   ` շարքը ոչ ստացիոնար է   

1H :   ` շարքը ստացիոնար է 

Այժմ գնահատենք սպառողական գների ինդեքսի, իրական ծավալի 
ինդեքսի և փողի M2 ագրեգատի ստացիոնարությունը: Ստացիոնարության 
գնահատման համար հաճախ կիրառվում է միավոր արմատի Դիքի-Ֆուլեր 
ընդլայնված թեստը, որը նաև հաշվի է առնում սխալների ավտոկոռելյա-
ցիան: Այս դեպքում նույնպես կիրառվել է թեստի ընդլայնված տարբերակը: 
Թեստում հաստատունի կամ ժամանակային միտումի ընդգրկումը կատար-
վում է փոփոխականների արժեքների գծապատկերների հիման վրա: Սույն 
հետազոտությունում ըտրվել է     նշանակալիության մակարդակը:  

Սպառողական գների ինդեքսի համար ընդգրկվել է հաստատունը, քա-
նի որ գծապատկերից նկատելի է, որ տվյալները տատանվում են 1-ի շուրջ: 
Տաու վիճակագիրը այս դեպքում հավասար է -3.019, իսկ կրիտիկական 
արժեքը 5% նշանակալիության պարագայում՝ -2.908 է: P-արժեքը 0.038, որը 
փոքր է 0.05 նշանակալիության մակարդակից ուստի, զրոյական հիպոթեզը 
ժխտվում է, և հետևաբար շարքը ստացիոնար է: 

M2-ի համար ընտրվել է հաստատունով և ժամանակային միտումով 
թեստը: Միտումը նկատելի է M2-ի գծապատկերից: Տաու վիճակագիրը հա-
վասար է -3.548, որը փոքր է կրիտիկական արժեքից 5% նշանակալիության 

                                                             
1 David Dickey, Wayne Fuller, Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series With 
a Unit Root. Journal of American Statistical Association vol. 74, No.366, pp.427-431, 1979  
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մակարդակում` -3.483: P-արժեքը 0.04 է: Հետևաբար, զրոյական հիպոթեզը 
ժխտվում է` շարքը ստացիոնար է: Եվ վերջապես իրական ծավալի ինդեքսի 
համար կկիրառվի թե՛ հաստատունով և թե՛ առանց հաստատունի և միտումի 
թեստերը, սակայն երկու դեպքում էլ արդյունքը նույնն է: Առանց հաս-
տատունի և թրենդի դեպքում Տաու վիճակագիրը -2.464 է, որը փոքր է -1.945 
կրիտիկական արժեքից, իսկ p-արժեքը 0.01 է: Զրոյական հիպոթեզը 
ժխտվում է: Հաստատունով թեստի արդյունքում Տաու վիճակագիրը -3.247 է: 
Կրիտիկական արժեքը -2.906, իսկ p-արժեքը 0.02: Այս դեպքում 5% նշա-
նակալիության զրոյական հիպոթեզը ժխտվում է. շարքը ստացիոնար է:  

Քանի որ տվյալները ստացիոնար են, հնարավորություն ունենք կառու-
ցելու վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդել: Նախքան մոդելի կառուցումն ան-
հրաժեշտ է ազատվել փողի ագրեգատի ժամանակային միտումից: Այսպիսի 
խնդիրների լուծման համար տեսության մեջ տարբեր մեթոդներ են առաջար-
կըվում, և սույն հետազոտության մեջ փողի ագրեգատի ցուցանիշի փոխարեն 
կընդգրկվի առաջին կարգի տարբերությունը` 

(13) 12 2 2t tM M M    

Փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերության գծապատկերն ունի 
հետևյալ տեսքը` 

-.4

-.3

-.2

-.1

.0

.1

.2

03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19  
Գծապատկեր 4. Փողի M2 ագրեգատի առաջին կարգի տարբերություն 

Սովորաբար եռամսյակային տվյալների համար խորհուրդ է տրվում 
ընտրել 4 լագով մոդելը: Սակայն հետազոտության մեջ լագի երկարության 
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որոշման համար կկիրառվի Ակաիկեի (AIC) և Շվարցի (SC) տեղեկատվա-կան 
չափանիշները1: Ստորև չափանիշների հաշվարկման բանաձևերն են. 

(13) 
22( ) ln ) lKAIC l l T 

 
 

 (14) 2ln( ) ln ) TSC l l mKT 
 
 

Բանաձևերում l -ը լագի երկարությունն է, )l -ը` տվյալ լագի պարա-

գայում կովարիացիոն մատրիցի վիճակագրական գնահատականը, K -ն 
պարամետրերի թիվն է, իսկ T -ն` դիտարկումների թիվը: Խորհուրդ է տըր-
վում ընտրել այն լագի երկարությունը, որի դեպքում տեղեկատվական չա-
փանիշի արժեքը նվազագույնն է: Ստորև աղյուսակում ներկայացված են 
համապատասխան չափանիշները: Նկատելի է, որ Ակաիկեի չափանիշը հիմք 
ընդունելով, անհրաժեշտ է ընտրել 6 լագով վեկտորային ավտոռեգրե-սիոն 
մոդելը: Շվարցի չափանիշի դեպքում օպտիմալը 2 լագով մոդելն է: Այս 
դեպքում, քանի որ տվյալների բազան մեծածավալ չէ, 6 լագի ընտրությունը 
կարող է խնդիրներ առաջացնել կապված ազատության աստիճանի հետ, 
ուստի այս հետազոտության մեջ հիմք կընդունեք Շվարցի չափանիշը:   

Աղյուսակ 1. Ակաիկեի և Շվարցի տեղեկատվական չափանիշներ 

Լագ Ինֆորմացիոն չափանիշ 
Ակաիկե Շվարց 

0 -11.41 -11.30 
1 -12.21 -11.76 
2 -12.75 -11.98 
3 -12.77 -11.66 
4 -13.01 -11.57 
5 -13.14 -11.38 
6 -13.23 -11.13 
7 -13.13 -10.70 
8 -13.11 -10.35 
9 -13.11 -10.02 
10 -13.15 -9.73 
11 -13.01 -9.25 
12 -12.98 -8.90 

                                                             1 Helmut Lutkepohl, New  introduction to multiple time series analysis, Springer, Berlin 2005  
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Եթե փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերությունը նշանակենք 
2M , սպառողական գների ինդեքսը CPI, իսկ ՀՆԱ իրական ծավալի ին-

դեքսը GDPR, ապա կառուցված մոդելը կունենա հետևյալ տեսքը` 

10 11 1 12 2 13 1 14 1 15 1 16 2

20 21 1 22 2 23 1 24 1 25 1 26 2

30 31 1 32 2 33 1 34 1 35

M
t t t t t t t t

GDPR
t t t t t t t t

t t t t t

M M M GDPR GDPR CPI CPI v
GDPR M M GDPR GDPR CPI CPI v

M M M GDPR GDPR C

      
      

     

     
     

   

          
         

         1 36 2
CPI

t t tPI CPI v  
 

 Ստորև աղյուսակում ներկայացված են մոդելի պարամետրերը: 

Աղյուսակ 2.  Կառուցված մոդելի պարամետրեր 

Փոփոխական ΔM2 ՍԳԻ Իրական ծավալի ինդեքս 

ΔM2(-1) 0.524419 -0.005200 0.284402 

ΔM2(-2) -0.345538 0.044817 0.275000 

ՍԳԻ(-1) -0.202958 -0.247026 0.336556 

ՍԳԻ(-2) 2.362344 -0.403627 1.142086 

Իրական ծավալի ինդեքս (-1) 0.363184 -0.019359 0.440908 

Իրական ծավալի ինդեքս (-2) -0.141725 -0.003827 0.001083 

Հաստատուն -2.145853 1.655604 -1.474491   

Այժմ անհրաժեշտ է ստուգել կառուցված VAR(2) գործընթացի կայունու-
թյունը: Գործընթացի կայունության ստուգումը կատարվում է բնութագրիչ 
բազմանդամի արմատների միջոցով: Նախ դիտարկենք VAR(p) գործընթացը 
ներկայացնելով մատրիցների տեսքով` 

(15) 1 1 ...t t p t p ty v A y A y u         

Իսկ VAR(1)-ը նույն այս մոտեցմամբ կլինի` 
(16) 1 1t t ty v A y u    

Բանաձևերում y-ը (K×1) վեկտոր է, A-ն` պարամետրերի (K×K) մատրից-
ները, v-ն հաստատունի (K×1) վեկտորը, իսկ u-ն ինովացիաների (K×1) վեկ-
տորն է, որոնք նորմալ են բաշխված, ունեն զրո միջին և հաստատուն վա-
րիացիա: Կայունությունը ստուգելու համատեքստում մոդելը ներկայացվում է` 
դիտարկելով, որ այն սկսվել է անսահման անցյալում` 

(17) 1
1 1 1 1 1

0
( ... ) jj j i

t K t j t i
i

y I A A v A y A u   
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Գործընթացը համարվում է կայուն, երբ տեղի ունի` 
(18) 1det( ) 0KI A z   

VAR(p)-ի դեպքում կայունության պայմանը կլինի` 
(19) 1det( ... ) 0p

K pI A z A z       

Սա կոչվում է հակադարձ բնութագրիչ բազմանդամ և արդյունքում գոր-
ծընթացը համարվում է կայուն, եթե հակադարձ բնութագրիչ բազմանդամի 
արմատները փոքր են 1-ից, կամ որ նույնն է, գտնվում են միավոր շրջանի 
ներսում1: Ստորև ներկայացված են մեր կողմից կազմված VAR(2)-ի հա-
կադարձ բնութագրիչ բազմանդամի արմատների բացարձակ մեծություններն 
աղյուսակի և միավոր շրջանի գծապատկերի միջոցով: 

-1.5

-1.0

-0.5

0.0

0.5

1.0

1.5

-1.5 -1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 
Գծապատկեր 5. Հակադարձ բնութագրիչ բազմանդամի արմատների 

բացարձակ մեծությունների գծապատկեր 

Աղյուսակ 3. Հակադարձ բնութագրիչ բազմանդամի արմատների 
բացարձակ մեծությունների աղյուսակ 

Արմատների բացարձակ մեծություններ 

0.767396 
0.767396 
0.552388 
0.552388 
0.387236 
0.387236 

                                                             
1 Նույն տեղում: 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

142 
 

Այժմ հետազոտության շրջանակներում կգնահատվեն Գրենջեր պատ-
ճառական կախվածությունները: Պատճառահետևանքային կապերը գնա-
հատելու Գրենջերի մոտեցումը կայանում է նրանում, որ պատճառը չի կա-րող 
տեղի ունենալ արդյունքից հետո, և այս դեպքում եթե x փոփոխականն 
ազդում է z-ի վրա, նրա նախորդ արժեքները պետք է բարելավեն z-ի ներկա 
արժեքների կանխատեսումները: Եթե նշվածը տեղի ունի, ապա նշվում է, որ 
x-ը հանդիսանում է Գրենջեր պատճառ z-ի համար: Նշենք նաև, որ փոփո-
խականների միջև կարող է լինել երկկողմանի պատճառականություն: Գրեն-
ջեր պատճառականության միջոցով գնահատվում է, թե արդյոք x փոփոխա-
կանի ներկա և նախորդ արժեքները բարելավում են z փոփոխականի ապա-
գա արժեքների կանխատեսումները1: Եթե դիտարկենք 3 լագով մոդել`  

(20)՝ 
3 3

1 1
t l t l l t l t

l l
z z x     
      

Այս դեպքում ստուգվում է` 

(21) 1 2 3 0       

Եվ եթե վերը նշվածը տեղի ունի, ապա ենթադրվում է, որ x 
փոփոխականը z-ի համար չի հանդիսանում Գրենջեր պատճառ: Հիպոթեզը 
ստուգելու համար կիրառվում է ստանդարտ F-թեստ: Այս դեպքում զրոյական 
հիպոթեզը ենթադրում է, որ x-ը չի հանդիսանում Գրենջեր պատճառ z-ի 
համար, իսկ այլընտրանքայինը ենթադրում է, որ հանդիսանում է: 
Դիտարկենք Գրենջեր պատճառականությունը մեր փոփոխականների 
դեպքում: Սպառողական գների ինդեքսի համար զրոյական հիպոթեզը, թե 
ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսը հանդիսանում է Գրենջեր պատճառ 
սպառողական գների ինդեքսի համար, ժխտելու հիմք չկա, քանի որ p-
արժեքը հավասար է 0.469, որը մեծ է 0.05 նշանակալիության մակարդակից: 
Փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերության ցուցանիշի դեպքում 
զրոյական հիպոթեզը ժխտվում է, քանի որ p-արժեքը 0.049 է: Այսինքն` 
նշված ցուցանիշը համարվում է Գրենջեր պատճառ սպառողական գների 
ինդեքսի համար: Փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերության դեպքում 
իրական ծավալի ինդեքսի զրոյական հիպոթեզը ժխտելու հիմքեր կրկին 

                                                             
1 Clive Granger, Investigating Casual Relations by Econometric Models and Cross-Spectral 
Methods, Econometrica, vol. 37, No. 3, 1969, August   
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չկան` 0.086: Սպառողական գների ինդեքսի դեպքում զրոյական հիպոթեզը 
ժխտվում է` 0.012: Կարելի է կատարել հետևություն, որ փողի ագրեգատի 
առաջին կարգի տարբերության և սպառողական գների ինդեքսի միջև առկա 
է երկկողմանի Գրենջեր պատճառականություն: Այսպիսի պատկերը կան-
խատեսելի էր և հետևանք դրամավարկային քաղաքականության: Քանի որ 
Հայաստանում իրականացվում է գնաճի նպատակադրում, և այս փո-
փոխականների միջև կա ուղղակի կապ: Եվ վերջապես ՀՆԱ իրական 
ծավալի ինդեքսի համար Սպառողական գների ինդեքսի հիպոթեզի ժխտման 
հիմքեր չկան, քանի որ p արժեքը հավասար է 0.16: Այս դեպքում ժխտվում է 
փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերության զրոյական հիպոթեզը, 
որովհետև p-արժեքը մոտավորապես 0 է: Այսինքն` փողի ագրեգատի ցու-
ցանիշը համարվում է Գրենջեր պատճառ ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի 
համար: Այստեղից կարելի է կատարել ենթադրություն, որ Կենտրոնական 
բանկի կողմից վարվող դրամավարկային քաղաքականությունն ազդեցու-
թյուն ունի ՀՆԱ իրական մեծության վրա: Համենայնդեպս փողի ագրեգատի 
ցուցանիշի միջոցով կարելի է էականորեն բարելավել ՀՆԱ իրական ծավալի 
ինդեքսի ապագա արժեքների վերաբերյալ կանխատեսումները: Այժմ կգնա-
հատվեն մոդելի փոփոխականների ազդակները և դրանց պատասխանները: 
Կդիտարկվի ինովացիան` ազդակը, փոփոխականի մեկ ստանդարտ շեղման 
չափով և կգնահատվի փոփոխականների պատասխանները 10 ժամանակա-
շրջանների համար:  
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Գծապատկեր 6. Միավոր ստանդարտ շեղման չափով ազդակները և 
համապատասխան պատասխանները 

Սկզբում դիտարկենք փողի ագրեգատի առաջին կարգի տարբերու-
թյունում մեկ ստանդարտ շեղման չափով շոկի ազդեցությունը: Ավտոկոռե-
լյացիայի արդյունքում ազդակի մարման համար 3 ժամանակահատված է 
պահանջվում: Սպառողական գների ինդեքսի վրա ազդեցությունը զգացվում 
է միայն սկսած 3-րդ ժամանակահատվածից, որից հետո պարբերաշրջանա-
յին բնույթով պատասխանը մարում է: 5-րդ ժամանակաշրջանում ազդեցու-
թյունն անգամ բացասական է: Ամենամեծ ազդեցությունն ունենում է ՀՆԱ ի-
րական ծավալի ինդեքսի վրա: Ազդեցությունը սկսվում է 2-րդ ժամանակա-
հատվածից և մարում է միայն 10-ում: Ազդեցության գագաթնակետը 3-րդ 
ժամանակահատվածն է: Սպառողական գների ինդեքսը կանխատեսելիորեն 
կրկին պարբերաշրջանային ազդեցություն է ունենում փողի ագրեգատի 
տարբերության վրա: Սպառողական գների ինդեքսի աճը բավականին թույլ, 
սակայն կրկին դրական ազդեցություն է ունենում ՀՆԱ իրական ծավալի ին-
դեքսի վրա: Նկատենք, որ այս ազդեցությունը էականորեն թույլ է ՀՆԱ-ի M2-
ի շոկի պատասխանից: ՀՆԱ-ի շոկը, ինչպես երևում էր Գրենջեր պատ-
ճառականության ուսումնասիրությունից, շատ թույլ ազդեցություն է թողնում 
մնացյալ փոփոխականների վրա: Հաջորդ քայլը կլինի վարիացիայի տար-
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րալուծումը, որի միջոցով պարզվում է, թե նշված ժամանակահատվածներում 
տվյալ փոփոխականի վարիացիայի որ մասն է բացատրվում էնդոգեն փո-
փոխականների միջոցով: Այս վերլուծությունը նույնպես ցույց է տալիս յուրա-
քանչյուր շոկի հարաբերական կարևորությունը փոփոխականների վրա ազ-
դեցության տեսանկյունից: Ստորև կներկայացնենք մեր մոդելի վարիացիոն 
տարրալուծումը 10 ժամանակահատվածների համար: 

Աղյուսակ 4. Սպառողական գների ինդեքսի վարիացիայի տարրալուծում 

Սպառողական գների ինդեքսի վարիացիայի տարրալուծում 

Ժամանակաշրջան Ստանդարտ 
սխալ 

Սպառողական 
գների ինդեքս 

M2 ՀՆԱ իրական 
ծավալի ինդեքս 

1 0.008571 100.0000 0.000000 0.000000 
2 0.008856 98.76062 0.369493 0.869892 
3 0.009656 93.63764 5.455605 0.906760 
4 0.009760 92.91999 5.574704 1.505304 
5 0.010022 91.14262 7.416079 1.441304 
6 0.010055 90.79614 7.489021 1.714836 
7 0.010139 90.39823 7.902625 1.699142 
8 0.010147 90.31588 7.913569 1.770550 
9 0.010178 90.15163 8.085288 1.763083 
10 0.010181 90.11118 8.098991 1.789828 

 

Աղյուսակ 5. M2-ի վարիացիայի տարրալուծում 

M2-ի վարիացիայի տարրալուծում 

Ժամանակաշրջան Ստանդարտ սխալ 
Սպառողական 
գների ինդեքս M2 

ՀՆԱ իրական 
ծավալի ինդեքս 

1 0.060941 0.749342 99.25066 0.000000 
2 0.072729 1.253908 94.20630 4.539793 
3 0.076012 7.823125 86.59403 5.582841 
4 0.076752 9.539345 84.97888 5.481772 
5 0.077625 10.56085 83.99729 5.441860 
6 0.078124 10.68551 83.88826 5.426232 
7 0.078398 11.20757 83.31929 5.473141 
8 0.078523 11.32616 83.21110 5.462740 
9 0.078605 11.46278 83.06032 5.476902 
10 0.078655 11.50091 83.02697 5.472124 
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Աղյուսակ 6. Իրական ծավալի ինդեքսի վարիացիայի տարրալուծում 

Իրական ծավալի ինդեքսի վարիացիայի տարրալուծում 

Ժամանակաշրջան 
Ստանդարտ 

սխալ 
Սպառողական 
գների ինդեքս M2 

ՀՆԱ իրական 
ծավալի ինդեքս 

1 0.044436 1.107662 6.695623 92.19671 
2 0.053178 0.789681 22.31796 76.89236 
3 0.065997 1.231833 45.27536 53.49281 
4 0.072435 1.194838 51.97260 46.83257 
5 0.074715 1.879580 53.19637 44.92405 
6 0.075454 2.306489 53.45860 44.23491 
7 0.075726 2.296099 53.75596 43.94794 
8 0.075863 2.287835 53.90265 43.80952 
9 0.075899 2.318773 53.90053 43.78070 
10 0.075907 2.336732 53.89075 43.77252 

 

Աղյուսակներում ստանդարտ սխալը վերաբերում է յուրաքանչյուր ժա-
մանակահատվածում կանխատեսման շեղումներին: Մնացյալը ցույց են տա-
լիս, թե վարիացիայի որքան տոկոսն է բացատրվում համապատասխան փո-
փոխականի միջոցով: Այս դեպքում նույնպես կցանկանայինք ուշադրություն 
հրավիրել M2-ի և ՀՆԱ-ի միջև կապին: Երրորդ ժամանակահատվածում ի-
րական ծավալի ինդեքսի վարիացիայի 45%-ը բացատրվում է փողի ագրեգա-
տի ցուցանիշի միջոցով: Մոդելի ճշգրտության ստուգման համար նաև ան-
հրաժեշտ է իրականացնել սխալների գնահատում: Նախ դիտարկենք սխալ-
ների դինամիկայի գծապատկերները` 

Նկատելի է, որ սխալները տատանվում են 0 արժեքի շուրջ, չունեն մի-
տում և կրում են պատահական բնույթ, ինչը ենթադրում է մոդելի ադեկվա-
տություն: Սխալների գնահատման համար նաև կկիրառվի Լագրանժ բազ-
մարկչի թեստ, որի միջոցով ստուգվում է սխալներում ավտոկոռելյացիայի 
առկայությունը: Առաջադրվում է ավտոկոռելյացիայի բացակայության մասին 
զրոյական հիպոթեզ: Թեստի արդյունքում կազմված մոդելի համար p-ար-
ժեքը 0.35 է, որը մեծ է 0.05 նշանակալիության մակարդակից: Հետևաբար` 
զրոյական հիպոթեզը ժխտելու հիմքեր չկան, այսինքն` ավտոկոռելյացիան 
բացառվում է: 
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Գծապատկեր 7. Համապատասխանաբար ՍԳԻ-ի, փողի M2 ագրեգատի 

տարբերության և իրական ծավալի ինդեքսի համար սխալների դինամիկան 

  Հայաստանի Հանրապետությունում կենտրոնական բանկի կողմից 
վարվող դրամավարկային քաղաքականությունը կարճաժամկետում տնտե-
սության վրա ունի իրական ազդեցություն: 
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  Երրորդ եռամսյակում ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի վարիացիայի 
45%-ը բացատրվում է փողի M2 ագրեգատի առաջին կարգի տարբերության 
միջոցով: Սույն ցուցանիշը կարող է արդյունավետորեն կիրառվել կարճ ժա-
մանակահատվածում ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի կանխատեսման հա-
մար:  

  Մոդելում ներառված փողի ագրեգատի ցուցանիշը հանդիսանում է 
Գրենջեր պատճառ ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի համար: Վերջինիս մեկ 
ստանդարտ շեղման չափով շոկը լուրջ ազդեցություն է ունենում ՀՆԱ իրա-
կան ծավալի ինդեքսի վրա, որն սկսվում է 2-րդ ժամանակահատածից և մա-
րում է միայն 10-ում: Շոկին հաջորդող երրորդ եռամսյակում ազդեցությունը 
հասնում է գագաթնակետին:  

  Փողի ագրեգատի ցուցանիշի և սպառողական գների ինդեքսի միջև 
առկա է երկկողմանի կապ, որը բացատրվում է գնաճի նպատակադրմամբ: 
Սակայն փողի ագրեգատի ցուցանիշի շոկը ոչ մեծ ազդեցություն ունի ՍԳԻ-ի 
վրա: 

  Հետևաբար` էժան փողերի քաղաքականությունը կարճ ժամանակա-
հատվածում կբերի տնտեսության էական աշխուժացման` գնաճի վրա ունե-
նալով ոչ մեծ ազդեցություն: ԿԲ-ի կոշտ դրամավարկային քաղաքականու-
թյունը վերանայման կարիք ունի:  
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Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՀ-ում փողի M2 ագրեգատի, ՍԳԻ-ի և ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի միջև 
կապերի գնահատումը վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդելի օգնությամբ  
Բանալի բառեր. վեկտորային ավտոռեգրեսիոն մոդել, փողի ագրեգատ, ՀՆԱ 
իրական ծավալի ինդեքս, գնաճ 
 

Հետազոտության սկզբում, հիմք ընդունելով տեսական դրույթները, խնդիր է 
դրվել քանակական մեթոդների օգնությամբ գնահատել Սպառողական գնե-
րի ինդեքսի, Փողի M2 ագրեգատի և ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի միջև 
փոխկապվածությունները կարճ ժամանակահատվածում, այն է` եռամսյակա-
յին կտրվածքով: Փոփոխականների ստացիոնարությունը պարզելուց հետո, և 
հիմք ընդունելով տեղեկատվական չափանիշները, կառուցվել է 3 լագով վեկ-
տորային ավտոռեգրեսիոն մոդել: Մոդելի շրջանակներում կատարվել է փո-
փոխականների միջև Գրենջեր պատճառականություն գնահատում և վերլուծ-
վել են փոփոխականների ազդակները և ազդեցությունները: 
 Рафаэл  ПЕТРОСЯН 
Оценка связи между денежным агрегатом М2, индексом потребительских цен и 
индекса реального объёма ВВП с помощью векторной авто-регрессионной 
модели Ключевые слова: авто-регрессионная модель, денежный агрегат, индекс реального 
объёма ВВП, инфляция 
 В начале исследования, на основании теоретических предположений, была пос-
тавлена задача с помощью количественных методов оценить взаимосвязанность 
индекса потребительских цен, денежного агрегата М2 и индекса реального объё-
ма ВВП в течение короткого срока (в разрезе триместра). После нахождения со-
вокупности переменных и на основании информационных критериев, выстроена 
авто-регрессионная модель с 3мя функциями. В рамках модели между перемен-
ными проведен тест причинности Гренджера, а также проанализированы им-
пульсы переменных и их воздействия. Произведено разложение вариации.  
 
Rafayel Petrosyan 
Evaluation of interrelationships between M2 aggregate of money, GCI and GDP 
real volume index of the Republic of Armenia by vector autoregression model 
Key words: Vector autoregression model, money aggregate, GDP real volume index, inflation  
 Based on theoretical assumptions at the outset of the research the objective was set to 
evaluate interconnections between the Consumer price index, M2 aggregate of money 
and real GDP index on quarterly basis using quantitative methods. After checking sta-
tionarity of the variables, and based on information criterions 3 lag vector autoregres-
sion model was constructed. Granger causalities between variables were evaluated and 
the impulses and their responses were analysed. Variation decomposition was imple-
mented. The validity of the constructed model was assessed based on inverse roots of 
characteristic polynomial, Lagrange multiplier and graphical analysis of errors. 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ ՁԵՌՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ 
ՊԱՏԿԵՐԸ ԵՎ ԳՈՅԱՏԵՎՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ 

 

Հակոբ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ 
Հայաստանի ֆրանսիական համալսարանի մագիստրանտ  

 
Բանալի բառեր. ձեռնարկատիրություն, երիտասարդ ձեռնարկություններ, բիզնեսի 
դեմոգրաֆիա, նորարարություն և գիտահետազոտությանը, բիզնեսի զարգացում 

 
Գաղտնիք չէ, որ տնտեսության առաջընթացի և որակական աճի շար-

ժիչ ուժը շատ հաճախ հանդիսանում են երիտասարդ ձեռնարկությունները։ 
Քսանմեկերորդ դարում աշխարհում նոր հիմնադրված բազմաթիվ ձեռնար-
կություններ հիմնապես փոփոխել են շուկաների կառուցվածքը և խաղի կա-
նոնները։ Դրանք հանդիսանում են նորարարության գրավականը, տնտե-
սության մեջ ապահովում են մրցակցություն և մեծ ձեռնարկություններին 
ստիպում են շարժվել առաջ։  

Բիզնես դեմոգրաֆիայի ուսումնասիրության կարևորության մասին խոս-
վել է դեռ նախորդ դարում Թրոսկի (Troske, 1989)  և Աուդրաչչի և Մահմուդի 
(Audretsch and Mahmood, 1994) կողմից։ Այսպես, Թրոսկը (Troske, 1989) իր 
աշխատության մեջ առաջին անգամ ապացուցեց, որ ձեռնակությունների ձա-
խողումը հակադարձ կախվածություն ունի դրա չափերի հետ, այսինքն՝ որ-
քան փոքր է նոր ստեղծված ձեռնարկությունը, այնքան  ավելի հավանական է 
դրա անհաջողությունը։ Իսկ Աուդրաչչը և Մահմուդը (Audretsch and Mahmood, 
1994) հայտնաբերեցին, որ ձեռնարկությունները երկար են գոյատևում այն 
երկրներում, որտեղ արդյունաբերությունը արագ աճում է, իսկ նորարարու-
թյանը և գիտահետազոտությանը (R&D) մեծ տեղ է հատկացվում։  

Հայաստանն ունի նոր ստեղծված ձեռնարկությունների բավականին 
բարձր մակարդակ։ 2018թ. գործող ձեռնարկությունների մեջ  տվյալ տարում 
ստեղծված ձեռնարկությունները կազմել են 15,7%։ Սա  նշանակում է, որ նոր 
ստեղծված ձեռնարկությունների քանակը Հայաստանում համեմատաբար 
շատ է, ինչը կարող է բացատրվել երկու գործոնով. 

  Նոր ձեռնարկություն հիմնելու կամ գրանցելու համեմատաբար 
հեշտ պայմաններով. մասնավորապես՝ առկա են խիստ սահմանափակ 
քանակությամբ ընթացակարգեր և իհարկե, բացակայում է կապիտալի նվա-
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զագույն պահանջը։ Սրա մասին վկայում են նաև միջազգային գնահատում-
ները․ Համաշխարհային Բանկի կողմից պատրաստվող Doing business տա-
րեկան զեկույցի, բիզնես սկսելու հեշտության վարկանիշում 190 երկրների 
շարքում Հայաստանը 8-րդն է` հնարավոր 100 միավորից հավաքելով 96,21 
(Doing Business, 2019)։ Ըստ նույն աղբյուրի Հայաստանում տնտեսական 
գործունեություն սկսելու պայմանները տարեց-տարի բարելավվում են։ 

 

Գծապատկեր 1. 2018թ. նոր ստեղծված տնտեսվարողների կշիռը գործող 
ձեռնարկությունների մեջ, %1 

Մեկ այլ աղբյուրի՝ Համաշխարհային Տնտեսական Ֆորումի կողմից ա-
մեն տարի հիապարավող The Global Competitiveness Report 2019թ. տվյալնե-
րի համաձայն Հայաստանում Բիզնես սկսելը բավականին արագ է՝ այն պա-
հանջում է ընդամենը 3,5 օր և այս ցուցանիշով Հայաստանը աշխարհում 8-
րդ հորիզոնականում է։ Ըստ նույն աղբյուրի մեկ այլ առավելութուն է նաև 
բիզնես սկսելու համար հարաբերականորեն քիչ ծախսեր պահանջելը։ 

  Ձեռնարկատիրական մշակույթը. խոսքը՝ ձեռներեցությամբ զբաղ-
վելու ցանկության և ձեռնարկատիրական ռիսկի դիմելու հակվածության 
մասին է։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում մարդիկ 
ունեն ձեռնարկատիրական ռիսկի նկատմամբ միջինից բարձր հակվածու-
թյուն2։ Իսկ թե նոր ստեղծված տնտեսվարողների բարձր մակարդակը ինչ-

                                                             
1 ՀՀ ԱՎԿ, ՏՀԶԿ բիզնեսի դեմոգրաֆիայի տվյալների բազա, հեղինակի հաշվարկ: 
2 WEF, The Global Competitiveness Report 2019 
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քանով է նպաստում տնտեսական ակտիվությանը ու աճին, այնքան էլ միա-
նշանակ չէ։ Դա հարկավոր է դիտարկել այլ գործակիցների հետ միաժա-
մանակ։ Այնպես, ինչպես օրինակ, դրանց կյանքի տևողությունը։ Հայաստա-
նում 2018 թ. մահացած ձեռնարկությունները գործող ձեռնարկությունների 
մոտ 11,6%-ն է կազմել, ինչը բավականին բարձր է այլ երկրների համեմատ։  

 

Գծապատկեր 2. 2018թ. ընթացքում գործունեությունը դադարեցրած/ 
մահացած ձեռնարկությունների կշիռը գործող ձեռնարկությունների մեջ, %1 

Նախորդ ցուցանիշի հետ համադրելով, կարելի է պնդել, որ Հայաստա-
նում տնտեսվարողների կազմը ավելի արագ է  «թարմացվում», քան աշխար-
հի այլ երկրներում։ Սա է պատճառը, որ Հայաստանում գործող ձեռնար-
կությունների ավելի քան 1/4-ը հանդիսանում են երիտասարդ ձեռնարկու-
թյունները, որոնք իրենց գործունեությունը սկսել են նախորդ 3 տարիների 
ընթացքում։ Հայաստանում երիտասարդ ձեռնարկությունների շատ լինելը 
նշանակում է, որ ցածր է 3 տարուց ավել գոյատևող ձեռնարկությունների 
կշիռը, ինչը, ըստ երևույթին, պայմանավորված է մի շարք գործոններով՝ 

  ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ միջոցների բացակայու-
թյուն: Գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կապիտալի շուկայի զարգացած չէ, 
այսինքն բիզնեսի ֆինանսավորման հիմնական աղբյուրը ֆինանսական կա-

                                                             
1 ՀՀ ԱՎԿ, ՏՀԶԿ (OECD) բիզնեսի դեմոգրաֆիայի մասին տվյալների բազա: 
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ռույցներն են, ինչի հետեւանքով ձեռնարկությունները և հատկապես ՓՄՁ-
ները հաճախ կանգնում են ֆինանսավորման դժվարությունների առաջ։ Հա-
յաստանը ՓՄՁ-ների ֆինանսավորման հեշտությամբ հետ է մնում աշխարհի 
51 երկրներից1։ 

  Նորարարության և գիտահետազոտության պակասը:  Ձեռնարկու-
թյունները երկար են գոյատևում այն երկրներում, որտեղ արդյունաբերու-
թյունը արագ է աճում, իսկ նորարարությանը և գիտահետազոտությանը 
(R&D) մեծ տեղ է հատկացվում2։ Մինչդեռ Հայաստանում դրա վրա կատար-
վող ծախսերը կազմում եմ ՀՆԱ-ի ընդամենը 0,2%-ը3։  

  Աշխատողների ունակությունների ցածր մակարդակ: Ըստ Համաշ-
խարհային Տնտեսական Ֆորումի (WEF) գնահատումների, այս ցուցանիշով 
Հայաստանը հետ է մնում 60 երկրից։  

  Բիզնես սկսելու դյուրինությունը: Այն նպաստում է «մահացող» ձեռ-
նարկությունների թվի ավելացմանը, քանի որ դրա արդյունքում ավելանում 
են բիզնես սկսելու փորձերը։ 

  Ձեռնարկությունների մահացության բարձր գործակցի պարճառներից 
են նաև՝ հարկային ծանր բեռը և շուկայի անկատարությունը, ձեռնարկատի-
րությամբ զբաղվելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների և փորձի պակասը։  

Ձեռնարկությունների մահացության բարձր մակարդակը հանգեցնում է 
այնպիսի խնդիրների, ինչպիսի են՝ ֆինանսական կառույցների կողմից նո-
րաստեղծ բիզնեսի ֆինանսավորման հետ կապված ռիսկը, հետևաբար նաև 
վարկավորման տոկոսադրույքի բարձր մակարդակը, օտարերկրյա ներդրող-
ների համար ռիսկի անհամապատասխան եկամտաբերությունը։ Արդյունքը 
դառնում է ներդրումային ոչ գրավիչ միջավայրը և օտարերկրյա ներդրումնե-
րի ցածր մակարդակը։ 

Այսպիսով, ստացված արդյունքները համադրելով կարելի է ասել, որ 
Հայաստանում ձեռնարկատիրական կրթության ցածր մակարդակը, ինչպես 
նաև անհրաժեշտ ֆինանսավորման աղբյուրների բացակայությունը հան-
գեցնում են անգամ օտարերկրյա ներդրումների ծավալների անկմանը։  

Առաջադրված հիմնախնդիրը լուծելու նպատակով առաջարկվում է՝ 
                                                             
1 WEF, The Global Competitiveness Report 2019 2 Audretsch and Mahmood, 1994 3 WEF, The Global Competitiveness Report 2019 
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 խրախուսել ձեռնարկատիրական կրթությունը հայաստանյան բու-
հական, ինչպես նաև դպրոցական համակարգում;  

 նվազեցնել հարկային տարիֆները  նորաստեղծ ձեռնարկություն-
ների համար՝  ստեղծելով պայմանների շուկայում գոյատևելու համար;  

 մեծացնել նորարարության և գիտահետազոտության ֆինանսավո-
րումը՝ այն շղթայակցելով բիզնեսին։  

Ամփոփելով կարելի է ասել, որ Հայաստանում նոր ստեղծված ձեռնար-
կություններից շատերը չեն կարողանում գոյատևել 1-2 տարուց ավել և դրա 
պատճառներն են՝ ֆինանսավորման համար անհրաժեշտ միջոցների բացա-
կայությունը, նորարարության և գիտահետազոտության պակասը, ինչպես 
նաև պետական միջոցառումների և օժանդակության անբավարար լինելը։ 
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Հակոբ ԹԱՐՓՈՇՅԱՆ 
Երիտասարդ ձեռնարկությունների դեմոգրաֆիկական պատկերը և 
գոյատևման հիմնախնդիրները Հայաստանում 
Բանալի բառեր. ձեռնարկատիրություն, երիտասարդ ձեռնարկություններ, բիզնեսի 
դեմոգրաֆիա, նորարարություն և գիտահետազոտությանը, բիզնեսի զարգացում 
 
Սույն հետազոտության նպատակ ունի բացահայտել Հայաստանում գործող 
ձեռնարկությունների դեմոգրաֆիական վիճակը (i), մասնավորապես՝ վեր-
լուծել նոր ստեղծված, ինչպես նաև գործունեությունը դադարեցրած ձեռ-
նարկությունների վիճակագրությունը։ Համեմատություններ են կատարվել այլ 
երկրների հետ (ii) հասկանալու համար Հայաստանում երիտասարդ ձեռ-
նարկությունների դեմոգրաֆիական վիճակի առանձնահատկությունները։ 
Հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են երիտասարդ ձեռնար-
կությունների գոյատևմանը խոչնդոտող գործոնները և դրանց սկզբնաղ-
բյուրները, ինչպես նաև ներկայացվել են դրանց երկարակեցությունը ապա-
հովելու հնարավոր լուծումներ։ 
 
Hakob TARPOSHYAN 
The demography of young enterprises and the problems of  their survival in 
Armenia 
Key words: entrepreneurship, young enterprises, business demography, innovation and research, 
business development 
 
The purpose of this study is to identify the demographic status of businesses in Arme-
nia (i), in particular to analyze of newly established and terminated businesses. Com-
parisons have been made with other countries (ii) to understand the demographic 
characteristics of young enterprises in Armenia. The study examined the factors that 
hinder the survival of young enterprises and their sources, as well as possible solutions 
to ensure their longevity. 
 
Акоп ТАРПОШЯН 
Демография молодых предприятий и проблемы их выживания в Армении Ключевые слова предпринимательство, молодые предприятия, демография бизнеса, 
инновации и исследования, развитие бизнеса 
 
Целью данного исследования является выявление демографического статуса 
предприятий в Армении (i), в частности, анализ вновь созданных и прекращен-
ных предприятий. Сравнения были сделаны с другими странами (ii), чтобы по-
нять демографические характеристики молодых предприятий в Армении. В ис-
следовании изучались факторы, которые препятствуют выживанию молодых 
предприятий, и их источники, а также возможные решения для обеспечения их 
долголетия. 
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ՀՀ ՀՆԱ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՌԵԳՐԵՍԻՈՆ ՄՈԴԵԼԻ ՄԻՋՈՑՈՎ 
 

Քնարիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ 

Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ 4-րդ կուրսի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. ՀՆԱ, իրական ծավալի ինդեքս, տնտեսական գործունեության 

տեսակներ, ռեգրեսիոն վերլուծություն, սցենարների մշակում 
 

Համախառն ներքին արդյունքը ձևավորվում է տնտեսական գործունեու-
թյան տարբեր տեսակների արդյունքում, և կարևոր է վերլուծել, թե տըն-
տեսական գործունեության որ տեսակներն են, որ առավել նշանակալի ազ-
դեցություն ունեն իրական ՀՆԱ-ի վրա1: Մեր կողմից կառուցված ռեգրե-սիոն 
մոդելով վերլուծենք ՀՆԱ-ի վրա ազդող հիմնական գործոնների ազդե-
ցության չափերը: Արտադրական եղանակով հաշվարկվող ՀՆԱ-ն ստացվում 
է տնտեսական գործունեության բոլոր տեսակների արդյունքների գումարով: 
Տնտեսական գործունեության տեսակներից յուրաքանչյուրի ազդեցությունը 
իրական ՀՆԱ-ի վրա տարբեր է: Սակայն որոշները իրական ՀՆԱ-ի ծավալի 
վրա ավելի մեծ ազդեցություն ունեն, և ՀՆԱ-ի ծավալի վարիացիայի մեծ 
մասը բացատրվում է դրանց ազդեցությամբ: Սույն հետազոտության մեջ 
առաջադրված խնդիրը, այն է՝ տնտեսական գործունեության տեսակների 
իրական ՀՆԱ-ի ծավալի վրա ունեցած ազդեցության չափերի գնահատումը, 
լուծենք ռեգրեսիոն մոդելի օգնությամբ: Որպես կախյալ փոփոխական ընտըր-
ված է արտադրական եղանակով ՀՆԱ-ն, իսկ անկախ փոփոխականները 
տնտեսական գործունեության տեսակների արդյունքներն են: Տվյալների բա-
զան արտադրական եղանակով հաշվարկված համախառն ներքին արդյունքի 
և նրա բաղադրատարրերի վիճակագրությունն է եռամսյակային պարբերա-
կանությամբ 2011թ. առաջին եռամսյակից մինչև 2019թ. երրորդ եռամսյա-կը2: 
Նշենք, որ մոդելում ներառվել են ոչ թե փոփոխականների անվանական 
աժեքները, այլ իրական ծավալի ինդեքսները՝ հաշվարկված նախորդ տարվա 
համապատասխան եռամսյակի համեմատ: ՀՆԱ բաղադրատարրերը տրված 

                                                             1 Statistics Canada, Gross domestic product by industry, 2002 2 Աղբյուրը` ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայքէջ` 
https://www.cba.am/am/SitePages/Default.aspx 
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են ըստ տնտեսական գործունեության արդյունքների1: Այսպիսով փորձ է 
արվում գնահատել ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի վրա 21 ռեգրեսորների 
ազդեցությունները:  

Մասնագիտական գրականության մեջ ոչ ստացիոնար փոփոխական-
ներով կառուցված ռեգրեսիոն մոդելի կիրառումը խորհուրդ չի տրվում, քանի 
որ մեծ հավանականություն կա, որ կառուցված մոդելը կլինի կեղծ: Ոչ ստա-
ցիոնար փոփոխականները կամ չեն կիրառվում ռեգրեսիոն մոդելում կամ կի-
րառվում են միայն դրանք ստացիոնար դարձնելուց հետո2: Առաջին քայլով 
գնահատել ենք շարքերի ստացիոնարությունը միավոր արմատ Դի-քի-Ֆուլեր 
ընդլայնված թեստերի միջոցով3 և պարզել, որ X3, X8, X10, X12, X21, X23 
փոփոխականները ոչ ստացիոնար են և ռեգրեսիոն մոդելի մեջ չեն կարող 
ներառվել: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են Դիքի-Ֆուլեր թեստերի արդյուն-
քում ստացված p-արժեքները: Կառուցված ռեգրեսիոն մոդելում որպես ան-
կախ փոփոխականներ ներառել ենք ստացիոնար շարքերը4, նշանակալիու-
թյան ստուգման համար կիրառել F թեստ: Առաջադրված զրոյական հիպոթե-

                                                             
1 ֆինանսական միջնորդության անուղղակի չափվող ծառայություններ (X1), գյուղա-
տնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն (X2), հանքագործական 
արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում (X3), մշակող արդյունաբերու-
թյուն (X4), Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում (X5), 
ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում (X6), 
շինարարություն (X7), մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և մո-
տոցիկլների նորոգում (X8), փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն (X9), 
կացության և հանրային սննդի կազմակերպում (X10), տեղեկատվություն և կապ (X11), 
Ֆինանսական և ապահովագրական գործունեություն (X12), անշարժ գույքի հետ 
կապված գործունեություն (X13), մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական 
գործունեություն (X14), վարչարարական և օժանդակ գործունեություն (X15), պետա-
կան կառավարում և պաշտպանություն.պարտադիր սոցիալական ապահովագրու-
թյուն (X16), կրթություն (X17), առողջապահություն և բնակչության սոցիալական 
սպասարկում (X18), մշակույթ, զվարճություններ և հանգիստ (X19), սպասարկման այլ 
ծառայություններ (X20), տնային տնտեսությունների գործունեություն որպես գործա-
տու. տնային տնտեսություններում չտարբերակված ապրանքների և ծառայություննե-
րի արտադրություն սեփական սպառման համար (X21): 2 Carter Hill, William Griffiths, Guay Lim, Principles of econometrics, Fourth edition, 2011 3 David Dickey, Wayne Fuller, Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root, Journal of the American Statistical Association, Vol. 74, No. 366, pp. 427-431, 1979 4 Douglas Montgomery, Elizabeth Peck, Geoffrey Vinning, Introduction to Linear Regression Analysis, Fifth Edition, Hoboken, 2012 
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զը ենթադրում է, որ մոդելը ոչ նշանակալի է` բոլոր ռեգրեսորների գործա-
կիցները հավասար են զրոյի: F վիճականին 6.06 է, իսկ p-արժեքը մոտա-
վորապես զրո: Ընդունելով 0.05 նշանակալիության մակարդակը՝ զրոյական 
հիպոթեզը ժխտվում է, և հետևաբար մոդելը դառնում է նշանակալի: Նշվածը 
հիմք ընդունելով ստուգել ենք յուրաքանչյուր գործոնի նշանակալիությունը t 
վիճականու միջոցով: Արդյունքում ստացվել է, որ նշանա-կալի են` X2, X7, 
X17, X18 փոփոխականները: Հետևաբար, ՀՆԱ-ի իրական ծավալի ինդեքսի 
վրա նշանակալի ազդեցություն ունեն գյուղատնտեսության, անտառային 
տնտեսության և ձկնորսության, շինարարության, կրթության, առողջապահու-
թյան և բնակչության սոցիալական սպասարկման իրական ծավալի ինդեքս-
ները: Նշվածը հաշվի առնելով՝ կառուցված ռեգրեսիոն մոդելում ներառել ենք 
հենց այդ փոփոխականները: 

(1)  = + 2 + 7 + 17 + 18 +  

Սխալներն ունեն նորմալ բաշխում, 0 միջին և հաստատուն վարիացիա` : 

Մոդելի նշանակալիության ստուգման համար կիրառվող F թեստի հա-
մար p-արժեքը մոտ զրո է, ինչը հուշում է ընդհանուր մոդելի նշանակալիու-
թյան մասին: Ներկայացնենք կառուցված մոդելի պարամետրերի արժեքնե-
րը և պարամետրերի համար կիրառվող t թեստի արդյունքները: 

Աղյուսակ 1. Կառուցված մոդելի պարամետրերի արժեքները և դրանց 
նշանակալիությունը 

Փոփոխական Գործակից t վիճականի p-արժեք 

Հաստատուն 39.17457 3.105890 0.0041 
X2 0.065520 1.631514 0.1132 
X7 0.221425 5.516172 0.0000 
X17 0.245923 2.513781 0.0175 
X18 0.119859 3.586381 0.0012 

 

Աղյուսակից նկատելի է, որ X2 փոփոխականի համար ոչ նշանակա-
լիությանը վերաբերող զրոյական հիպոթեզը ժխտելու հիմքեր չկան, քանի որ 
p-արժեքը մեծ է 0.05 նշանակալիության մակարդակից: Այս դեպքում ևս ոչ 
նշանակալի փոփոխականը բացառենք և կառուցենք նոր մոդել: 

(2)  = + 7 + 17 + 18 +   
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Այս մոդելում սխալների վերաբերյալ ենթադրությունները նույն են: Ստո-
րև ներկայացնենք գործակիցները և t թեստի արդյունքները: 

Աղյուսակ 2. Կառուցված նոր մոդելի պարամետրերի արժեքները և դրանց 
նշանակալիությունը 

Փոփոխական Գործակից t վիճականի p-արժեք 

C 41.75070 3.250395 0.0028 
X7 0.223291 5.421503 0.0000 
X17 0.292083 3.038518 0.0048 
X18 0.113989 3.342269 0.0022 

 

Այս դեպքում բոլոր գործակիցները նշանակալի են, իսկ F թեստը կրկին 
հաստատում է ընդհանուր մոդելի նշանակալիությունը: Քննարկվող մոդելը 
ներկայացնենք բանաձևով. 

(3)         = 41.75 + 0.22 7 + 0.29 17 + 0.11 18   
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, որ մոդելը նշանակալի չէ, քանի որ 

հաստատունի արժեքը, համեմատած մյուս գործակիցների հետ, չափազանց 
մեծ է, ինչից էլ կարող ենք ենթադրել, թե կախյալ փոփոխականի վրա իրա-
կանում նշանակալի ազդեցություն ունեցող գործոնները բացահայտված չեն: 
Սակայն նշենք, որ այս դեպքում նման խնդիր առկա չէ, քանի որ կախյալ փո-
փոխականի արժեքները տատանվում են 100-ի շուրջ, և փաստորեն ընդա-
մենը 41.75%-ն է բացատրվում մոդելում չներառված գործոնների միջոցով: 
Բացի այդ, անկախ փոփոխականները նույնպես տատանվում են 100 արժեքի 
շուրջ, որոնք եթե բազմապատկենք համապատասխան գործակիցներով, 
կստանանք հաստատունի հետ համեմատելի ցուցանիշներ: Արդյունքում շի-
նարարության 1% աճի պարագայում ՀՆԱ իրական ծավալն ավելանում է 
0.22%-ով, կրթության իրական ծավալի ինդեքսի 1% աճի դեպքում՝ 0.29%-ով, 
և առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկ-ման 1% աճի 
պարագայում` 0.11%-ով: ՀՆԱ արտադրական բաղադրիչներից հենց այս գոր-
ծոններն են, որ նշանակալիորեն բացատրում են ՀՆԱ իրական ծավալի 
ինդեքսի վարիացիան և կարող են կիրառվել դրա կանխատեսման համար` 
առանց մոդելը պարամետրերով գերբեռնելու: Մեր մոդելում  արժեքը 0.56 
է, ինչը նշանակում է, որ ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի վարիացիայի 56%-ը 
բացատրվում է մոդելում ներառված 3 փոփոխական-ների միջոցով: Այժմ հիմ-
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նըվելով կառուցված մոդելի վրա կկատարենք ՀՆԱ իրական ծավալի 
ինդեքսի կանխատեսումներ դիտարկված ողջ ժամանակահատվածի համար: 
Նշենք, որ անհնար է կանխատեսել հաջորդ ժամանակաշրջանը, քանի որ 
ռեգրեսորների արժեքները ՀՆԱ-ի հետ միաժամանակ են հրապարակվում: 
Կանխատեսումների համար մոդելը կիրառելի չէ, բայց այդ ժամանակների 
համար ներկայացնենք ընդգրկված անկախ փոփոխականների՝ ՀՆԱ իրա-
կան ծավալի ինդեքսը կանխատեսելու կարողությունը: 

Գծապատկեր 1. Կանխատեսումներ կառուցված մոդելի հիման վրա 

Պարզ է, որ միայն ներառված երեք գործոնների միջոցով անհնար է 
կատարել անթերի կանխատեսում, այնուամենայնիվ ստացված արդյունքնե-
րը բավականին նշանակալի են: Երեք անկախ փոփոխականների համար 
դիտարկել ենք լավատեսական, վատատեսական և չեզոք սցենարներ և յու-
րաքանչյուրի դեպքում ուսումնասիրել ենք ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի 
պատասխանը: Գնահատել ենք շինարարության, կրթության, առողջապա-
հության և բնակչության սոցիալական սպասարկման իրական ծավալի ին-
դեքսների հաստատուն արժեքները և պարզել, որ շարքերն անկանխատե-
սելիորեն տատանվում են միջին հաստատուն արժեքի շուրջ: Քանի որ գործ 
ունենք ինդեքսների հետ, գրեթե բոլոր դեպքերում այդ հաստատուն արժեքը 
100 է: Լավատեսական սցենարի դեպքում կընդունենք 5% աճ, այսինքն 
ինդեքսի արժեքը կլինի 105, իսկ վատատեսական սցենարի դեպքում` -5% 
աճ` 95: Յուրաքանչյուր գործոնի համար սցենարի մշակման ժամանակ 
ենթադրում ենք, որ մյուս փոփոխականները հաստատուն են: 
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Շինարարության լավատեսական սցենարի դեպքում ՀՆԱ իրական ծա-
վալի ինդեքսի կանխատեսվող արժեքը 104.85 է: Շիանարարության վատա-
տեսական սցենարի դեպքում ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի կանխատես-
վող արժեքը կլինի 102.65, իսկ չեզոք սցենարի դեպքում, երբ շինարարու-
թյան իրական ծավալի ինդեքսը 100 է, ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի հա-
մար կանխատեսվում է 103.75 արժեք: Կրթության լավատեսական սցենարի 
պարագայում կանխատեսվում է 105.2 արժեքը ՀՆԱ իրական ծավալի ին-
դեքսի համար: Վատատեսական սցենարի դեպքում կանխատեսվող արժե-քը 
102.3 է, իսկ չեզոք սցենարը վերը արդեն դիտարկվել է: Վերջապես առողջա-
պահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման իրական ծավալի ին-
դեքսի լավատեսական սցենարը 104.3 է, հակառակը` 103.15: 

 Վերլուծության արդյունքում կառուցված ռեգրեսիոն մոդելն ունի հե-
տևյալ տեսքը` = 41.75 + 0.22 7 + 0.29 17 + 0.11 18 , որտեղ արդյուն-
քային փոփոխականը ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսն է, իսկ ռեգրեսորները՝ 
շինարարության, կրթության, առողջապահության և բնակչության սոցիալա-
կան սպասարկման իրական ծավալի ինդեքսներն են: 

 Ռեգրեսիոն մոդելի ենթադրությունների ստուգման արդյունքում պար-
զըվեց, որ կառուցված մոդելը նշանակալի է: 

 Ընդհանուր առմամբ հետադարձ կանխատեսումները լավ արդյունք են 
արձանագրում: ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսը կախված է 3 փոփոխա-
կանից՝ բացատրելով արդյունքային ցուցանիշի վարիացիայի մոտ 56%-ը: 

 Կառուցված չեզոք սցենարի դեպքում ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի 
կանխատեսվող արժեքը 103.75 է: 

 Շինարարության իրական ծավալի ինդեքսի լավատեսական և վատա-
տեսական սցենարների դեպքում ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի կանխա-
տեսվող արժեքները համապատասխանաբար 104.85 և 102.65 են: 

 Կրթության իրական ծավալի ինդեքսի լավատեսական և վատատե-
սական սցենարների դեպքում իրական ծավալի ինդեքսի կանխատեսվող ար-
ժեքները համապատասխանաբար 105.2 և 102.3 են: 

 Առողջապահության և բնակչության սոցիալական սպասարկման իրա-
կան ծավալի ինդեքսի լավատեսական և վատատեսական սցենարների 
դեպքում իրական ծավալի ինդեքսի կանխատեսվող արժեքները համապա-
տասխանաբար 104.3 և 103.15 են: 
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Քնարիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ, Ռաֆայել ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ  
Հայաստանի Հանրապետության ՀՆԱ վերլուծությունը ռեգրեսիոն մոդելի 
միջոցով  
Բանալի բառեր. ՀՆԱ, իրական ծավալի ինդեքս, տնտեսական գործունեության 
տեսակներ, ռեգրեսիոն վերլուծություն, սցենարների մշակում 
 
Սույն հոդվածում փորձ է արվում քանակական մեթոդի միջոցով մոդելավո-
րել ՀՆԱ-ն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակների: Կիրառվել են 
համապատասխան ցուցանիշների իրական ծավալների ինդեքսները: Առա-
ջին փուլում ստուգվել է ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը միա-
վոր արմատի Դիքի-Ֆուլեր ընդլայնված թեստերի միջոցով, որից հետո ոչ 
ստացիոնար շարքերը բացառվել են: Հաջորդիվ կառուցվել է սկզբնական 
ռեգրեսիոն մոդելը` փորձելով վեր հանել ՀՆԱ վրա ազդող հիմնական գոր-
ծոնները: Այնուհետև կառուցվել է վերջնական մոդելը, և կատարվել են հե-
տադարձ կանխատեսումներ ՀՆԱ իրական ծավալի ինդեքսի համար:  
 Кнарик ВАРДАНЯН, Рафаэл ПЕТРОСЯН 
Анализ ВВП Республики Армения посредством регрессионной модели  Ключевые слова: ВВП, индекс реального объёма, виды экономической деятельности, 
регрессионный анализ, разработка сценариев 
 В данной статье сделана попытка смоделировать ВВП по видам экономической 
деятельности посредством количественного метода. Использованы индексы 
реальных объёмов соответствующих показателей. На первом этапе, посредством 
расширенных тестов Дики-Фуллера на единичные корни проверена стационар-
ность временных рядов, после чего не стационарные ряды были исключены. Да-
лее построена первичная регрессионная модель, пытаясь определить ключевые 
факторы, влияющие на ВВП. Затем построена окончательная модель, и сделаны 
ретроспективные прогнозы для индекса реального объёма ВВП.  
 Knarik VARDANYAN, Rafayel PETROSYAN 
Analysis of the GDP of the Republic of Armenia through a regression model 
Key words: GDP, real volume index, types of economic activity, regression analysis, scenario 
development 
 This article attempts to model GDP by type of economic activity using the quantitative 
method. Indices of real volumes of the corresponding indicators are used. At the first 
stage, through the extended Dickey-Fuller tests for unit roots, the stationarity of 
timeseries was checked, after which non-stationary series were excluded. Next, the 
primary regression model is constructed, trying to identify key factors affecting GDP. 
Then the final model was built, and retrospective forecasts were made for the index of 
real GDP. The significance of the model is verified. At the end of the article, optimistic, 
pessimistic and neutral scenarios for regression variables are developed, and a forecast 
of the performance indicator for the next period is given. 
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ԱՆԱՆՈՒՆ ՄՆԱԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ 
ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Էդգար ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Եվրոպական համալսարանի մագիստրանտ 

 
Բանալի բառեր. անանուն մնալու իրավունք, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, 
տեղեկատվության ազատություն, տնտեսություն, լրատվամիջոց, օգտատեր 

 
Անանունություն է հանդիսանում անձին որևէ կերպ նույնականացնելու 

անհնարինությունը: Տվյալ դեպքում անձը որևէ իրավահարաբերությունում 
հանդես է գալիս առանց որևէ նույնականացվող տվյալի կամ կեղծանվամբ 
(որը ևս հավասարեցվում է անանուն լինելուն և անձին նույնականացնելու 
հնարավորություն չի տալիս): Անանուն լինելու ամենավառ ու տարածված օ-
րինակը ընտրելու հիմնարար իրավունքն է, որին անձը մասնակցում է ա-
նանուն՝ պահպանելու ընտրական իրավունքի գաղտնիության սկզբունքը (ՀՀ 
սահմանադրություն, հոդված 7-րդ): 

Անանուն լինելու իրավունքը ներկայումս դրսևորվում է նաև որպես ա-
ռանձին իրավունք: Տեղեկատվության ազատության հիմնարար իրավունքի 
կարևոր բաղադրատար է համարվում տեղեկատվության տարածումը: Տեղե-
կատվական տեխնոլոգիաների զարգացմամբ ցանկացած անձ հնարավո-
րություն ունեցավ ցանկացած տեղեկատվություն տարածել ողջ համացան-
ցում: Տեխնոլոգիաների զարգացումը բերել է նրան, որ անձը կարող է ցան-
կացած տեղեկություն, այդ թվում վիրավորանք, սպառնալիք, զրպարտու-
թյուն պարունակող տեղեկություն, տարածել անանուն (այսուհետ՝ անոնիմ):  

Կարելի է ասել, որ անանուն մնալու իրավունքը համարվում է տնտե-
սության հզոր ճյուղ համարվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զար-
գացման ու առաջընթացի արդյունք: Քննարկվող իրավունքի առկայությունը 
կարող ենք համարել մի կողմից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և, առ-
հասարակ, տնտեսության համար մեծ նվաճում, մյուս կողմից՝ վտանգ պա-
րունակող երևույթ: Անանությունը համացանցում կիրառվելով կարող է խա-
թարել տեղեկատվական անվտանգության իրական նպատակները, ինչը 
կարող է հանգեցնել այլոց իրավունքների խախտումների: Իսկ, ինչպես գի-
տենք, ներկայումս տեղեկատվական անվտանգությունը ապահովում է նաև 
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տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական ոլորտների անվտանգությունը: 
Այսինքն՝ տեղեկատվական անվտանգության համար վտանգ հանդիսացող 
որևէ խնդիր իր անուղղակի ազդեցությունն է թողում պետության համար շատ 
կարևոր նշված ոլորտներում: Արդյունքում, առաջացնելով այլոց իրա-
վունքների խախտումներ, դրանց համար պատասխանատվության հարցը 
դառնում է ավելի քանի բարդ՝ այդ տեղեկատվությունը տարածած անձի ա-
նանունության պատճառով: Այս ամենով էլ պայմանվորվում է անձի անանուն 
մնալու իրավունքի ուսումնասիրման առավել արդիական լինելը: 

Անանուն լինելը մարդու իրավունքների պաշտպանության համակար-
գում վաղուց է հայտնի: Սկզբնական շրջանում անանունության ճանաչումը 
կապվում էր, առաջին հերթին, անձի անվտանգության ապահովման հետ: 
Քննարկվող հարցի վերաբերյալ դատական հարուստ փորձ ունի ԱՄՆ-ն: 
Այսպես, ԱՄՆ-ում Talley v. California (1960)1 գործով Գերագույն դատարա-նը 
ճանաչեց մի խումբ անձանց անանուն մնալու իրավունքը: Այդ անձանց 
անանուն լինելն ուղղակի կապված էր իրենց քաղաքական գործունեությամբ 
զբաղվելու հետ, ովքեր չխախտելով որևէ օրենք՝ անանուն քաղաքական թը-
ռուցիկներ էին տարածում: Դատարանը պատճառաբանեց, որ գաղափար-
ներն անանուն տարածելու իրավունքը գտնվում է խոսքի ազատության հիմ-
քում՝ նշելով, որ անանունությունը խթանել է խոսքի ազատությունը Ամերի-
կայի ողջ պատմության ընթացքում: Անանունությունը, ըստ դատարանի, ա-
ռավել կարևորվում է հատկապես քաղաքական հայտարարությունների 
դեպքում, երբ այն պաշտպանում է անձին՝ իր կողմից հայտնած քաղաքա-
կան դիրքորոշման նկատմամբ առաջացող ճնշումներից: ԱՄՆ Գերագույն 
դատարանը նմանատիպ դիրքորոշում է հայտնել նաև McIntyre v. Ohio Elec-
tions Commission (1995) գործով2: Հետաքրքիր դիրքորոշում է հայտել ԱՄՆ 
Հյուսիսային Կալիֆորնիայի շրջանային դատարանը Columbia Insurance 
Company v. Seescandy.com (1999) գործով: Սույն գործով դատարանը, հաս-
տատելով անձի անանուն հաղորդակցման իրավունքը, նշեց, որ մարդիկ ա-
նանուն ձևով միմյանց հետ կարող են շփվել այնքան ժամանակ, քանի դեռ 
այդ գործողությունները չեն խախտում օրենքը3: Այս դատական գործով, 

                                                             
1 https://mtsu.edu/first-amendment/article/34/talley-v-california 
2 https://cyber.harvard.edu/lesson7/anonymity_cases.html 
3 https://cyber.harvard.edu/property00/domain/Sees.html 
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փաստորեն, Դատարանը ճանաչեց համացանցում անոնիմ հաղորդակցման 
իրավունքը, որը Եվրոպայի Խորհրդի կողմից ճանաչում ստացավ ավելի ուշ: 

Եվրոպայում անանուն լինելու իրավունքը ծագեց համացանցի տա-
րածմանը զուգահեռ, երբ համացանցում անանուն մնալն աստիճանաբար 
ճանաչվեց որպես ինքնուրույն իրավունք։ Այսպես, Եվրոպայի խորհրդի Նա-
խարարների կոմիտեի՝ 28/05/2003թ. «Համացանցում հաղորդակցության 
ազատության» մասին հռչակագրի 7-րդ սկզբունքում սահմանվում է. «Առ-
ցանց միջավայրում գաղտնի միջոցների դեմ պաշտպանության միջոցներ ա-
պահովելու և տեղեկությունների ու գաղափարների ազատ արտահայտման 
հնարավորությունը մեծացնելու նպատակով անդամ պետությունները պետք է 
հարգեն համացանցի բոլոր օգտատերերի՝ իրենց անձնական տվյալները 
չբացահայտելու իրավունքը։ Սա չի արգելում անդամ պետություններին կի-
րառել միջոցներ և համագործակցել միմյանց հետ՝ հանցագործություն կա-
տարած անձանց հայտնաբերելու նպատակով՝ արդարադատության և ոս-
տիկանության ոլորտներում ազգային օրենքների, Մարդու իրավունքների և 
հիմնարար ազատությունների մասին կոնվենցիայի և այլ միջազգային հա-
մաձայնագրերի հիման վրա»1։ 

Ինչպես տեսնում ենք, Եվրոպայի խորհուրդը թեև ճանաչում է անձի 
համացանցում անանուն լինելու իրավունքը, սակայն այն չի համարում բա-
ցարձակ և նախատեսում է դրա սահմանափակման հիմքեր: Ըստ վերոնշյալ 
հռչակագրի՝ անանունությունը կարող է սահմանափակվել, եթե դա ուղղված է 
որևէ հանցագործության բացահայտմանը: Մարդու իրավունքների եվրո-
պական դատարանը (այսուհետ նաև՝ ՄԻԵԴ կամ Եվրոպական դատարան) 
Դելֆին ընդդեմ Էստոնիայի2 գործով 2015թ. հունիսի 16-ին  կայացված վըճ-
ռով Մեծ պալատը նշեց, որ համացանցում կատարված հրապարակային 
արտահայտության առումով միշտ չէ, որ հեղինակի դեմ քաղաքացիական 
հայցը արդյունավետ իրավական պաշտպանության միջոց է՝ հաշվի առնելով 
այն հանգամանքը, որ համացանցում հեղինակների համար համեմատաբար 

                                                             
1 Համացանցում հաղորդակցության ազատության» մասին հռչակագիր, ընդունված՝ 28.05.2003: (DECLARATION on freedom of communication on the Internet). https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805dfbd5 
2 «Դելֆին» ընդդեմ Էստոնիայի, թիվ64569/09, ՄԻԵԴ, 10/10/2013. https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-126635%22]} 
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հեշտ է հանդես գալ անանուն եղանակով, մինչդեռ տուժողներից զգալի 
ջանքեր են պահանջվում հեղինակներին հայտնաբերելու և նրանց դեմ քա-
ղաքացիական հայց բերելու համար...: Համացանցի օգտատերերին անա-
նուն մնալու և իրենց ինքնությունը չբացահայտելու հնարավորություն տալը 
խիստ կարևոր է նրանց ազատ արտահայտվելու իրավունքի իրականացման 
համար։ Այդուհանդերձ, համացանցի զարգացումը և հնարավորությունը, իսկ 
որոշ դեպքերում` նաև վտանգը, որ համացանցում մեկ անգամ հրապա-
րակայնորեն տարածված խոսքը կարող է ընդմիշտ մնալ որպես այդպիսին և 
անդադար տարածվել, պահանջում է զգոնություն ցուցաբերել: 

Եվրոպական դատարանը, ինչպես երևում է հիշյալ վճռում, ճանաչելով 
համացանցում անանուն լինելու իրավունքը որպես խոսքի ազատության ի-
րավունքի իրացման միջոց, այնուամենայնիվ, արձանագրում է դրանով ա-
ռաջացող խնդիրներ, որոնք կապվում են անանուն հայտարարությամբ այլ 
անձի հասցված իրավունքի խախտումների պաշտպանության հետ: 

Ինչպես նկատում ենք, միջազգային մարմինները քննարկվող հարցի 
վերաբերյալ ներկայումս առաջնային են համարում անձի ազատ արտահայ-
տըման իրավունքը, որի համար մեծ երաշխիք է համարվում հենց անանուն 
լինելը: Ստացվում է, որ անձն անանուն լինելով ավելի անկաշկանդ կարող է 
հայտնել իր կարծիքը: Սակայն անձի այս իրավունքը, ինչպես գրեթե մնա-
ցած բոլոր իրավունքները, հաճախ ենթարկվում են չարաշահման և անձն ա-
նանուն լինելու իրավունքն օգտագործում է ոչ թե կարծիքի ազատ արտա-
հայտման, այլ ուրիշ, հիմնականում ոչ օրինական նպատակներով: 

 Ուսումնասիրելով ՀՀ-ում առկա օրենսդրությունը, նկատում ենք, որ 
համացանցում անանուն մնալու իրավունքը ՀՀ իրավական համակարգում 
դեռևս ճանաչված և կարգավորված չէ, մինչդեռ անանուն լինելու իրավունքը 
ՀՀ-ում ճանաչվում է մի շարք այլ ոլորտներում: Ազդարարման համակարգի 
մասին ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ ազդարարման 
միասնական էլեկտրոնային հարթակի միջոցով ազդարարը (ֆիզիկական 
կամ իրավաբանական անձ, որը բարեխղճորեն հաղորդում է տեղեկու-
թյուններ կոռուպցիոն բնույթի հանցագործության վերաբերյալ...) կարող է 
անանուն եղանակով հաղորդել տեղեկություններ հանցագործության մասին: 
Այս դեպքում ազդարարի անանունությունը երաշխավորվում է և՛ պետական 
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լիազոր մարմնի կողմից (նույն հոդված մաս 2-րդ), և՛ տվյալ անձի կողմից՝ իր 
համացանցային հաղորդակարգի հասցեն ծածկագրելու միջոցով (նույն հոդ-
ված մաս 3-րդ): ՀՀ-ում անձը կարող է անանուն (կամ կեղծանունով) հանդես 
գալ նաև այլ իրավահարաբերություններում: Օրինակ՝ Հեղինակային 
իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին ՀՀ օրենքը թույլ է տալիս 
անձին անանուն կերպով կամ կեղծ անվամբ  ստեղծագործություն լույս ըն-
ծայել (հոդված 8-րդ), կամ Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից 
առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին ՀՀ օրենքով անձն ի-
րավունք ունի ՄԻԱՎ-ի հայտնաբերման լաբորատոր հետազոտություններին 
մասնակցել անանուն (հոդված 10-րդ) և այլն: 

Հաշվի առնելով անանուն անձին նույնականացնելու անհնարինությու-
նը՝ ՀՀ մի շարք օրենքներով առավել կարևոր շահի պաշտպանության նպա-
տակով որոշակի իրավահարաբերություններում ուղղակի արգելվում է ան-
ձին անանուն կերպով հանդես գալը: Օրինակ՝ Փողերի լվացման և ահա-
բեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդ-
վածն անձին արգելում է ունենալ անանուն կամ մտածացին անունով բան-
կային հաշիվ, կամ Կուսակցությունների մասին ՀՀ սահմանադրական օրեն-
քի 24-րդ հոդվածի 4-րդ մասը կուսակցություններին արգելում է ընդունել 
անանուն նվիրատվություններ և այլն: Կարող ենք փաստել, որ ՀՀ-ում անձի 
անանուն լինելու իրավունքը մի կողմից ճանաչվում և պաշտպանվում է, մյուս 
կողմից՝ արդարացիորեն սահմանափակվում: Սակայն, գտնում ենք, որ առկա 
օրենսդրական կարգավորումները բավարար չեն և հաճախ չեն կար-
գավորում այնպիսի հարաբերություններ, ինչպիսիք են համացանցում անձի 
անանունությունը, դրա ապահովումն ու դրանով առաջացող մարդու իրա-
վունքի խախտումների պաշտպանությունը: Իրավական այս կարգավորում-
ների բացակայությունը միանշանակ մեծ ազդեցություն է ունենում նաև տե-
ղեկատվության տարածման հիմնարար իրավունքի իրացման վրա: 

Մարդու կարծիքը և համոզմունքը կազմում են նրա ներաշխարհը, որո-
շում են նրա անհատականությունը: Արգելվում է մարդուն հարկադրել հրա-
ժարվել իր կարծիքից կամ փոխել այն: Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր 
կարծիքը և համոզմունքն արտահայտելու անարգել, և ո՛չ պետությունը, ո՛չ 
պաշտոնատար անձինք, ո՛չ հասարակական կազմակերպությունները, ո՛չ 
հանրության անդամները և որևէ մեկը, ով էլ որ լինի, չեն կարող մարդուն 
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հարկադրել արտահայտելու իր կարծիքը և համոզմունքը կամ հրաժարվելու 
դրանցից1: Որքան էլ կարևորենք ազատ խոսքի, արտահայտվելու, մտքեր 
փոխանակելու իրավունքը, այնուամենայնիվ այն բացարձակ իրավունք չէ և 
կախված իրավիճակից կարող է սահմանափակվել: Այս ազատությունների 
իրականացումը, քանի որ այն կապված է պարտավորությունների և պա-
տասխանատվության հետ, կարող է պայմանավորվել այնպիսի ձևականու-
թյուններով, պայմաններով, սահմանափակումներով կամ պատժամիջոցնե-
րով, որոնք նախատեսված են օրենքով և անհրաժեշտ են ժողովրդավարա-
կան հասարակությունում` ի շահ պետական անվտանգության, տարածքային 
ամբողջականության կամ հասարակության անվտանգության, անկար-գու-
թյունները կամ հանցագործությունները կանխելու, առողջությունը կամ բարո-
յականությունը, ինչպես և այլ անձանց հեղինակությունը կամ իրավունքները 
պաշտպանելու, խորհրդապահական պայմաններով ստացված տեղեկատվու-
թյան բացահայտումը կանխելու կամ արդարադատության հեղինակությունն 
ու անաչառությունը պահպանելու նպատակով:  

Խոսքի ազատության չարաշահումը կարող է նույնքան վտանգավոր լի-
նել, որքան այդ իրավունքի սահմանափակումը, հետևաբար այն չի կարող 
անվերջ ճկվել՝ սպառնալիք ստեղծել կամ վնաս հասցնել անձանց, հասա-
րակության և պետության շահերին: Ազատ խոսքը ևս սահմաններ ունի և այդ 
«կարմիր գիծը» հատելը կարող է վնաս հասցնել այլ անձանց իրավունք-
ներին2: 

Փորձենք ներկայացնել համացանցում անանուն մնալու իրավունքի չը-
կարգավորվածության արդյունքում առաջացող իրավական խնդիրները՝ տե-
ղեկատվության ազատության իրավունքի՝ մասնավորապես՝ տեղեկատվու-
թյան տարածման համատեքստում: 

Գաղտնիք չէ, որ համացանցը, հատկապես սոցիալական ցանցերը, ներ-
կայումս համարվում են ազատ արտահայտման, տեղեկատվության տարած-
ման ամենահայտնի ու հասանելի հարթակները: ՀՀ-ում առաջատար սոցիա-

                                                             
1 ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ /ընդհ. Խմբ.` Գ. Հարությունյանի, 
Ա. Վաղարշյանի.  Եր. «Իրավունք», 2010, էջ 304 2  «Մտքի, խոսքի, տեղեկատվության ազատության իրավունք», Գ. Բալասանյան. http://advocates.am/images/_photos_of_advocates/ex_1/3._XOSKI_AZATUTYUN.pdf 
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լական ցանցը facebook.com-ն է1, որը, կարելի է ասել, հանդիսանում է ՀՀ-ում 
տեղեկատվության տարածման ամենահայտնի հարթակը և ունի կարևոր դեր 
հասարակաքաղաքական կյանքում: Թեև facebook.com-ն արգելում է ու-նենալ 
անանուն կամ կեղծ անունով օգտահաշիվ2, սակայն հայկական տի-րույթում 
կան բազմաթիվ անանուն (կեղծ անունով) գրանցված օգտատերեր (ֆեյքեր): 
Վերջիններիս տարածումը բերել է նրան, որ հաճախ լրատվական կայքերը, 
արտատպելով անանուն օգտագիրոջ կողմից կատարված գրառու-մը, 
տարածում են այն ողջ համացանցով: Արդյունքում՝ ստեղծվում է մի ի-
րավիճակ, երբ ողջ սոցիալական ցանցում տարածվում է տեղեկատվություն, 
որի աղբյուրը, հեղինակն անհայտ է: Հնարավոր է դեպքեր, երբ հենց լրա-
տվական կայքը ստեղծի կեղծ օգտահաշիվ, վերջինիս ներկայացրած տեղե-
կությունն ուղղակի արտատպի և նեկայացնի որպես անանուն աղբյուրից 
ստացված տեղեկություն (պատասխանատվությունից խուսափելու նպատա-
կով): Խնդիրն ավելի է բարդանում, երբ տվյալ տեղեկատվության տարա-
ծումը առաջացնում է մարդու իրավունքի խախտումներ (օրինակ՝ տվյալ տե-
ղեկատվությունը պարունակում է այլ անձանց հասցեին վիրավորանք կամ 
զրպարտություն): 

Թիվ ԵԱՆԴ/4316/02/15 քաղաքացիական գործով3 հայցվորը պահան-ջել 
էր հրապարակայնորեն արտահայտած վիրավորանքի և զրպարտության 
համար քաղաքացիաիրավական պատասխանատվության ենթարկելու լրա-
տվական կայքին, որը տարածել է անանուն օգտատիրոջ՝ հայցվորի հաս-
ցեին վիրավորանք պարունակող գրառումը: Սույն դատական գործով Դա-
տարանը, փաստելով, որ վիրավորանք պարունակող հոդվածը լրատվական 
կայքն ուղղակի արտատպել է ֆեյսբուքյան անանուն մի էջից, որը ՀՀ քաղա-
քացիական օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի (պատվին, արժանապատվու-
թյանը կամ գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման կարգը 
և պայմանները) իմաստով չի համարվում «տեղեկատվության աղբյուր»4, 

                                                             
1 2018 թվականի տվյալներով նշված սոցցանցը ՀՀ-ում ունի մոտ 1,1 միլին օգտատեր՝ https://armeniasputnik.am/society/20180202/10385238/facebook-instargam-soccancer-hayastan.html 2 https://www.facebook.com/legal/terms/update 3 http://datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=1125899906892638 4 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 գործով 27.04.2012թ-ի որոշմամբ արձանագրել է, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.1-րդ հոդվածի իմաստով 
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լրատվական կայքի կողմից տարածած տեղեկատվությունում առկա վիրավո-
րանքի համար պատշաճ պատասխանող է ճանաչել այն տարածած լրատ-
վական կայքին: Վերջինս պետք է կրի նշված հոդվածի տարածմամբ ծագած 
իրավունքի խախտումների համար պատասխանատվությունը: Քննարկվող 
դատական գործով Վերաքննիչ քաղաքացիական դատարանն էլ արձանա-
գրեց, որ անանուն օգտատիրոջ գրառումը տարածելուց առաջ լրատվական 
կայքը որևէ քայլ չի ձեռնարկել ճշտելու տեղեկատվության՝ իրականությանը 
համապատասխանելու հանգամանքը կամ պարզելու տեղեկատվության իս-
կությունը՝ հավելելով, որ ինչպես հետևում է Մարդու իրավունքների և հիմնա-
րար ազատությունների պաշտպանության մասին 10-րդ հոդվածի (Արտա-
հայտվելու ազատություն) 2-րդ կետում օգտագործված ձևակերպումից, այդ 
ազատ արտահայտվելու իրավունքն իրացնող յուրաքանչյուր ոք պետք է հա-
մապատասխան «պարտականություններ և պատասխանատվություն» ստան-
ձընի1:  

Կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է օրենսդրորեն կարգավորել անձի ա-
նանուն մնալու իրավունքը հատկապես օրեցօր տարածվող համացանցում, 
տալ դրա սահմանները, ինչպես նաև նախատեսել այդ իրավունքի չարա-
շահմամբ առաջացող պատասխանատվություն: Ուստի, հիմք ընդունելով վե-
րոգրյալ ուսումնասիրությունը, դատական պրակտիկան և խնդրի արդիակա-
նությունը՝ առաջարկում ենք լրացում կատարել Զանգվածային լրատվության 
մասին ՀՀ օրենքում և նախատեսել, որ անանուն աղբյուրից օգտվելուց առաջ 
լրատվության միջոցը պարտավոր է միջոցներ ձեռնարկել՝ ճշտելու տեղեկա-
տվության իրականությանը համապատասխանելու հանգամանքը կամ անա-
նուն հանդես եկող աղբյուրի ինքնությունը: Եթե լրատվական միջոցը անա-
նուն աղբյուրից ստացված տեղեկությունը տարածում է առանց վերոնշյալ 
գործողությունները կատարելու, ապա նշված տեղեկության տարածումից ա-
ռաջացող այլ անձանց իրավունքների խախտումների համար պատասխա-

                                                                                                                                                                       տեղեկատվության աղբյուրներն անձինք են (ֆիզիկական և իրավաբանական), որոնք տարբեր միջոցներով հրապարակում են տեղեկատվությունը։ Տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսանում հեղինակները և լրատվական գործակալությունները: 
1 Տե՛ս նաև թիվ ԵԱՔԴ/4931/02/15 և թիվ ԵԴ/2430/02/18 քաղաքացիական գործերը: 
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նատվությունը կարող է տարածվել նաև տվյալ տեղեկատվությունն առաջինը 
տարածած1 լրատվական միջոցի վրա: 

Հաշվի առնելով տեղեկատվության կարևորությունը ներկա ժամանա-
կաշրջանում, համոզված ենք, որ այս ոլորտում օրենսդրական բարեփոխում-
ներն առաջնային են ոչ միայն այլոց իրավունքների ապահովման համար, այլ 
պետական անվտանգության ապահովման նպատակով, քանի որ հաճախ 
կեղծ և կասկածելի տեղեկատվություններն առնչվում են պետական անվտան-
գությանը: Վերջինիս վառ օրինակ է հանդիսանում 2016 թվականի Ապրիլյան 
պատերազմը. տեղեկատվական անվտանգության մասնագետ Սամվել Մար-
տիրոսյանը նշում է, որ խուճապ առաջացնելու նպատակով ադրբեջանցի 
կեղծ օգտատերերը՝ վկայակոչելով իբրև ճակատում գտնվող իրենց ծանոթ-
ների պատմածները, լուրեր էին տարածում, թե նրանք անձամբ տեսել են հա-
յերի կրած կորուստները, և որ «ամեն ինչ կորած է»2: Սոցցանցերում, ըստ 
որոշ տվյալների, ադրբեջանական կողմից կեղծ էջերով օգտատերերի և իրա-
կան մարդկանց մի ամբողջ բանակ է մասնակցել տեղեկատվական գործո-
ղություններին. «Razm.info» կայքի ռազմական նորությունների համակարգող 
Կարեն Վրթանեսյանը նշվում է, որ «Ֆեյսբուքում» արգելափակվել են մոտ 
2000 ադրբեջանցի օգտատերեր3:  

Գտնում ենք, որ վերոգրյալ ուսումասիրությունը և ներկայացված առա-
ջարկները որոշ չափով կկարգավորեն ստեղծված անվերահսկելի իրավի-
ճակը՝ նպաստելով մի շարք կարևոր արժեքների՝ այդ թվում տեղեկատվա-
կան անվտանգության ապահովմանը, թեև, կարծում ենք նաև, որ ողջ հա-
մացանցի անվերահսկելիությունը դեռևս երկար ժամանակ խնդիրներ կա-
ռաջացնի մարդու իրավունքների պաշտպանության ոլորտում: 

 

                                                             
1 «Առաջինը տարածած» արտահայտությունն օգտագործվում ենք, քանի որ մեկ լրատվամիջոցի կողմից տարածած տեղեկատվությունը շղթայաբար տարածվում է այլ լրատվամիջոցների կողմից ևս: 
2 Տե՛ս Мартиросян С. Армяно-азербайджанское противостояние в медиапространстве. http://www.noravank.am/rus/articles/detail.php?ELEMENT_ID=14593 
3 Տե՛ս В ходе боевых действий в соцсетях действовала целая армия азербайджанских фейков. http://www.yerkramas.org/article/102545/ekspert-v-xode-boevyx-dejstvijsocsetyax-dejstvovala-celaya-armiya-azerbajdzhanskix-fejkov?_utl_t=fb 
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Էդգար ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Անանուն մնալու իրավունքը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
զարգացման համատեքստում 
Բանալի բառեր. անանուն մնալու իրավունք, տեղեկատվական տեխնոլոգիա, 
տեղեկատվության ազատություն, տնտեսություն, լրատվամիջոց, օգտատեր 
 

Հոդվածը վերաբերվում է մարդու անանուն մնալու իրավունքին, որը ճանաչ-
վել է մի շարք միջազգային մարմինների կողմից, արտահայտվել բազմա-թիվ 
դատական գործերով: Հոդվածումը շեշտը դրված է անանուն մնալու ի-
րավունքին՝ որպես տեղեկատվության իրավունքի մասի, որտեղ անձն օգ-
տըվելով սույն իրավունքից՝ տարածում է տեղեկատվություն: Ուսումնասիրե-
լով ՀՀ-ում գործող օրենսդրությունը, փաստում ենք, որ, թեև անձի անա-
նունության իրավունքը ճանաչվում է մի քանի ոլորտներում, սակայն բաց է 
մնում համացանցում դրա դրսևորման կարգավորվածությունը: Արդյունքում 
առաջանում է բազմաթիվ իրավական խնդիրներ՝ այդ թվում մարդու իրա-
վունքի խախտումներ և պատասխանատվության հարց: 
 
Edgar AVETISYAN 
The right to remain anonymous in the context of the development of information 
technologies Key words. the right to remain anonymous, information technology, freedom of information, 
restriction, human rights, economy, violation,  liability, litigation, media 
 The article deals with the right toremain anonymous, which has been recognized by a 
number of international bodies and has been the subject of numerous court cases. The 
article focuses on the right to remain anonymous as part of the right to information 
where a person uses this right to disseminate information. Studying the situation in the 
Republic of Armenia, we can conclude that although the right to anonymity is recog-
nized in several areas, however, it remains open on the Internet. As a result, many legal 
issues arise, including human rights violations and liability issues. 
 Эдгар АВЕТИСЯН 
Право на сохранение анонимности в контексте развития информационных 
технологий Ключевые слова: право оставаться анонимным, информационные технологии, свобода 
информации, ограничения, права человека, экономика, нарушение, ответственность 
 В статье рассматривается право на сохранение анонимности, которое было приз-
нано рядом международных органов и являлось предметом многочисленных су-
дебных дел. Статья посвящена праву на сохранение анонимности как части пра-ва 
на информацию, когда человек использует это право для распространения ин-
формации. Изучая ситуацию в Республике Армения, мы заключаем, что, хотя 
право на анонимность признается в нескольких областях, его регулирование в 
Интернете остается открытым. В результате возникают многочисленные право-
вые вопросы, в том числе нарушения прав человека и вопросы ответственности.  
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ՀՀ ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐԻ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ  
ՀՊՏՀ դոցենտ, տնտ.գիտ. թեկնածու 

Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ  
ՀՊՏՀ Ինֆ. և վիճակագր. ֆակուլտետի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. տնային տնտեսություն, ֆինանսական հոսքեր, ընտանեկան բյուջե, 

միջին ամսական եկամուտներ, ռեգրեսիոն վերլուծություն 

 
Տնային տնտեսությունը, որպես մարդկանց խումբ, ապրում է մեկ ընդ-

հանուր բնակելի տարածքում կամ դրա մի մասում, միասին ապահովելով 
սննդով և ապրելու համար անհրաժեշտ այլ պարագաներով։ Այս մարդիկ 
կարող են կապված լինել հարազատական կապով կամ ամուսնությունից 
ծագող կապով, հարազատներ չլինել, կամ բնութագրվել մեկով և մյուսով։ 

Կենսամակարդակի՝ պետական վիճակագրական ուսումնասիրության 
հիմնական մեթոդը տնային տնտեսությունների բյուջեների ընտրանքային 
հետազոտությունն է, որը բազմանպատակ և ինտեգրված է, իսկ հավաքա-
գըրված տվյալները օգտագործվում են ազգային հաշիվների համակարգում 
տնային տնտեսությունների ոլորտի հաշիվները կազմելու, սպառողական 
գների ինդեքսի ցուցանիշները որոշելու համար։ Այդ տվյալները ներկայաց-
նում են տեղեկատվության աղբյուր բնակչության մասին՝ ըստ եկամուտների 
մակարդակի, աղքատության մակարդակի և սննդամթերքի օգտագործման։ 

Տնային տնտեսությունների բյուջեների ուսումնասիրության ժամանակ 
վիճակագրական հետազոտության օբյեկտ է հանդիսանում «Տնային տնտե-
սություն» ոլորտը։ Ընդհանրապես ֆինանսական ռեսուրսներ հասկացության 
տակ հասկանում ենք դրամական եկամուտները, խնայողությունները, որոնք 
գտնվում են տնտեսվարող սուբյեկտների կամ պետական կառավարման և 
տեղական ինքնակառավարման մարմինների ղեկավարության տակ։ 

Տնային տնտեսության ֆինանսները ցույց են տալիս դրամական հարա-
բերությունները դրամական միջոցների ֆոնդերի ձևավորման, օգտագործ-
ման և կուտակման ընթացքում տնտեսության անդամների նյութական և սո-
ցիալական կենսապայմանների ապահովման համար։ 
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Հենց տնային տնտեսությունների ֆինանսներն են ձևավորում ապրանք-
ների և ծառայությունների պահանջարկը։ Տնային տնտեսությունները հանդի-
սանում են տնտեսական գործունեության սուբյեկտներից մեկը, որի արդյունք-
ներից է կախված ոչ միայն առանձին տնտեսական միավորի բարեկեցու-
թյունը, այլ նաև երկրի բնակչությունը ամբողջությամբ։ 

Տնային տնտեսությունների եկամուտների ձևավորման և, հետևաբար, 
վերջնական արդյունքի պահանջարկի գնողունակության գլխավոր բաղա-
դրիչներից են հոսքերը՝ շահույթ չհետապնդող կազմակերպություններից և 
պետական կառավարման մարմիններից։ Տնային տնտեսությունները տնտե-
սության այս ոլորտներից ստանում են տրանսֆերտներ դրամական և բնա-
կան ձևերով։ Նրանց թվին են դասվում թոշակները, դրամական օգնություն-
ները, կրթաթոշակները, ապահովագրական փոխհատուցումները և այլն։ Հա-
մարվելով ոչ ֆինանսական և ֆինանսական ակտիվների սեփականատե-
րերը, տնային տնտեսությունները ստանում են եկամուտներ տոկոսների, դի-
վիդենտների, ռենտայի, ներդրումային եկամուտների տեսքով։ 

Տնային տնտեսությունների ընթացիկ ծախսերին են վերաբերում պար-
տադիր վճարների և ներդրումների հոսքերը։ Տնային տնտեսությունները 
ապրանքների և ծառայությունների գլխավոր սպառողներն են, ոչ ֆինանսա-
կան ռեսուրսների սեփականատերերը։ Նրանք ստեղծում են ֆինանսական 
ռեսուրսների կուտակում։ Նորմալ զարգացող շուկայական տնտեսության 
պայմաններում, երբ որ հասնում են եկամուտների բավականին բարձր մա-
կարդակի ընդհանուր ծավալով և բնակչության մեկ շնչի հաշվով, ձևավոր-
վում է դրամական կայուն պահուստ բնակչության խնայողությունների տես-
քով, որը գերազանցում է ընթացիկ ամենօրյա կարիքները։ Շուկայական 
տնտեսության պայմաններում այն համարվում է ներդրումային կապիտալ, 
որի գլխավոր գործառույթը արտադրանքի ընդլայնումը և կատարելագոր-
ծումն է։ Խնայողությունների մի մասը տնային տնտեսությունները ծախսում 
են ոչ ֆինանսական ակտիվների ձեռքբերման վրա՝ անշարժ գույք, հիմնա-
կան ֆոնդեր ձեռնարկատիրական գործունեության համար։ 

Այսպիսով, ֆինանսական հոսքերը, ինչպես տնային տնտեսությունների 
ոլորտ մտնող, այնպես էլ նրանից դուրս եկող, համարվում են հասարակու-
թյունում ֆինանսական ռեսուրսների տեղաշարժերի ընդհանուր սխեմայում 
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կարևոր մասերից մեկը։ Տնային տնտեսությունների ֆինանսական հոսքերը 
ներկայացված են գծապատկեր 1-ում։ 

Գծապատկեր 1․ Տնային տնտեսությունների ֆինանսական հոսքերը և 
նրանց փոխկապակցվածությունը տնտեսության այլ ոլորտների հետ1 

Իսկ հիմա ուսումնասիրենք տնային տնտեսությունների ընտանեկան 
բյուջեները։ Տնային տնտեսության ընտանեկան բյուջեն իրենից ներկայաց-
նում է տնային տնտեսության փաստացի եկամուտների և ծախսերի հաշվե-
կշիռը որոշակի ժամանակահատվածի համար (ամիս, եռամսյակ, տարի)։ Ըն-
տանեկան բյուջեները առավել պատկերավոր ուսումնասիրելու համար դի-
տարկենք եկամուտները և ծախսերը առանձին-առանձին։ 

Տնային տնտեսության եկամուտը հանդիսանում է բնակչության կեն-
սամակարդակը գնահատող կարևորագույն ցուցանիշներից մեկը: Տնային 
տնտեսության ամբողջական եկամուտը կազմված է դրամական եկամուտ-
ների բոլոր բաղադրիչներից և այնպիսի ոչ դրամական եկամուտների բա-
ղադրիչներից, ինչպիսիք են` տնային տնտեսության կողմից սպառվող (օգ-

                                                             1 С. Г. Бычкова, Социальная статистика, стр. 29 

Ոչ ֆինանսական կազմակերպություններ 

Պետական կառավար-ման մարմիններ 

Շահույթ չհետապնդող կազմակեր-պություններ 

Ֆինանսական կորպորացիաներ 

ՏՆԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Հարկեր 

Սոցիալական վճարներ 

Խնայողություններ Տոկոսներ 

Սոցիալա-կան տրանս-ֆերտներ 

Աշխատավարձ Սպառողական ապրանքներ և ծառայություններ 
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տագործվող), սեփական տնտեսությունից ստացված սննդամթերքը` դրա-մով 
արտահայտված, ինչպես նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից ան-վճար 
ստացված ոչ պարենային ապրանքները և ծառայությունները:  

 

Գծապատկեր 2․ Տնային տնտեսությունների միջին ամսական եկամուտները 
մեկ շնչի հաշվով (%) 2008թ․1 

Տնային տնտեսության դրամական եկամուտներն իրենց մեջ ներառում 
են` տնային տնտեսության անդամների կողմից որպես աշխատանքի վար-
ձատրություն ստացված գումարները (չեն հաշվառվում եկամտահարկը և աշ-

                                                             
1 Կառուցվել է հեղինակների կողմից՝ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019թ.: 
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խատավարձից այլ պարտադիր սոցիալական վճարումները), ինքնազբաղ-
վածության արդյունքում կամ ձեռնարկատիրական գործունեությունից ստաց-
ված գումարները, սոցիալական տրանսֆերտները (կենսաթոշակները, դրա-
մական սոցիալական աջակցությունը, ներառյալ գործազրկության նպաստը, 
ընտանեկան նպաստը, երեխայի ծննդյան և խնամքի նպաստները և այլ նը-
պաստներ), մասնավոր տրանսֆերտները, վարձակալության տրված սեփա-
կանության դիմաց վարձավճարները, տոկոսավճարները, դիվիդենտները, 
շահաբաժինները, բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի վաճառքից ստացված 
գումարները, անշարժ գույքի և տան ունեցվածքի, գյուղատնտեսական կեն-
դանիների, սեփական տնտեսությունից ստացված մթերքի վաճառքի գումար-
ները, կրթաթոշակների, ինչպես նաև բարեկամների և այլ անձանց տրամա-
դրած օժանդակության կամ այլ դրամական եկամուտների տեսքով ստացված 
գումարները: 

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 2-ից, մեկ շնչի հաշվով տնային 
տնտեսությունների միջին ամսական եկամուտների մեջ 2018թ.՝ 2008թ. հա-
մեմատ վարձու աշխատանքի, ինքնազբաղվածության և այլ եկամուտների 
մասնաբաժինն աճել է, իսկ մնացյալներինը՝ նվազել։ 

Դիտարկելով տնային տնտեսությունների եկամուտների աղբյուրներն 
ըստ բնակավայրերի` ակնհայտ է դառնում, որ վարձու աշխատանքից ստաց-
ված եկամուտների կարևորությունը մեծ է հատկապես քաղաքաբնակների 
համար, որտեղ այն 2018թ. կազմել է ամբողջական եկամուտների 59.1% 
(Գծապատկեր 3): Գյուղաբնակ տնային տնտեսություններում վարձու աշխա-
տանքից ստացված եկամուտների մասնաբաժինը 1.8 անգամ ցածր է քաղա-
քայինից և կազմել է ամբողջական եկամուտների 32.1%-ը: Ինչ վերաբերում է 
ինքնազբաղվածությունից ստացված եկամուտների մասնաբաժնին, ապա 
քաղաքային բնակավայրերում 2008-2018թթ. այն աճել է՝ 9.9%-ից` 12.7%, իսկ 
գյուղաբնակ տնային տնտեսություններում՝ 4.1%-ից` 6.6%: 2018թ. 2008թ.-ի 
համեմատ աճել է գյուղաբնակների եկամուտների մասնաբաժինը գյուղմթեր-
քի և կենդանիների վաճառքից (17.6%-ից` 19.8%): Գյուղաբնակ տնային 
տնտեսությունների համար ոչ դրամական եկամուտների մասնաբաժինն ան-
համեմատ բարձր է քաղաքաբնակների համեմատ, հատկապես սեփական 
տնտեսությունից ստացված սննդամթերքի տեսքով, չնայած նրան, որ 2008թ. 
համեմատ այն նվազել է: Ոչ դրամական եկամուտների մասնաբաժինը 2018թ. 
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կազմել է գյուղաբնակ տնային տնտեսությունների եկամուտների 11.4%-ը, այն 
դեպքում, երբ քաղաքաբնակների համար այն կազմել է միայն 1.7%: Միևնույն 
ժամանակ, քաղաքաբնակ տնային տնտեսությունների համար նվազել է մաս-
նավոր տրանսֆերտների մասնաբաժինը, իսկ գյուղաբնակ տնային տնտեսու-
թյունների համար այն ավելացել է (քաղաքաբնակներինը՝ 2008թ. 9.9%-ից 
2018թ. կազմելով 8.5%, իսկ գյուղաբնակներինը` 2008թ. 7.3%-ից 2018թ. 
կազմելով 9.7%): 

 

Գծապատկեր 3. Տնային տնտեսությունների անվանական եկամուտների 
աղբյուրներն ըստ գյուղական և քաղաքային բնակավայրի, 2008 և 2018թթ., 

(մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական, %)1: 

                                                             
1 Կառուցվել է հողինակների կողմից՝ Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 
աղքատությունը, 2019 
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Գծապատկեր 4-ում ներկայացված են դրամական եկամուտների կառուց-
վածքն` ըստ դրամական եկամուտների ամենաաղքատ (1 դեցիլ) և ամենա-
հարուստ (X դեցիլ) դեցիլային խմբերի։  

Պետական տրանսֆերտները դրամական եկամտի հիմնական աղ-
բյուրներից են առաջին դեցիլային խմբի տնային տնտեսությունների համար 
(2018թ.` 39.1%), իսկ տասներորդ դեցիլային խմբում եկամտի այդ աղբյուրի 
մասնաբաժինը փոքր է (5.0%)։ Առաջին դեցիլային խմբի համար մասնավոր 
տրանսֆերտների մասնաբաժինը 1.7 անգամ պակաս է տասներորդ դեցիլի 
տնային տնտեսությունների տեսակարար կշռից (5.2% և 8.7% համապա-
տասխան): Հարկ է նշել, որ 2018թ. մասնավոր տրանսֆերտների մասնա-
բաժինը տասներորդ դեցիլի տնային տնտեսությունների դրամական եկա-
մուտների կազմում 2004թ. համեմատ 2.2 անգամ նվազել է (19%-ից 8.7%): 

 
 

Գծապատկեր 4․ Դրամական եկամուտների կառուցվածքն առաջին և 
տասներորդ դեցիլային խմբերի տնային տնտեսությունների շրջանում, 2004 

և 2018թթ. (մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական)1 
 

 

Տնային տնտեսությունների նյութական և դրամական վիճակը բնութա-
գրող հաջորդ ցուցանիշը տնային տնտեսության ամբողջական սպառողա-
կան ծախսերն են: Տնային տնտեսության ամբողջական սպառողական ծախ-
սերի ներքո հասկացվում են դրամական և ոչ դրամական սպառողական 
ծախսերը: Տնային տնտեսությունների ամբողջական սպառողական ծախսերը 

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՏՏԿԱՀ 2004 և 2018թթ. 
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ներառում են տնային տնտեսությունների կողմից հաշվետու ժամանակա-
հատվածում ձեռք բերված պարենային (ներառյալ տնից դուրս սպառված 
սննդամթերքի վրա կատարված ծախսերն ու տնային տնտեսության կողմից 
սպառվող (օգտագործվող) սեփական տնտեսությունից ստացված, ինչպես 
նաև բարեկամներից կամ այլ անձանցից անվճար ստացված սննդամթերքը` 
դրամով արտահայտված) և ոչ պարենային (ներառյալ երկարաժամկետ օգ-
տագործման ապրանքների վրա կատարված ծախսերը) ապրանքների ու ծա-
ռայությունների դիմաց կատարված վճարումները, ինչպես նաև բարեկամ-
ներից կամ այլ անձանցից անվճար ստացված ոչ պարենային ապրանքները 
և ծառայությունները` դրամով արտահայտված: Տնային տնտեսությունների 
սպառողական ծախսերը չեն ներառում հարկեր, դրամահավաքներ, պարտ-
քերի մարում, ալիմենտների վճարում, բարեկամներին օգնություն, տուգանք-
ներ, վարկերի մարում և այլ սպառման հետ չկապված ծախսեր, կուտա-
կումներ, ինչպես նաև` տնային տնտեսությունների արտադրական գործու-
նեության հետ կապված ծախսեր (սերմերի, կենդանիների, հումքի ձեռքբե-
րում): Տնային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքը 
2018թ. ներկայացված է Գծապատկեր 5-ում:  

 
Գծապատկեր 5․ Տնային տնտեսությունների մեկ շնչի հաշվով միջին 

ամսական սպառողական ծախսերի կառուցվածքը 2018թ.1 
 

Համաձայն ստացված տվյալների, բնակչության սպառողական ծախ-
սերի մեջ սննդի վը-րա կատարված ծախսերը 2004թ. 56.1%-ից նվազել և 

                                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2019, էջ 126 
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2018թ. կազմել են 40.4%-ի (Աղյուսակ 1): Տնային տնտեսությունների անվա-
նական սպառողական ծախսերի կառուցվածքի փոփոխությունն ըստ 2004թ., 
2008թ., 2018թ.-ի հետազոտության արդյունքների բերված է աղյու-սակ 1-ում։ 
2018թ. սննդամթերքի համարյա բոլոր տեսակների սպառումը նվազել է, որը 
կապված է նախորդ տարվա համեմատ սննդի սպառողական գների ինդեքսի 
աճով (2.3%-ով): Սննդի համար կատարված ծախսերի մասնաբաժինը գյու-
ղաբնակ տնային տնտեսությունների ընդհանուր սպառողական ծախսերի 
կազմում շարունակում է ավելի մեծ լինել քաղաքաբնակների համեմատ:  

Աղյուսակ 1. Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական 
ծախսերի կառուցվածքը, 2004, 2008, 2018թթ.1 

Ծախսերի 
հոդվածները 

Տնային տնտեսության մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական 
Դրամ % 

2004թ. 2008թ. 2018թ. 2004թ. 2008թ. 2018թ. 
Սպառողական 

ծախսեր, այդ թվում` 19 251 28 878 45 788 100 100 100 

Սնունդ, որից` 10 797 14 984 18 496 56.1 51.9 40.4 
սնունդ տնից դուրս 227 449 424 1.2 1.6 0.9 
Ալկոհոլային խմիչք 163 227 322 0.8 0.8 0.7 

Ծխախոտ 808 1 019 1 653 4.2 3.5 3.6 
Ոչ պարենային 
ապրանքներ 

2 787 4 730 8 644 14.5 16.4 18.9 

Ծառայություններ, այդ 
թվում` 

4 696 7 918 16 673 24.4 27.4 36.4 

առողջապահություն 1 500 1 035 2 770 7.8 3.6 6 
Կրթություն 708 1 221 1 255 3.7 4.2 2.7 

բնակ-կոմունալ 1 146 2 635 6 962 6 9.1 15.2 
տրանսպորտ 694 967 1 521 3.6 3.3 3.3 

Կապ 291 1 404 1 994 1.5 4.9 4.4 
Մշակույթ 3 3 121 0 0 0.3 

իրավաբանական 
ծառայություններ 3 16 548 0 0.1 1.2 

այլ ծառայություններ 351 637 1 502 1.8 2.2 3.3 
 

Միևնույն ժամանակ, 2004թ. համեմատ 2018թ. գյուղաբնակ տնային 
տնտեսություններում սննդի ձեռք բերման համար կատարված ծախսերը` 
62.5%-ից նվազել են մինչև 43.8%: Իսկ ծառայությունների համար կատար-

                                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2019, էջ 127 



  
 
 
 
 ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

182 
 

ված ծախսերի մասնաբաժինը և քաղաքաբնակ, և գյուղաբնակ տնային 
տնտեսություններում բավականին բարձրացել է: Գյուղական բնակչության ոչ 
պարենային ապրանքների ձեռք բերման վրա կատարված ծախսերի մասնա-
բաժինը սպառողական ծախսերում 2018թ.-ին գերազանցել է քաղաքային 
բնակչության կատարած ծախսերին (համապատասխանաբար` 20.3% և 
18.1%) (Գծապատկեր 6):Այժմ կատարենք վերլուծություն՝ կապված տնային 
տնտեսությունների անվանական դրամական եկամուտների և նրա բաղա-
դրիչների հետ, և կիրառելով ռեգրեսիոն վերլուծության մեթոդը՝ կա-ռուցենք 
բազմագործոնային ռեգրեսիոն մոդել, ըստ որի կարող ենք կատարել կան-
խատեսումներ հետագա տարիներին։ 

 
Գծապատկեր 6. Տնային տնտեսությունների անվանական սպառողական 
ծախսերի կառուցվածքը 2004 և 2018թթ.` ըստ բնակավայրի տեսակի (մեկ 

շնչի հաշվով, միջին ամսական)1 

Աղյուսակ 2-ում ներկայացված են դրամական եկամուտները և նրա 
կառուցվածքը 2015-2018թթ․։ Նախքան ռեգրեսիոն վերլուծություն կատարե-
լը, անհրաժեշտ է կատարել գործոնների ընտրություն։ Արդյունքային հատ-
կանիշը վերցնում ենք տնային տնտեսությունների անվանական դրամական 
ընդհանուր եկամուտները, իսկ որպես գործոնային հատկանիշներ՝ նրա բա-
ղադրիչները (վարձու աշխատանք, ինքնազբաղվածություն, գյուղմթերքի և 
կենդանիների վաճառք, սեփականություն (վարձակալության վճարներ, տո-
կոսավճարներ, շահաբաժիններ), պետական թոշակներ և նպաստներ, տը-
րանսֆերտներ, այլ եկամուտներ։ Microsoft Excel ծրագրի օգնությամբ կա-

                                                             
1 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2019, էջ 128 
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Ընդհանուրվարձու աշխատանք ինքնազբաղվածութ յունև կենդանիների վարձակա լութ յան վճարներ , թ ոշակներ և  տրանսֆերտներայլ եկամուտներ 
Ընդհանուր 1
վարձու աշխատանք 0.946 1
ինքնազբաղվածութ յուն 0.927 0.777 1
գյուղմթ երքի և կենդանիների վաճառք   0.922 0.748 0.959 1
սեփականութ յուն վարձակալութ յան վճարներ (  -0.428 -0.426 -0.186 -0.426 1
պետական թ ոշակներ և նպաստներ   0.954 0.944 0.788 0.848 -0.661 1
տրանսֆերտներ 0.942 0.867 0.825 0.916 -0.695 0.978 1
այլ եկամուտ ներ -0.836 -0.745 -0.706 -0.857 0.827 -0.924 -0.972 1

2015 2016 2017 2018
Ընդհանուր 52377 56544 58474 61047
վարձու աշխատանք 28800 31420 32198 32314
ինքնազբաղվածութ յուն 4842 5573 5575 6851
գյուղմթ երքի և կենդանիների վաճառք   2674 2955 3491 4509
սեփականութ յուն վարձակալութ յան վճարներ տոկոսավճարներ շահաբաժիններ (  , , ) 115 122 99 110
պետական թ ոշակներ և նպաստներ   9284 9569 9932 9945
տրանսֆերտներ 4698 4932 5563 5716
այլ եկամուտներ 1964 1973 1616 1602

ՏարիներԵկամուտներ դրամ, 

տարվել է կոռելյացիոն վերլուծություն, որի արդյունքում ստացվել է կոռելյա-
ցիոն մատրիցը ( աղյուսակ 3 ): 

Աղյուսակ 2. Տնային տնտեսությունների անվանական դրամական 
եկամուտները 2015-2018թթ․1 

 

Աղյուսակ 3. Կոռելյացիոն վերլուծության մատրիցը2 

Ըստ աղյուսակի տվյալների տեսնում ենք, որ սեփականություն և այլ 
եկամուտներ բաղադրիչները նշանակալի ազդեցություն չունեն ընդհանուր 
եկամուտների ձևավորման վրա։ Հետևաբար ռեգրեսիոն վերլուծության մեջ 
այս գործոնները չեն ներառվի։ Այժմ կատարենք քայլային ռեգրեսիոն վեր-

                                                             
1 Կառուցվել է հեղինակների կողմից՝ Microsoft Excel ծրագրով ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի 
սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, 2017 և 2019 տվյալների հիման վրա 
2  Կառուցվել է հեղինակների կողմից Microsoft Excel ծրագրի օգ նությա մբ 
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լուծությունը IBM SPSS ծրագրի օգնությամբ1 և ըստ վերլուծության 
արդյունքների կառուցենք ռեգրեսիոն մոդելը։ 

Աղյուսակ 4. Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքները2 

 

 
  Ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում ստացվել է դրամական եկա-

մուտները բնորոշող մոդել, որի մեջ ներառվել է միայն թոշակներ և նպաստ-
ներ գործոնը։  

̑ = -49169.07 + 10.976X, 
 = 0.91: 

                                                             
1 Սոցիալ-տնտեսական ցուցանիշների գնահատումը Հայաստանում SPSS փաթեթի 

կիրառմամբ, Հետազոտական աշխատանք, ՀՊՏՀ. Եր.: Տնտեսագետ, 2016. էջ 14: 
2 Վերլուծությունը կատարվել է հեղինակների կողմից IBM SPSS ծրագրի օգնությամբ 
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Ստացված ռեգրեսիայի հավասարման արդյունքները կարելի է մեկնա-
բանել հետևյալ կերպ. պետական թոշակների և նպաստների 1000 դրամով 
ավելացումը կհանգեցնի տնային տնտեսությունների անվանական դրամա-
կան եկամուտների ավելացման 10 976 դրամով: Դետերմինացիայի բազմա-
կի գործակիցը վկայում է, որ տնային տնտեսությունների անվանական դրա-
մական եկամուտների վարիացիան 91%-ով պայմանավորված է մոդելում նե-
րառված գործոնի ազդեցությամբ: 

Ստացված մոդելի կիրառմամբ իրականացնենք, այսպես կոչված, 
«պայմանական» կարճաժամկետ կանխատեսում։ Քանի որ ցանկացած եր-
կիր իր տնտեսական զարգացման և կայունացման գործում ուշադրություն է 
դարձնում պետական թոշակների և նպաստների ավելացմանը, նույնպես էլ 
մեր հանրապետությունը։ Ընդունենք, որ պետական թոշակները և նպաստ-
ները կավելանան տարեկան 10%-ով։ Այսպիսի լավատեսական զարգացում-
ների դեպքում այլ հավասար պայմաններում 2021թ.-ին 2018թ.-ի համեմատ 
ՀՀ տնային տնտեսությունների անվանական դրամական եկամուտները կա-
ճեն 1.58 անգամ և կկազմեն 96 118 դրամ (-49169.07+10.976 * 1.13 * 9945)։ 

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունների արդյունքում եկանք հետև-
յալ եզրահանգմանը. ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում ստացված մո-
դելի օգնությամբ կարող ենք որոշել ՀՀ տնային տնտեսությունների անվա-
նական դրամական եկամուտները ըստ պետական թոշակների և նպաստնե-
րի ցուցանիշի փոփոխության, քանի որ նախքան ռեգրեսիոն վերլուծություն 
կատարելը ուսումնասիրվել էին տնային տնտեսությունների անվանական 
դրամական եկամուտների բոլոր բաղադրիչները բավարար տվյալների առ-
կայությամբ, և գնահատվել էին այդ բաղադրիչների ազդեցությունները ար-
դյունքային ցուցանիշի վրա, որի արդյունքում սեփականություն և այլ եկա-
մուտներ բաղադրիչները չէին ներառվել ռեգրեսիոն վերլուծության մեջ։ Իսկ 
ռեգրեսիոն վերլուծության արդյունքում մոդելի մեջ ներառվել էին միայն թո-
շակներ և նպաստներ գործոնները, որովհետև մոդելում նշանակալիության 
բարձր մակարդակ ունեին։ Հետևաբար կան բավարար պայմաններ պնդե-
լու, որ ստացված մոդելը կիրառելի է, և կարելի է կանխատեսումներ կատա-
րել՝ հիմնվելով մոդելի մեջ ներառված գործոնների վրա։ 
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Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ 
ՀՀ տնային տնտեսությունների ընտանեկան բյուջեների վիճակագրական 
ուսումնասիրությունը 
Բանալի բառեր. տնային տնտեսություն, ֆինանսական հոսքեր, ընտանեկան բյուջե, 
միջին ամսական եկամուտներ, ռեգրեսիոն վերլուծություն 
 

Հայաստանի Հանրապետության տնտեսության մեջ ակնառու բնութագրիչ-
ներից է տնային տնտեսությունները և նրանց բյուջեների կառուցվածքը։ 
Հոդվածը վերաբերում է տնային տնտեսությունների բյուջեների վիճակա-
գրական վերլուծությանը։ Ուսումնասիրվել են տնային տնտեսությունների 
ֆինանսական հոսքերը և նրանց փոխկապակցվածությունը այլ ոլորտների 
հետ, տնային տնտեսությունների միջին ամսական եկամուտները մեկ շնչի 
հաշվով, նրանց անվանական եկամուտների աղբյուրներն ըստ գյուղական և 
քաղաքային բնակավայրի, դրամական եկամուտների կառուցվածքն առաջին 
և տասներորդ դեցիլային խմբերի տնային տնտեսությունների շրջանում, տը-
նային տնտեսությունների սպառողական ծախսերի կառուցվածքը։  
 Ануш ШИРИНЯН, Тачат ПАПОЯН 
Статистическое исследование бюджетов домашних хозяйств РА 
Ключевые слова: домашнее хозяйство, финансовые потоки, семейный бюджет, 
среднемесячный доход, регрессионный анализ 
 Одной из характерных черт экономики Республики Армения являются домохо-
зяйства и структура их бюджетов. В данной статье рассматривается статистичес-
кий анализ бюджетов домашних хозяйств. В статье рассматриваются финансо-вые 
потоки домохозяйств и их взаимосвязь с другими секторами экономики, 
среднемесячный доход домохозяйств на душу населения, их номинальные ис-
точники доходов по сельским и городским среды обитании, структура денежных 
доходов домохозяйств первого и десятого децилей, структура потребительских 
расходов домохозяйств. Наконец, факторы, влияющие на денежный доход до-
машних хозяйств оценены с использованием метода регрессионного анализа.  
 Anush SHIRINYAN, Tatshat PAPOYAN 
Statistical research of household budgets of RA 
Key words: household, financial flows, family budget, average monthly income, regression 
analysis 
 One of the prominent features of the economy of the Republic of Armenia is the 
households and the structure of their budgets. This article refers to the statistical analysis 
of household budgets. This article examines household financial flows and their 
interconnections with other sectors of the economy, average monthly household income 
per capita, their nominal income sources by rural and urban area, cash income structure 
among first and tenth decile households, consumer spending structure of households. 
Finally, the factors affecting the nominal monetary income of households of the 
Republic of Armenia have been studied and evaluated using the regression analysis 
method of multivariate statistics. 
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ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՇՈՒԿԱՅԻ 
ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ–ՈՒՄ 

 

Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ  
ՀՊՏՀ դոցենտ, տնտ.գիտ. թեկնածու 

Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ  
ՀՊՏՀ Ինֆ. և վիճակագր. ֆակուլտետի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. աշխատանքի շուկա, բնակչության զբաղվածություն, գործա-

զըրկության մակարդակ, աշխատուժ, զբաղվածության պետական կարգավորում 
 

ՀՀ-ում աշխատանքի շուկայի ձևավորման կամ զբաղվածության պե-
տական կարգավորման գործընթացների սկիզբը կարելի է համարել 1992-
1996 թվականները, երբ ընդունվեց «Բնակչության զբաղվածության մասին» 
ՀՀ օրենքը, որի նպատակը միութենական արտադրատնտեսական համա-
լիրից անջատ գործելու հրամայականի առջև կանգնած ՀՀ զբաղվածության 
ոլորտի իրավահարաբերությունների կանոնակարգումն էր1: 

Այլ կերպ ասած՝ ՀՀ-ում սկիզբ դրվեց աշխատուժի առաջարկի և պա-
հանջարկի պետական կարգավորման գործընթացներին: Այդ շրջանում աշ-
խատաշուկայում իրականացված ծրագրերը հիմնականում ունեցել են գոր-
ծազուրկների սոցիալական հիմնախնդիրների լուծման կողմնորոշում, և ի-
րականացվել է աշխատաշուկայի կարգավորման պասիվ քաղաքականու-
թյուն, քանի որ զբաղվածության պետական ծրագրերին հատկացված մի-
ջոցները մեծամասամբ ուղղվել են գործազրկության նպաստի և դրամական 
օգնության ֆինանսավորմանը: Վերջինս, բնականաբար, չէր կարող համա-
հունչ լինել տնտեսական զարգացումների տրամաբանությանը, քանի որ վե-
րոնշյալ ոլորտում պահանջվում էին աշխատաշուկայի կարգավորման ակ-
տիվ ծրագրերի իրականացում: 

Աշխատաշուկայի զարգացման որպես հաջորդ փուլ կարելի է համարել  
«Բնակչության զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական 
պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը (ընդունվել է Ազգային Ժողովի կողմից 
24.10.2005թ.), որի նպատակը աշխատանքի խրախուսման, զբաղվածության 
ապահովման և գործազրկության դեպքում սոցիալական գործընկերության 
սկզբունքներով արդարացի սոցիալական քաղաքականության իրականացու-                                                             

1 Տե՛ս ՝ http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=69 
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մըն էր1: 2010թ. դեկտեմբերի 22-ին ՀՀ Ազգային ժողովը վերո-նշյալ օրենքում 
իրականացրեց համապատասխան փոփոխություններ և լրացում-ներ2, ինչը 
պայմանավորված էր աշխատաշուկայի կարգավորման ակտիվ քաղաքակա-
նության նոր ծրագրերի ներդրման և գործող ծրագրերի կատա-րելագործման 
անհրաժեշտությամբ: 

Անցումային տարիներին ոչ միայն զգալիորեն կրճատվեց աշխատուժի 
պահանջարկը և փոխվեց տնտեսության ճյուղային կառուցվածքը, այլև էա-
կան փոփոխությունների ենթարկվեցին աշխատուժին ներկայացվող մաս-
նագիտական պահանջները: Ներկայումս զբաղվածության տնտեսական հա-
րաբերությունների զարգացումն իր օրենսդրական կարգավորումն է ստացել 
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ նոր օրենքով, որն ընդունվել է 2013թ. դեկ-
տեմբերի 11-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից: Տվյալ օրենքը կարգավորում է 
բնակչության զբաղվածության խթանման, տնտեսական և կազմակերպչա-
կան դրույթներն ու իրավական հիմքերը, սահմանում զբաղվածության բնա-
գավառում քաղաքացիների իրավունքների իրացումը, պետության կողմից 
մատուցվող ծառայությունների տեսակները, գործազրկության դեպքում սո-
ցիալական աջակցության ձևերը, ինչպես նաև պետական-մասնավոր համա-
գործակցության իրավական հիմքերը3: 

Շուկայական տնտեսության իդեալական մոդելում Համախառն ազգա-
յին եկամուտը (ՀԱԵ) կայուն աճում է, իսկ գների մակարդակը մնում է հաս-
տատուն կամ ծայրահեղ դեպքում փոփոխվում է աննշան: Բոլոր ռեսուրս-
ներն օգտագործվում են ամբողջությամբ և արդյունավետ: Բացակայում է 
գործազրկությունը և ինֆլյացիան: Տնտեսության հավասարակշռված տնտե-
սական աճը զարգացման այն իդեալական տարբերակն է, երբ տնտեսվար-
ման համակարգի բոլոր տարրերը աշխատում են ներդաշնակ կերպով՝ ա-
պահովելով արտադրության բոլոր մասնակիցների համար բարեկեցության 
աճի առաջընթացը: Հավասարակշռված աճը հարկավոր է դիտել որպես մի-
տում, որը պահպանվում է ոչ ամեն կոնկրետ դեպքում, այլ որպես ինչ որ մի 
միջին, որը մարում է սահմանային շեղումները: Եթե այդ շեղումները կրում են 
կայուն բնույթ, տնտեսության մեջ աճում են կոնֆլիկտային իրավիճակները՝ 

                                                             
1 Տե՛ս ՝ https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=65135 
2 Տե՛ս նույն տեղում։ 3 https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=87734 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

189 
 

չհամաձայնեցված գործողություններ, ռեսուրսների քաոսային շարժ, որոնք 
հանգեցնում են տնտեսական արդյունավետության իջեցմանը և դրա հե-
տևանքով՝ գործարար ակտիվության նվազեցմանը: Երկիրն ընկնում է տնտե-
սական ճգնաժամի ժամանակաշրջանի մեջ, երբ ՀԱԵ-ն դադարում է աճել, և 
կարող է տեղի ունենալ արտադրության ուղղակի կրճատում: Այդպիսի ժամա-
նակաշրջաններում ձեռնարկատիրական գործունեության բարձր ռիսկը կա-
րող է ճնշել արտադրության խթանները: 

ՀՀ վիճակագրական կոմիտեն վերանայել է աշխատանքի շուկայի վի-
ճակագրության մեթոդաբանությունը՝ տնային տնտեսություններում (Տ/Տ) ի-
րականացվող աշխատուժի հետազոտության շրջանակում: Մասնավորա-
պես, 2018թ. հունվարից մեկնարկել է Աշխատանքի վիճակագիրների մի-
ջազգային 19-րդ համաժողովում 19-րդ ԱՎՄՀ ընդունված Աշխատանքի, 
զբաղվածության և աշխատուժի թերօգտագործման վիճակագրության մա-
սին 2013թ. հոկտեմբերին ընդունված բանաձև1 առանցքային դրույթների 
ներդրման և տեղայնացման գործընթացը: 19-րդ ԱՎՄՀ ներդրման շրջանա-
կում. Ընդլայնվել է աշխատանքային գործունեություն հասկացության շըր-
ջանակը, որի նպատակն է ճանաչել և չափելի դարձնել աշխատանքի բոլոր 
ձևերը՝ հստակ տարբերակված ըստ վճարվող և չվճարվող աշխատանքների: 
Ըստ նոր սահմանման, աշխատանքային գործունեությունը ցանկացած տա-
րիքի և սեռի անձանց կողմից իրականացվող ցանկացած գործունեությունն է, 
որի նպատակն է արտադրել ապրանքներ կամ տրամադրել ծառայություն-
ներ՝ սեփական կամ այլոց սպառման համար` անկախ աշխատանքի ֆորմալ, 
ոչ ֆորմալ բնույթից կամ գործունեության օրինականությունից: Ընդ որում, 
զբաղվածությունը համարվում է աշխատանքի հինգ ձևերից միակը, որն 
իրականացվում է այլոց համար՝ վարձատրության կամ եկամտի դիմաց:  

Զբաղվածության նոր ցուցանիշի սահմանման համաձայն. Զբաղված 
համարվում են 15-75 տարեկան անձինք, ովքեր հետազոտվող շաբաթում 
եկամուտ / աշխատավարձ ստանալու նպատակով գոնե մեկ ժամ զբաղվել են 
ապրանքների արտադրությամբ կամ տրամադրել են ծառայություններ՝ բա-
ցառապես այլոց սպառման համար: Այսինքն, նախկին սահմանման համե-
մատ զբաղվածների թվաքանակից բացառվել են նրանք, ովքեր հետազոտ-

                                                             
1 Resolution concerning statistics of work, employment and labour underutilization, Adopted by 
the Nineteenth International Conference of Labour Statisticians (October 2013) 



  
 
 
 
 ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

190 
 

վող շաբաթում իրենց տնտեսությունում զբաղվել են ապրանքների արտա-
դրությամբ սեփական վերջնական սպառման համար, եթե արտադրված 
արտադրանքը նշանակալի մասնաբաժին է ունեցել տնային տնտեսության 
սպառման մեջ: Վերանայվել են որոշ ցուցանիշների անվանումները. Տնտե-
սապես ակտիվ բնակչություն եզրույթը վերանվանվել է աշխատուժ, հա-
մապատասխանաբար Տնտեսական ակտիվության մակարդակ եզրույթը 
վերանվանվել է Աշխատուժի մասնակցության մակարդակ, իսկ Տնտեսա-
պես ոչ ակտիվ բնակչություն եզրույթը՝ աշխատուժից դուրս բնակչություն:  

 
Գծապատկեր 1.Աշխատանքի շուկայի բաղադրիչների աճի տեմպերը 

շղթայական եղանակով 2009-2017թթ., %1 
                                                             
1 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Աշխատանքի 
շուկան ՀՀ-ում 2009-2017 թթ․տվյալների հիման վրա 
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Վերլուծությունն իրականացվում է պարզելու, թե 2018թ. կատարված մե-
թոդաբանական փոփոխությունների արդյունքում արդյոք աշխատանքի շու-
կայի հիմանական ցուցանիշները ավելի ճշգրիտ են նկարագրվում համեմա-
տած նախկին մեթոդաբանության հետ, և արդյոք նոր մեթոդաբանությունը 
կարելի է հիմք ընդունել ցուցանիշների հետագա հաշվարկների համար։ 
Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշների համադրելիության ապահով-
ման նպատակով ցուցանիշների վերլուծությունն իրականացվել է 2009-
2017թթ. կտրվածքով։ Կատարվել է ցուցանիշների աճի տեմպերի հաշվարկ 
շղթայական և բազիսային եղանակներով (տե՛ս համապատասխանաբար 
գծապատկեր 1 և գծապատկեր 2)։ 

Գծապատկեր 1-ից երևում է, որ տնտեսապես ակտիվ բնակչություն և 
զբաղվածներ բաղադրիչների աճի տեմպերը շղթայական եղանակով նվա-
զում են մինչև 2016 թվականը, իսկ մնացյալ բաղադրիչների դեպքում նկատ-
վում է անկայուն փոփոխություններ՝ մերթ աճում, մերթ նվազում, մասնավո-
րապես տնտեսական անկայունության պատճառով։ Նաև փաստենք, որ 
2017թ. աճի տեմպի բարձր ցուցանիշ է գրանցվում բոլոր բաղադրիչներով, 
որը վկայում է, որ աշխատանկի շուկան ունի բարելավման միտումներ։ 

Գծապատկեր 2-ից պարզ է դառնում, որ բոլոր բաղադրիչների աճի 
տեմպերը 2009թ. նկատմամբ նվազել են, որի պատճառը հիմնականում 
հանդիսանում են սոցիալ-տնտեսական վիճակի վատթարացումը, արատա-
գաղթի օր օրի ահագնացող մակարդակը։ Բայց 2017թ. ցուցանիշները կա-
յունանում են և որոշ չափով աճում՝ 2016թ. հետ համեմատած։ Նոր ստան-
դարտների ներդրման գործընթացի աշխատատարությամբ պայմանավոր-
ված ներկայացնենք աշխատանքի շուկայի մշտադիտարկման առանցքային 
վիճակագրական ցուցանիշները (տե՛ս աղյուսակ 1 և աղյուսակ 2)՝ նվազա-
գույն անհրաժեշտ շրջանակով, սակայն զուգահեռաբար. 

 2017թ. եռամսյակային ցուցանիշները հնարավորինս վերահաշվարկ-
ված նոր մեթոդաբանությամբ՝ համեմատելու համար 2018թ. եռամսյակային 
տվյալների հետ. 

 2018թ. եռամսյակային ցուցանիշները վերահաշվարկված նախկին մե-
թոդաբանությամբ՝ համեմատելու համար 2017թ. եռամսյակային տվյալների 
հետ: 
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Գծապատկեր 2. Աշխատանքի շուկայի բաղադրիչների աճի տեմպերը 

բազիսային եղանակով 2009 թվականի նկատմամբ, % 1 

                                                             
1 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Աշխատանքի 
շուկան ՀՀ-ում 2009-2017 թթ․ տվյալների հիման վրա 
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Աղյուսակ 1-ում ներկայացված են 2017թ.և 2018թ. միայն առաջին և 
երկրորդ կիսամյակների տվյալները տարեկան ամբողջական տվյալների 
անհասանելիության և այս երկու տարիների համար նոր և նախկին մեթո-
դաբանությամբ վերահաշվարկ կատարելու դժվարության պատճառով։ 

Աղյուսակ 1. Աշխատանքի շուկայի հիմնական ցուցանիշներն ըստ 2017 և 
2018 թթ. 1-ին և 2-րդ եռամսյակների1 

 

Հաշվարկն ըստ ՆԱԽԿԻՆ մեթոդաբանության 
2017թ․ 2018թ․ Փոփոխությունը 

I II I II I II 
1000 մարդ % 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 2042.1 2094.1 2055.4 2019 100.7 96.4 
Տնտեսապես ոչ ակտիվ 

բնակչություն 
839.3 826.7 807.1 726.2 96.2 87.8 

Տնտեսապես ակտիվ 
բնակչություն 1202.9 1267.4 1248.2 1292.8 103.8 102 

Զբաղվածներ 974.5 1041.5 1027.9 1090.3 105.5 104.7 
որից՝ զբաղված սեփական 

սպառման համար 
ապրանքների 

արտադրությամբ 

98.7 102.7 112.2 153.7 113.7 149.7 

Գործազուրկներ 228.4 225.9 220.2 202.5 96.4 89.6 

 
Հաշվարկն ըստ ՆՈՐ մեթոդաբանության 

Աշխատանքային ռեսուրսներ 2042.1 2094.1 2055.4 2019 100.7 96.4 
Աշխատուժից դուրս 

բնակչություն 
922.7 912.5 902 846 97.8 92.7 

Աշխատուժ (աշխատուժի 
առաջարկ) 1119.4 1181.6 1153.3 1173 103 99.3 

Զբաղվածներ 875.9 938.8 915.7 936.6 104.5 99.8 
Սննդամթերքի բնաիրային 

արտադրության 
գործունեություն 

իրականացնողներ 

98.7 102.7 112.2 153.7 113.7 149.7 

Գործազուրկներ 243.6 242.8 237.6 236.4 97.5 97.4 
 Աղյուսակ 1-ից ակնառու է դառնում, որ նոր մեթոդաբանությամբ ա-

վելի ճիշտ են նկարագրվում ցուցանիշների մեծ մասը։ Օրինակ, նոր մեթո-

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսականվիճակը 
2018թ. Հունվար-սեպտեմբերին, էջ 80 
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դաբանությամբ տնտեսապես ակտիվ բնակչություն տերմինը փոխարինվել է 
աշխատուժ տերմինով, և հաշվարկման եղանակի փոփոխության արդյուն-
քում 2017թ. առաջին եռամսյակում Աշխատուժ ցուցանիշի արդյունքը նվազել 
է նախկին՝ տնտեսապես ակտիվ բնակչություն ցուցանիշի նկատմամբ՝ 1202,9 
հազարից հասնելով 1119,4 հազարի։ Նույնն էլ նկատվում է գործազուրկներ 
ցուցանիշում՝ 228,4 հազարից հասնելով 243,6 հազարի։ 

Աղյուսակ 2. Բնակչության տնտեսական ակտիվությունը1 

 

Հաշվարկն ըստ ՆԱԽԿԻՆ մեթոդաբանության 

2017թ․ 2018թ․ Փոփոխությունը 

I II I II I II 

% + / - 
Տնտեսական ակտիվության 

մակարդակ2 
58.9 60.5 60.7 64 1.8 3.5 

Զբաղվածության մակարդակ 47.7 49.7 50 54 2.3 4.3 
Գործազրկության մակարդակ3 19 17.8 17.6 15.7 -1.4 -2.2 
Աշխատուժի մասնակցության 

մակարդակ 54.8 56.4 56.1 58.1 1.3 1.7 

Զբաղվածության մակարդակ 42.9 44.8 44.6 46.4 1.7 1.6 
Սննդամթերքի բնաիրային 

արտադրության գործունեություն 
իրականացնողներ 

4.8 4.9 5.5 7.6 0.7 2.7 

Գործազրկության մակարդակ 21.8 20.5 20.6 20.2 -1.2 -0.4 
 

Աղյուսակ 2-ի տվյալները վկայում են, որ նոր մեթոդաբանությամբ ցու-
ցանիշները ավելի ճշգրիտ են, քանի որ արձանագրվում է ցուցանիշների 
նշանակալիության առումով բացասական փոփոխություններ, մասնավորա-
պես, գործազրկության մակարդակ ցուցանիշը աճել է 2017 և 2018 թվական-
ների երկու եռամսյակներում էլ, իսկ զբաղվածության մակարդակը՝ նվազել։ 
Առավել ճշգրիտ ենթադրություններ կատարելու նպատակով կատարվել է 
նաև կանխատեսում 2018 թվականի համար 2009-2017թթ. տվյալների հի-
ման վրա ըստ աշխատանքի շուկայի բոլոր բաղադրիչների, և կանխատես-

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2018թ. Հունվ.-սեպտ., էջ 81 
2 Հաշվարկված է աշխատանքային ռեսուրսների (ըստ առկա բնակչության 
թվաքանակի ցուցանիշի) թվաքանակի նկատմամբ 
3 Հաշվարկված է տնտեսապես ակտիվ բնակչության / աշխատուժի նկատմամբ 
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ված արդյունքները համեմատվել են նույն տարվա համար նոր մեթոդաբա-
նությամբ հաշվարկված տվյալների հետ (գծապատկեր 3)։ 

 

Գծապատկեր 3. Աշխատանքի շուկայի բաղադրիչների ցուցանիշները 2018 
թվականի համար ըստ նախկին մեթոդաբանության կանխատեսված և նոր 

մեթոդաբանությամբ հաշվարկված տվյալների, հազ. մարդ1 

Ինչպես երևում է գծապատկերից, նոր մեթոդաբանությամբ հաշվարկ-
ված բոլոր ցուցանիշները գերազանցում են նախկին մեթոդաբանության 
հիման վրա կանխատեսված ցուցանիշներին։ Կանխատեսված արժեքների 
համեմատ բաղադրիչների ցուցանիշների փոփոխությունները հետևյալն են. 
աշխատանքային ռեսուրսներ՝ +13%, տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն 
(աշխատուժից դուրս բնակչություն)՝ +24.2%, տնտեսապես ակտիվ բնակչու-
թյուն (աշխատուժ)՝ +6.3%, զբաղվածներ՝ +4.2%, գործազուրկներ՝ +16.3%։ 
Նոր մեթոդաբանությամբ բացահայտվել է թաքնված գործազուրկների, աշ-
խատանքային ռեսուրսների զգալի մասը, որը հնարավորություն է տալիս 
կարծիք կազմելու աշխատանքի շուկայի ներկա վիճակի վերաբերյալ և ձեռ-
նարկել պատշաճ գործողություններ՝ այն բարելավելու ուղղությամբ։ 

Այսպիսով, կատարված վերլուծությունների արդյունքում կարող ենք 
հաստատել, որ նոր մեթոդաբանության ճշգրտության մակարդակը համեմա-
տաբար բարձր է, և այն կարելի է շարունակել կիրառել հետագա տարիներին 
Հայաստանի աշխատանքի շուկան նկարագրելու համար։ 

                                                             
1 Գծապատկերը կազմել են հեղինակները՝ ՀՀ վիճակագրական կոմիտե, Աշխատանքի 
շուկան ՀՀ-ում 2009-2019 թթ․տվյալների հիման վրա 
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Անուշ ՇԻՐԻՆՅԱՆ, Տաճատ ՊԱՊՈՅԱՆ 
Բնակչության զբաղվածությունը և աշխատանքի շուկայի վիճակագրական 
ուսումնասիրությունը ՀՀ-ում 
Բանալի բառեր. աշխատանքի շուկա, բնակչության զբաղվածություն, գործազրկու-
թյան մակարդակ, աշխատուժ, զբաղվածության պետական կարգավորում 
 

Սույն հոդվածը վերաբերում է բնակչության զբաղվածությանը, Հայաստանի 
Հանրապետությունում աշխատանքի շուկայի վիճակագրական ուսումնասի-
րությանը։ Հոդվածում ուսումնասիրվել են ՀՀ-ում աշխատանքի շուկայի ձե-
վավորումը կամ այսպես ասած՝ զբաղվածության պետական կարգավորման 
գործընթացները, ներկայացվել է «Բնակչության զբաղվածության և գործա-
զրկության դեպքում սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքը, 
«Զբաղվածության մասին» ՀՀ նոր օրենքը, և վերջապես, ուսումնասիրվել են 
ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի կողմից վերանայված՝ աշխատանքի շուկայի 
վիճակագրության մեթոդաբանության փոփոխությունները՝ տնային տնտեսու-
թյուններում (Տ/Տ) իրականացվող աշխատուժի հետազոտության շրջանա-
կում։ 
 Ануш ШИРИНЯН, Тачат ПАПОЯН 
Занятость населения и статистическое исследование рынка труда в РА Ключевые слова: рынок труда, занятость населения, уровень безработицы, рабочая сила, 
государственное регулирование занятости 
 Эта статья о занятости населения, статистическом исследовании рынка труда в 
Республике Армения. В статье рассматривается формирование рынка труда в 
Республике Армения или так называемое, государственное регулирование про-
цессов занятости, был представлен Закон РА «О социальной защите на случай 
занятости и безработицы населения», новый закон «О занятости», и наконец, были 
рассмотрены изменения в методологии статистики рынка труда, рассмот-ренной 
Статистическим комитетом РА в рамках обзора рабочей силы, прове-денного в 
домашних хозяйствах.  
 Anush SHIRINYAN, Tatshat PAPOYAN 
Population Employment and statistical study of the Labor Market in RA Key words: labor market, population employment, unemployment rate, labor force, state 
regulation of employment 
 This article is about population employment, statistical study of the labor market in the 
Republic of Armenia. The article examines the formation of the labor market in the 
Republic of Armenia or so-called state regulation of employment processes, the RA 
Law on «Social Protection in case of Unemployment and Employment of the Popu-
lation», RA new Law on «Employment» have been introduced, and finally, the chan-ges 
in the methodology of labor market statistics reviewed by the RA Statistical Com-mittee 
have been studied in the context of the Labor Force Survey conducted in the households.  
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 Japan as a Great Power has returned to the world chessboard relatively recently. 
The defeat in the Second World War, the occupation by the allied forces and the loss of 
all colonies destroyed Japan before the war and created the ground for the emergence of 
post-war Japan. Thanks to the “Japanese economic miracle” and active cultural 
propaganda, the country was able to partially restore its shaky position. However, to be 
called a Great Power, being the world’s second or third economy is not enough. 

The very definition of “Great Power”, which appeared during the Vienna 
Congress, implies that those awarded the title of state bear responsibility for the pro-
cesses taking place in the world. They have sufficient political will to use the resources 
at their disposal to solve global problems in favor of their national interests1. 

As you know, in addition to such quantities as the power dimension and, the spa-
tial dimension, there is also a more subjective indicator that helps to understand whe-ther 
a given state is a Great Power or not: the status dimension2. It is this indicator; or rather 
it’s near-zero value, for a long time that did not allow economically developed and 
prosperous Japan to become a full-fledged Great Power. Japan simply did not posi-tion 
itself as a Great power. 

Japan did not pursue an active foreign policy, in any case, not the same as the 
USA, USSR-Russia, China and other Great powers until the beginning of the twenty-
first century. The entire twentieth century was aimed at correcting the image of the Ja-
panese State in the eyes of the world community. Today's Japan, in the eyes of the ave-
rage citizen, is a mythical land of sushi and anime, bushido and Shinto, sumo and ka-
rate, but not the birthplace of those who committed the Nanjing massacre, tested che-
mical weapons on prisoners of war or rammed ships by plains staffed with explosives. 
As Joseph S. Nye Jr., the author of the term "soft power", noted in his book, Japan has 
more potential soft power resources than any other Asian country3. Not only Joseph Nye 

                                                             
1 Danilovic V.When the stakes are high: deterrence and conflict among major powers, Ann Arbor, 
The University of Michigan Press, 2002, p. 27-29,  https://epdf.pub/when-the-stakes-are-high-
deterrence-and-conflict-among-major-powers.html (29.03.2020) 2 Ibid. 3 Nye J. S. Jr. Soft Power: The means to success in worlds politics, New York, Publication Affairs, 
2004, p. 85. 
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but also the leaders of Japan are aware of what a powerful tool of political in-fluence is 
in their hands. It was this understanding that allowed Japan to completely get rid of the 
negative image and introduce a positive, fabulous image of Japan into the mass 
consciousness of people. It was after the country finally got rid of the negative re-
putation that the political elite of Japan began to gradually take a course towards 
strengthening not only the cultural, but also the political and economic influence of Ja-
pan. It is worthy to dwell in more detail on those who create modern Japanese politics. 

Over the past 30 years, 16 premieres have changed in Japan1. However, the 
frequent change of prime-ministers is one of the general characteristics of Japanese 
domestic politics. When studying the biographies of Japanese prime-ministers, it is 
challenging to find those who would not be implicated in any corruption scandal, in 
connection with which the prime-ministers remain on average for one to two years. Most 
of these politicians belong to the Liberal Democratic Party of Japan, which is the main 
player in the Japanese domestic politics. Rare exceptions to this rule are those po-
liticians who are usually associated with some large-scale events that affect not only 
Japan and the Asia-Pacific Region, but also the world as a whole. An example of such a 
policy is Yoshida Shigeru, during the first term of which the new, pacifist Cons-titution 
of Japan was adopted, and during the second, the Japanese economy reached the pre-war 
level of production. Such a person was Eisaku Sato, who served as prime-minister from 
1964 to 1972 and received the Nobel Peace Prize. Such a person was Ju-nichiro 
Koizumi, who ruled from 2001 to 2006. He was a popular politician who, des-pite the 
protests of several states, quite often visited the Shinto shrine of Yasukuni, where the 
names of the Japanese who died for their homeland were engraved. He had carried out a 
series of reforms that enabled Japan to leave the period of economic stag-nation. The 
current prime-minister, Shinzo Abe, who is already ruling for the eighth year and is not 
going to resign before the end of the term of his office, is the same type politician, even 
though several corruption scandals are also associated with his name.  

We named these politicians, not by chance. Each of them is a particular embo-
diment of the period in which they were ruling the country. In our work, we will talk 
about the last two representatives of the Japanese political elite that we have named: 
Shinzo Abe and Junichiro Koizumi. Through the prism of the rule of these two poli-
ticians, we will consider the changes that occurred in Japan and allowed it to take place 
among the Great Powers of our time. 

When Junichiro Koizumi came to power, the economic crisis of the 1990s has just 
ended. But at the same time, ordinary Japanese began to doubt the viability of the 

                                                             
1 Encyclopedia Britannica, List of  prime ministers of Japan https://www.britannica.com/topic/list-
of-prime-ministers-of-Japan-1812632 (23.02.2020) 
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political and economic system that was being built, starting with prime-minister Shi-
geru. The charismatic and active prime-minister quickly became one of the most popu-
lar politicians in Japanese history. The level of support for voters after his appointment 
was at around 85 percent, which was an unprecedented result1. After the election, the 
level of popularity of Junichiro remained extremely high, strengthening not only his 
position but also the position of the Liberal Democratic Party of Japan. Under his rule, 
the growth of the Japanese economy was approximately stable 2%2. The economic 
policy of the Koizumi cabinet is generally considered quite successful, especially com-
pared with the crisis of the nineties. In the end, he turned out to be one of the few Ja-
panese prime-ministers that were not forced to retire early. The secret of Junichiro Koi-
zumi's success is the successful alternation of popular and unpopular measures taken by 
his government. An example of the alternation of popular and unpopular measures is the 
reduction of social benefits for pensioners and his visits to North Korea to re-solve the 
issue of stolen Japanese citizens. From the 1970s to the 1980s of the twentieth century, 
several Japanese citizens were abducted by the DPRK special services. Japan officially 
announced the loss of 17 citizens3. North Korea recognized only 13 such cases4. 
However, there is an opinion that the number of abductees is much higher. At that time, 
despite the public outcry, the Japanese government did not take any action to return the 
stolen Japanese. This situation continued until the premiership of Koizumi. The result of 
the visit of Prime Minister Koizumi to Pyongyang, with another attempt to normalize 
relations with North Korea, was that Kim Il-sung acknowledged the ab-ducttion of 13 
Japanese citizens. By the way, the kidnapping of Japanese citizens has become one of 
the few human rights violations officially recognized by the DPRK government5. 
 According to a professor of Korean studies Andrei Lankov, recognition of the 
abductions has become a serious political miscalculation of Pyongyang. What should 
have been looked like a gesture of goodwill has received the exact opposite 
interpretation. The case is that in Japan itself, the reports of the abductions of the 

                                                             
1 Anderson Gregory E. “Lionheart or paper tiger. A first time Koidzumi Retrospective”, Asian 
Perspective, 2004, 28, 1, 149-182  https://web.archive.org/web/20060219014814/ 
http://www.asianperspective.org/articles/v28n1-g.pdf (23.02.2020) 2 International Monetary Fund, The World Economic Outlook (WEO) Database, April 2019 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/01/weodata/weorept.aspx?pr.x=75&pr.y=6&sy=19
80&ey=2024&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&c=158&s=NGDP_RPCH,PPPGDP,PP
PPC,PCPIPCH,LUR,GGXWDG_NGDP&grp=0&a= (23.02.2020) 3 Onishi N. Abduction issue used by Japanese nationalists - Asia - Pacific - International Herald 
Tribune, The New York Times, 2006, https://www.nytimes.com/2006/12/17/world/asia/17iht-japa  4 The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Talks between Japan and North Korea on the 
Abductions Issue, 1. First Japan-North Korea Summit Meeting (September 2002), 
www.mofa.go.jp/a_o/na/kp/page  5 The Ministry of Foreign Affairs of Japan, Abductions of Japanese Citizens by North Korea, 
2012,  https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/abduction/pdfs/abductions_en.pdf  
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Japanese by the North Korean special services were treated if not with scepticism, but 
with considerable doubt, considering these reports to be ravings of “urban legends” 
lovers and some Japanese right-wingers. The confirmation of this “legend” by Kim Il-
sung was a real shock for the Japanese public, which led to the rupture of the few 
economic contacts with the DPRK1.  

Koizumi's activities Japanese citizens return to home partly diverted attention from 
the cabinet’s not very popular decisions in the economy and social sphere. We are 
talking, for example, about reducing retirement benefits and raising the retirement age2. 
Visits to North Korea, although they did not bring a complete restoration of ratings, 
however, allowed him to be re-elected to the post of prime minister in 2004, even though 
not all Japanese citizens were able to return home. In addition, Japan for the first time 
showed that it is fully capable of defending its own citizens who are in trouble abroad or 
calling to account those who created a similar situation. 

Another feature of the rule of Junichiro Koizumi was an annual visit to the 
Yasukuni Shrine, a Shinto temple where people are not worshipping Japanese Kami, but 
the spirits of warriors who died for Japan and the emperor. In this temple, along with 
ordinary soldiers and officers who died for their homeland, are engraved the names of 
fourteen high-ranking Japanese, sentenced to death by the International Military Tri-
bunal for the Far East and considered Class-A war criminals. A visit to this temple by 
senior officials invariably provokes an adverse reaction from Pyongyang, Seoul and 
Beijing. From time to time, Russia also joins them3. 

Junichiro Koizumi visited the temple every year during his premiership. In this 
regard, it can be argued that these visits were demonstrative. The visits were done to 
increase the ratings of his cabinet, as there are still many people in Japan that are 
standing in a conservative-nationalist position. However, the visit to the temple itself, 
despite the indignation from the neighbours of Japan, cannot be considered in isolation 
from the foreign policy of the Koizumi cabinet in general. In particular, for the first time 
since the end of World War II, the Japanese Self-Defense Forces were sent abroad, to 
Iraq, and therefore the discourse about the rejection of Article 9 of the Japanese 
Constitution, limiting the use of armed forces, received a new impetus. Koizumi can be 

                                                             
1 Lankov A. The Real North Korea: Life and politics in the failed Stalinist utopia, Oxford 
University Press, 2015, p. 24,  
https://books.google.am/books?id=FHpYCwAAQBAJ&pg=PA24&redir_esc=y#v=onepage&q&f
=false (23.02.2020) 2 Takayama N. Pension Reform in Japan,  KDI international conference on Population Aging in 
Korea, Seoul, 17-18 March, 2005, pp.18-25,  http://www.kdi.re.kr/upload/7357/5_2.pdf 
(23.02.2020) 3 Poseshchenie yaponskim premyerom khrama Yasukuni vyzyvaet sozhalenie u Moskvy, RIA 
Novosti, December 26, 2013,  https://ria.ru/20131226/986687478.html (23.02.2020) 
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called the prime-minister during the government of which the revival of Japanese 
nationalism in big politics began. That is why we can surely divide Japanese politics in 
general and foreign policy in particular into two halves: before Koizumi and after 
Koizumi. Starting from the premiership of Koizumi, Japan began to realize the political 
and economic capital accumulated over the entire second half of the twentieth century, 
to expand its influence not only in the Asia-Pacific Region but also in the world. That is, 
raise the status dimensions level of Japan. 

In 2005, led by Junichiro Koizumi, the Liberal Democratic Party of Japan won the 
general parliamentary election with a crushing score, securing a parliamentary majority 
for the next four years1. Those 83 deputies who were first elected to the parliament 
following the election were named “Children of Koizumi” in the press2. This fact alone 
testifies to the popularity that Prime Minister Koizumi possessed. It can also be argued 
that in addition to approving the reform of the Japanese Postal Service, the debate about 
which was the reason for the dissolution of the Lower House of Parliament and the 2005 
snap elections, the electorate clearly showed what kind of politicians he wants to see at 
the head of state. They needed politicians who could confidently carry out the necessary 
reforms within the country and uphold the interests of Japan in the foreign policy. It is 
Koizumi's activity in foreign policy and respect for those national values that, for a long 
time, seemed shameful remnants of the militaristic past, which explains his high 
popularity. This circumstance predetermined the appearance on the Japanese political 
Olympus, the ideological heir and apprentice of Junichiro Koizumi, Shinzo Abe. 

Back in 2002, Shinzo Abe took an active part in negotiations with the DPRK over 
kidnapped Japanese citizens3. In 2005, he was appointed to the post of Chief Secretary 
of the Government of Koizumi, before which he had already held the post of General 
Secretary of LDPJ for three years4. Shinzo Abe became Prime Minister immediately 
after Koizumi resigned and held this position from summer 2006 to September 2007. He 
continued the economic reforms initiated by Koizumi. Also, Abe went much further in 

                                                             
1 Partiya Dz.Koidzumi vyigrala vybory v parlament Yaponii, RBC, 2005, 
https://www.rbc.ru/politics/12/09/2005/5703bb2b9a7947afa08c87db (23.02.2020) 2 Krauss Ellis S., Pekkanen Robert J. The Rise and Fall of Japan's LDP: Political Party 
Organizations as Historical Institutions, Chapter 5: Factions Today, London, Ithaca, Cornell 
University Press, 2011, p.146,  
https://books.google.am/books?id=6_utDwAAQBAJ&pg=PA146&lpg=PA146&dq=koizumi+chil
dren+2005&source=bl&ots=2n0VywW5E5&sig=ACfU3U16Hpg1VmjQ7Mpods5DCniCgx8oyw
&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwir7aykg-
jnAhUw06YKHUWmAxMQ6AEwDnoECAoQAQ#v=onepage&q=koizumi%20children%20200
5&f=false (23.02.2020) 3 Pletcher K. Abe Shinzo, Encyclopedia Britannica, https://www.britannica.com/biography/Abe-
Shinzo(23.02.2020) 4 Ibid. 
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terms of strengthening nationalist propaganda. However, due to a major corruption 
scandal and a drop in ratings, Shinzo Abe had to resign. 

Shinzo Abe’s second term began after the triumphant victory of LDPJ during the 
2012 general snap parliamentary elections. Abe’s cabinet comprehensive reforms in the 
Japanese economy, called Abenomika, allowed Japan to recover from the 2008–2009 
economic crises. In addition to economic reforms, the years of Shinzo Abe pre-miership 
are characterized by even more significant intensification of efforts in foreign policy. 
Like his political predecessor and teacher, Shinzo Abe alternates between po-pular and 
unpopular decisions, while maintaining the high ratings of his cabinet and the Liberal 
Democratic Party of Japan. Rallying around the single leader of the Japanese electorate 
is only a natural result of the increase in Japan's activity in foreign policy, the removal of 
some restrictions imposed on the Self-Defense Forces and the aggra-vation of the 
conflict with China for influence in the Asia-Pacific region. Also, the pogroms of 
Japanese business became one of the instruments for expressing protest on the part of the 
Asia-Pacific countries against the actions of the Japanese authorities. So, for example, 
after the announcement of the intention to buy the islands from the Tokyo City Hall in 
the summer of 2012, mass demonstrations took place in the PRC, during which pogroms 
of Japanese shops and restaurants took place, because of which Japa-nese citizens were 
forced to temporarily leave China1. 

The economic measures carried out by Abe were long overdue, but no one before 
him was able to bring them to life. As a rule, reforms are carried out immediately after 
successful parliamentary elections for the ruling party or a situation in which the 
government rating was at a high level. An example of this can be called a postpone-ment 
of the increase of the consumption tax, which allowed LDPJ to win the December 2014 
snap elections2. In the end, consumer taxes were raised in October 2019, but people were 
already accustomed to this idea, and the ratings of the Abe cabinet were not affected3. 

In 2017, another corruption scandal occurred in Japan. He was involved in land 
purchases for private schools supervised by Moritomo Gakuen and Kake Gakuen. 
Resonance was caused not only by fraud with the land, but also by the school curri-
culum, which propagated the values of the not modern liberal, but militaristic Japan. 
This scandal involved Prime Minister Abe's wife, who was listed on the school's website 

                                                             
1 UPDATE 5-China struggles to curb anger as protesters denounce Japan, Reuters, 2012, 
https://www.reuters.com/article/china-japan/update-5-china-struggles-to-curb-anger-as-protesters-
denounce-japan-idUSL3E8KG02T20120916?type=marketsNews (23.02.2020) 2  Japan election: Voters back Shinzo Abe as PM wins new term, BBC News, 2014, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-30444230 (23.02.2020) 3 Tateno M., Tsunashima Y., Akiyama H. Japan raises consumption tax to 10%, Nikkei:Asian 
Review, 2019  https://asia.nikkei.com/Economy/Japan-raises-consumption-tax-to-10 (23.02.2020) 
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as "Honorary Director"1. Due to this scandal, the prime-minister’s rating has fallen 
dramatically and continued to remain extremely unstable during 2017-20182. However, 
Prime Minister Abe did not, despite the demands of the opposition, convene a snap 
election of parliament in the summer of 2017. The elections to the Lower House were 
held only on October 22, 2017, against the backdrop of the aggravation of the Korean 
crisis of 2017-2018 and again proved fruitful for Shinzo Abe and LDPJ3. Moreover, the 
official reason for the election was not a scandal, but an aggravation of relations with the 
DPRK4. Prime-Minister Abe successfully used that crisis to rally the Japanese around 
the country's governance.  

Koijiro and Abe Japan is a country with serious ambitions that extend throughout 
Asia. It can be said that it was precisely after the advent of prime-minister Koizumi that 
Japan regained its place among the Great Powers, intervening more actively not only in 
regional but also in world politics. And Shinzo Abe strengthened the position of modern 
Japan on the world chessboard and finally entered the battle with the rest of the Great 
Powers for spheres of influence. 

Citing an example of these two odious rulers, we wanted to show that the use of 
external factors to strengthen their influence has reached extraordinary heights in Japan. 
The likely external aggression by DPRK, and less often by PRC, playing on the 
nationalistic feelings of voters who, despite decades of systematic activity to eliminate 
them, have not disappeared anywhere, is a sufficient incentive to increase the popularity 
rating of prime-ministers based on the right spectrum of the political field in Japan. 
Paraphrasing Voltaire, it can be argued that "if there were no DPRK, it should have been 
invented." It was the presence of an external threat, skillfully propagated by the Japanese 
media, as well as hostile remarks and ambitions of Japan's closest neighbours in the 
Asia-Pacific Region, that allowed Koizumi and Abe to carry out unpopular reforms 
necessary to maintain the viability of the Japanese economy, without losing voter 
confidence and maintaining high ratings not only for themselves but also the ruling 
Liberal Democratic Party. 

However, do not forget that the primary weapon of Japan, unlike the United States 
and China, is primarily mass-culture, and only in the second, the economy and military 

                                                             
1 A scandal over schools, land and nationalism in Japan, BBC News,  2017, 
https://www.bbc.com/news/world-asia-39252192 (23.02.2020) 2 Japan Macro Advisors, Approval rate for PM Abe declines, but within a business-as-usual range 
https://www.japanmacroadvisors.com/page/category/politics/cabinet-approval-rating/ 
(23.02.2020). 3 Ruling coalition wins two-thirds of seats in lower house election, Mainichi, 2017, 
https://mainichi.jp/english/articles/20171023/p2a/00m/0na/006000c (23.02.2020) 4 Premyer Yaponii raspustil parlament iz-za ugrozy so storony KNDR, RIA Novosti, 2017,  
https://ria.ru/20170928/1505725291.html (23.02.2020) 
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strength. At one time, it was thanks to the propaganda of Japanese traditional culture 
promoted through cinema, animation and literature that Japan got rid of the stigma of the 
aggressor and militarist1.  

It was during the premiership of Junichiro Koizumi that the government first drew 
attention to the possibility of institutionalizing the soft power tools that were at their 
disposal. Initially, they were planning to promote exclusively traditional Japanese 
culture at the state level. But very quickly, it became clear that in no case should one 
confine oneself to this. Back in 2005, Shinzo Abe, during his election campaign, 
announced that pop-culture was one of the leading forces of Japan's foreign policy 
influence2. And already during his second term, he initiated the creation of the bran-ding 
project "Cool Japan", with the goal of not only expanding the zone of influence of 
Japanese pop-culture but also promoting the advancement of Japanese products on world 
markets3. 

What conclusions can we come to, bearing in mind all of the information given 
above? By stabilizing and strengthening their power with the help of their foreign policy, 
Koizumi and Abe were able to get Japan out of geopolitical self-isolation. By their 
actions, they pushed Japan onto the world chessboard, each year increasing its political 
weight in the region and the world more and more. They updated the weapons with 
which Japan was able to appear before the world not as an aggressive and fascist state, 
but as a country of high and ancient culture with thousand-year-old traditions. Japan 
again has come in the spotlight, but now, as an ultramodern nation and trendsetter in 
technology, culture and art. And it is precisely thanks to the decisive contribution of 
Junichiro Koizumi and Shinzo Abe that Japan, positioning itself as the political centre of 
East Asia, has again become one of the Great Powers and a factor that other influential 
countries have to reckon. 

 
 
 
 
 
 
                                                             
1 Korolev V.A, Kudryavtseva S.S. «Myagkaya Sila» sovremennoy Yaponii: opyt i napravlenie 
razvitiya,  «Vestnik mezhdunarodnykh organizatsy: obrazovanie, nauka, novaya èkonomika», 9, 2, 
2014, pp.190-207, https://cyberleninka.ru/article/n/myagkaya-sila-sovremennoy-yaponii-opyt-i-
napravleniya-razvitiya/viewer (23.02.2020) 2 Naumov A.O. «Myagkaya sila» Strany voskhodyashchego solntsa, International Relations, 2, 
2016, pp.189-193, https://nbpublish.com/library_get_pdf.php?id=37623 (23.02.2020) 3Prime Minister Of Japan and His Cabinet, "Cool Japan" Promotion Council, 2013, 
https://japan.kantei.go.jp/96_abe/actions/201303/04cooljpn_e.html (23.02.2020) 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

205 
 

Yervand MARGARYAN, Hovhannes BARDAKCHYAN  
The Koizumi and Abe Japan: the return of the Great Power Key words: Japanese, Koizumi, Japan, LDPJ, Abe, China, prime-minister, PRC  
 The article presents the political history of 21st century Japan in terms of the influence of 
individuals. The main objects of study are the Prime Ministers of Japan, Junichiro 
Koizumi and Shinzo Abe. The article investigated their impact on the foreign policy pur-
sued by the Japanese political elite and its changes compared with the last century. In this 
article, we have studied the main trick from the political arsenal of both poli-ticians, 
namely the alternation of popular and unpopular decisions, with a bias in popu-lar choices 
in foreign policy. The article discusses their influence on the formation of modern 
Japanese expansionism and their role in the creation of the tools used for this. This study 
is an integral part of the master's dissertation on the topic "Formation of Eco-nomic and 
Political Elites of the North-East Asian Region in the Post-War Period", which will hold 
in May 2020. 
 
Երվանդ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Հովհաննես ԲԱՐԴԱԿՉՅԱՆ 
Կոիզումիի և Աբեի Ճապոնիան: Մեծ Տերության վերադարձ 
Բանալի բառեր. Ճապոնական, Կոիզումի, Ճապոնիա, ՃԼԴԿ, Աբե, Չինաստան, 
վարչապետ, ՉԺՀ 
 

Հոդվածում ներկայացված է XXI դարի Ճապոնիայի քաղաքական պատմու-
թյունը անհատների ազդեցության տեսանկյունից: Հետազոտության հիմնա-
կան առարկաներն են Ճապոնիայի վարչապետները ՝ Ջունիչիրո Կոիզումին և 
Շինզո Աբեն: Հոդվածում քննարկվում է նրանց ազդեցությունը ճապոնական 
քաղաքական վերնախավի կողմից վարվող արտաքին քաղաքականության 
վրա և անցած դարի համեմատությամբ դրա փոփոխությունները: Այս հոդվա-
ծում մենք ուսումնասիրեցինք երկու քաղաքական գործիչների քաղաքական 
զինանոցը, մասնավորապես ՝ պոպուլյար և ոչ պոպուլյար որոշումների փո-
խեփոխ կիրառումը: Հոդվածում քննարկվում է նրանց ազդեցությունը ժամա-
նակակից ճապոնական էքսպանսիոնիզմի ձևավորման վրա:  
 Ерванд МАРГАРЯН, Ованнес БАРДАКЧЯН 
Япония Коизуми и Абэ: Возвращение Великой Державы Ключевые слова: японский, Коидзуми, Япония, ЛДПЯ, Абэ, Китай, премьер-министер, КНР 
 В статье представлена политическая история Японии XXI века с точки зрения 
влияния отдельных личностей. Основными объектами исследования являются 
премьер-министры Японии Дзюнъитиро Коидзуми и Синдзо Абэ. В статье иссле-
дуется их влияние на внешнюю политику, проводимую японской политической 
элитой и ее изменения по сравнению с прошлым веком. В этой статье мы изучили 
основной инструмент политического арсенала обоих политиков, а именно чередо-
вание популярных и непопулярных решений с преобладанием первых во внешней 
политике. Рассматривается влияние на формирование современного японского 
экспансионизма и их роль в создании инструментов, используемых для этого.  
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ՀՀ ՆԵՐՔԻՆ ՊԱՐՏՔԸ ԵՎ ԴՐԱ ՇԱՐԺՄԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 

Միքայել ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 
ՀՊՏՀ մակրոէկոնոմիկայի ամբիոնի մագիստրանտ 

 
Բանալի բառեր. պետական պարտք, ներքին պարտք, պետական պարտատոմսերի 

եկամտաբերություն, պարտքի կառավարում, ռիսկերի վերլուծություն 

 
Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և դրան հետևած տնտեսա-

կան անկումը շատ երկրների կանգնեցրին պարտքային խնդիրների առջև: 
Բոլոր երկրները փորձում էին այդ անկումից դուրս գալ արտաքին պարտ-
քերի ներգրավման միջոցով, սակայն դա նրանց միայն ավելի էր ներքաշում 
ճգնաժամի մեջ: Դեպքերի այսպիսի ընթացքը ստիպեց կառավարություննե-
րին, որպեսզի նրանք գտնեն տարբերակներ իրենց պարտքային պարտա-
վորությունները դիվերսիֆիկացնելու համար, ինչպիսին է օրինակ ներքին 
պարտքի շուկայի զարգացումը: Վերջինս շատ կարևորվում է ՀՀ տնտեսու-
թյան համար, քանի որ ՀՀ պետական պարտքում արտաքին պարտքը, ունե-
նալով մեծ մասնաբաժին, իր մեջ պարունակում է փոխարժեքի ռիսկ: Այդ իսկ 
պատճառով փոխարժեքի ռիսկի և արտաքին աղբյուրներից եկող վy-
տանգների նվազեցման նպատակով ՀՀ կառավարությունը ձգտում է ավե-
լացնել ներքին պարտքի կշիռը պետական պարտքի կազմում: Մասնավո-
րապես, «ՀՀ 2020թ. պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագծում սահ-
մանված է, որ տարվա դեֆիցիտը նախատեսվում է լրացնել ներքին աղբյուր-
ների հաշվին, այսինքն՝ ներքին պետական պարտքն արդյունքում աճելու է։ 

Պարտքային պարտավորությունների արտաքինից ներքինի փոփոխու-
թյունը կարող է ստիպել երկրներին մեկ տեսակի խոցելիությունից անցում 
կատարել մեկ այլ տեսակի: Օրինակ՝ այն երկրները, որոնք արտաքին 
պարտքից անցում են կատարում ներքինի, կարող են արտարժույթի անհա-
մապատասխանությունը փոխանակել մարման ժամկետի անհամապատաս-
խանության հետ կամ հանգել ինստիտուցիոնալ ներդրողների (վարկային, 
ապահովագրական, ներդրումային, կենսաթոշակային կազմակերպություն-
ներ) և բանկերի հանդեպ ճնշման` պետական պարտքը «չափից շատ» մա-
րելու նպատակով, որը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ ֆինան-
սական կայունության վրա: Ավելին, պետական հատվածը կարող է դուրս մղել 
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մասնավոր թողարկողներին1։ Տնտեսագետների մեծ մասը համոզված է՝ 
բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման կառուցվածքում առավել մեծ 
կարևորություն պետք է տրվի ներքին պարտքին, քանի որ պետությունը միշտ 
հնարավորություն ունի ֆինանսավորել այն հարկադրույքների բարձ-րացման, 
ազգային արժույթի թողարկման կամ էլ վերաֆինանսավորման ճանապար-
հով: Միևնույն ժամանակ պետք է նշել, որ ներքին պարտքի աճը կարող է 
ունենալ կործանարար հետևանքներ եկամուտների և խնայողու-թյունների 
ցածր մակարդակ ունեցող երկրների համար, քանի որ բնակչության և տըն-
տեսվարող սուբյեկտների կողմից պետական արժեթղթերի գնումը, հանդի-
սանալով արտադրության մեջ ազատ դրամական միջոցների ներդրման այ-
լընտրանքային տարբերակ, կարող է բերել հիմնական կապիտալի նվազմա-
նը: Բացի այդ, պետությունը, վաճառելով արժեթղթեր փոխառու կապիտալի 
շուկայում, սկսում է մրցակցել մասնավոր սեկտորի հետ, ինչը բերում է շուկա-
յական տոկոսադրույքների բարձրացմանը և տնտեսության մեջ մասնավոր 
ներդրումների, զուտ արտահանման և մասամբ սպառողական ծախսերի կըր-
ճատմանը2։ 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքը 31.12.2019թ3 

                                                             1 Domestic And External Public Debt In Developing Countries, United Nations Conference on Trade and Development, No. 188, March 2008,  https://debt-and-finance.unctad.org/Documents/Discussion-papers/Domestic_and_External_Public_Debt  
2 Բյուջետային դեֆիցիտի և պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-
ում , Վ.Բոստանջյան, Գ.Մինասյան, էջ 217, http://ysu.am/files/byujetayin-deficit.pdf  
3 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ 
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2019թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ՀՀ պետական պարտքի կառուց-
վածքը ներկայացված է Գծանկար 1-ում: 2019 թվականի ընթացքում (գծա-
նկար 2) նկատվել է պետական պարտքի կառուցվածքի փոփոխություն: 

 

Գծապատկեր 2. ՀՀ պետական պարտքի կառուցվածքը 2019թ.(մլրդ դրամ)1 

Տարվա ընթացքում ներքին պետական պարտքի դինամիկան ընդհա-
նուր առմամբ աճող բնույթ է ունեցել (բացառությամբ ապրիլ, հունիս և սեպ-
տեմբեր ամիսների, որոնց ցածր արժեքները կապված են մարման / հետ-
գընման գործառնությունների հետ)՝ տարվա վերջին կազմելով 736.1 մլրդ 
դրամ՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ աճելով 9.8%-
ով: Նույն ժամանակ արտաքին պարտքը ունեցել է տատանողական բնույթ՝ 
դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 
համեմատ աճելով 3.7%-ով: Տոկոսային առումով ունեցել ենք ներքին պարտ-
քի կշռի ավելացում ամբողջ պարտքի մեջ՝ 21.8%-ից հասնելով 22.5%, և 
արտաքին պարտքի կշռի նվազում 78.2%-ից 77.5%: Քանի որ մեր ուսումնա-
սիրության առարկան ներքին պարտքն է, ներկայացնենք, թե ինչ բաղկացու-
ցիչներից է այն կազմված: 

Աղյուսակ 1. ՀՀ ներքին պարտքի կազմը 2018-2019թթ.2 

Մլրդ դրամ 31.12.2018 31.12.2019 
ներքին վարկեր և փոխառություններ - - 

ռեզիդենտների գնած պետ. գանձապետ. պարտատոմսեր 584.5 677.7 
ռեզիդենտների գնած արտարժութային պետ. պարտատոմսեր 81.7 58.4 

ներքին երաշխիքներ 4.4 - 

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ կայքէջ, ՀՀ պետական պարտքի տեղեկագիր - 2019 թ. (դեկտեմբեր) 
2 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ 
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Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ ՀՀ ներքին պետական պարտքը կազ-
մավորվում է արժեթղթերի թողարկման և վաճառքի միջոցով, մասնավորա-
պես, պետական գանձապետական պարտատոմսերի միջոցով: 1995թ. պե-
տական պարտատոմսերի շուկայի ձևավորումից սկսած մինչև 2000թ. թո-
ղարկվել են միայն պետական կարճաժամկետ պարտատոմսեր: 2000թ. 
մարտ ամսին առաջին անգամ թողարկվեցին միջին ժամկետայնության մաս-
նակի մարումներով արժեկտրոնային պարտատոմսեր: Այդ պահից սկսած 
կարճաժամկետ պարտատոմսերը դիտարկվեցին որպես բյուջեի կանխիկ 
հոսքերի կառավարման գործիք, իսկ պակասուրդի ֆինանսավորման խնդիրը 
այդուհետ պետք է լուծվեր միջնաժամկետ և երկարաժամկետ պարտատոմ-
սերի թողարկմամբ: 2004թ.-ից սկսած շարունակաբար աճել է երկարաժամ-
կետ պարտատոմսերի կշիռը՝ 2004թ.-ի 5.8%-ից հասնելով 2019թ. 63.4%-ի, 
իսկ կարճաժամկետ պարտատոմսերի կշիռն, ընդհակառակը, այդ ժամանա-
կում նվազել է՝ 2019թ. կազմելով ընդամենը 3.5%:1 

 

Գծապատկեր 3. Պետական պարտատոմսերի կառուցվածքի դինամիկան` 
ըստ պարտատոմսերի տեսակների 2010-2019թթ.2 

Ճիշտ է, ներքին պարտքի ներգրավման ժամանակ երկիրը ազատվում է 
փոխարժեքի ռիսկից, սակայն ունենում է մեծ կախվածություն տոկոսադրույ-
քի ռիսկից: Նեքին պարտքը ձևավորվում է միայն  ֆիքսված տոկոսադրույքով 
ներգրավված գումարներով, սակայն այն անհամեմատ բարձր մակարդակի 
վրա է գտնվում արտաքին պարտքի միջին տոկոսադրույքի հետ համեմա-

                                                             
1 Պետության պարտքային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա (տեսության և պրակտիկայի հարցեր), Հակոբյան Էդուարդ Նորայրի, Երևան 2016,  
http://etd.asj-oa.am/3641/2/Atenaxosutyun_Eduard_Hakobyan.pdf?fbclid=IwAR0ptfJmQaexSxMHYXn-zFNmBzQeikV0h1h18dXXFyMhTI18WPinDvFfJ40 2 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ 
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տած: Դա պայմանավորված է պետական պարտատոմսերի շուկայի փոքրու-
թյամբ, կառավարության հանդեպ վստահության ցածր մակարդակով և ներ-
դրողների զգուշավորությամբ՝ կապված ռիսկերի գերագնահատման հետ: 
Համեմատության համար ներկայացնենք արտաքին վարկերի, պետական 
գանձապետական և արտարժութային պետական պարտատոմսերի միջին 
տոկոսադրույքները 2014-2019թթ.: 

Աղյուսակ 2. Արտաքին վարկերի, պետական գանձապետական և արտար-
ժութային պարտատոմսերի միջին տոկոսադրույքները 2014-2019թթ.1 

% 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
արտաքին վարկերի և 

փոխառությունների գծով 
1.5 1.6 1.8 2.1 2.4 2.3 

պետական գանձապետական 
պարտատոմսերի գծով 

13.5 14.0 13.2 13.1 12.3 11.8 

արտարժութային պետական 
պարտատոմսերի գծով 

6.3 6.9 6.9 6,9 6,9 5.9 

ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայում եկամտաբերության մա-
կարդակը ներկայումս գտնվում է պատմական ամենացածր մակարդակում։ 
Եկամտաբերությունների նվազման միտումը սկսվեց 2015թ-ին ԿԲ դրամա-
վարկային քաղաքականության աստիճանական մեղմացումից հետո, որին 
նախորդել էր 2014թ. վերջից սկսված ճգնաժամը։ ԿԲ տոկոսադրույքների և 
պահուստավորման նորմատիվի խստացումից հետո թռիչքային աճ ապահո-
ված եկամտաբերությունները սկսեցին աստիճանաբար նվազել։ Նվազմանը 
նպաստեց նաև շուկայում եկամտաբերության նվազման ժամանակ գնի բար-
ձըրացումից աշխատող ներդրողների ակտիվացումը, բանկերի կողմից կա-
պիտալի խոշորացումից հետո ավելցուկային իրացվելիության կուտակումը, 
արտարժույթի շուկայում համեմատական կայունությունը և այլն2։ Ինչ վե-
րաբերում է 2019թ., ապա կարող ենք ասել, որ տարվա ընթացքում ԿԲ-ն 
երկու անգամ (հունվարին և սեպտեմբերին) նվազեցրել է վերաֆինանսա-
վորման տոկոսադրույքը 0.25 տոկոսային կետով, որին էլ արձագանքել է 
պետական գանձապետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունը՝ 12.3%-

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՖՆ 2 ՀՀ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունները՝ գերագնահատվա՞ծ: Ինչ սպասել շուկայում կուտակված ռիսկերից, Էդգար Աղաբեկյան, ՀՊՏՀ Ամբերդ, 
https://asue.am/amberd/publications/analytics/profitability-government-bonds-ra-overestimated 
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ից հասնելով մինչը 11.8%: Ընդհանուր առմամբ եկամտաբերությունների նվա-
զումը կարելի է դրական երևույթ համարել, սակայն, եթե վերջինս չի ու-
ղեկցվում համապատասխան տնտեսական գործոնների կամ ցուցանիշների 
փոփոխությամբ, ապագա որոշակի ռիսկեր է ստեղծում։ Ռիսկերը գտնվում են 
շուկայի մասնակիցների կողմից պարտատոմսերի գերագնահատման մեջ, 
ինչին սովորաբար կարող է հաջորդել դրանց գների անկումը, որը որոշակի 
ճգնաժամի կամ անկայունության կարող է հանգեցնել։ Տոկոսադրույքների 
ցածր մակարդակը Ֆինանսների նախարարության համար ըստ էության 
դրական է պետական պարտքի սպասարկման ծախսերի նվազման առու-
մով1, քանի որ տոկոսադրույքների ցածր մակարդակը ենթադրում է նաև 
երկրի դրական վարկանիշ և վստահություն կառավարության հանդեպ: Առա-
ջին հերթին անվճարունակության հավանականությունն ու փոխարժեքի տա-
տանումներով պայմանավորված ռիսկերը նվազեցնելու նպատակով «ՀՀ 
2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքի նախագիծը նախատեսում 
է 2020թ.-ի դեֆիցիտը լրացնել ներքին աղբյուրների հաշվին: Վերջինս նաև 
հնարավորություն է ընձեռում ներգրավելու և արդյունավետորեն օգտագոր-
ծելու համախառն ազգային խնայողությունները, հիմքեր է ստեղծում ֆինան-
սական շուկայում նոր գործիքների կիրառման ու շուկայի հետագա զարգաց-
ման համար:  

 
Գծապատկեր 4. Ներքին և արտաքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին 

դեֆիցիտի ֆինանսավորման կառուցվածքը 2017-2022թթ.2 

                                                             
1 Տե'ս նույն տեղում 2 ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2020-2022 թվականների ռազմավարական ծրագիր 
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Ըստ ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 2020-2022թթ. Ռազ-
մավարական ծրագրի՝ ՀՀ կառավարության արտաքին պարտքն աստիճա-
նաբար ներքինով փոխարինելու դեպքում պարտքի սպասարկման ծախսերի 
էական աճ չի սպասվում: Ավելին, հաշվի առնելով այն, որ արտաքին աղ-
բյուրներից ստացվող վարկային միջոցների արտոնյալությունը գնալով նվա-
զում է, իսկ ներքին պարտքի կազմում արդեն իսկ առկա են մինչև 30 տարի 
ժամկետայնությամբ պարտատոմսեր, ապա ներքին պարտքի կշռի աստիճա-
նական ավելացումը դրական է անդրադառնում նաև վերաֆինանսավորման 
ռիսկի ցուցանիշի վրա: Ըստ նույն ռազմավարական ծրագրի՝ ՀՀ կառավա-
րության պարտքի պորտֆելի արդյունավետ կառավարման նպատակով բա-
ցահայտվում և գնահատվում են ՀՀ կառավարության պարտքի պորտֆելին 
բնորոշ ռիսկերը: Այդ պատճառով, հաշվի առնելով ՀՀ կառավարության 
պարտքի կառավարման միջավայրին բնորոշ առանձնահատկություններն ու 
սահմանափակումները, սահմանվում են պարտքի պորտֆելի ռիսկերի ուղե-
նըշային ցուցանիշներ, որոնց նպատակն է որոշակի սահմանափակումների 
միջոցով պահպանել փոխարժեքի, տոկոսադրույքի և վերաֆինանսավորման 
ռիսկերը վերահսկելիության շրջանակներում: 

Աղյուսակ 3. Կառավարության պարտքի պորտֆելի 2020-2022թթ. 
ուղենշային ցուցանիշները1

 
 

                                                             
1 Տե'ս նույն տեղում 
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Ըստ աղյուսակ 3-ի` ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման ար-
դյունքում 2020-2022թթ. ռազմավարական ծրագրով սահմանված ուղենշա-
յին բոլոր ցուցանիշները 2019թ. ընթացքում գտնվել են նախանշված միջա-
կայքերում: «ՀՀ դրամով ներգրավված պարտքի կշիռն ընդամենը պարտքի 
մեջ» ցուցանիշը, որն առաջին անգամ սահմանվել է 2019-2021թթ. Ռազ-
մավարական ծրագրով և առաջին անգամ հաշվարկվել 2018թ., նախորդ 
տարվա նկատմամբ բարելավվել է 1.7 տոկոսային կետով՝ պայմանավորված 
ՀՀ պետական բյուջեի դեֆիցիտի կառուցվածքում ՊՊ-երի մասնաբաժնի 
աճով (2018թ-ին աճել է 0.7 տոկոսային կետով 2017թ-ի համեմատությամբ): 

Ունենալով արտաքին պարտքի վրա հիմնված տնտեսություն, երկիրը 
խոցելի է արտարժույթների տատանումներից, որը երևում է ՀՀ կառա-
վարության պարտքի պորտֆելի ծախսերի և ռիսկերի վերլուծության ար-
դյունքներից: ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման հիմնական ռիս-
կերը կառավարելիության շրջանակներում պահելու, և հատկապես բարձր 
փոխարժեքի ռիսկը նվազեցնելու նպատակով որպես ռազմավարական նը-
պատակադրում դիտարկվում է ներքին պետական պարտքի, մանավորա-
պես պետական գանձապետական պարտատոմսերի շուկայի շարունակա-
կան զարգացումը, ներքին շուկայից փոխառությունների ներգրավման ծա-
վալի աճը և կառավարության պարտքի մեջ ՀՀ դրամով ներգրավված 
պարտքի կշռի ավելացումը: 2020-2022թթ. ժամանակահատվածում նախա-
տեսվում է ավելացնել ներքին փոխառու զուտ միջոցների հաշվին դեֆիցիտի 
ֆինանսավորման կշիռը՝ 2022թ. այն հասցնելով մինչև 55 %:  

Կարևոր է նշել, որ միայն ՀՀ կառավարության պարտքի կառավարման 
ոլորտում իրականացվող միջոցառումները բավարար չեն ՀՀ կառավարու-
թյան ներքին պարտքի շուկան էականորեն զարգացնելու համար: Ներքին 
պարտքի շուկայի զարգացման և ներդրողների բազայի ընդլայնման նախա-
պայմաններից է նաև ֆինանսական շուկայի այլ հատվածների (կենսաթո-
շակային, ապահովագրական և այլն) հետագա  զարգացումը: Ինչպես նաև 
կառավարությունը պետք է փոխառություններ կատարի այն ծավալներով, 
որոնք անհրաժեշտ են սոցիալ-տնտեսական խնդիրները լուծելու համար1։ 

                                                             1 https://answr.pro/articles/1325-vnutrenniy-gosudarstvennyiy-dolg/ 
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Ներքին պարտքի շուկայի զարգացման համար դրական գործոն կլինի 
իրական տնտեսության կողմից այլընտրանքային ֆինանսական գործիքների 
թողարկումը, տնտեսական ակտիվության հետագա ավելացումը և վար-
կավորման ծավալների աճի միջոցով բանկային համակարգի ավելցուկային 
իրացվելիության պակասեցումը1։ Որպես իրական տնտեսության կողմից 
այլընտրանքային ֆինանսական գործիք կարող են հանդես գալ ծրագրային 
պարտատոմսերի (ինչպես նաև ինդեքսավորված՝ տոկոսադրույքի ռիսկի նը-
վազեցման նպատակով) թողարկումը, որը կխթանի ինչպես ներքին պարտքի 
շուկայի աշխուժացմանն, այնպես էլ ներգրավված միջոցների առավել ար-
դյունավետ օգտագործմանը2: 

Ինչպես հասկացանք, ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է ավելի շատ 
ուշադրությունը կենտրոնացնել ներքին պարտքի վրա: Այդ պատճառով ամ-
փոփ ներկայացնենք ներքին պետական պարտքի առավելություններն ու թե-
րությունները: Որպես առավելություն կարող ենք նշել հետևյալները՝ 

  Ըստ էության, ներքին պարտքի շուկայի զարգացման նպատակը վեր-
ցըված պարտքերի աստիճանաբար տեղափոխությունն է արտաքին շու-
կայից ներքին շուկա, քանի որ դա հանրապետությունն առաջին հերթին 
դարձնում է անկախ փոխարժեքի տատանումներից:  

  Ռեզիդենտների կողմից արժեթղթերում կատարված ներդրումները 
մուլտիֆիկացիոն ազդեցություն են ապահովում երկրի տնտեսության մեջ:  

  Չկա մի երկիր, որը պարտքային ճգնաժամի մեջ հայտնվի ներքին 
պարտքի պատճառով: Եթե ներքին պետական պարտքը ռացիոնալ և ար-
դյունավետ կառավարվի, երկիրը կմնա վճարունակ և կայուն: 

  Փողի ստեղծման այս եղանակը իր մեջ ավելի քիչ ինֆլյացիա է պա-
րունակում,  քան եթե կառավարությունը պարզապես փողի էմիսիա իրակա-

                                                             
1 ՀՀ պետական պարտատոմսերի եկամտաբերությունները՝ գերագնահատվա՞ծ: Ինչ սպասել շուկայում կուտակված ռիսկերից, Էդգար Աղաբեկյան, ՀՊՏՀ Ամբերդ, 
https://asue.am/amberd/publications/analytics/profitability-government-bonds-ra-overestimated 2 Ինչու է նվազել ՀՀ պետական պարտքը և որոնք են պարտքի կառավարման ռիսկերը, Հայկազ Արամյան, ՀՊՏՀ «Ամբերդ», 
https://asue.am/amberd/publications/analytics/why/is/the/state/debt/lowered/and/what/are/the/debt/management/risks 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

215 
 

նացներ և մեծացներ հարստության ավելի իրացվելի ձևերը (այսինքն՝ փողի 
առաջարկը): 

  Պետության ներքին պարտքը համարվում է խթան երկրի ներսում 
կանխիկ դրամի շրջանառության համար: Այսինքն՝ փողը մնում է տնտեսու-
թյունում, կատարվում են ներդրումներ, որին էլ հետևում է նոր արժեքի ստեղ-
ծումը: 

  Փողը չի «քնում»: 
  Դեֆիցիտի ծածկման համար անհրաժեշտ ֆինանսական ռեսուրսնե-

րը ներգրավված են մնում ներքին շուկայում, այսինքն՝ փողի առաջարկի աճ 
տեղի չի ունենում: 

  Ներքին պարտքը մարվում է դրամով: 
  Շատ ավելի հեշտ է վերցնել ներքին պարտք, քան արտաքին, քանի որ 

վերջինիս ներգրավումը շատ ավելի բարդ ու աշխատատար է: 

Այժմ նշենք մի քանի առանձնահատկություններ, որոնք հանդես են գա-
լիս որպես ներքին պետական պարտքի թերություններ․ 

  Համեմատելով արտաքին պարտքի հետ՝ ներքինն ունի բարձր տո-
կոսավճարներ: 

  Անցումը գերազանցապես ներքին փոխառության կարող է հանգեցնել 
ինստիտուցիոնալ ներդրողների հանդեպ ճնշման` «չափից շատ» պետական 
պարտքը մարելու նպատակով։ 

  Ներքին պարտքի ներգրավման դեպքում պետական հատվածը կա-
րող է դուրս մղել մասնավոր թողարկողներին: 

  Ներքին պարտքը կարող է հանգեցնել դրամի հարկադրված արժե-
զըրկման: 
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Միքայել ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ 
ՀՀ ներքին պարտքը և դրա շարժման ուղղությունը 
Բանալի բառեր. պետական պարտք, ներքին պարտք, պետական պարտատոմսեր, 
եկամտաբերություն, պարտքի կառավարում, ռիսկերի վերլուծություն 
 

Փոխարժեքի և արտաքին աղբյուրների հետ կապված ռիսկերը նվազեցնելու 
համար ցանկացած երկիր ձգտում է ավելացնել ներքին պարտքի մասնա-
բաժինը պետական պարտքի մեջ: Այդպիսի քաղաքականություն է որդեգրել 
նաև ՀՀ-ն: Աշխատանքը սահմանում է ներքին պարտքի շուկայի զարգաց-
ման ուղղությունները և ներկայացնում այն ռիսկերը, որոնք կարող են սպառ-
նալ երկրին քաղաքականության իրականացման ընթացքում: Վերլուծության 
իրատեսականությունը պահպանելու համար առանձնացվել են ներքին պե-
տական պարտքի առավելություններն ու թերությունները: Ամփոփելով կարող 
ենք ասել, որ կառավարությունը այսօր ճիշտ ուղու վրա է, և ՀՀ-ին խիստ ան-
հրաժեշտ է ներքին պարտքի շուկայի զարգացումը: 
 
Микаел Навасардян 
Внутренний долг Республики Армении и направление его движения 
Ключевые слова: Государственный долг РА, внутренний долг РА, доходность 
государственных облигаций, управление долгом, анализ рисков 
 В целях снижения валютного риска и рисков, связанных с внешними источни-
ками, любая страна стремится увеличить долю внутреннего долга в государст-
венном долге. В частности, согласно проекту государственного бюджета на 2020 
год, правительство Армении определило, что дефицит этого года будет воспол-
нен за счет внутренних источников. Таким образом, в статье определены направ-
ления и риски развития рынка внутреннего долга, с которыми страна может 
столкнуться на пути реализации своей политики. Для обеспечения реалистичнос-
ти анализа выделены преимущества и недостатки внутреннего государственного 
долга.  
 Michael NAVASARDYAN 
The internal debt of the Republic of Armenia and the direction of its movement Key words: government debt, internal debt, yield of the government bonds, debt management, 
risk analysis 
 In order to reduce currency risk and the risks associated with external sources, any 
country seeks to increase the share of domestic debt in government debt. In particular, 
according to the draft state budget for 2020, the Armenian government determined that 
this year’s deficit will be filled from domestic sources. Thus, the work identifies the 
directions and risks of the development of the domestic debt market that a country may 
face in the implementation of its policy. To ensure a realistic analysis, the advantages 
and disadvantages of domestic public debt are highlighted. Summing up, we can say that 
today the government is on the right track, and Armenia is in dire need of developing its 
domestic debt market. 
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ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԿՈՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
 

Լյուդվիգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ֆիզ. մաթ. գիտ. թեկնածու, դոցենտ 

Ռոմիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ տնտ. մաթ. մեթոդներ ամբիոնի մագիստրանտներ 

 
Բանալի բառեր. եկամուտ, ծախս, դեցիլային խմբեր, կենսամակարդակ, անհավա-

սարության մակարդակ, բաշխման ֆունկցիա, Լորենցի կոր, Ջինիի գործակից 

 
Յուրաքանչյուր երկրի բնակչության կենսամակարդակը գնահատող 

կարևորագույն ցուցանիշներից են տնային տնտեսությանը կամ մեկ շնչին 
բաժին ընկնող ամսական ամբողջական եկամուտը և ամբողջական սպառո-
ղական ծախսերը: Այս ցուցանիշի միջոցով հնարավոր է պատկերացում 
կազմել ինչպես բնակչության կենսամակարդակի և բարեկեցության, այն-պես 
էլ անհավասարության առկա մակարդակի մասին: Երկրում անհավա-
սարության մակարդակի պատկերավոր նկարագրման համար շատ կարևոր է 
բնակչության եկամուտների բաշխման գնահատումը և վիզուալացումը, այլ 
կերպ ասած եկամուտների բաշխման կորերի կառուցումը և գնահատումը: 

Աշխատանքի նպատակն է ցույց տալ ՀՀ-ում բնակչության կենսամա-
կարդակի խիստ բևեռացումը և անհավասարության մակարդակի խորու-
թյունը: Վերլուծության համար հիմնական ժամանակահատված է ընտրվել 
2008-2018թթ.: ՀՀ-ում ՏՏ մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտների 
աճը առաջանցիկ է միջին ամսական ծախսերի աճից: Եթե 2008թ. անհատը 
սպառել էր իր եկամտի շուրջ 97.64%-ը, ապա 2018թ. այդ ցուցանիշը կազմել 
է ընդամենը 71.3%: Ինչը նշանակում է, որ ընդհանուր առմամբ բնակչության 
կենսամակարդակը բարձրացել է (գծ. 1): 

Սակայն դրան զուգահեռ 2008-2016թթ. երկրում խորացել է անհավա-
սարության մակարդակը, ինչը եկամուտների մասով բավականին մեղմացել է 
2017-2018թթ., իսկ ըստ սպառման ագրեգատի՝ անհավասարությունը ավելի է 
խորացել: Ջինիի գործակցի միջոցով գնահատված անհավասարության ցու-
ցանիշները վկայում են, որ բնակչության բևեռացումն ըստ եկամուտների 
ավելի խորն է սպառման ագրեգատի ցուցանիշի համեմատ: Ըստ եկամուտ-
ների հաշվարկված Ջինիի գործակիցը մինչև 2016թ. անընդհատ աճել է՝ 
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կազմելով 0.375 միավոր, իսկ հաջորդ երկու տարիներին նվազել է՝ 2018թ. 
կազմելով 0.36 միավոր, ինչը մոտ է 2009-2010թթ. ցուցանիշներին:1 

Գծապատկեր 1. ՏՏ մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական եկամուտների և 
ծախսերի դինամիկան, ՀՀ, դրամ 

 
Աղբյուրը` ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ 

Եկամուտների բաշխման անհավասարությունը ավելի ակնհայտ կդառնա, 
եթե ուսումնասիրենք բնակչության եկամուտները ըստ դեցիլային խմբերի: 

 

Աղյուսակ 1. ՏՏ մեկ շնչի հաշվով միջին ամսական դրամական եկամուտները 
ըստ դեցիլային խմբերի, ՀՀ, դրամ 

 I II III IV V VI VII VIII IX X 
2008 5 236 10 012 13 483 16 754 20 150 23 936 28 035 33 561 42 934 76 398 
2009 5 273 9 877 13 731 17 660 21 416 25 337 30 058 36 482 45 723 76 508 
2010 6 489 11 207 15 440 19 407 23 166 27 216 32 225 39 133 49 671 91 965 
2011 6 530 12 242 16 757 21 181 25 880 30 582 36 501 43 972 55 171 95 095 
2012 7 437 13 676 18 539 23 340 28 220 33 446 39 728 48 241 60 756 118 748
2013 8 469 15 400 20 981 25 847 30 969 36 169 42 430 51 041 64 742 130 642
2014 9 382 17 253 23 343 29 414 34 774 41 080 48 243 58 685 76 763 156 509
2015 10 299 19 082 25 414 31 424 37 664 43 682 50 708 60 711 76 501 168 604
2016 9 349 18 510 25 390 32 634 40 053 47 281 56 671 73 808 99 360 163 336
2017 10 209 20 967 28 609 35 392 41 798 49 118 58 854 72 974 95 679 172 413
2018 12 062 21 554 29 080 36 244 44 038 52 029 62 563 74 390 93 666 185 525

Աղբյուրը` ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ 

                                                             
1 ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ 2008-2018թթ.: 

29,576 30,541 34,434 37,050 42,043 45,530
52,624 55,309 59,690 61,595   64,180   

28,878 27,667 28,646 32,585 34,832 36,787 40,770 42,867 43,978 44,413   45,788   

22,000
32,000
42,000
52,000
62,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Եկամուտներ
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2018թ. նախորդ տարվա նկատմամբ եկամուտները աճել են բոլոր դե-
ցիլային խմբերում՝ բացառությամբ 9-րդի, որտեղ 2016թ. եկամուտների աճը 
կազմել էր շուրջ 30%, իսկ հաջորդող երկու տարիներին այն նվազում է: Աղ-
յուսակ 1-ում ներկայացված է 2008-2018թթ. ընթացքում ՏՏ-ների մեկ շնչի 
հաշվով միջին ամսական դրամական եկամուտները ըստ դեցիլային խմբերի 
(բացառությամբ եկամուտը ցույց չտված ՏՏ-ների): Սովորաբար, տնտեսու-
թյունում որպես եկամուտների չափման ցուցանիշ օգտագործվում է մեկ շըն-
չին ընկնող համախառն ներքին արդյունքի մակարդակը: Փաստորեն այն 
տնտեսությունում մեկ բնակչի միջին եկամուտն է, որը գումարային եկամտի 
(ՀՆԱ-ի) և բնակչության թվաքանակի հարաբերակցությունն է. 

= ( ) = ( + ⋯ + )⁄ ,                                                     (1) 
որտեղ. 

= ( ,  , … , ) վեկտորը եկամուտների բաշխումն է հասարակության 
անդամների միջև, 

-ն հասարակության -րդ անդամի եկամուտն է ( ≥ 0), 
-ը բնակչության թվաքանակն է: 

Պարզ է, որ տնտեսական աճին զուգահեռ աճում է նաև միջին եկա-
մուտը, սակայն կարևոր է գնահատել, թե ինչպես է բաշխվում այդ աճը: Այլ 
կերպ ասած, պետք է պարզել`  միջինի աճը որ եկամտային խմբերի աճի 
հաշվին է առավելապես տեղի ունենում: Այս վերլուծության համար կարելի է 
օգտվել ընդհանուր միջիններից1, որոնց բազմության յուրաքանչյուր էլե-մենտ 
կարելի է ներկայացնել հետևյալ կերպ. 

( ) =
+ ⋯ + , ≠ 0

( ∙ ∙ … ∙ ) , = 0
:                                              (2) 

= 1 արժեքի դեպքում ընդհանուր միջինը բերվում է սովորական մի-
ջինի, = 0 դեպքում` երկրաչափական միջինի, = −1 դեպքում` հարմոնիկ 
միջինի: Ֆիքսված  բաշխման համար  -ի աճը բերում է ընդհանուր միջի-
նի` ( )-ի աճի: Յուրաքանչյուր ( ) եկամուտների  բաշխման համար 
հանդիսանում է տիպային չափորոշիչ, որտեղ  պարամետրի մեծ արժեքնե-

                                                             
1 Կ. Հարությունյան, «Մարդկային զարգացման մոդելներ», դասախոսության տեքստ, 
2017թ.: 
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րի դեպքում միջինը ձևավորվում է դեպի բարձր -ի արժեքները, իսկ -ի 
փոքր արժեքների դեպքում` միջինը ընկնում է ցածր եկամուտների միջակայ-
քում: Այսպիսով, աղքատների եկամուտների մակարդակի ուսումնասիրու-
թյան համար ուշադրությունը պետք է սևեռել այն ( ) ընդհանուր միջին-
ների վրա, որտեղ < 1: Գծապատկեր 2-ում ներկայացված է Հայաստանում 
2008-2018թթ. համար ընդհանուր միջինների համեմատություն` -ի տարբեր 
( = −20; −10; −1;  1;  10;  20) արժեքների համար, ինչը շատ ակնառու 
կերպով նկարագրում է նշված ժամանակահատվածում դեցիլային խմբերի 
եկամուտների աճի տեմպերի միջև տարբերությունները: 

Գծապատկեր 2. Կենսամակարդակի դինամիկան Հայաստանում, դրամ 

 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ և հեղինակի հաշվարկներ 

Կորերի թեքության աստիճանը վկայում է Հայաստանում եկամուտների 
բաշխման խիստ անհավասարության մասին: 2008թ. համար կառուցված 
կորի թեքության աստիճանը համեմատաբար փոքր է, որը  թույլ է տալիս 
պնդելու, որ 2008թ.-ին բնակչության բևեռացման աստիճանը, համեմատած 
հաջորդող տարիների, եղել է ավելի փոքր: 2008թ.-ից հետո դիտարկված 
բոլոր տարիներին համապատասխանող կորերի թեքության աստիճանները 
կայուն մեծանում են, ինչը նշանակում է, որ Հայաստանում անհավասարու-
թյան մակարդակը անընդհատ աճում է: Առաջին և երկրորդ ամենաաղքատ 
դեցիլային խմբերի եկամուտները, որոնց համապատասխանում են -ի -20 և 
-10 և արժեքները, 2008-2018թթ. ընթացքում, ինչպես երևում է գծապատ-
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կերից, գրեթե չեն փոփոխվել: 3-5-րդ դեցիլային խմբերի եկամուտները, 
որոնց համապատասխանում է = −1 արժեքը, ինչպես նաև 6-8-րդ դեցի-
լային խմբերի եկամուտները, որոնք մոտ են միջինին ( = 1), շատ դանդաղ 
տեմպերով, սակայն որոշակի աճ գրանցել են: Ինչ վերաբերում է 9-րդ 
( = 10) և 10-րդ ( = 20) դեցիլային խմբերին, եկամուտները ուսումնասիր-
վող ժամանակահատվածում կտրուկ աճել են: 

Ընդհանուր միջինների միջոցով ցածր եկամուտների գնահատման այս 
մոտեցումը շրջանցում է մի շարք խոչընդոտներ, որոնք ենթադրում էին աղ-
քատության գնահատման ավանդական մեթոդները: Վերջիններս բարդ է 
կիրառել զարգացման տարբեր մակարդակներում գտնվող երկրների հա-
մար: Օրինակ, ո՞րն է ճիշտ` կիրառել հարաբերական, թե՞ բացարձակ ցու-
ցանիշները: Նույնիսկ եթե հնարավոր լինի յուրաքանչյուր երկրի համար 
գտնել աղքատության գծի սահմանման ընդհանուր մոտեցում, այնուամենայ-
նիվ այդ յուրահատուկ սահմանագծի որոշումը կկրի կամայական բնույթ: Իսկ 
այդ կամայականությունների հետևանքները սրվում են աղքատության 
տարբերակման և ընդհանրացման յուրաքանչյուր մոտեցման մեջ: 

Եկամուտների բաշխումը նկարագրող կորը գնահատելու համար նախ 
ընդհանուր եկամուտների մեջ բնակչության առանձին խմբերի կշիռների մի-
ջոցով գնահատենք եկամուտների բաշխումը նկարագրող Լորենցի կորին1 
համապատասխան ( ) ֆունկցիա, որտեղ -ը բնակչության տոկոսային 
արտահայտությունն է, իսկ ( )-ը` բնակչության  տոկոսի ստացած եկամտի 
տոկոսային արտահայտությունը: Լորենցի կորի գնահատման համար ֆունկ-
ցիայի ընտրության հիմք ընդունենք հետևյալ պայմանները. 

1. (0) = 0, (100) = 100,  
2. 0; 100  միջակայքում ( ) ֆունկցիան պետք է լինի դրական և ան-

ընդհատ, 
3. 0; 100  միջակայքում ( ) ֆունկցիան պետք է լինի մոնոտոն աճող 

(քանի որ ֆունկցիան կուտակային է) և յուրաքանչյուր կետում կրկնակի 
դիֆերենցելի, 

                                                             
1 Lorenzo Giovanni Bellu, Paolo Liberati, “ Describing Income Inequality”, Italy, 2006. 
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4. 0; 100  միջակայքում ( ) ֆունկցիան պետք է լինի ուռուցիկ (երկ-
րորդ կարգի մասնակի ածանցյալը մեծ լինի զրոյից), քանի որ փոփոխա-
կանները դասակարգվում են աճողական կարգով: 

Որպեսզի ֆունկցիան լավագույնս բնութագրի բաշխման իրական պատ-
կերը, անհրաժեշտ է, որ այն համապատասխանի փաստացի Ջինիի գործա-
կըցի պայմանին և բավարարի հետևյալ սահմանափակմա-նը.1 

5000 − ( )
5000 = :                                                       (3) 

Մոդելի կառուցման համար հիմք է ծառայել ՀՀ ՎԿ-Ի 2018թ. 5184 տնա-
յին տնտեսությունների կենսամակարդակի ընտրանքային հետազոտություն-
ների արդյունքները: 

Բաշխման ֆունկցիայի ընտրության համար դիտարկենք մի շարք ֆունկ-
ցիաներ, որոնց գրաֆիկական պատկերը ինչ-որ չափով մոտ է Լորենցի կորի 
տեսքին: Գնահատված ֆունկցիաների որակն արտահայտող գնահատական-
ները ներկայացված են հետևյալ աղյուսակում. 

Աղյուսակ 2. Գնահատված ֆունկցիաները և ստացված արդյունքները 

Ֆունկցիա Փաստացի հավասարում Ճշգրտվ
ած  

Միջին 
քառ. 

շեղում 
= +  = 0.86 − 13.00 0.92 7.1 
= + +  = 0.009 − 0.064 + 2.45 0.99 1.64 
= + + + 

+ + + +  
= 8.2 ∙ 10 − 2.2 ∙ 10 + 2.2 ∙ 

∙ 10 − 0.001 + 0.03 − 0.02 + 0.28 0.99 0.24 

=  = . .  0.98 0.20 
= +  = 4.63 ∙ 10 + 0.56 − 4.72 0.99 1.71 
=  = 1.514 .  0.81 0.65 

Աղբյուրը` ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ և հեղինակի հաշվարկներ 

Գնահատումները կատարվել են  8 փաթեթով` փոքրագույն քա-
ռակուսիների եղանակով2: Գնահատված ֆունկցիաներից ընտրենք նվա-
զագույն միջին քառակուսային շեղում ունեցող ֆունկցիան, որն է՝ = :  

                                                             
1 Shlomo Yitzhaki, “More Than a Dozen Alternative Ways of Spelling Gini”, 1997. 
2 Damodar Gujarati, “Econometrics by Example”, 2012, USA. 
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Այն գնահատելու համար =  ֆունկցիան լոգարիթմելու միջոցով բերվել է 
գծային տեսքի. 

ln = ln + ln ,                                                                     (4) 
և արդյունքում գնահատվել է հետևյալ հավասարումը. 

= 1.5 − 2.63 + :                                                                  (5) 
Գծապատկեր 3. Լորենցի կորը և գնահատված ֆունկցիայի հավասարումը, % 

 
Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ ՏՏԿԱՀ և հեղինակի հաշվարկներ 

Աղյուսակ 3-ում տրված են ֆունկցիայի գնահատման թեստի արդյունքները: 

Աղյուսակ 3. (4) ֆունկցիայի գնահատման թեստի արդյունքները 

Կախյալ փոփոխական` (եկամուտ  %) 
Մեթոդ` Փոքրագույն քառակուսիներ 

Դիտարկումներ` 5184 

Փոփոխական Գործակից Ստանդարտ սխալ -վիճակ. -հավան. 
(բնակչություն  %) 1.496757 0.002852 524.7557 0.0000 
Ազատ անդամ -2.635267 0.010671 -246.9611 0.0000 

 0.981529 
-

վիճակագրություն 275368.6 

-ճշգրտված 0.981526 -հավան. ( -
վիճակ.) 0.000000 

Ռեգրեսիայի 
ստանդարտ սխալ 0.204493 

Դարբին-Վաթսոնի 
վիճակագրություն - 

Աղբյուրը` հեղինակի հաշվարկներ 
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Լորենցի կորը Կատարյալ հավասարություն
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Ընտրված ֆունկցիան բավարարում է վերը նշված 2, 3 և 4 հատկու-
թյուններին: Անհրաժեշտ է, որ այն բավարարի նաև 1-ին պայմանին, ինչպես 
նաև (3) առնչությանը, որպեսզի բնութագրի բաշխման իրական պատկերը: 
Դրա համար անհրաժեշտ է լուծել հավասարումների հետևյալ համակարգը. 

5000 − ( )
5000 =
(100) = 100

∶                                                           (6) 

Համակարգում տեղադրելով ( ) = =  և կատարելով ձևափոխու-
թյուններ` կունենանք հետևյալ հավասարումների համակարգը. 

∙ 100
+ 1 = (1 − ) ∙ 5000

∙ 100 = 100
:                                                      (7) 

Համակարգում տեղադրելով 2018թ.-ի տվյալների հիման վրա ըստ 
եկամուտների հաշվարկված Ջինիի գործակիցը ( = 0.36) և լուծելով այն 
-ի և -ի նկատմամբ` կըստանանք. 

≈ 0.0056         = 2.125 

Այսպիսով 2018թ. համար ունենք բնակչության եկամուտների բաշխման 
հետևյալ ֆունկցիան, որին համապատասխանում է 2018թ.-ի համար գնա-
հատված Լորենցի կորը: 

= . .                                                                      (8) 
Հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ Հայաստանում 

բնակչության կենսամակարդակն անընդհատ աճում է, սակայն միջինի աճը 
առավելապես տեղի է ունենում բարձր եկամտային խմբերի հաշվին: Ըստ 
եկամուտների հաշվարկված Ջինիի գործակիցը վերջին երկու տարիներին 
սկսել է նվազել, սակայն ծախսերի մասով անհավասարությունը շարունա-
կում է մեծանալ: 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

225 
 

Լյուդվիգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ, Ռոմիկ ՂԱԶԱՐՅԱՆ, Գևորգ ԱՍԼԱՆՅԱՆ 
ՀՀ բնակչության եկամուտների բաշխման կորի գնահատումը 
Բանալի բառեր. եկամուտ, ծախս, դեցիլային խմբեր, կենսամակարդակ, անհավա-
սարության մակարդակ, բաշխման ֆունկցիա, Լորենցի կոր, Ջինիի գործակից 
 

Երկրում անհավասարության մակարդակի պատկերավոր նկարագրման հա-
մար շատ կարևոր է բնակչության եկամուտների բաշխման կորերի կա-
ռուցումը և գնահատումը: Սույն աշխատանքում նախ ներկայացվում է միջին 
եկամուտների և ծախսերի հարաբերակցության դինամիկան, որից պարզ է 
դառնում, որ ընդհանուր առմամբ բնակչության կենսամակարդակն աճում է:  
Հասկանալու համար, թե միջին եկամուտների աճը ինչպես է բաշխվում 
տարբեր եկամտային խմբերի միջև, կատարվել է վերլուծություն ընդհանուր 
միջինների եղանակով, ինչից պարզ է դարձել, որ երկրում անհավասարու-
թյան մակարդակն անընդհատ աճում է:  
 Людвиг АСЛАНЯН, Ромик КАЗАРЯН, Геворг АСЛАНЯН 
Оценка кривой распределения доходов населения РА 
Ключевые слова: доход, расходы, децильные группы, уровень жизни, неравенство, функция 
распределения, кривая Лоренца, коэффициент Джини 
 Чтобы проиллюстрировать уровень неравенства в стране, очень важно построить и 
оценить кривые распределения доходов. В данной работе представлена динамика 
среднего соотношения доходов и расходов, которая показывает, что в целом уровень 
жизни населения повышается. Чтобы понять, как рост средних доходов распреде-
ляется между различными группами доходов, был проведен анализ с использова-
нием общих средних, который показал, что уровень неравенства в стране постоянно 
увеличивается. Чтобы оценить кривую распределения доходов, были рассмотрены 
различные функции, соответствующие кривой Лоренца, из которых было выбрано 
функция с минимальным среднеквадратичным отклонением, по которому была 
оценена кривая, описывающая распределение доходов.  
 Lyudvig ASLANYAN, Romik GHAZARYAN, Gevorg ASLANYAN 
Assessment of the curve of RA population income distribution 
Key words: income, expense, decile groups, standard of living, inequality, distribution function, 
Lorentz curve, Gini coefficient 
 The construction and assessment of the curve of population income distribution is very 
important for illustration of the level of inequality in the country. This work presents the 
dynamics of the average income and expenditure ratio, which makes it clear that overall the 
standard of living of the population is increasing. To understand how the average in-come 
growth is distributed among different income groups, an analysis was performed using the 
common averages, which revealed that the level of inequality in the country is constantly 
increasing. Various functions corresponding to the Lorentz curve was con-sidered to 
estimate the income distribution curve. The one with least squared mean de-viation was 
selected, by which the curve describing the income distribution was estimated.  
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ՎԱՐԿԱՅԻՆ ՊՈՐՏՖԵԼԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ 
ՊԱՐԳԵՎԱՎՃԱՐՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ 

ՕՐԻՆԱԿՈՎ 
 

Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի մագիստրանտ 

 
Բանալի բառեր. վարկային պորտֆել, պարգևավճարային ֆոնդ, մանրածախ վարկ, 

կորպորատիվ վարկ 
 
Վարկային պորտֆելն իրենից ներկայացնում է բանկի կամ վարկային 

կազմակերպության կողմից տրամադրված վարկերի ամբողջությունը: Վար-
կային պորտֆելի կառավարումը հնարավորություն է տալիս բանկին առավել 
հստակ մշակել բանկի ռազմավարությունը և մարտավարությունը, հաճախոր-
դի հետ ձևավորվող փոխհարաբերությունները և բանկի դիրքորոշումը մրցա-
կyցային շուկայում: 

Վարկային պորտֆելի կառավարման գործընթացի արդյունավետու-
թյան բարձրացման գործում իր առանցքային դերն ունի վարկային մասնա-
գետը: Այդ առումով, վարկային պորտֆելի ղեկավարները պետք է հասկա-
նան իրենց աշխատակիցների հոգեբանությունը, առավելագույնս ճիշտ կա-
ռուցելու համար կադրային քաղաքականությունը:  

ՀՀ բանկային համակարգում վարկային պորտֆելի կառավարման ար-
դյունավետության բարձրացման լավագույն եղանակ է հանդիսանում վար-
կային աշխատակիցների խրախուսման համակարգի ներդրումը, որը պետք է 
ուղղված լինի բանկի աշխատակիցների գործունեության ակտիվացմանը նը-
րանց առջև դրված խնդիրների լուծման և բանկի ռազմավարական նպա-
տակներին հասնելու համար: Դրա համար պետք է իրականացվի աշխա-
տակիցների ֆինանսական և բարոյական խթանում, ստեղծվեն պայմաններ 
նրանց ամենօրյա գործունեության և մասնագիտական զարգացման համար: 

Բանկը մշակելով շահադրդման ճկուն համակարգ կարող է նպաստել 
վարկային մասնագետի գործունեության արդյունավետության բարձրացմա-
նը` խթանելով վարկային որակյալ պորտֆելի ձևավորումն ու կառավարումը: 
Միաժամանակ, մոտիվացումն աշխատողին կարող է զերծ պահել կոռուպ-
ցիոն գործարքներից, ինչն էլ իր դրական ազդեցությունը կունենա բանկի 
վարկային քաղաքականության վրա: 
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Ելնելով վերոգրյալից` յուրաքանչյուր բանկ պետք է մշակի վարկային 
ստորաբաժանման աշխատակիցների հոգեբանական և նյութական շահա-
դըրդման գործիքներ` առաջնահերթությունը տալով երկրորդին, քանի որ 
դրա պատշաճ կատարումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ առա-
ջին շարժառիթի արդյունավետ կիրառման համար: 

Արտասահմանյան բանկերը կուտակել են բավականին մեծ փորձ վար-
կային պորտֆելի կառավարման և դրա արդյունավետության բարձրացման 
ուղղությաամբ, ինչի ուսումնասիրությունը ունի բավականին պրակտիկ և 
կարևոր նշանակություն ՀՀ առևտրային բանկերի համար: Չինական բան-
կերը գտնում են, որ վարկային պորտֆելի արդյունավետությունը բարձաց-
նելու համար պետք է աշխատակիցները լինեն բավականին թարմ ուղեղով և 
հանգստացած մարմնով: Այդ իսկ պատճառով բանկային համակարգի յու-
րաքանչյուր աշխատակից հանգստի սենյակում ունի իր մահճակալը և 1 ժամ 
հանգստի իրավունք, որը նա կարող է տնօրինել ինչպես ցանկանա:  Գեր-
մանիայում բանկերից շատերը պորտֆելի արդյունավտությունը բարձրաց-
նելու համար նախընտրում է աշխատողներին յուրաքանչյուր ամսվա վեր-
ջում, որպես խրախուսում պարգևատրել պատվոգրով, հավաստագրով և 
տարբեր դիպլոմներով: Նրանք գտնում են, որ այս հոգեբանական խրա-
խուսումն առաջ է բերում մրցակցություն աշխատակիցների միջև, ինչը հան-
գեցնում է պորտֆելի մեծացման: 

Այսօր աշխարհի տարբեր երկրների, ինչպես նաև ՀՀ մի շարք  առև-
տըրային բանկերում գործում է խրախուսման այնպիսի համակարգ, որը 
հիմնված է պլանային առաջադրանքների կատարման վրա, այսինքն` պար-
գևավճարները հաշվարկվում են պլանային առաջադրանքների ցուցանիշնե-
րից ելնելով` որոշակի տոկոսային արտահայտությամբ: Որպես խրախուսման 
համակարգ` առաջարկվում է վարկային ստորաբաժանման համար սահմա-
նել ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդ, որը հաշվարկվում է ելնելով տվյալ 
բանկի կողմից ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց տրամադրված վար-
կերից հաշվետու եռամսյակում ստացված տոկոսային եկամուտներից: Առա-
ջարկվող պարգևավճարային ֆոնդը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` 

 նախ, ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդին է հատկացվում տվյալ 
եռամսյակում վարկերից ստացված տոկոսային եկամուտների ընդհանուր 
գումարի 1-1.5%-ը: Նշված դրույքաչափը հիմնավորվում է միջազգային փորձի 
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ուսումնասիրությամբ, ինչպես նաև ՀՀ առևտրային բանկերում վարկային 
մասնագետի միջին աշխատավարձի չափի և տրամադրված վարկերից 
ստացվող տոկոսային եկամուտների չափի ու դրանց փոփոխության հաշվառ-
մամբ: 

 հաջորդիվ խրախուսման ընդհանուր գումարը համամասնորեն, ըստ 
եկամտաբերության կշիռների, բաշխվում է ֆիզիկական և իրավաբանական 
անձանց վարկատեսակները սպասարկող վարկային ստորաբաժանումների 
միջև: 

 Այնուհետև մանրածախ կամ կորպորատիվ վարկեր տրամադրող 
ստորաբաժանումներին տրված ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդը բա-
ժանվում է համապատասխան աշխատակիցների թվի վրա: 

Այսպիսով` պարգևավճարային ֆոնդի հաշվարկն առաջարկվում է կա-
տարել հետևյալ բանաձևով. 

Պֆոնդ = ((ՏԵՎ×1%) / ՏԵվարկատեսակ) × Թաշխատակից
1
                              (1) 

որտեղ`  
Պֆոնդ-ը մեկ վարկային մասնագետին տրվող պարգևավճարի ֆոնդն է, 
ՏԵՎ-ը` բանկի տոկոսային եկամուտների մեծությունը` տրամադրված 

ընդհանուր վարկերից, 
1%-ը` ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդին հատկացվող գումարի չա-

փը, 
ՏԵվարկատեսակ-ը` մանրածախ կամ կորպորատիվ վարկերից ստացված 

տոկոսային եկամուտների մասնաբաժինը ընդհանուր վարկերից ստացված 
տոկոսային եկամուտներում, 

Թաշխատակից-ը` մանրածախ կամ կորպորատիվ վարկեր տրամադրող 
ստորաբաժանման աշխատակիցների թիվը: 

Կախված առևտրային բանկում վարկերի տրամադրման ընթացակար-
գից, մասնավորապես` վարկային հայտը բավարարելու մասին որոշման կա-
յացման իրավասությունների բաշխումից, պարգևավճարային ֆոնդի հաշ-
վարկում կարելի է ներառել նաև տրամադրված միջոցներից չաշխատող 
վարկերի գծով չստացված տոկոսային եկամուտների մեծությունը: 

                                                             
1 Բանբեր ՀՊՏՀ 2017 էջ 111 
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Առաջարկված շահադրդման համակարգի ազդեցությունը վարկային 
պորտֆելի արդյունավետորթյան վրա հասկանալու համար պետք է դիտար-
կել դրա չափելիությունն ու կիրառական նշանակությունը: Սույն բանկի վար-
կային ստորաբաժանումների աշխատակիցների խրախուսման եռամսյակա-
յին պարգևավճարային ֆոնդը հաշվարկելու համար օգտագործվել են ներ-
քոնշյալ տվյալները (Աղյուսակ 1):  

Պարգևավճարային ֆոնդի հաշվարկման մեթոդաբանության ժամա-
նակ բանկի լրացուցիչ ծախսերի տեսանկյունից, կարևոր է հաշվի առնել այն 
հանգամանքը, որ մեկ աշխատակցի եռամսյակային պարգևավճարը չպետք է 
գերազանցի նրա հաստիքային աշխատավարձի առավելագույն չափը: Չը-
նայած պարգևավճարային ֆոնդի հաշվարկման մշակված մեթոդաբանու-
թյունը առաջին հերթին նախատեսված է վարկային պորտֆելի արդյունա-
վետ կառավարման գործընթացում վարկային ստորաբաժանման աշխատա-
կըցի ներգրավվածությունն ու դերը կարևորելու համար, այդուհանդերձ, 
փորձ է արվել գնահատելու խրախուսման առաջարկված համակարգի ներ-
դըրման արդյունավետությունը, ըստ որի` խնդիր է դրվել որոշելու, թե պար-
գևավճարային ֆոնդի հաշվարկման մշակված մեթոդաբանությամբ մանրա-
ծախ և կորպորատիվ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների աշխա-
տակիցներին տրվող ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդերից յուրաքան-
չյուրն ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ հաճախորդներին տրամադրված 
վարկերից ստացվող ընդհանուր տոկոսային եկամուտների վրա: Պարգևա-
վճարների ազդեցության չափը վարկային պորտֆելի արդյու-նավետության 
վրա հասկանալու համար կատարենք էկոնոմետրկ վերլու-ծություն ARMA 
սահող միջին ավտոռեգրեսիոն մոդելի1 միջոցով: Վերլուծու-թյունը իրակա-
նացվել է EViews 102 ծրագրային փաթեթի միջոցով: 

Ռեգրեսիոն վերլուծության ընտրված փոփոխականներն են.  
 մանրածախ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների ընդհա-

նուր պարգևավճարային ֆոնդը` MANFOND 
 կորպորատիվ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների ընդհա-

նուր պարգևավճարային ֆոնդը` COFOND 
                                                             
1 Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко: Эконометрика 
2 Վիճակագրական ծրագրային փաթեթ, որը հիմնականում օգտագործվում է 
տնտեսաչափական վերլուծություններ կատարելու համար 
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 ընդամենը տոկոսային եկամուտներ հաճախորդներին տրամադըր-
ված վարկերից` TOTAL 

Մինչ գործոնները ռեգրեսիոն մոդելում ներառելը անհրաժեշտ է հաս-
կանալ՝ դրանք ստացիոնար են, թե ոչ։ Բոլոր երեք փոփոխականների ժա-
մանակային շարքերի ստացիոնարությունը ստուգելու համար կիրառվել է 
Դիկի-Ֆուլերի թեստը և պարզ է դարձել, որ դիտարկվող շարքերը ստա-
ցիոնար չեն, ուստի մոդելում ներառվել են փոփոխականների եռամսյակային 
աճերը, որոնց համար նույնպես ստուգվել է ստացիոնարության հիպոթեզը և 
արդյունքը եղել է այն, որ շարքերը ստացիոնար են հանդիսացել նշանակա-
լիության 5%  մակարդակում։ Հետևաբար գործոնների շարքերը կարող ենք 
ներառել ռեգրեսիոն մոդել։ Մոդելի սխալները նորմալ բաշխված են (Գծա-
պատկեր 1): Ստուգվում է վարկած, որ մոդելի մնացորդների բաշխման պա-
րամետրերը մոտ են նորմալ բաշխման պարամերերին: 

Գծապատկեր 1. Մոդելի սխալների նորմալ բաշխվածություն 

  
 Գործոնների ամբողջ խումբը՝ ընդհանուր ռեգրեսիան, նշանակալի է: 

Մոդելում բացակայում է ավտոկոռելացիան (ARMA մոդելում ավտոկոռելյա-
ցիան հանդես է գալիս որպես բացատրող գործոն) և հետերոսկեդաստիկու-
թյունը (ստուգվել է Breusch-Pagan-Godfrey թեստով): Մոդելի սխալները նոր-
մալ բաշխված են: ARMA ստացիոնար մոդելի իդենտիֆիկացիայի հիմնական 
ելակետ են հանդիսանում շարքի ավտոկոռելացիայի (ACF-autocorrelation 
function) և մասնակի ավտոկոռելյացիայի (PACF-partial autocorrelation func-
tion) ֆունկցիաները, որոնք համապատասխանում են տարբեր ARMA մոդել-
ներին։ Ուսումնասիրելով մոդելի կոռելոգրամը ACF և PACF տեսական պահ-
վածքի մասին պատկերացումը թույլ տվեց համապատասխան մոդելի իդեն-
տիֆիկացիայի կատարել և ընտրել AR պրոցեսը, որը ստացիոնար է: Մոդե-
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լում անկախ փոփոխականները նշանակալի են 5% մակարդակում (95% հա-
վանականությամբ): 

 

Աղյուսակ 2. Ռեգրեսիոն մոդելի գնահատման արդյունքները1 
 

  
Մոդելի հաշվարկային գործակիցները վիճակագրորեն նշանակալի  են, 

Prob սյունը ցույց է տալիս գործակիցների նշանակալիությունը և եթե 
prob<0.05, prob<0.01 կամ prob<0.10, ապա գործակիցները նշանակալի են 
նշանակալիության համապատասխանաբար 5%, 1% և 10% մակարդակնե-
րում: Դետերմինացիայի գործակիցը` R2, որը հավասար է 0.98, ցույց է տա-
լիս, որ անկախ փոփոխականների փոփոխությունը 98%-ով բնութագրում է 
կախյալ փոփոխականի փոփոխությունը: 

Էկոնոմետրիկ մոդելի գնահատված արդյունքներից ստացվում է, որ 
մանրածախ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների ընդհանուր պար-
գևավճարային ֆոնդը 1%-ով ավելացնելու դեպքում հաճախորդներին տրա-

                                                             
1 Տնտեսաչափական մոդելի ելքային տվյալներ  
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մադրված վարկերից տոկոսային եկամուտների գումարը կարող է աճել 
0.40%-ով, իսկ կորպորատիվ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների 
ընդհանուր պարգևավճարային ֆոնդը 1%-ով ավելացնելու դեպքում տոկոսա-
յին եկամուտների գումարը կաճի 0.57%-ով: 

Աղյուսակ 3. Ռեգրեսիոն մոդելի գնահատման վերջնական արդյունքները1 
 

 
Ամփոփելով կարող ենք փաստել, որ վարկային պորտֆելի կառավար-

ման արդյունավետության բարձրացման լավագույն եղանակ է հանդիսանում 
վարկային աշխատակիցների խրախուսման համակարգի ներդրումը: Բան-
կային անձնակազմի խրախուսման համակարգը պետք է ուղղված լինի բան-
կի աշխատակիցների ֆինանսական և բարոյական խթանմանը, ստեղծվեն 
պայմաններ նրանց ամենօրյա գործունեության և մասնագիտական զարգաց-
ման համար: ՀՀ բանկերում վարկային աշխատակիցների հիմնավորված 
նյութական խթանումը կարելի է համարել, որպես բանկերի գործունեության 
հաջողության մեջ մեծ կարևորություն ունեցող գործոն: 

                                                             
1  Աղյուսակը կազմվել է արդյունքային թվային տվյալների հիման վրա 
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Պարգևավճարների միջոցով վարկային պրրտֆելի արդյունավետությու-
նը գնահատող էկոնոմետրիկ մոդելը լիարժեք հիմնավորում է դիտարկված 
մեթոդաբանության նպատակահարմարությունը այսինքն՝ վարկային մասնա-
գետներին տրվող պարգևավճարները ունեն իրենց նշանակալի ազդեցությու-
նը վարկային պորտֆելի կառավարման գործում և կարող են ապահովել ֆի-
նանսական եկամուտներ արդյունավետ քաղաքականության իրականացման  
դեպքում: 

Աղյուսակ 1. Վարկային ստորաբաժանման աշխատակիցներին տրվող 
պարգևավճարային ֆոնդի հաշվարկման բազային տվյալներ (հազ.դրամ)1*

 
                                                             
1 Աղյուսակը կազմված է հեղինակի կողմից բանկային տվյալների հիման վրա 
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Կամո ԴԱՎԹՅԱՆ 
Վարկային պորտֆելի արդյունավետության գնահատումը 
պարգևավճարների միջոցով ՀՀ առևտրային բանկի օրինակով  
Բանալի բառեր. Վարկային պորտֆել, պարգևավճարային ֆոնդ, մանրածախ վարկ, 
կորպորատիվ վարկ 
 

Սույն հոդվածում էկոնոմետրիկ մոդելի միջոցով գնահատվել է պարգևա-
վճարների ազդեցությունը վարկային պորտֆելի արդյունավետության, ինչ-
պես նաև դրանից բխող ընդհանուր տոկոսային եկամուտների բարձրաց-
ման վրա: Ռեգրեսիոն մոդելում, որպես գործոններ ընտրվել են մանրածախ 
վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների ընդհանուր պարգևավճարային 
ֆոնդը, կորպորատիվ վարկեր տրամադրող ստորաբաժանումների ընդհա-
նուր պարգևավճարային ֆոնդը և ընդամենը տոկոսային եկամուտները հա-
ճախորդներին տրամադրված վարկերից: 
 
Камо ДАВТЯН 
Оценка эффективности кредитного портфеля с помощью премии на примере 
Коммерческого банка Армении Ключевые слова: кредитный портфель, фонд премий, розничный кредит, корпоративный 
кредит 
 В этой статье с помощью эконометрической модели было оценено воздействие 
премии на эффективность кредитного портфеля и из него вытекающего увеличе-
ние общего процентного дохода. В регрессионном модели в качестве фактора 
были выбраны общий фонд премии подразделов розничных кредитов,  корпора-
тивных кредитов и общий процентный доход от кредитов предоставленных 
клиентам. Результаты расчета эконометрической модели показывают, что как и в 
розничных так и в корпоративных подразделениях предоставляющих кредит уве-
личение премий приводит к увеличению прибыли. 
 
Kamo DAVTYAN 
Estimation of loan portfolio efficiency through bonuses by the example of the 
commercial bank of Armenia 
Key words. loan portfolio, bonus fund, retail loan, corporate loan 
 
In this article the impact of the bonuses on the efficiency of the loan portfolio as well as 
on the increase of total interest income arising therefrom via econometric model. As 
factors general bonus fund of the departments providing retail loans, general bonus fund 
of the departments providing corporate loans and the total interest income from 
provided loans were chosen in regression model. The computational results of the eco-
nometric model shows that in the departments providing both retail and corporate loans 
the increase of the bonuses causes the increase of the credit income. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ АНАЛИТИЧЕСКИХ ЖАНРОВ СОВРЕМЕННОГО 
РОССИЙСКОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ДЕЛОВОЙ 

ЖУРНАЛИСТИКИ 
 Артем ДЕРЯГИН 

Аспирант Российско-Армянского Университета 
 Ключевые слова: жанр, аналитический жанр, ток-шоу, журналист, телевидение, интервью 
 

 Современная журналистика находится на стадии постояного изменения. 
Деятельность СМИ напрямую связана с окружающим миром, где последняя под 
влиянием законов синнергии постоянно изменяется. Не исключение и жанры 
журналистики, которые на протяжении процесса рождения, стоновления и раз-
вития потеряли свою метафизику.  

Общеизвестно, что в пестром социальном срезе современности весьма су-
щественную прослойку составляет бизнес-элита, которая отличается от среднего 
класса четкими представлениями о законах финансового мира, а также умением 
ставить серьезные материальные цели и достигать их оптимальным путем. Ес-
тественно, что у данной категории населения сформировалась потребность в ин-
формации, которая была бы надежным проводником в финансовом мире. По 
закону о соответствии спроса и предложения неизбежно должен был бы возник-
нуть отдельный сегмент телевизионного рынка, который удовлетворял бы ин-
формационные потребности бизнес-класса.  

В теории журналистики существуют три группы жанров: информационный, 
аналитический и художественный. В процесее определения понятий были изу-
чены работы таких исследователей как: Л. Иваницкий [11], А. Тертычный, Г. 
Корконосенко [12], П. Гавры, П. Прохоров [13], В. Стрельцовым, С. Гуревич, В. 
Захаров и другие. В процессе определения понятий по жанровым, форматным и 
тематическим признакам были учтены факторы влияния изобразительно-вырази-
тельных преимуществ телевидения и храктера контента. На основе анализа мне-
ний приведенных выше авторов (и не только) мы предлагаем следиющие форму-
лировки понятий.  

Интерпретация понятия жанр у исследивателей не всегда одинаква, напри-
мер, А. Князев в своей книге к понятию жанра относит: «исторически опреде-
лившемуся типу отображения реальной действительности, обладающему набо-ром 
относительно устойчивых признаков» [1]. Такого мнения и А. Тертычный: «Под 
журналистскими жанрами подразумеваются устойчивые типы публикаций, 
объединенных сходными содержательно-формальными признаками» [2]. А вот в 
классификации, предложенной Б. В. Стрельцовым, жанры отличаются по харак-
теру объекта отражения, имеют конкретное назначение, разный масштаб выводов 
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и обобщений, различаются по языково-стилистическим средствам [3]. При прак-
тической деятельности, связанной с приготовлением материала, журналст зара-нее 
должен определиться в каком жанре составить текст. Как и в случае с жан-ром, 
процесс «выбора жанра» журналистского продукта у ислледователей не схо-дятся 
мнения. Так, например, С. Гуревич пишет: «Выбор жанра обуславливается 
объективными и субъективными факторами. К первым относятся тип и уровень 
издания, особенности его читательской аудитории, периодичность выхода номе-
ров и состав творческого коллектива. Ко вторым -  профессиональный уровень 
журналиста, его творческие интересы, повод для работы над текстом – редак-
ционное задание или самостоятельный выбор объекта исследования. И в част-
ности, понимание роли каждого жанра и его специфики. Выбор той или иной 
жанровой формы диктуется не только требованиями редакционного плана и 
творческими интересами журналиста, но и ее особенностями, признаками. К ним 
относятся: назначение жанра, объект, предмет и методы отображения, вырази-
тельные средства, стилистика текста и роль автора» [4]. По мнеию В. Захарова, 
журналистика должна удовлетворять потребности человека в получении инфор-
мации. Речь идет о конкретных потребностях: потребность в анализе; духовном 
осмыслении; социального одобрения и т.д. В зависимости от потребностей ауди-
тории выбирается жанр материала.  

Если речь идет о телевизионной журналистике, стоит учитывать, что ауди-
тория, кроме текста, потребляет аудио- и видеоконтент, что является одим из 
основных двигателей развития жанра и, следовательно, подбора формата пере-
дачи информации.  

Любой журналистстский продукт содержир в себе жанр и формат. Н. Ке-
марская определяет формат как «система договоренностей со зрителем каждой 
конкретной программы, то, что делает ее уникальной, не похожей на другие и по-
хожей в каждом выпуске на саму себя» [5]. В определении Кемарской отражены 
характеристики формата: уникальность, стандарт и связь с аудиторией.  

В строгом смысле продуктом деловой журналистикой можно назвать лишь 
те передачи, которые способствуют распространению делового опыта, расширяет 
кругозор предпринимателей, обеспечивает широкой аудитории оперативной ком-
мерческой информацией, а также специальной информацией, касающейся тех или 
иных свойств продукции, услуг, процессов их производства и использования. 
Следует сказать, что важной функцией деловых передач является обеспечение 
читателя не только информацией, но и анализом проблем и достижений в сфере 
предпринимательства, микро и макроэкономики. В целом деловой жанр призван 
знакомить аудиторию с новостями в области экономической теории и практики, 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

237 
 

становясь при этом рупором современной экономики. Ведь востребованы не 
просто перечни чужих успехов и достижений, но и деловые практики. 

Прейдем к аналитическим жанрам. В ее основе содержится оценка собы-тий, 
анализ. В аналитическом жанре, как правило, автор может выказывать свое 
мнение, спорить с эскпертами, ведь в конечном итоге – сравнение, обощение и 
систематизация являются допустимыми методами аналитического жанра. В теле-
журналистике к аналитическим жанрам относятся: аналитическое интервью, 
обозрение, комментарий, дискуссию, беседу, ток-шоу и т.д. 

В последнее время (на российской рынке данная тенденция наблюдается с 
2017 года) часто появляются развлекательные компоненты в материалах, что сви-
детельствует о трансформцаии строгих жанров к жанрам-гибридам. Например, в 
материалах, где много статистики, цифр, фактов и анализа используются инфо-
теймент. Об этом говорила А. Мясникова: «трансформация журналистских жан-
ров связана с появлением в медиа элементов постмодерна» [6], где индивидуаль-
ное преобладает над коллективным. А Н. Ильченко отмечает, что «От объектив-
ного отражения действительности медиа <…> медленно, но неуклонно дрейфуют 
в сторону зрелищности» [7].  

Для рассмотрения, как происходит трансформация жанров в тележурна-
листике, остановимся на анализе аналитических форматов (интевью и контент 
деловой тележурналистики) и ток-шоу.  

А. Тертычный в своей книге «Жанры аналитической журналистики» ана-
литическое интервью определяет, как разновидность информационного жанра 
интервью – получение информации путем беседы. В телепередаче журналист с 
помощью интервью обеспечивает общение с гостем в формате вопрос-ответ.  

Особенностью аналитического интервью является ответ на вапрос «Поче-
му?» «Что это значит?». В противовес аналитической – информационной ин-
тервью, где главными вопросами являются «Что?», «Где?», «Когда?». В мате-
риалах аналитического жанра важен анализ.  

Деловая тележурналистика – это телевизионнуй продукт, в частности, фи-
нансово-экономические передачи, которые выполняют информационную и про-
светительскую функцию, посредством применения информационных и аналити-
ческих жанров.    

Приведем также мнение К.Роушема о классификации и понятии деловой 
журналистики: «Термин деловая журналистика относится ко всем видам репор-
тажа и статей не только о бизнесе, но и об экономике. Кроме того, он обычно 
включает в себя другие сферы, такие, как труд, рабочие места, технологии, лич-
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ные финансы, инвестиции и репортажи на потребительские темы в дополнение к 
расследова-тельской журналистике с акцентом на вышеперечисленных темах» 
[15]. 

Принимая за основу тематику российского эфира, можно предложить сле-
дующую систему классификаций деловой тележурналистики:  

A. Новости о глобальной и российской экономике: важные и актуальные 
экономические вопросы предназначенные для широкой аудирории – уровень ВВП, 
государственные решения, рост капитала, социальные выплаты, и т.д.  

B. Новости о рынках, для профессиональной аудитории – сводки и анали-
тические передачи о состоянии на мировых биржах, рост и падение индексов, 
прогноз изменений в банковской сферы, торговая война между США и Китаем и 
т.д  

C. Бизнес новости – информационные материалы для предпринимателей 
маленького, среднего и большого бизнеса, где дается понимание о тенденциях на 
рынке: кейсы, технологии работы в b2b b2c сегменте. 

Деловой контент в телевизионной практике представляется на специали-
зированных каналах, таких как: «Блумберг», «РБК» и т.д., и на каналах широкого 
профиля – «Россия-24», «Первый канал», «НТВ» и т.д. 

«Россия-24» ориентируясь на деловую аудиторию, выстраивает программ-
ную сетку с учетом запросов телезрителей, заинтересованных в новостях из де-
ловой сферы. Спрецально для этого на базе ВГТРК создан Единый центр эко-
номической информации, который собирает, анализирует, формирует и постав-
ляет новости экономики [14].  

Специфика телевидения, как СМИ, содействует тому, что границы между 
различными сегментами аудитории деловых передач являются мнением четкими. 
Можно говорить об универсальности всех видов деловой журналистики, т.е. их 
потенциального применения для широкой аудитории.  

Анализ мнений специализированной аудитории выявляют, что телевиде-ние, 
как оперативный источник экономических новостей, не эффективна для приянтия 
срочных решений, однако, для планирования долгосрочных стратегий создает 
полноценное представление о глобальных экономических процессов. Мнение 
массовой аудитории сводится к тому, что экономические новости на телевидении 
должны давать общую картину, прояснять и показывать глобальные процессы. 

А. Полищук, на сонове своего исследвания выявила, что для массового и 
профессионального сегмента в тех или иных формулировках, деловая тележурна-
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листика должна очень быстро реагировать на запросы аудитории, быть непред-
взятой и разнообразной тематически, максимально нацеленной на интересы 
аудитории. 

Зрители ждут от деловой тележурналистики актуальности для разных сег-
ментов аудитории. Разделения сегментов аудитории деловой тележурналистики 
весьма условна в силу нескольких причин:  

  все зрители заинтересованы в общей экономической и потребительской 
информации; 

  все зрители нуждаются в предоставлении им информации в общем виде, с 
прослеживанием тенденциий; 

  массивая аудитория заинтересована в финансовой и бизнес-информации 
для общего понимания; 

  профессиональная аудитория, как и массовая, ищет в телевидении иллюс-
тративности и обзорного представления тенденций, поэтому не нуждается в де-
тальном аналитическом материале о финснасах и бизнесе. 

Некоторые телеканалы и передачи главным образом нацелены на профес-
сиональную аудиторию. Каждый из этих профессиональных сегментов имеет свои 
профессиональные и личные интересы, уровень доходов, потребительские 
привычки. Ясное понимание запросов этих сегментов аудитории в финансовой и 
бизнес-журналистике, потребность в определенной интерпритации глобальных 
экономических процессов и выделение специфических групп интересных им 
товаров может значительно улучшить качество деловой информации, предназ-
наченной для этого зрителя.  

В свою очередь, массовая аудитория также имеет свой портрет и нуждается в 
полноценном освещении экономических процессов с понятной для нее интер-
притацией, обзоре самых разных товаров и обширном материале познаватель-ного 
характера о финансах и бизнесе.  

Таким образом, ряд программ на универсальных и новостных каналах или 
часть эфира специализированных деловых каналов могут быть предназначены 
одновременно для профессиональной и массовой аудитории, а те материалы, ко-
торые направлены на узкий сегмент аудитории, должны быть усливно интересны 
и другим зрителям и быть для них понятными. 

Наряду с этим, в тематический арсенал многих программ входят новости 
науки, культуры и социальной жизни. Эти сферы тесно связаны с финансовым 
миром, и любые перемены в них могут как негативно отразиться на конкретных 
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участках делового мира, так и стать поводом для выгодного инвестирования. Все 
зависит от ситуации и грамотного комментария к ней.  

Перейдем к жанру аналитического интервью. Хорошим примером аналити-
ческого интервью в российской телевизионной практике может быть программа В. 
Познера «Познер». Гостями программы бывают люди разных профессий и 
политических сил: Андрей Кончаловский, Михаил Мишустин, Александр Град-
ский, Шарль Азнавур и т.д. Программа длится не больше пятисети минут (без 
рекламного блока), где обсуждаются актуальные или интересные для широкой 
аудитории вопросы.  Выпуск программы запланирован раз в неделю, ночью с по-
недельника на вторник. В целевую аудиторию программы входят люди с высшим 
образованием, интересующиеся вопросами внешней и внутренней политики, 
кульуры и науки.  

Интервью проходит в спокойной атмосфере, без высоких тон, ведущий не 
преследует цели «затопить» гостя. Познер позволяет себе в процессе общения 
перебивать гостя, вернурь его к ответу на вопрос, если тот хотел уйти от него, 
может переспросить один и тот же вопрос, если не получил достаточно обос-
нованного ответа. Но Познер всегда остается верен журналистским традициям 
общения с гостем: гость всегда оставляет за собой право не отвечать на вопрос 
если он не желает; не задает вопросы касательно личной жизни, особенно про-
водационного характера; не апеллирует слухами или недостоверными данными. 
Так же, в своей приграмме В.Познер использует длинные формулировки для воп-
росов. Говорит медленно, чтобы и гость, и телезритель смогли понять суть воп-
роса; цитирует завеления гостя в контесте вопроса; иногда добавляет свое собст-
венное мнение, которое может отличаться от мнения гостя; вступает с ним в 
равный диалог.  

Программа В. Познера - классический пример аналитического интервью.  
Жанр, который образовался после трансформации жанра интервью – ток-

шоу. Ток-шоу можно считать аналитическим интервью, только в равлекательном 
ключе.  

На сегоднящний день ток-шоу занимают в сетке программ федеральных ка-
налов России прочное место, с разными тематическими группами: социальные, 
политические, медицинские, музыкальные, детские и т.д. По данным ВЦИОМ в 
2019 году самые популярными телеперадачами являются: "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым" (5%), "60 минут" (4%), а самым популярным телеве-
дущим – Владимир Соловьев [8]. 

С 2016 года телевизионный сезон на федеральных каналах постепенно обо-
гощался информационно-аналитическими ток-шоу, такими как: «Время пока-жет», 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

241 
 

«Первая студия», «60 минут», «Воскресный вечер» с Соловьёвым, одно-временно 
с ними - «Вести недели», «Центральное телевидение», «Специальный 
корреспондент» и т.д. Однако, мения аналитиков к вопросу об увеличении места в 
телевизионной сетке программ жанра так-шоу скептичны: «Программы выст-
раивают черно-белую картину полярного мира и ведут к эскалации эмоциональ-
ной напряженности» [9].  

В 2018 году, перед началом президентских выборов, администрация пре-
зидента РФ выступила с инициативой по изменению повестки телепрограмм с 
целью изменения дискурса с внешнеполитических на внутренние проблемы 
страны. Однако, не все эксперты согласились с пакетом корректировок. Напри-
мер, директор Института политических исследований Сергей Марков не считает 
необходимым изменение политики вещания и стиля программ: «стиль нынеш-него 
ТВ можно называть, при желании, чрезмерно эмоциональным - но таковы законы 
жанра, думаю, многие российские политологи предпочли бы вести дис-куссии в 
академической манере, принятой на научных семинарах. Но зритель сразу 
выключает такие программы и смотрит шоу, где есть четко заявленная - черно-
белая - позиция, где много эмоций» [10]. 

Теледискуссия на политическую тему не должна превращаться в фарс, ба-
лаган. К сожалению, в популярных российских политических ток-шоу дискусси 
преобрели не свойственные данному жанру признаки и превратились в арену для 
взаимного обвинения и оскорбления, что может свидетельствовать об апогее по-
литизации телевизионного эфира. 

В ходе исследования состояния деловой тележурналистики мы выдвигаем 
гипотезу, что в настоящее время деловая тележурналистика не имеет достаточ-
ного уровня актуальности для аудитории и имеет потенциал в большей степени 
отвечать на их ожидания и потребности.  

Так же мы пришли к еще одному мнени, что ток-шоу - это результат транс-
формации жанра интервью. Ток-шоу преследуют цель развлекать телезрителя, в то 
время как интерью – побуждать к противоположному. 

Из всего того, что было сказано можно заключить, что жанровая система 
журналистики находится в постоянном процессе трансформации. Телеэфир вост-
ребован в развлекательном контенте, поэтому все серьезные аналитические прог-
раммы будут трансформироваться в легкий для восприятия материал.  
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Артем ДЕРЯГИН 
Трансформация аналитических жанров современного российского 
телевидения на примере деловой журналистики, интервью и ток-шоу. 
Ключевые слова: жанр, деловая журналистика, тележурналистика, аудитория, 
аналитический жанр, ток-шоу, журналист, телевидение, интервью 
 Работа посвящена проблеме секуляризации жанровых границ в аналитических 
телевизионных программах. Постоянное изменение интересов аудитории побуж-
дают режиссеров на телевидении менять метод подачи информации. В работе 
проведе анализ понятий жанров ток-шоу, интервью и деловой тележурналисти-ки. 
Намечаются перспективы развития бизнес программ с учетом аудиторной 
составляющей. Статья представляет из себя анализ популярных жанров на рос-
сийсом телевидении, выявляются сходства и их отличия, а также процесс транс-
формации жанров. Особое внимание уделяется мнению аудитории.  
 Artyom DERYAGIN 
Transformation of analytical genres of modern Russian television on the example 
of journalism, interview and talk-show 
Key words: genre, business journalism, television journalism, audience, analytical genre, talk 
shows, journalist, television, interviews 
 The work is devoted to the problem of secularization of genre boundaries in analytical 
television programs. The constant change in the interests of the audience encourages 
directors on television to change the method of presenting information. Prospects for the 
development of business programs taking into account the audience component are 
outlined. In article, I will analyze the concepts of talk show genres, interviews, and 
business television journalism. The article presents an analysis of popular genres on 
Russian television, identifies the similarities and their differences. Particular attention is 
paid to the opinion of the audience about the work of business journalists. 
 

Արտյոմ ԴԵՐՅԱԳԻՆ 
Վերլուծական ժանրերի տրանսֆորմացիան ռուսական ժամանակակից հե-
ռուստատեսությունում՝ լրագության, հարցազրույցի և թոք-շոուի օրինակով  
Բանալի բառեր. ժանրը, բիզնեսի լրագրությունը, հեռուստատեսային լրագրությու-նը, 
հանդիսատեսը, վերլուծական ժանրը, թոք-շոու, լրագրող, հարցազրույց 
 

Աշխատանքը նվիրված է աշխարհիկացման ժանրային  սահմանների խըն-
դրին՝ վերլուծական հեռուստատեսային հաղորդումներում: Լսարանի հետա-
քըրքրությունների անընդմեջ փոփոխությունները ստիպում են ռեժիսորնե-
րին փոփոխել ինֆորմացիայի տրամադրման մեթոդները: Աշխատանքում 
հատուկ ուշադրություն է դարձվում թոք շոու, հարցազրույց և գործնական 
հեռուստալրագրությանը: Հաշվի առնելով լսարանային բաղադրիչը նկատ-
վում է բիզնես ծրագրերի հեռանկարային առաջխաղացում: Հոդվածն իրե-
նից ներկայացնում է անալիզ, որը վերաբերվում է հայտնի ժանրերին՝ ժա-
մանակակից ռուսական հեռուստահաղորդաշարերում, որտեղ ի հայտ են 
գալիս նմանություններ և տարբերություններ: 
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ЗАДАЧИ СТРОИТЕЛЬСТВА И РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛОГО ФОНДА В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ И В АРМЕНИИ 

 Тигран БЕГЛАРЯН  Аспирант Российско-Армянского университета 
 Ключевые слова: платформа инвестиций жилищного строительства, реконструкция и 
обновление жилого фонда, ипотечное субсидирование, государственное стимулирование  

жилищного строительства  
Инвестиции в жилищное и инфраструктурное строительство формируют 

основные фонды и национальное богатство и во многом определяют темпы раз-
вития экономики, а также решение важнейших социально-экономических задач 
страны. Этот сектор строительства является: а) своеобразным индикатором 
экономической активности за счет высокого уровня вовлеченности отрасли в 
цепочке создания новой добавленной стоимости, б) генерирующим фактором 
активности смежных отраслей из-за высокой доли в структуре промежуточного 
потребления, в) барометром общей ситуации на рынке, который  положительно 
либо отрицательно сказывается на экономической, и социальной ситуации в 
стране. В РА строительство вторая по величине отрасль, один из важных сег-
ментов по обеспечению трудовой занятости, имеет сравнительно самую высокую 
производительность труда среди стран ЕАЭС. В то же время, в связи с 
сокращением инвестиционных программ и относительной дороговизны ипотеч-
ного кредитования для населения, динамика строительного сектора за последние 
годы в РА показывает сравнительно не высокие темпы роста.  

Государственный социальный фонд жилья является важным составляющим 
жилищного сектора. Международный опыт показывает, что во всех странах с 
развитой экономикой и в большинстве развивающихся стран жилищная сфера яв-
ляется объектом государственного экономического и административного регули-
рования с использованием различных форм финансирования и предоставления 
преференций. Среди них очень важен  институт социального бесплатного муни-
ципального жилья для социально незащищенных семей. В странах с развитой 
экономикой жилищный фонд по формам собственности представлен: частным 
фондом, фондом социального найма - жилищные ассоциации, муниципальное 
жилье и другие. В Швеции 68 % многосемейных зданий находится в социальном 
найме, в то же время как эта доля в Швейцарии составляет только 6 %1. В странах 
с переходной экономикой институт социального жилья находится в формате 

                                                             
1 Коршунова Е. М., «Развитие организационно-экономического механизма управления 
реконструкцией жилой застройки исторических центров городов», диссертация на 
соискание ученой степени д. э. н., стр. 65 Санкт-Петербург 2014, 
file:///C:/Users/Admin/Downloads/na_sayt1_vecher2.pdf 
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становления и на разных ступенях развития и сильно различается по странам, к 
примеру в Армении после массовой приватизации жилья институт социального 
жилья еще не состоялся. Более того жилищная политика в РА со времени 
обретения независимости в 1991 году не является  приоритетным нап-равлением 
государственной политики. На протяжении всего этого периода го-сударство не 
уделяло особого значения решению «жилищного вопроса» граждан, всё это было 
отдано на откуп рыночным отношениям. Лишь в последние годы в РА были 
приняты ряд мер и государственные программы, предусматривающие 
субсидирующие механизмы ипотечного кредитования по обеспечению граждан 
жильём. Этим обусловлен в стране определённый дефицит жилья, а также 
недоступность жилья для населения даже в рамках имеющихся льготных госу-
дарственных программ. Такая ситуация имеет определённые причины, при про-
ведении политики и разработке государственных жилищных программ: а) от-
сутствуют регулярный мониторинг реальных потребностей и возможностей насе-
ления в жилье, б) форматирование государственных программ происходит толь-ко 
на приобретении жилья в собственность, без достаточного учета других инст-
рументов удовлетворения потребностей населения в жилье (некоммерческий 
арендный жилой фонд и другие).  

Следует отметить также, что на законодательном уровне для реализации 
программ по обеспечению жильём местные органы власти имеют все полномо-
чия, но на практике  местные органы самоуправления в силу ограниченности фи-
нансовой базы практически лишены инициатив и возможностей по обеспечению 
населения жильём, они подключаются к реализуемым государственным програм-
мам, в том случае если бенефициарам их регионов дается возможность подклю-
чатся к субсидируемым государтсвом программам.  

В срезе указанных проблем, стоит рассмотреть практические механизмы 
инвестирования в строительство и приобретения жилья и реконструкцию город-
ского жилого фонда в зарубежных странах. В международной практике инвести-
ционная политика в сфере жилищного строительства выработала различные эф-
фективные платформы практического инвестирования, которые реформируются и 
продвигаются исходя из новых требований социальной политики, а также эко-
логизации и цифровизации экономики. Такие платформы успешно работают на 
протяжении десятилетий как в развитых, так и в странах с переходной эконо-
микой. В Германии  существуют традиционный механизм, действующий через 
специальные строительные сберегательные кассы, покупатель с намерением 
приобретения недвижимости вначале вкладывает депозит в сберегательные кас-
сы, и через оговоренный срок (обычно, несколько лет) получает право оформить 
жилищный кредит с целью приобретения жилья.  
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История немецких «Строительных обществ» или «Строительных сберега-
тельных касс» (или ССК), показывает, что они по сути являются специализи-
рованными банками. Исторически немецкие ССК возникли в шахтёрских посёл-
ках примерно с конца 18 века. ССК в Германии по сути являлись пулом взаимо-
помощи желающих стать собственником жилья за счет своих периодически вно-
симых сбережений и возможности получения ссуд для приобретения жилья. 
Принцип действия ССК сводится к пулу взаимопомощи, в котором, для нагляд-
ности, к примеру, имеется 10 участников нуждающихся в жилье. Каждый за 
год  может накопить лишь десятую часть  от стоимости требуемого жилья. Объе-
динившись в пул за год сбережений всех участников можно приобрести  жилье 
для одного участника, через два года для второго и так далее, при условии что 
получившие жильё будут выплачивать оставшуюся сумму в пул взаимопомощи. 
Бенефициары – вкладчики вошедшие в пул имели определенные выгоды, первые 
участники пула получали кредит для приобретения или покупки жилья раньше, но 
платили за это чуть больше, вошедшие в пул позже получали ссуду позже, но 
выигрывали в цене. Схема функционирования современных ССК строится на той 
же основе пула, однако усложнилась и имеет свои особенности. В европейских и, 
в частности,  в немецких ССК уже давно действует поддержка бенефициаров – 
вкладчиков ССК со стороны государства и работодателей в виде субсидий име-
нуемых премиями. ССК имеет выстроенную систему и механизм, который ре-
гулируется законами Германии: «Home Loan Bank Act», (Bausparkassengesetz, 
BspkG),  «Banking Act» (Kreditwesengesetz, KWG), «Home Loan Bank Regulation» 
(Bausparkassen-Verordnung, BspkV; BGB) «BaFin» (Federal Financial Supervisory 
Authority).1 По системе ССК бенефициар - вкладчик вначале заключает конт-ракт 
со строительной сберкассой, в котором он предъявляет сумму на которую он 
претендует для строительства либо покупки жилья. Эта сумма является базой для 
установления ежемесячных платежей самого вкладчика и размера ссуды. 
При заключении контракта вкладчик в качестве вступительного взноса платит 
комиссионные в размере 1-1,6 % от суммы будущих накоплений, ежегодно пла-
тит комиссионные за ведение счета. Договором бенефициара - вкладчика и ССК не 
фиксируется сумма которая должна будет накапливаться вкладчиком за пе-риод 
накопления, вместо этого оговаривается размер ежемесячных взносов, пос-кольку 
от срока накопления будет зависеть и время получения кредита, который в 
среднем растягивается на 8-9 лет. За время накопления бенефициар-вкладчик 
получает проценты на вклад. При оформлении кредита он может получать суб-
сидии от государства в размере 8,8 % о взносов но не более 512 евро ежегодно, 
при условии если его годовой доход не превышает 25.600 евро. Одновременно 

                                                             
1 Insights into the system of German Bausparen, https://www.ww-
ag.com/rmedia/media/konzern/dokumente_2/bausparen_1/201501008_Insights_into_German 
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бенефициар-вкладчик может получить субсидии и от своего работодателя1. В 
системе ССК процентная ставка фиксируется на весь срок кредита, и есть воз-
можность совершать внеплановые погашения в любой сумме, и в любое время, 
вплоть до досрочного погашения в полном объеме без штрафов (Nocost). 

Условием для получения ипотечного кредита от ССК является достижение 
накоплений вкладчика до 40-50 % от заранее установленной суммы для пост-
ройки или покупки жилья, а это означает, что кредит ССК покрывает остальные 
60-50 % от требуемой суммы. Немецкое законодательство о  ССК не требует ус-
тановления срока выдачи кредита от ССК поскольку это зависит от накоплений 
поступающих от новых вкладчиков ССК. Требуемые накопления в размере 40-50 
% от необходимой суммы бенефициар - вкладчик вкладывает примерно за 8-9 лет. 
Таким образом при наличии накопленных вкладчиком 40-50 % ССК выдает 
ипотечный кредит для покупки или строительства жилья в сумме оговоренной 
заранее. По существу требуемая сумма образуется из:  а) накоплений самого вк-
ладчика, б) кредитных ресурсов формируемых пулом ССК, в) субсидий или пре-
мий государства и работодателя, Процентная ставки по кредитам ССК на 1 про-
цент ниже ставок по ипотечным кредитам и составляют 4,5-6,5 в среднем про-
центов, комиссионные по выдаче кредита составляют 2-3 %  от его суммы2.  

В Германии строительные сберегательные кассы делятся на общефедераль-
ные и федеральные или земельные, в первой группе примерно 15 акционерными 
обществ ССК, основатели и акционеры которых, как правило, банки и страховые 
компании. Во второй группе находятся 11 ССК  федеральных земель, которые 
функционируют в границах своих федеративных земель3. Первая немецкая ССК 
«Bausparkasse für Jedermann» (Стройсберкасса для каждого) была основана в 1885 
году4. Бум  развития ССК  в Германии пришелся в 1920 годах после Пер-вой 
мировой войны. В конце 1930 года отменяется традиционная система опреде-
ления очередности вкладчика на получение кредита от ССК для покупки жилья и 
вводится оценочная система, по которому срок получения  кредита бенефициара - 
вкладчика определяется по периодичности и сумме накопленных  средства.  

Новый всплеск и расцвет ССК в Германии наступил после Второй мировой 
войны, когда в разрушенной стране нехватка жилья была катастрофической. 
В 1973 году в Германии вступил в силу закон о ССК и в 1991 году по внесённым 

                                                             
1 Немецкие строительные сберегательные кассы скоро и у нас в России? 
http://www.spbcoop.ru/pubs/articles/215/ 2 Там же. 3 Там же. 4 Insights into the system of German Bausparen, https://www.ww-ag.com/rmedia/ 
media/konzern/dokumente_2/bausparen_1/201501008_Insights_into_German_Bausparen.pdf 
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дополнениям в законе немецкие  ССК получили доступ и на иностранные рынки. 
Современные специализированные ССК в Германии имеют широкий круг про-
дуктов и выдают ипотечные кредиты на строительство, покупку, реконструкцию 
жилья или квартир1. Механизм кредитования от ССК заключается в том, что 
специальная строительная сберкасса выдает целевые жилищные ипотечные кре-
диты, и ресурсом для этого являются депозиты граждан. Государство в свою оче-
редь стимулирует деятельность ССК, выдавая субсидии или премии бенефициа-
рам-вкладчикам по специальному контракту, тем вкладчикам, которые за опре-
деленный период внесли на свой депозит определенную сумму. Ипотечный кре-
дит от ССК выдается бенефициару - вкладчику банка при условии, когда послед-
ний в течение определённого времени (несколько лет), согласно контракту пе-
риодически (ежемесячно) вносил вклад не ниже установленной суммы. Маржа 
депозита и ипотечного кредита фиксирована, поскольку процентные ставки на 
депозит вкладчика и на ипотечный кредит от ССК за все время действия дого-вора 
остается фиксированной. Срок погашения ипотечного кредита в среднем 
составляет 8-9 лет и превышает 12 лет.  

Схема продажи жилой недвижимости в Британии построена на комплекс-
ном инвестировании: в течение строительства проекта застройщик финансирует 
проект за свой счёт, возможность получения предоплаты в пределах 5-и % за 
квартиру, требующаяся остальная часть инвестирования  это - заемные средства 
застройщика или инвестора проекта. Полную оплату девелопер может получить 
при полном вводе объекта в эксплуатацию, (обычно, объекты сдаются с отдел-
кой). В Великобритании стоимость проектного финансирования для застройщи-
ков в пределах  5–6 %, а процентная ставка по ипотечным займам в пределах  1,5–
3 %. Интересная практика в случае недостаточности средств для приобрете-ния 
жилья имеется в Англии, называемая «совместное владение» (Shared owner-ship)2. 
По этой схеме в покупатель начале покупает часть дома или квартиры у 
«жилищной ассоциации» (Housing association) оставшуюся часть квартиры (дома) 
арендует. Обычно покупаемая  часть может колебаться  от 25 до 75 % от объекта 
недвижимости. Бенефициар участник программы вправе выкупить оставшуюся 
долю, полностью до 100 % и стать полным собственником. Как собственник он 
может продать свою часть собственности в любое время, но «жилищная ассоциа-
ция» как правило, имеет право первоочередного выкупа доли. Участники «shared 
ownership» не вправе сдавать приобретённое жилье в аренду, но могут сдавать 
отдельные комнаты жильцам (lodgers).  

                                                             
1 Щенин Р. К. «Банковские системы стран мира»: учебное пособие, — М. :КНОРУС, стр. 41, 
2010. — 400 с. http://docplayer.ru/33647913-Bankovskie-sistemy-stran-mira.html 2 Помощь с покупкой жилья в Англии: Shared Ownership, http://www.ru-uk.net/zhizn-v-
anglii/property/item/222-pomoshch-s-pokupkoj-zhilya-v-anglii-shared-ownership.html 
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«Совместное владение» («shared ownership») существенно различается от 
других форм владения собственности, таких как «совместное долевое участие» 
или shared equity используемое в схеме совместная собственность «Joint owner-
ship» или «Help to buy»,  когда инвесторы объединяются с целью покупки дома. В 
схеме «shared ownership»  объектом реализуемого жилья могут быть ново-стройки, 
а также жилье из вторичного рынка. Покупатель может оплатить из собственных 
средств, а также с помощью ипотеки.  В схеме «shared ownership» объекты 
приобретаются на правах долгосрочной аренды (leasehold), когда собст-венник 
жилья получает право по договору «leasehold»-а проживания в течение 
определённых лет, а по истечении этого срока, право на владения недвижимос-тью 
возвращает владельцу земли, если все жилье не выкуплено «freeholder»-у.  

Преимущество схемы «shared ownership» состоит в том, что покупатель 
живет  в своем жилье хотя и не полностью собственном. Имеется финансовая вы-
года,  так  суммарные выплаты по аренде за невыкупленную часть дома и выпла-
ты по взятой ипотеке в большинстве случаев обычно ниже арендных платежей за 
аналогичное жильё. В этой схеме приобретатели жилья, в основном молодые лю-
ди вступает на первую ступень собственности «property ladder». В 2015-2016 гг. 
средний доход покупателей первого жилья по схеме «shared ownership» составлял 
в Лондоне 45 тысяч фунтов, а за его пределами 24-34 тысяч фунтов. В 2015 году 
правительство Британии поставило цель существенно расширить эту программу и 
построить к 2020 году 135 тысяч новых домов. Для сравнения за период с 2010- 
2015 года по программе «shared ownership» было построено лишь 41 тысяч до-мов.  
На октябрь 2016 году в домах, построенных для «shared ownership», прожи-вало 
200 тысяч британских семей, или 0,4 % от общего жилищного фонда Анг-лии1. В 
этой системе «leasehold» платит «freeholder»-у  номинальную годовую ренту 
(применно 500 фунтов в год), и плату за обслуживание здания – «service charges». 
Размер этих сервисных платежей самостоятельно устанавливает «жи-лищная 
ассоциация», для платежей ограничений суммы не существует. «Жилищ-ные 
ассоциации»  – это некоммерческие организации (в Великобритании и Ир-ландии) 
создававшиеся для постройки «социального жилья» для нуждающихся семей, 
свободные средства они направляют на сохранение существующего жи-лья, а 
также  финансирование строительства новых домов. Как некоммерческие 
организации «Жилищные ассоциации» независимы от государства, но находятся 
под определенным госрегулированием поскольку получают госсубсидии. На дан-
ном этапе в Британии «жилищные ассоциации»  основные исполнители програм-
мы «shared ownership» и крупные арендодатели  жилья. Участие в схеме «Shared 

                                                             
1 Помощь с покупкой жилья в Англии: Shared Ownership, http://www.ru-uk.net/zhizn-v-
anglii/property/item/222-pomoshch-s-pokupkoj-zhilya-v-anglii-shared-ownership.html 
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ownership» требует сохранения ряда условий: общий доход семьи не должен 
превышать 80 тысяч фунтов в год в Лондоне и 90 тысяч за пределами Лондона, 
бенефициар ранее не приобретал жилье, либо если он имел жилье ранее, то 
покупка нового дома ему недоступна,  либо он  действующий участник схемы 
«shared ownership». При продаже жилья по схеме «shared ownership»  предпоч-
тение получают социально значимые категории (key workers): военнослужащие, 
учителя, полицейские и медсестры. В востребованных районах города, и в случае 
особых объектов,  действует практика очереди «листы ожидания». Приоритет-
ность очередников определяет «жилищная ассоциация» с учетом их финансовой 
состояния, наличия детей, длительности проживания в данном районе др. факто-
ры. Программа «shared ownership» осуществляется посредством государственных 
агентов, для вступления в программу необходим минимальный депозит, как пра-
вило 5 %. Схема «shared ownership» имеет также свои изъяны.  Судебная практика 
в Британии показала, что участники схемы «shared ownership» практи-чески не 
являются собственниками жилья, за которое они  частично заплатили. «Shared 
ownership – на самом деле, приобретение жилья с выплатой крупного аванса с 
правом в будущем выкупить жилье целиком. По сути «freeholder» или «жилищная 
ассоциация» остаются полноправными собственниками жилья до момента его 
полного выкупа жильцами. Поскольку на практике жильцы могут быть выселены 
в любой момент за просрочку аренды, без учета владения доли и без права вернуть 
обратно свои деньги. Это подтверждено судебной практикой Британии. Другая 
проблема в том, что за все неисправности (сломанные окна, протечка труб и так 
прочее) вынуждены платить арендаторы - жильцы без ка-кую-либо помощи или 
компенсации. Тем не менее, молодого население Брита-нии пользуется этой 
схемой для цели стать собственником жилья.   

Помимо стран развитых стран для РА, на наш взгляд, особо интересным 
представляется опыт Израиля. Израильский опыт, для нас особенно интересен тем, 
что там «исправление ошибок» при инвестировании в строительство и ре-
конструкцию жилья там происходило не в далеком прошлом, а на наших глазах, в 
результате имеется полезный как отрицательный, так и положительный опыт. В 
целом в Израиле модель долевого инвестирования со стороны дольщика рас-
пределён поэтапно во времени и привязан к строительной готовности объекта. На 
первом этапе дольщик 10% от стоимости квартиры вносит при выдаче разреше-
ния на строительство, следующий этап - момент выхода объекта с нуля или с зе-
мельных работ, третий этап - завершение всех работ.  

По программе укрепления жилого фонда в Израиле действует известная 
программа «Государственный генеральный план укрепления существующих соо-
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ружений на случай землетрясений», именуемый также «ТАМА 38»1. Программа 
была инициирована с возможными опасными последствиями землетрясений (Из-
раиль находится вдоль Сирийско-Африканского разлома). В целом националь-ный 
генеральный план «ТАМА-38» имеет  цель: укрепить старые здания, несоот-
ветствующие современным стандартам сейсмоустойчивости. При проектирова-
нии программы «ТАМА 38» оценивалось, что почти половина строений, сущест-
вующих в Израиле недостаточно устойчива перед возможными сейсмическими 
катаклизмами. «ТАМА 38» был предназначен для зданий, построенных до 1980 
года, так как большая часть их не соответствовала стандарту сейсмостойкости, и в 
случае сильного землетрясения этот жилой фонд оценивался как с высоким 
риском разрушения или сильных повреждений. В рамках плана «ТАМА 38» го-
сударство предложило бизнесу стимулы по получению прав на достройку на 
крышах таких строений и использования цокольных этажей (свайных оснований 
под зданием в виде колонн). В РА для сравнения достройка на зданиях произво-
дится массово - вне наличия программ и порой без разрешений.  

Целью программы было снятие с владельцев квартир бремени расходов ук-
репления строения. В свою очередь, определенные стимулы были даны заст-
ройщикам, при реализации  реконструкции и укрепления зданий он получает 
право увеличения площади существующих квартир. Проекты городского обнов-
ления «ТАМА-38» выгодны для жильцов и застройщиков, так как сбалансиро-
ваны интересы сторон:  жильцы в выигрыше - от укрепленного жилья с большей 
площадью, инвесторы – соответственно от прибыли полученных от новых дост-
роенных квартир. Другой опцией «ТАМА-38» стала альтернатива по сносу су-
ществующих строений и постройки на их месте новой сейсмостойкого здания. 
Мотивацией для застройщика, является  получение также  разрешения на дост-
ройку и налоговые льготы. Обычно за расширение жилищной площади платиться 
налог, но в рамках «ТАМА-38» законодательство определены льготы и в том 
числе освобождения от уплаты налогов. За прирост стоимости недвижимости 
платиться налог – «мас шевах», а в этом случае получается право увеличить 
квартиру и не платить налог. В 2008 году была принята поправка в законе осво-
бождающая жильцов от уплаты «мас шевах» при условиях, если расширение 
квартиры в размере не превосходит 25 кв. м., и к тому же, как правило, освобож-
дены от налога «мас шевах» балконы, парковочные места, кладовые и установка 
лифта2.  Проект «TAMA 38» за успешную реализацию далее получил развитие в 
формате («ТАМА-38/2», когда при сносе здания и постройке нового многоквар-

                                                             
1 «ТАМА 38 Укрепление здания, повышение качества жизни», 
http://www.magshimim.co.il/ru/%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B0-38/  2 Шай Харель, Новое о ТАМА-38: какие льготы вам положены, 
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5009869,00.html 
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тирного дома даются  две налоговые льготы: а) при реализации проекта «высе-
ление – строительство» (пинуй - бинуй) владельцы квартир приобретают пра-во на 
освобождение от налога «мас шевах» после продажи прав на строительство 
предпринимателю; при этом ставиться условие - полученная квартиры не превы-
шающую по площади исходную  площадь не более чем на 25 кв. м. (без размера 
балкона) либо стоимость новой квартиры не превышает 2,1 млн шекелей (1 дол-
лар равняется 3.48 новый израильский шекель (ILS)); б) индивидуальное осво-
бождение квартиры от налога, когда программа «ТАМА-38/2», рассматривается 
как «комбинированная сделка», и владелец может использовать свои индиви-
дуальные права на льготы по налогу «мас шевах» при продаже своей квартиры. 
Для застройщиков в рамках программы предусмотрено освобождение от НДС по 
«нулевой ставке НДС», что создает стимулы для ускорения проектов1. В Израиле 
не допускается отмена НДС, поэтому в 2014 году внесен механизм «нулевой 
ставки НДС», что предусмотрено в налоговом законодательстве РА.  Разновид-
ностью обновления ветхого жилого фонда в Израиле является проект под назва-
нием «Выселение и застройка» или «Пинуй-бинуй». Согласно отчету госу-
дарственного контролера за последние 15 лет в рамках проекта было построено 2,5 
тысяч квартир, что было оценено как неудовлетворительным. Были выявлены 
проблемы, это, в первую очередь, непонимание жильцами своих прав, отсутствие 
генерального плана, недостаточная компетентность местных властей в проектах 
городского обновления, очень длительные сроки планирования, мошенники 
подключившихся к реализации программ, отсутствие единого законодательного 
регулирования упорядочивающего все процессы, и отсутствие центральной струк-
туры, контролирующей проекты. Эти факторы привели к тому, что обновление 
городского жилья продвигалось медленными темпами2.  

В связи с выявленными проблемами в Израиле был разработан новый закон 
по городскому обновлению - «Пинуй-бинуй», цель которого постройка в течение 3 
лет 10 тысяч новых квартир3. Существенно были проработаны и прописаны 
механизм реализации работ: чётко скорректирована роль местных органов власти, 
им предписаны определенные полномочия по реализации проектов. В начале 
проекты по укреплению жилья, как и по его сносу для строительства на освобо-
дившейся территории новых зданий, облагались налогом на повышение капита-
лизации в полной мере, либо совсем были от него освобождены. Законодательное 
изменение предусматривает введение ступенчатой модели, это ещё одна  «сту-
пенька налога» – в размере 50 %. В местных органах власти были созданы коор-

                                                             
1 Шай Харель, Новое о ТАМА-38: какие льготы вам положены,  www.vesty.co.il/articles 2 Попытка ускорить обновление ветхого жилого фонда https://nep.co.il/popytka-uskorit-
obnovlenie-vethogo-zhilogo-fonda/ 3 Там же 
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динирующие единицы для реализации функции городского обновления, была 
повышена действенность превенции борьбы с мошенничеством в этой сфере. Но-
вые законодательные изменения «Пинуй-бинуй» дали новые стимулы для под-
рядчиков и инвесторов. Особо оговорены права пожилых владельцев квартир и 
инвалидов. Предприниматель обязуется  предоставить пенсионеру в возрасте 80 
лет и старше альтернативу обычной сделке, вместо права получения  жилья в но-
вом доме, такой выгодоприобретатель имеет три опции а) переезд в защищенное 
жилье - «диюр муган» или б) альтернативное жилье - «диюр халуфи», которое для 
него приобретает инвестор или в) предоставление денежной компенсации за 
квартиру. Утверждено предоставление налоговых льгот для 70-летних, если они 
предпочтут продать квартиру инвестору, подрядчику или третьей стороне1.  Из-
раильский опыт подтверждает правило о том, что «бесплатный сыр бывает только 
в мышеловке». Предлагалось, что подрядчик может купить от правитель-ства 
землю за полцены и построить очень дешевые квартиры. Общеизвестно в Израиле 
высокая цена на жилье продиктована высокой стоимостью земли (в РА это может 
быть справедливо для Еревана). В итоге дешевое строительство на де-шевой земле 
в итоге привело к плохому качества квартир без постоянного обслуживания, и как 
результат появление трущоб. В этом случае говорят получилось «дешево, которое 
не нужно». Интересен взгляд израильской общественности на  доступное жилье – 
это подход без какого-либо идеологического компромисса2. Доступное жилье для 
аренды во всем Израиле, включая центр и периферию рассматривается как 
национальный интерес, который позволяет ослабить мобильность рабочей силы. 
Для этого земельные участки муниципальных органов, для арендного 
строительства сдаются по минимальной цене. В частичном формате в Израиле  
рассматривается и подключение частного сектора к социальному жилью. Подход 
сводится к обязательному выделению городской района или государственного 
участка только для сдачи в аренду квартир. Площадь не продается  подрядчикам, а 
остается в собственности государства и последние определяют цены на аренду. 
Функция подрядчика – строительство и исключает владение зданием и зем-
лей. Инвестирование девелопера решается за счет выпуска облигаций, у держа-
телей облигаций  4-х процентная доходность от инвестиций (с 4-ая процентная 
доходность с гарантированием Банка Израиля). Для поддерживания высоких 
стандартов, от подрядчиков по строительству правительством или местным прави-
тельством в рамках бюджета устанавливаются высокие требования строительства 
квартир. Подрядчиков выявляют на основе тендера, с фиксированными требова-
ниями качества строительства в рамках бюджета. Все заинтересованы в поддер-

                                                             
1 Хен Руими, "Пинуй-бинуй" и ТАМА-38: можно ли отказаться и как защитить свои права. 
https://www.vesty.co.il/articles/0,7340,L-5410399,00.html 2 Йоэль Шеридан, Там же.  
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жании содержания квартир и назначают своих представителей в совет директоров 
общества. Принятые в РА за последние годы финансовые ме-ры государственного 
стимулирования распространяются на жилищное строи-тельство и не касаются 
реконструкции жилья и сводятся к следующему:   

а) государственное субсидирование процентных ставок ипотечного 
кредитования бенефициарам в рамках целевых государственных программ; 

б) налоговая преференция - возврат подоходного налога для заёмщика ипо-
течного кредита при приобретении квартиры напрямую от застройщика; с 2018 г. 
55 млн драм на стоимости жилья и максимальная величина возврата подоходного 
налога за квартальный период не выше 1,5 млн драм;  

в) субсидирование процентных ставок ипотечного кредитования для гос-
служащих и определенных категорий – на определенную сумму. 

Госпрограммы, в частности, реализуются «Национальным ипотечным фон-
дом» в частности по программе «Доступное жилье молодым семьям». В целом в 
РА государственная политика направленная на повышение доступности жилья для 
населения с учетом трудовой мобильности населения не имеет достаточного 
инструментария. В РФ социальная или государственная ипотека включает комп-
лекс государственных программ для улучшения жилищных условий социально 
незащищенных слоев населения. Формы социальной ипотеки в РФ включают: 

 ипотечное кредитование с субсидией по пониженной процентной ставке; 
 ипотечные программы – субсидия на часть стоимости квартиры; 
 продажа государственных квартир из фонда социального жилья по льгот-

ной цене в кредит. 
Представленный сравнительный анализ проблем в сфере жилищного строи-

тельства, реконструкции и обновления жилого фонда в РА указывает на важность 
решения следующих задач в этой сфере: а) определение концепции мно-
гоканальной матрицы  инвестирования в программы городского обновления, 
строительства нового жилья, реконструкции имеющегося жилого фонда, в том 
числе социального жилья в РА, б) разработки  финансовых мер государственного 
стимулирования социальной ипотеки, жилищного строительства и ипотечного 
рынка в РА, в том числе определения приоритетов и формата налоговых префе-
ренций для субъектов и лиц вовлеченных в сектор жилищного строительства и 
реконструкции жилья, в) разработки матрицы и составляющих элементов для ин-
вестирования в программы строительства и реконструкции жилья по схеме се-
кьюритизации активов, г) разработки платформы инвестирования в индустрию 
жилищного строительства в РА по формату жилищных строительных сбережений 
и ипотечного кредитования.   
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Տիգրան ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ 
Բնակարանային ֆոնդի կառուցման և վերակառուցման համեմատական 
վերլուծությունն ու խնդիրները այլ երկրներում և Հայաստանում  
Բանալի բառեր. բնակարանային ֆոնդի շինարարության, վերակառուցման և 
վերանորոգման ներդրումային հարթակ, հիփոթեքային սուբսիդավորում 
 

Հոդվածում ներկայացված է բնակարանների կառուցման ու ձեռքբերման և  
բնակարանային ֆոնդի վերակառուցման համար պահանջվող ներդրումնե-րի 
գործնական մեխանիզմների համեմատական վերլուծությունը արտերկ-րում և 
Հայաստանում: Դիտարկվել է գերմանական «շինարարական խնայ-
բանկերի» մեխանիզմը, որով գնորդը իրավունք է ստանում ձեռք բերել հի-
փոթեքային վարկ բնակարանի գնման համար մինչ այդ համապատասան 
ավանդներ կուտակելով շինարարական խնայբանկում: Ներկայացված է նաև 
Բրիտանիայում բնակելի անշարժ գույքի վաճառքի սխեման:  
 Тигран БЕГЛАРЯН 
Сравнительный анализ и задачи строительства и реконструкции жилого 
фонда в зарубежных странах и в Армении 
Ключевые слова: платформа инвестиций жилищного строительства, реконструкция и 
обновление жилого фонда, ипотечное субсидирование, государственное стимулирование   
 В статье представлен сравнительный анализ практических механизмов инвести-
рования в строительство и приобретения жилья и реконструкцию городского жи-
лого фонда в зарубежных странах и в Армении. Рассмотрены механизм немец-ких 
«строительных сберегательных касс», в которых покупатель получает право 
оформить жилищный кредит с целью приобретения жилья вначале вкладывая 
депозит в сберегательные кассы. Представлена также схема продажи жилой нед-
вижимости в Британии - «совместное владение» (Shared ownership), где объектом 
реализуемого жилья могут быть новостройки, а также жилье из вторичного рын-
ка, и вначале объекты приобретаются на правах долгосрочной аренды (leasehold).  
 Tigran BEGLARYAN  
Comparative analysis and issues of construction and reconstruction of housing 
stock in foreign countries and in Armenia Key words: platform for housing investment, reconstruction and renovation of dwelling stock, 
mortgage subsidies, government incentives for housing construction 
 The article presents a comparative analysis of the practical mechanisms of investing in 
the construction and acquisition of housing and reconstruction of urban housing stock in 
foreign countries and in Armenia. The mechanism of German building savings banks in 
which a buyer receives the right to obtain a housing loan in order to purchase a home by 
first investing in a savings bank is considered. Also a scheme for the sale of residential 
real estate in Britain - shared ownership is presented, where the object of the sold 
housing can be new buildings, as well as housing from the secondary market, the objects 
are acquired on a leasehold. All the pros and cons of this system are presented. Israel’s 
unique experience is presented in detail, including the State Master Plan for 
Strengthening Existing Facilities in the Event of Earthquakes. 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ ՏԵՄՊԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Տնտ.մաթ.մեթ. ամբիոնի մագիստրանտ 

Անահիտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտ. գիտ. թեկնածու ՀՊՏՀ դասախոս 

 
Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, ՀՆԱ, ցուցանիշ, դինամիկա, փուլ, ճգնաժամ, 

մրցունակություն 

 
Տնտեսական զարգացման հարցերի վերլուծությունը եղել և մնում է 

կապված այն ցուցանիշների օգտագործման հետ, որոնցով չափվում են 
տնտեսական համակարգի ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին պարա-
մետրերը: Այդ պատճառով տնտեսության քանակական աճը և որակական 
(կառուցվածքային) փոփոխությունները, լինելով փոխկապակցված և փոխ-
լրացնող, տնտեսական զարգացման հարցերի վերլուծության համար մեծ 
հետաքրքրություն են ներկայացնում: Տնտեսական աճի առանձնահատկու-
թյուններն ուսումնասիրելու նպատակով 1990-ականներից մինչ մեր օրերը 
պայմանականորեն բաժանել ենք 5 փուլի՝ հետխորհրդային փուլ (1990–
1995թթ.), վերականգնողական աճի փուլ (1996–2001թթ.), երկնիշ տնտեսա-
կան աճի փուլ (2002–2007թթ.), ճգնաժամային փուլ (2008-2009թթ.), հետ-
ճըգնաժամային փուլ (2010թ. սկսած): 

Տնտեսական աճի հետխորդհրդային փուլը բնորոշվում է կենտրոնաց-
ված պլանային տնտեսական համակարգից ազատ շուկայական համա-
կարգին անցման բուռն գործընթացներով։ Ազատ շուկայական համակարգի 
համար անհրաժեշտ ինստիտուցիոնալ միջավայրի բացակայության պայ-
մաններում պետական սեփականության մի զգալի հատվածի մասնավորե-
ցումը կաթվածահար արեց ողջ տնտեսական համակարգը, և ՀՀ-ն հայտ-
նըվեց, «ինստիտուցիոնալ ծուղակի» մեջ, ինչը դարձավ ոչ միայն տնտեսա-
կան աճի կասեցման, այլև նույնիսկ տնտեսական անկման պատճառ։ «Ծու-
ղակում» հայտնված տնտեսական համակարգի խեղաթյուրման (դեֆորմա-
ցիայի) մասին են վկայում հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները, 
որոնք ներկայացված են աղյուսակ 1-ում:Ինչպես տեսնում ենք աղյուսակից, 
անկախությանն անմիջապես հաջորդող տարիներին մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները վատթարացել են՝ ՀՆԱ-ն կրճատվել է՝ 2256 մլն դոլարից 
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1995թ. հասնելով 1468 մլն դոլարի, մեծացել է գործազրկությունը, ինֆլյա-
ցիայի մակարդակը հասել է նույնիսկ մինչև 3373%-ի (1994թ.-ին), իսկ ազ-
գային եկամտի մեջ բնակչության խնայողությունների մասնաբաժինն ար-
տահայտվել է բացասական տոկոսներով, և եթե այս ամենին ավելացնենք 
նաև արտագաղթի բարձր տեմպերն ու արտաքին ռազմաքաղաքական գոր-
ծոններով պայմանավորված անբարենպաստ ազդակները, ապա պատկերն 
ավելի ամբողջական կդառնա: 

Աղյուսակ 1. Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները 1990-1995թթ.1 

Ցուցանիշ 1990 1991 1992 1993 1994 1995 
ՀՆԱ (մլն ԱՄՆ դոլար) 2256 2068 1272 1201 1315 1468 

Մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ 
(մլն ԱՄՆ դոլար) 

637 589 369 357 400 456 

Վճարային հաշվեկշռի ընթացիկ հաշվի 
հաշվեմնացորդ (մլն ԱՄՆ դոլար) 

- - - -67.7 -103.8 -220.6 

Ինֆլյացիա - - - - 3373% 176% 
Գործազրկություն - - 1.8% 5.3% 6.6% 6.7% 

Խնայողությունների մասնաբաժինը - - - -7% -2% -7%   

Աճի վերականգնողական փուլում նկատվեց տնտեսական աճի հարա-
բերական կայունացում: 1996-2001թթ. ՀՀ տնտեսությանը բնորոշ էր համե-
մատաբար ցածր, սակայն առաջանցիկ տեմպերով տնտեսական աճ՝ տարե-
կան միջին հաշվով 5.5% (տե՛ս գծապատկեր 1.2): Այս ժամանակաշրջանում 
ԿԲ-ին հաջողվեց զգալիորեն զսպել գնաճը, իսկ մեկ շնչին ընկնող ՀՆԱ-ն 
դրսևորեց աճման միտումներ` 1996թ. 504 ԱՄՆ դոլարից 2001թ. հասնելով 
694 ԱՄՆ դոլարի` գերազանցելով 1990թ.-ի մակարդակը: 

Երկնիշ տնտեսական աճի փուլում ցնցումային զարգացումները հաղ-
թահարելուց հետո սկսեցին նշմարվել զարգացման որոշակի օրինաչափու-
թյուններ։ 2002-2007թթ. ՀՀ տնտեսության միջին տարեկան աճը կազմել է 
12.5%, ինչի արդյունքում 2007թ. ՀՆԱ-ն իրական արտահայտությամբ գերա-
զանցել է 2002թ. մակարդակը 84.8%-ով: 2007թ. ՀՀ ՀՆԱ-ն (ըն-թացիկ գըն-
երով) կազմել է մոտ 9.2 մլրդ ԱՄՆ դոլար: ԱՄՆ դոլարով արտահայտված 

                                                             1 Աղբյուրը՝ https://data.worldbank.org/indicator 
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ՀՆԱ-ն 2007թ. մոտ 3.9 անգամ գերազանցում էր 2002թ. մակարդակը, որը 
կապված է ԱՄՆ դոլարի նկատմամբ դրամի արժևորմամբ՝ շուրջ 55%: 

 

Գծապակեր 2. Տնտեսական աճի դինամիկան 1996-2018թթ.1 

Եթե 2002-2007թթ. ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ՀՆԱ մոտ քառակի 
աճը բաժանենք երկու ժամանակահատվածի` 2002-2004թթ. և 2005-
2007թթ., ապա առաջին ժամանակահատվածում անվանական աճի միայն 
9.6%-ն է բաժին ընկնում դոլարի արժեզրկմանը, իսկ երկրորդ ժամանակա-
հատվածում` 58.7: Այդ պատճառով է, որ թեև 2002-2004թթ. և 2005-2007թթ. 
ժամանակահատվածներում իրական ՀՆԱ-ի աճի տեմպերի տար-բերությունը 
շատ մեծ չէ (համապատասխանաբար` 26 և 28.7%), սակայն ԱՄՆ դոլարով 
արտահայտված ՀՆԱ-ն 2002-2004թթ. աճել է մոտ 50.5%-ով, իսկ 2005-
2007թթ.` շուրջ 2.0 անգամ: Ահա թե ինչու ՀՆԱ աճի տեմպերով Հայաստանը 
բավականին բարձր դիրք ուներ աշխարհում: Ըստ Արժույթի միջազգային 
հիմնադրամի տվյալների` 2007թ. այդ ցուցանիշով մեր երկիրը վեցերորդն էր 
աշխարհի 181 երկրների շարքում: Համեմատության համար նշենք, որ 1997-
2001թթ. ՀՆԱ-ի աճի միջին ցուցանիշով (5.9%) ՀՀ-ն 30-րդ տեղում էր: 
2007թ. հանրապետության ՀՆԱ-ն արդեն 47%-ով գերազանցում էր 1989թ. 
ցուցանիշը2: Գծապատկեր 1.2-ում ներկայացված տվյալները վը-կայում են, որ 

                                                             
1 Աղբյուրը՝ https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=AM 2 EBRD Transition Report Update, May 2007: 
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2002-2007թթ. ընկած ժամանակահատվածում տնտեսական աճի տեմպը ՀՀ-
ում բարձր է եղել համաշխարհային տնտեսության աճի տեմպից: ՀՀ-ում 
տնտեսական աճի տեմպերը զգալի բարձր են եղել, քան զարգացող և առա-
վել ևս զարգացած երկրներերում: Այդ ժամանակահատվածում Հայաստանի 
տնտեսական աճի միջին տեմպերը աշխարհում զիջում էին Ղազախստանի և 
Չինաստանի, իսկ նախկին ԽՍՀՄ տարածքի երկրներից միայն Ադրբեջանի 
մակարդակներին (ինչը պայմանավորված էր այդ երկրում նավթային եկա-
մուտների կտրուկ աճով):  

Տնտեսական աճի ճգնաժամային փուլ: Համաշխարհային տնտեսա-
կան ճգնաժամը 2008թ.-ի չորրորդ եռամսյակից հարվածեց նաև Հայաստա-
նի տնտեսությանը: ՀՆԱ-ի տարեկան իրական աճը 2008թ. կազմեց միայն 
6.9%` համեմատած 2000թ. ընթացքում (նախաճգնաժամային ժամանակա-
շրջան) գերազանցապես գրանցված տարեկան միջին աճի երկնիշ ցուցա-
նիշների հետ: 2009թ. արդյունքներով արձանագրվեց Հայաստանի տնտե-
սության խորը` 14.1% անկում նախորդ տարվա համեմատ: Համաշխարհային 
տնտեսական ճգնաժամի պատճառով ՀՀ տնտեսության՝ համաշխարհային 
տնտեսության համեմատ ավելի մեծ անկումը բացատրվում էր բազմաթիվ 
հանգամանքներով, որոնցից առանձնացնենք այն, որ աճի աղբյուրները խո-
ցելի էին և չէին ստեղծում միջազգային մրցունակության հիմքեր: Այլ կերպ 
ասած ՀՀ տնտեսությունը քանակական դաշտում գրանցում էր բավականին 
լուրջ արդյունքներ, իսկ որակական իմաստով, ունենալով լուրջ խնդիրներ, 
չդիմակայեց ճգնաժամին և ունեցավ նկատելի և խորը անկում. իրական 
ՀՆԱ-ն նվազեց 14.1%-ով, և այդ ցուցանիշով Հայաստանը աշխարհի 190 եր-
կըրների մեջ զբաղեցրեց 187-րդ տեղը՝ առաջ անցնելով Լատվիայից, Ուկ-
րաինայից և Լիտվայից1: 

Տնտեսական աճի հետճգնաժամային փուլում ՀՀ տնտեսությունը 
սկսեց դանդաղ վերականգվել: 2011-2012թթ. տնտեսական աճի տեմպերն 
արագացան՝ կազմելով համապատասխանաբար՝ 4.7% և 7.2%, սակայն դը-
րանք դեռևս բավարար չէին 2008թ. տնտեսական ակտիվության մակար-
դակին հասնելու համար: Միևնույն ժամանակ, 2012թ.՝ 2011թ. համեմատ դը-

                                                             
1 Մովսիսյան Մ., ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերի վերլուծություն, Եր. 2013 թ․,էջ 652-657 
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րամն արժեզրկվեց շուրջ 8%1 (ավելի, քան իրական տնտեսական աճը), ին-չի 
հետևանքով ԱՄՆ դոլարով արտահայտված ՀՆԱ-ն 2011թ. շուրջ 10.2 մլրդ 
դոլարից 2012թ. նվազեց մինչև 9.9 մլրդ դոլար: 2013թ. իրական ՀՆԱ-ի աճի 
տեմպերը կրկին դանդաղել են՝ 2016թ. կազմելով 0.2%: 2018թ. գրանցվել է 
5.2% աճ, որը 2.3 տոկոսային կետով զիջում է նախորդ տարվա ցուցանիշը: 

Ի տարբերություն բնական ռեսուրսներով հարուստ երկրների` ՀՀ-ը բա-
րեկեցության ցանկալի մակարդակ ապահովելու համար պետք է գլխա-
վորապես հիմնվի տնտեսական մրցունակության վրա: 2000-ականների մեծ 
մասի ընթացքում ՀՀ-ում գրանցված երկնիշ տնտեսական աճը չուղեկցվեց 
միջազգային մակարդակով մրցունակության բարձրացմամբ։ 

Աղյուսակ 3. ՀՀ ՀՆԱ-ի աճն ըստ Համաշխարհային մրցունակության ցուցիչի 
2005-2018թթ. 2 

Տարի 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ՀՄՑ 81 80 93 97 97 98 92 

Տարի 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ՀՄՑ 82 79 85 82 79 73 70 
 

Այս երևույթն ի հայտ բերեց «աճ-մրցունակություն» պարադոքսը և Հա-
յաստանի տնտեսության մեջ արմատական խնդիրների առկայությունը` հիմ-
նականում պայմանավորված աճի ոչ կայուն գործոններով: Հետճգնաժամա-
յին շրջանում Հայաստանի ՀՆԱ-ի վերականգնումն ուղեկցվել է Համաշ-
խարհային մրցունակության ցուցիչում ավելի բարձր դիրքով` մատնանշելով 
ինստիտուտների բարելավված որակը և արտադրողականության դրական 
միտումները: Արդյունավետության վրա հիմնված զարգացման փուլում ՀՀ-ի 
մրցունակության գնահատման ժամանակ առավել մեծ կշիռներ են տրվում 
բարձրագույն կրթության և վերապատրաստման բարելավմանը, ապրանքա-
յին շուկայի և աշխատուժի շուկայի արդյունավետության բարձրացմանը, ֆի-
նանսական շուկայի շարունակական զարգացմանը, առաջավոր տեխնոլո-
գիաներից ակտիվորեն օգտվելու ունակությանը և ՀՀ-ի ներքին կամ ար-
տաքին շուկաների մեծությանը: Դա ենթադրում է, որ տնտեսական զար-
գացումը պետք է հիմնվի առավել բարձրորակ արտադրանքի թողարկման 

                                                             
1 Աղբյուրը՝ ՀՀ ՎԿ, ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը, 2013 թ․ 2 Աղբյուրը՝ ՀԲ ՀԶՑ https://data.worldbank.org/indicator 
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վրա: ՀՀ մրցունակությունը գնահատելու համար ուսումնասիրենք 140 երկրի 
համար համաշխարհային տնտեսական ֆորումի կողմից հաշվարկված գլո-
բալ մրցունակության համաթվի բացվածքը, որը ներկայացված է գծապատ-
կեր 1.3-ում։ Գծապատկերից երևում է, որ առավելագույն և նվազագույն ցու-
ցանիշների համեմատությամբ ՀՀ մրցունակությունը բնութագրող ենթահա-
մաթվերն ընդհանուր առմամբ զբաղեցնում են միջանկյալ դիրքեր։ 

Գծապատկեր 1.3: ՀՀ մրցունակությունն ըստ 12 հենասյուների 2018թ.1: 

 

Միջինից բարձր ցուցանիշներ են գրանցվել «առողջապահություն և 
հիմնական կրթություն», «բարձրագույն կրթություն և վերապատրաստում», 
«ապրանքային շուկայի արդյունավետություն» և «աշխատանքի շուկայի ար-
դյունավետություն» հենասյուների մասով, մինչդեռ մյուս հենասյուներով ՀՀ 
ցուցանիշները միջինից ցածր են։ Միջինից հարաբերականորեն ցածր ցու-
ցանիշներով աչքի են ընկնում «ներքին շուկայի ծավալ», «ինովացիաներ», 
«ենթակառուցվածքներ» և «գործարարության բարդություն» հենասյուները, 
որոնց շեղումը միջինից կազմում է համապատասխանաբար՝ 1.5, 0.8, 0.4 և 
0.3։ Զարգացող երկրներում նմանակման և նորարարական քաղաքականու-
թյունների ընտրության հարցում գերադասվում է առաջինը, որը իրականաց-
նելու համար կարևոր է երկրի տեխնոլոգիաների կլանման և տարածման նե-
րուժը։ Այդ մասին պատկերացում է տալիս «տեխնոլոգիական պատրաստ-
վածություն» հենասյունը, որը միջինից ցածր է 0.2-ով և կազմում է 4.1։ 

ՀՀ տնտեսական աճի փուլային ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 
այն 1995թ.-ից սկսած, որպես կանոն, դինամիկ աճել է, ինչը կայուն զար-

                                                             1Աղբյուրը՝ www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/GCI_Dataset_2007-2017.xlsx  
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գացման տպավորություն է ստեղծում։ Սակայն երկարաժամկետ, որակյալ և 
կայուն աճի տեսանկյունից կարևոր է ոչ այնքան ՀՆԱ քանակական աճը, 
որքան այն, թե ինչ գործոններով է պայմանավորված այդ աճը, արդյոք այդ 
գործոններն ունեն երկարաժամկետ կայուն հեռանկարներ, թե ոչ և, ընդ-
հանրապես, ինչպես է այդ աճն անդրադարձել բնակչության կենսամակար-
դակի ու կյանքի որակի վրա։ Եթե փորձենք ըստ վերոնշյալ հարցադրում-
ների ամփոփել ՀՆԱ աճի փուլային առանձնահատկությունները, ապա ա-
ռաջին երկու փուլերի ընթացքում նախ տնտեսական անկումը, ապա վերա-
կանգնողական աճը կարելի է պայմանավորել պլանային տնտեսական հա-
մակարգից ազատ շուկայական տնտեսավարմանն անցնելու ինստիտուցիո-
նալ փոխակերպումներով, այնուհետև ինստիտուցիոնալ հարմարվողակա-
նությամբ, որոնք, ըստ էության, արտաքին ազդակների ազդեցության ար-
դյունք են։ Երրորդ փուլում տնտեսական բուռն աճը պայմանավորված էր շի-
նարարության, արտերկրից ստացվող դրամական փոխանցումների և ծա-
ռայությունների գործոններով, որոնցից առաջին երկուսը երկարաժամկետ 
հեռանկար չունեցող, բնույթով անկայուն գործոններ են և չեն բխում տնտե-
սության մրցունակության բարձրացման հեռանկարից1։ Ինչ վերաբերում է 
չորրորդ փուլին, ապա պետք է նշել, որ տնտեսական աճն աչքի է ընկել չա-
փավոր տեմպերով, և այն ապահովվել է արդյունաբերության, առևտրի ու 
ծառայությունների ոլորտներում։ 

 
 
Գրականություն  EBRD Transition Report Update, May 2007:  https://www.armstat.am/am/  https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.KD  www3.weforum.org 
 Մովսիսյան Մ., «ՀՀ տնտեսական աճի տեմպերի վերլուծություն» ՀՊՏՀ 
23-րդ գիտաժողովի նյութեր , Երևան 2013 թ․, էջ 652-657։ 
 Աղաջանյան Հ.Ի. «Տնտեսական աճի որակը» ՀՊՏՀ 2012-2013թթ. 
գիտական դրամաշնորհային հետազոտություն, Երևան 2014 թ․։ 
 
 
 

                                                             1 Աղբյուրը՝ Աղաջանյան Հ.Ի. «Տնտեսական աճի որակը», էջ 67 
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Սուրեն ԼԵՎՈՆՅԱՆ, Անահիտ ՄԿՐՏՉՅԱՆ 
Տնտեսական աճի տեմպերի խնդիրները ՀՀ-ում 
Բանալի բառեր. տնտեսական աճ, ՀՆԱ, ցուցանիշ, դինամիկա, փուլ, ճգնաժամ, 
մրցունակություն 
 

Ցանկացած երկրի կառավարության տնտեսական քաղաքականության եր-
կարաժամկետ նպատակներից է տնտեսական աճի խթանումը, վերջինիս 
տեմպերի կայուն և օպտիմալ մակարդակի ապահովումը: Այդ իսկ պատ-
ճառով և՛ տնտեսության քանակական աճը, և՛ որակական (կառուցվածքա-
յին) փոփոխությունները, տնտեսական զարգացման հարցերի վերլուծության 
համար մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում: Սույն աշխատանքում ներ-
կայացվել է ՀՀ-ի տնտեսական աճի միտումները անկախությունից ի վեր, 
կատարվել է փուլային վերլուծություն և տրվել է յուրաքանչյուր փուլում տնտե-
սության ընդհանուր բնութագիրը, քանակական աճի տեմպերի դինամիկան, 
ինչպես նաև ցույց է տրվել տնտեսական աճի որակական կողմը բացահայ-
տող ՄԱԿ-ի կողմից հաշվարկված համաշխարհային մրցունակության ցուցի-
չի վարկանիշը և նրա բացվածքը ՀՀ տնտեսության համար։  
 Suren LEVONYAN, Anahit MKRTCHYAN 
Problems of economic growth rates in the Republic of Armenia Key words. economic growth, GDP, index, dynamics, stage, crisis, competitiveness 
 One of the long-term goals of any government's economic policy is to stimulate 
economic growth, to maintain a steady and optimal pace. That is why both the 
quantitative growth of the economy and the qualitative (structural) changes are of great 
interest for the analysis of economic development issues.This paper presents the 
economic growth trends of the Republic of Armenia since independence, was made a 
stepwise analysis, general overview of the economy at each stage and  dynamics of 
quantitative growth rates, as well as a UN Global Competitiveness Index rating and its 
openness to identify the qualitative aspect of economic growth for the economy. 
 Сурен ЛЕВОНЯН, Анаит МКРТЧЯН 
Проблемы темпов экономического роста в Республике Армении 
Ключевые слова: экономический рост, ВВП, индекс, динамика, этап, кризис, 
конкурентоспособность 
 Одной из долгосрочных целей экономической политики любого правительства 
является стимулирование экономического роста, поддержание устойчивых и 
оптимальных темпов. По этой причине как количественный рост экономики, так и 
качественные (структурные) изменения представляют большой интерес для 
анализа проблем экономического развития. В данном документе представлены 
тенденции экономического роста Армении с момента обретения независимости, 
Было проведено поэтапный анализ и общий обзор экономики на каждом этапе, 
динамика количественных темпов роста а также представлено рейтинг индекса 
глобальной конкурентоспособности ООН и его открытость для экономики 
Армении, как определения качественного аспекта экономического роста.  
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍՏՎԵՐԱՅԻՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՆՐԱ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

 

Հայկ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ 
ԵՊՀ Մաթ․ և մեխանիկայի ֆակուլտետի մագիստրոս 

Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ  
ԵՊՀ Մաթ․ և մեխանիկայի ֆակուլտետի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. ստվերային տնտեսություն, MIMIC մոդելներ, տնտեսական աճ, 

հարկային քաղաքականություն 

 

Ստվերային տնտեսությունը գնահատելը, չափելը բոլոր ժամանակնե-
րում պետությունների կարևորագույն խնդիրներից մեկն է եղել: Այն իր 
բնույթով դժվար չափելի է, քանի որ այն սուբյեկտները, որոնք գործում են 
տնտեսության չգրանցված կամ ստվերային հատվածում, կցանկանան մնալ 
այնտեղ: Ուստի ստվերային տնտեսության մասին ինֆորմացիայի անհրա-
ժեշտությունը և կարևորությունը ամեն տարի ավելանում է՝ հաշվի առնելով 
քաղաքական և տնտեսական տարբեր իրավիճակներ: Բացի այդ, ընդ-
հանուր տնտեսական ակտիվությունը, ներառյալ տնտեսության ստվերային և 
օրինական հատվածներում ապրանքների և ծառայությունների արտադրու-
թյունը, ունի շատ կարևոր նշանակություն պետության համար տարածության 
և ժամանակի մեջ տնտեսական և քաղաքական որոշումներ կայացնելիս: 
Ստվերային տնտեսության չափը հանդիսանում է առանցքային գործոն գնա-
հատելու համար հարկերի վճարումից խուսափման չափը և, հետևաբար, 
օպտիմալ ձևով հարկային դրույքաչափերը կառավարելու համար: 

Ստվերային տնտեսության ակտիվ միջամտությամբ երկրի տնտեսու-
թյան մեջ ձևավորվում են շղթայական ռեակցիայի պես գործող տարբեր 
երևույթներ, որոնք իրենց բացասական ազդեցությունն են թողնում հիմ-
նականում բնակչության միջին և ցածր կենսամակարդակ ունեցող խավի 
վրա: Հետևաբար որոշակի ստվերային տնտեսություն ունեցող պետության 
կառավարության առաջնահերթ խնդիրներից մեկն է դառնում ստվերային 
հատվածի դեմ պայքարի ռազմավարության ստեղծումը և իրականացումը: 
Սակայն ինչպե՞ս պայքարել մի երևույթի դեմ, որը տեսանելի չէ, որի իրական 
չափերը հայտնի չեն, բայց որի բացասական ազդեցությունը զգացվում է 
ազգաբնակչության կենսամակարդակի վրա: Ստվերային տնտեսության դեմ 
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պայքարը լավագույնս կազմակերպելու համար անհրաժեշտ է հասկանալ նրա 
ազդման ուղղությունները և տեղեկատվություն ունենալ վերջինիս մասշ-
տաբների մասին:1 

Ընդհանուր առմամբ, ստվերային տնտեսությունը իր մեջ ներառում է 
բոլոր տվյալ պահին չգրանցված գործունեությունները, որոնք, եթե գրանց-
վեն, ապա կներառվեն ընդհանուր ՀՆԱ-ի մեջ: Այն տնտեսավարող սուբ-
յեկտները, որոնք գործում են տնտեսության ստվերային հատվածում, «կլա-
նում» են տնտեսության օրինական հատվածի արդյունավետությունը, սա-
կայն նրանք ինքնին ոչ արդյունավետ են և տնտեսության համար նրանց 
ստեղծած արժեքը բավականին փոքր է: Հաշվի առնելով վերոգրյալը կարող 
ենք եզրակացնել, որ երկարաժամկետ տնտեսական աճի և զարգացման վը-
րա ստվերային տնտեսության ազդեցությունը երկակի է՝ այն կարող է ունե-
նալ և՛ բացասական, և՛, որոշակի վերապահումներով, դրական էֆեկտներ:  

Կարևորելով ստվերային տնտեսության ծավալների գնահատումը` բազ-
մաթիվ զարգացած և զարգացող երկրներ ձևավորել են ստվերային տնտե-
սության մասշտաբի գնահատման տարբեր մեթոդներ: Ստվերային տնտեսու-
թյան գնահատման ուղղակի մեթոդները հիմնվում են բնակչության հարցում-
ների, ընտրանքային հետազոտությունների, փորձագիտական գնահատա-
կանների, հարկային հաշվետվությունների աուդիտի վրա:  

Ստվերային տնտեսության գնահատման մոդելները: Անուղղակի 
մեթոդները հետազոտում են ստվերային հատվածը անուղղակի կերպով, այ-
սինքն փորձում են գնահատել ստվերային տնտեսության ծավալները` չափե-
լով վիճակագրական տեղեկատվության վրա վերջինիս թողած հետքերը: 
Անուղղակի մեթոդներն են` 

1. մոնետար մեթոդ, 
2. տնտեսական ցուցանիշի տարբերության վերլուծության մեթոդ, 
3. իրական և հրապարակված աշխատուժի տարբերության մեթոդ, 
4. ֆիզիկական ներդրման մեթոդ, 
5. կառուցվածքային մեթոդ:2 

                                                             
1 Մկրտչյան Ա․Վ․, «Ստվերային տնտեսության գնահատումը տնտեսամաթեմատիկա-կան 
մոդելներով (ՀՀ նյութերով)» ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2015, էջ 3 2 Նույն տեղը, էջ 8 
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Աղյուսակ 1․ Ստվերային տնտեսության դրական1 և բացասական2 
ազդեցությունները տնտեսական աճի և զարգացման վրա 

 

Վերոնշյալ մեթոդներից միջազգային պրակտիկայում ամենալայն տա-
րածում ունեն մոնետար և կառուցվածքային (մասնավորապես՝ MIMIC) մո-
դելները։ Ստորև ավելի մանրամասն կներկայացվեն այդ երկու մեթոդները, 
վերջինիններիս առավելությունները և թերությունները, և հետագա վերլու-
ծությունը կշարունակվի MIMIC մոդելի կիրառությամբ։ Մոնետար մոդելով 
իրականացվող հաշվարկը բավականին արդիական են և տրամաբանական: 

                                                             
1 Schneider, F., 2010. The influence of public institutions on the shadow economy: An empirical 
investigation for OECD countries. Schneider, F. Enste, H., 2000. Shadow economies: size, causes 
and consequences. Tanzi, V., 1999. Uses and abuses of estimates of the underground economy. 
Biswas, A., Farzanegan, M.R., Thum, M., 2012. Pollution, shadow economy and corruption: 
Theory and evidence.  2 Schneider, F., 2010. The influence of public institutions on the shadow economy: An empirical 
investigation for OECD countries. Adam, M. C., Ginsburgh, V., 1985. The effects of irregular 
markets on macroeconomic policy: some estimates for Belgium 
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Սակայն վերջինս ունի որոշակի թերություններ և արժանացել է քնադատու-
թյունների՝ 

 Ստվերային տնտեսությունում ոչ բոլոր գործարքներն են, որ 
իրականացվում են կանխիկով:  

 Ստվերի գնահատման միագործոն   վերլուծությունը, որի արդյունքում 
չեն դիտարկվում այլ ստվերային տնտեսություն առաջացնող կամ դրան 
նպաստող այլ գործոններ: 

 Շատ հետազոտություններում ենթադրվում է, որ փողի արագությունը 
երկու տնտեսությունների համար նույնն է: Սակայն օրինական 
տնտեսությունում գոյություն ունի փողի արագության հետ կապված մեծ 
անորոշություն, իսկ ստվերային տնտեսությունում վերջինիս հաշվարկը էլ 
ավելի բարդ է: 

 Ստվերային և օրինական տնտեսություններում փողի 
արագությունները իրար հավասար են, եթե եկամտի էլաստիկությունը 1 է: 

  Մոդելի ամենամեծ խնդիրը, սակայն, կայանում է նրանում, որ 
ենթադրում է բազային տարի որտեղ չի եղել ստվերային տնտեսություն: 

MIMIC (Multiple Indicators Multiple Causes) մեթոդ: SEM/ MIMIC մո-
դելները ստվերային տնտեսության գնահատման տեսանկյունից ունեն բազ-
մաթիվ առավելություններ: Այս մոտեցումը ավելի ընդարձակ է, քան այլ մո-
դելներ, քանի որ այն հաշվի է առնում բազում պատճառներ և ինդիկա-
տորներ: Միաժամանակ այն համարվում է բավականին ճկուն մոդել, քանի 
որ թույլ է տալիս փոփոխել պատճառային և ինդիկատոր փոփոխականները՝ 
կախված ստվերային տնտեսության կառուցվածքից, և փոփոխել տվյալների 
ժամանակագրական շարքերը: Բացի այդ այս մոդելների գնահատումը իրա-
կանացվում է մաքսիմալ ճշմարտանմանության մեթոդով, որը համարվում է 
«ամենաօպտիմալ» տարբերակը մեծ տվյալների դեպքում1: Չնայած իր ա-
ռավելութոյւններին, այս մոդելը ունի նաև որոշակի թերություններ: Երեք ա-
մենակարևոր թերությունները կապված են մոդելի կիրառելիության, ընտ-
րանքի և գնահատականների ճշմարտալիության հետ: 

                                                             
1 Giles, D.E.A. and L.M. Tedds (2002), Taxes and the Canadian underground economy 
Giles, D.E.A., Tedds, L.M. and W. Gugsa (2002), The Canadian underground and measured 
economies 
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  Մոդելում ամենաշատ քննադատվող ասպեկտը վերաբերվում է լա-
տենտ փոփոխականին: Հարցը կայանում է նրանում, թե արդյո՞ք այս ըն-
տըրված փոփոխականը հանդիսանում է հենց այն միակը, որը կարող է 
հանդիսանալ ստվերային տնտեսություն: Օրինակ հետազոտողի համար 
դժվար է որոշել՝ արդյոք այնպիսի արգելված գործունեություններ, ինչպիսին է 
թմրանյութերի վաճառքը, ամբողջությամբ հանված է մոդելի ուսումնա-
սիրությունից: Սա կարևոր քննադատություն է, որը մինչը այս չի հաջողվել 
ամբողջությամբ լուծել1: 

  Մոդելի հաջորդ կարևոր խնդիրը վերաբերում է լատենտ փոփոոխա-
կանի մեկանաբանությանը․ արդյո՞ք մոդելում ներառված լատենտ փոփո-
խականը հանդիսանում է հենց ստվերային տնտեսությունը, այլ ոչ թե այլ 
չդիտարկվող փոփոխական:  

  Քանի որ լատենտ փոփոխականը և նրա չափման միավորը դիտար-
կելի չեն, SEM-ը տալիս է միայն մի խումբ գնահատված գործակիցներ, որոն-
ցից կարելի է հաշվարկել ինդեքս, որ ցույց կտա չդիտարկվող փոփոխա-
կանի դինամիկան2: 

Հաշվի առնելով վերոգրյալները և համեմատելով մոնետար և MIMIC 
մոդելների առավելությունները և թերությունները՝ աշխատանքում Հայաս-
տանի ստվերային տնտեսության գնահատման համար օգտագործվել է 
MIMIC մոդելը: 

Ստվերային տնտեսության գնահատումը MIMIC մոդելով: ՀՀ-ում 
ստվերային տնտեսության մոդելի կառուցման և գնահատման գործընթացը 
իրականացվել է փուլային տրամաբանությամբ: Առաջին փուլում իրակա-
նացվել է մոդելի սպեցիֆիկացիա: Ուսումնասիրվել են նախկինում կատար-
ված գիտական աշխատանքները և առանձնացվել են այն հիմնական գոր-
ծոնները, որոնք կարող են նպաստել ստվերային տնտեսության առաջաց-
մանը, միաժամանակ դիտարկվել է նաև ՀՀ հարկային օրենսդրության տե-
սանկյունից խնդիրներ առաջացնող փոփոխականներ, որոնք կարող են խը-
թանել կամ լավ «ապաստան» լինեն տնտեսության ստվերային հատվածում 

                                                             
1 Helberger, C. and H. Knepel (1988), How big is the shadow economy? A re-analysis of the 
unobserved-variable approach of B.S. Frey and H.Weck-Hannemann Dell’Anno R. (2007), The 
Shadow Economy in Portugal: An Analysis with the MIMIC Approach 2 Breusch, T. (2005b), Estimating the underground economy using MIMIC models 
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գործելու համար: Մոդելում ներգրավված ռեգրեսորները վերցված են եռամ-
սյակային տվյալներով: Դիտարկելի գործոնները (պատճառները) հետևյլան 
են՝ հարկային բեռ, գնաճ, գործազրկության մակարդակ, միջին աշխատա-
վարձի փոփոխություն, ձեռնարկատիրություններին տրված վարկեր, փողի 
ներհոսք և արտահոսք, ինքնազբաղվածներ, շրջանառության հարկով 
հարկման ռեժիմում գտնվող տնտեսավարող սուբյեկտների տեսակրար կշի-
ռը ակտիվ հարկ վճարողների մեջ:  

Հարկային բեռ: Այս գործոնը միշտ ներառվում է վերլուծության ժամա-
նակ և համարվում է որպես ստվերային տնտեսություն առաջացնող առանց-
քային գործոն: 

Գնաճ: Գների մակարդակի շարունակական աճը և, միևնույն ժամա-
նակ, աշխատավարձների ոչ համահունչ աճը կարող է հանգեցնել ստվերա-
յին տնտեսության առաջացմանը և մեծացմանը:  

Գործազրկության մակարդակ: Գործազրկության և ստվերային տնտե-
սության հարաբերությունները քննարկելիս անհրաժեշտ է դիտարկել երկու 
դեպք, և տեսությունը չի տալիս այն հարցի պատասխանը, թե այս գործոնի 
նշանը դրական է, թե բացասական, և յուրաքանչյուր երկրի համար այն 
լուծվում է վերլուծության միջոցով:1 

Միջին աշխատավարձի փոփոխություն: ՀՀ-ում միջին աշախատավար-
ձը և այդ աշխատավարձից գանձվող եկամտային հարկ և սոցիալական վը-
ճարները բավականին անհամահունչ են, ուստի նման փոփոխականի փո-
փոխության ցածր աստիճանը կարող է հանգեցնել մարդկանց գործել տըն-
տեսության ստվերային հատվածում: 

Ձեռնարկատիրություններին տրված վարկեր: Դրանք ենթադրում Են, որ 
տնտեսությունում պետք է գրանցվի որոշակի աճ ի հաշիվ վերջիններիս 
տրված վարկերի, որոնք պետք է ուղվեն տնտեսության մեջ: Սակայն անհա-
մապատասխան աճ կարող է ցուցիչ հանդիսանալ, որ առկա է ստվերային 
տնտեսություն: 

Փողի ներհոսք և արտահոսք: Այս գործոննները ևս կարող են շատ 
բարձր կոռելացիա ունենալ ստվերային տնտեսության հետ: Փողի ներհոսքը 
տնտեսություն տնտեսավարող սուբյեկտների և առանձին աշխատակիցների 

                                                             
1 Մկրտչյան Ա․Վ․, «Ստվերային տնտեսության գնահատումը տնտեսամաթեմատի-կական 
մոդելներով (ՀՀ նյութերով)» ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2015, էջ 10 
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համար կարող է խթան հանդիսանալ մնալ ստվերային տնտեսության հատ-
վածում: Փողի արտահոսքի պահանջը կարող է տնտեսավարողների ստիպել 
գործել տնտեսության ստվերային հատվածում: 

Շրջանառության հարկով հարկման ռեժիմում գտնվող տնտեսավարող     
սուբյեկտներ: Այս փոփոխականի ընտրության համար հիմք է հանդիսացել 
հարկային օրենսդրության «բացը», քանի որ նման ռեժիմում գործող տըն-
տեսվարող սուբյեկտները չունեն ոչ մի պարտավորություն փաստաթղթավո-
րելու ներկայացնելու իրենց ծախսերը և եկամուտները: Ուստի այս ռեժիմում 
սուբյեկտների ավելացումը ուղղակի կերպով կապվում է ստվերային տնտե-
սության ավելացման հետ: Որպես մոդելում ներառվող փոփոխական վերց-
վել են այս ռեժում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների տեսակարար կշիռը 
գրանցված և գործող «ակտիվ» հարկ վճարողների մեջ: 

Որպես MIMIC մոդելի ինդիկատորներ վերցվել են՝ 
Կանխիկ փող: Ստվերային հատվածում գործող սուբյեկտները դրամա-

կան գործարքները հիմնականում կատարում են կանխիկ փողով, քանի որ 
կանխիկ փողի շրջանառությունը դժվար է վերահսկվում: Հետևաբար կան-
խիկ դրամի նկատմամբ պահանջարկի և շրջանառության մեջ կանխիկ դը-
րամի աճը կարող է ենթադրել տնտեսության ստվերային հատվածի աճ: 

ՀՆԱ: Տնտեսության ստվերային հատվածի աճը նշանակում է, որ ներ-
դրված ռեսուրսները, հատկապես աշխատուժը դուրս է հոսում պաշտոնա-
կան տնտեսությունից, գոնե մասամբ և այս տարաբաժանումը բացասական 
ազդեցություն կունենա տնտեսական աճի վրա: Որպես այս դասի ցուցանիշ 
մոդելներում դիտարկվում է ՀՆԱ-ն:1 

Հարկային եկամուտներ: Ստվերային տնտեսության առկայությունը և 
առավել ևս ավելացումը միանշանակ և բավականին մեծ ծավալով ազդում է 
հարկային եկամուտների վրա, քանի որ դժվարացնում է հարկերի հայտնա-
բերման և հավաքագրման գործընթացը՝ հանագեցնելով հարկային եկա-
մուտների նվազման, միաժամանկ հանգեցնելով ծախսերի ավելացմանը: 
Միևնույն ժամանակ, այն կարող է ունենալ հակառակ ազդեցություն, քանի որ 
ստվերի առակայությունը և պետական եկամուտների ավելացման անհրա-
ժեշտությունը հանգեցնում են հարկային դրույքաչափերի բարձացմանը: 

                                                             1 Նույն տեղը, էջ 11 
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Հաջորդ փուլում իրականացվել է տվյալների նախապատրաստում: ՀՀ 
ստվերային տնտեսության մոդելավորման համար դիտարկվող ժամանակա-
հատված է ընտրվել 2000թ. առաջին եռամսյակից 2018թ. չորրորդ եռամ-
սայկն ընդգրկող ժամանակահատվածը: Դիտարկումների թիվը 76-ն է (բա-
ցառությամբ ինքնազբաղվածների և շրջանառության հարկին վերագրվող 
փոփոխականների, քանի որ վերջիններիս տվյալները, պայմանավորված օ-
րենսդրության կիռարմամբ, սկսվում է 2014թ. առաջին եռամսյակից և 2013թ.. 
առաջին եռամսյակից), սակային փոփոխականների ստացիոնարացումից 
հետո այն կազմում է 72, իսկ ուսումնասիրվող ռեգրեսորները՝ 11: Մոդելի 
գնահատման համար իրականացվել է շարքերի ստացիոնարացում (քանի որ 
վերջիններս հանդիսանում են I(1) պրոցեսներ)՝ հետևյալ նշանակումներով՝ 

DTB - Հարկային բեռի փոփոխություն 
DCPI – գնաճի փոփոխություն 
DUNEMPLOY – գործազրկության մակարդակի փոփոխություն 
DLA_WAGE – միջին աշխատավարձի փոփոխություն 
DLLOAN –ձեռնարկատիրություններին տրված վարկերի փոփոխություն 
DLM_IN - փողի ներհոսք 
DLM_OUT- փողի արտահոսք 
DTURN – շրջհարկ վճարողների կշռի փոփոխություն 
DLTAX – Հարկային եկամուտների փոփոխություն 
DLM1 - կանխիկ փողի ծավալների փոփոխություն 
DLGDP – տնտեսական աճ 
DARG – գյուղատնտեսության ՀՆԱ-ի նկատմամբ կշռի փոփոխություն 

Վերջին փուլում իրականացվել է մոդելի գնահատումը: Դիտարկենք հե-
տևյալ սկզբնական 9 – 1 – 3 մոդելը, որը նշամնակում է, որ մոդելում առկա է 
9 պատճառային, 1 լատենտ և 3 ինդիկատոր փոփոխականներ: Կառուցված-
քային և չափման հավասարումները ունեն հետևյալ տեսքը՝ 

=  + + + _ +
+ _ + _ + + +  

= + +  
= + +  

1 = + +  

Գնահատված մոդելի արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 2-ում։ 
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Աղյուսակ 2․ MIMIC 1 մոդելի գնահատված արդյունքները 

 

Ստվերային տնտեսության գլխավոր պատճառ է հանդիսացել փողի 
ներհոսքը՝ այսինքն վերջինիս  փոփոխությունը 1% աճը հանգեցնում է ստվե-
րային տնտեսության 0.18% աճի, իսկ փողի արտահոսքի փոփոխության 1% 
աճը հանգեցնում է ստվերային տնտեսության 0.12% աճի: Գործազրկություն 
ռեգրեսորի բացասական նշանը (-0.011) ենթադրում է, որ երկրում գործա-
զրկության մակարդակի նվազումը հանգեցնում է ստվերային հատվածի ընդ-
լայնման: Ստվերային տնտեսության վրա ամենափոքր ազդեցությունը ու-
նեցել է ինֆլացիան, որի փոփոխության 1% աճը հանգեցնում է ստվերային 
տնտեսության 0.004% աճի 

Դիտարկվող մոդելում որպես լատենտ փոփոխականի մասշտաբ հան-
դիսացել է DLTAX ռեգրեսորի գործակիցը, որին մոդելը գնահատելուց վերա-
գրվել է 1 արժեք: Նման վերագրումը կարող է շատ դեպքերում սխալ ընդուն-
վել, սակայն հաշվի առնելով, որ տնտեսական աճին զուգընթաց ավելանում 
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են նաև պլանավորվող հարկային եկամուտների մակարդակը՝ ի հաշիվ 
հարկային դրույքաչափերի բարձացմանը և հարկամն բազաների ընդլայն-
մանը, ապա այն կարող է շատ տրամաբանական լինել (իսկ ինչ վերաբեր-
վում է հարկային եկամուտների թերհավաքագրմանը, ապա դա պայմանա-
վորված է հարկային վարչարարությամբ): 

Ստվերային տնտեսությունը տնտեսական աճի վրա ազդում է դրակա-
նորեն՝ արդյունքում ստվերային տնտեսության փոփոխության 1% աճը հան-
գեցնում է տնտեսական աճի 0.54% աճի: Նման դրական կախվածությունը 
կարող է մեկնաբանվել հետևյալ կերպ՝ ստվերային տնտեսությունում գոյա-
ցող միջոցները վաղ թե ուշ ուղղվում են դեպի օրիանական տնտեսություն՝ 
սպառման կամ ներդրումների հաշվին: Տնտեսական աճը ի հաշիվ պետա-
կան սպառման տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ պետական եկամուտների 
ավելացումը լինում է ոչ ի հաշիվ հարկային եկամուտների ավելացման 
(Համաձայն Քեյնսի մուլտիպլիկատորի): Քանի որ մոդելում հարկային եկա-
մուտներին վերագրվել է դրական ազդեցություն, ստացվում է, որ նման պա-
րագայում, բավականին տրամաբանական է տնտեսական աճի որոշակի մաս 
ապահովել ի հաշիվ ստվերային տնտեսությունում գոյացված միջոցների: 
Ստվերային տնտեսութայն ազդեցութոյւնը կանխիկ փողի վրա նույնպես 
դրանական է, ինչը նշանակում է , որ  ստվերային տնտեսության փոփոխու-
թյան 1% աճը հանգեցնում է  կանխիկ փողի փոփոխության 1.4% աճի: Վերը 
գնահատված մոդելը ներառում է դիտարկելի պատճառային փոփոխական-
ներ, որոնցով հաշվարկվում և գնահատվում է ստվերային տնտեսությունը:  

Իրականացված աշխատանքում առաջարկում ենք ստվերային տնտե-
սության գնահատումը իրականացնել MIMIC մոդելի այլ տարբերակով ևս՝ 
օգտագործելով գործոնային վերլուծությունները (Factor analysis): Մոդելում 
ներառված փոփոխականների միջև կարող է գոյություն ունենալ ոչ տեսա-
նելի լատենտ կախվածություններ, որոնք բնութագրում են պատճառային 
փոփոխականների տատանողականությունը և գեներացվում են՝ հաշվի առ-
նելով վերջիններիս վարիացիան և կոռելացիան: Ուստի, հաշվի առնելով 
պատճառային փոփոխականների միջև առկա նման կախվածությունը, կա-
րող ենք գնահատել MIMIC մոդելը՝ օգտագործելով ստացված հիմնական 
բաղադրիչները, որպես պատճառային փոփոխականներ: Նախքան մոդելը 
գնահատելը հարկավոր է գտնել անհրաժեշտ հիմնական բաղադրիչները 
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(Principal components), որոնք առավելագույնս կբացատրեն պատճառային 
փոփոխականների տատանողականությունը: 

Նկար 1․ Հիմնական բաղադրիչների՝ ընտրված պատճառային 
փոփոխականների տատանողականության աստիճանը 
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Արդյունքում մոդելի գնահատման համար վերցրել ենք 6 հիմնական 
բաղադրիչներ, որոնք բացատրում են մեր պատճառային փոփոխականների 
տատանողականության 95%-ը: Արդյունքում կրկին գնահատվել է MIMIC մո-
դելը, սակայն նոր պատճառային փոփոխականներով: Արդյունքները ներկա-
յացված են Աղյուսակ 3-ում: Գնահատված 4-1-3 (դիտարկելի փոփոխա-
կաններով) և 2-1-3 (հիմնական բաղադրիչներով) մոդելների միջոցով ստաց-
վում է ստվերային տնտեսության հարաբերական մեծությունը, որը անհրա-
ժեշտ է փոխարկել իրական ցուցանիշի: Արդյունքում յուրաքանչյուր մոդելի 
համար ստացվում է ստվերային տնտեսության չափի փոփոխությունները: 
Քանի որ կառուցվածքային և չափման մոդելները ամփափվում են մեկ ընդ-
հանրական MIMIC մոդելով առավել նպատակահարմար ենք գտել յուրա-
քանչյուր գնահատված MIMIC մոդելի համար վերցնել ֆակտորային և գծա-
յին մոդելների համակցված արդյունքները: Ստվերային տնտեսության գնա-
հատումը հաշվարկվել է 2013թ., բազիսային տարի է համարվել 2012թ.1, երբ 
ԱՎԾ-ն հրապարակել էր ստվերային տնտեսության 22.7% մակարդակը:  

                                                             
1 Բազային տարի վերցվել է 2012թ-ը, քանի որ ենթադրվում է, որ այդ տարվա ԱՎԾ-ի կողմից 
հրապարակված ստվերային տնտեսության չափը առավել արժանահավատ է՝ հաշվի 
առնելով, որ 2013թ-ից և 2014թ-ից ուժի մեջ են մտել շրջանառության հարկի և ընտանեկան 
ձեռնարկատիրությունների մասին օրենքները: 
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Աղյուսակ 3․ MIMIC 2 մոդելի գնահատված արդյունքները 

 

Նկար 2․ MIMIC մոդելների օգնությամբ գնահատված ստվերային 
տնտեսության տատանման դինամիկան 

MIMIC մոդել 1. 
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Ստվերային տնտեսության 2013թ-ից մինչև 2018թ. գնահատման ար-
դյունքները ներակայացված են Աղյուսակ 4-ում: 
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Աղյուսակ 4․  2013թ-ից մինչև 2018թ  ստվերային տնտեսության 
գնահատված արժեքները MIMIC 1 և MIMIC 2 մոդելների համար 

 

Այսպիսով ստացանք, որ ստվերային տնտեսության գնահատման հա-
մար լավագույն վիճակագրական մոդել համարվում է MIMIC-ը: Այս մոդելվ ՀՀ 
տնտեսության համար գնահատականներով ստցավել է, որ ստվերային 
տնտեսությունը դրականորեն է ազդում տնտեսական աճի, հարկային եկա-
մուտների և կանխիկ փոխի վրա: Ստացում է, որ ՀՀ տնտեսության համար 
ճիշտ է Շնայդերի, Ադամի և Գինսբուրգի առջարկած տեսակետները՝ ըստ 
որոնց ստվերային տնտեսությունը կարող է ունենալ ոչ միայն բացասական, 
այլ նաև դրական ազդեցություններ:  

Ստվերային տնտեսության գնահատման համար օգտագործելով երկու 
մոդելներ և իրականացնելով ստվերային տնտեսության մակարդակի որո-
շում բազային տարվա հիման վրա՝ ստացվել է 2013թ-ից մինչը 2018թ-ը 
ստվերի մակարդակի գնահատական: Արդյունքում՝ համաձային առաջին 
գնահատված մոդելի 2018թ-ի ստվերային տնտեսության մակարդակը նվա-
զել է՝ դառնալով 22.9%: Ստացված նման արդյունքը բավականին իրատե-
սական է՝ հաշվի առնելով ՀՀ տեղի ունեցած վերջին ներքաղաքական փո-
փոխությունները:  

 
 
 
 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

277 
 

Հայկ ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ, Արա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետությունում ստվերային տնտեսության 
գնահատումև և նրա կարգավորման հիմնախնդիրները 
Բանալի բառեր. ստվերային տնտեսություն, MIMIC մոդելներ, տնտեսական աճ, 
հարկային քաղաքականություն 
 

Ստվերային տնտեսության առկայությունը աշխարհում բոլոր ժամանակների 
ամենասուր խնդիրներից մեկն է: Ստվերային եկամուտները, ստացված շա-
հույթների տեղաշարժը, հարկային մարմիններից թաքցված ֆինանսական 
հոսքերը հանգեցնում են հարկային բազայի նեղացմանը և որպես հետե-
վանք հանգեցնում են օրինապահ հարկատուների համար հարկային բեռի 
ավելացմանը: Հարկային բեռով պայմանավորված անհավասարությունները 
հանգեցնում են օրինապահ տնտեսավարողների համար մրցակցության նը-
վազմանը, որն էլ իր հերթին դրդում է տնտեսավարողներին գնալ դեպի 
տնտեսության ստվերային հատված: 
 Айк ДАНИЕЛЯН, Ара АВЕТИСЯН 
Оценка теневой экономики и проблемы регулирования в РА 
Ключевые слова:  теневая экономика, модели MIMIC, экономический рост, налоги 
 Во всем мире существование теневой экономики всегда являлось одной из наи-
более острых проблем. Теневые доходы, перемещение прибыли, скрытые от 
налоговых органов финансовые потоки приводят к сужению налоговой базы и в 
результате повышают налоговое бремя для  законопослушных налогоплатель-
щиков. Неравенство, вызванное налоговым бременем, ведет к ослаблению  кон-
куренции для законопослушных хозяйствующих субъектов, что, в свою очередь, 
подталкивает  хозяйствующих субъектов к теневой экономике. В результате про-
веденного исследования на основе данных объема теневой экономики на 2012 
базисный  год, опубликованных статистической службой,  была построена схема 
теневой экономики на  2013 -  2018 гг.  
 Hayk DANIELYAN, Ara AVETISYAN 
Estimation of the shadow economy and the regulatory issues in RA Key words: the shadow economy, the MIMIC models, the economic growth, the tax policy 
 Throughout the world, the existence of the shadow economy has always been one of the 
most acute problems. Shadow income, profit transfer, financial flows hidden from tax 
authorities lead to a narrowing of the tax base and, as a result, increase the tax burden 
for law-abiding taxpayers. Inequality caused by the tax burden leads to the weakening of 
competition for law-abiding business entities, which, in its turn, pushes business entities 
to the shadow economy. A scheme of the shadow economy for 2013 - 2018 has been 
built as a result of the conducted study, based on the data of the volume of the shadow 
economy for the 2012 base year published by the statistical service.  
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 ВОПРОСЫ СТАНДАРТОВ КАЧЕСТВА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ 
 Роберт ШАТВОРЯН Студент Российско-Армянского Университета 

 Ключевые слова. качество, товар, фармацевтическая индустрия, стандарты, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ).  

Важнейшим критерием развития и существования общества и государства 
выступает принцип сохранения здоровья граждан. В рамках этого принципа вну-
шающую роль играет фармацевтическая индустрия и аптечный бизнес, в част-
ности. Кроме обеспечения здоровья населения, фармацевтическая индустрия 
обуславливает экономическую мощь государства, а также безопасность страны. 
Главной задачей фармацевтической индустрии является обеспечение населения 
качественными и доступными лекарственными средствами.  

Для того, чтобы предприятие достигло успеха на рынке, оно должно произ-
водить качественные товары и услуги, направленные на удовлетворение потреб-
ностей потребителей. Чтобы изделие полностью соответствовало своему назна-
чению, оно должно обладать определенными свойствами. Совокупность этих 
свойств, определяющих степень пригодности изделия или использования его по 
назначению, характеризует его качество.1 В мировой литературе и практике су-
ществуют различные определения качества: 

  Качество – это совокупность свойств продукции, обуславливающих ее 
пригодность в соответствии с назначением удовлетворять определенные потреб-
ности общества.2 

  Качество – это совокупность потребительских свойств товара, обуслов-
ливающих его пригодность удовлетворять текущие и перспективные потреб-ности 
в соответствии с его назначением.3 

Понятие качества включает в себя как способность удовлетворять потреб-
ности общества, так и особые требования к товарам. Требования в основном за-
даются либо государственными органами, на территории которых осущест-
вляется изготовление, дистрибуция или розничная продажа лекарственных 
средств, либо международными организациями, такими как Всемирная организа-
ция здравоохранения (далее-ВОЗ), The Pharmaceutical Inspection Co-operation 

                                                             
1 Кабатов Ю.Ф., Крендаль П.Е. Медицинское и фармацевтическое товароведение. С 2. 2 И. А. Наркевич, Н. Л. Костенко, Т.Н. Пучинина.- М.: ГЭОТАР-МЕД, 2013. 368 с. С. 49.  
Медицинское и фармацевтическое товароведение: Учебник / С.З. Умаров,  3 Е. Ю. Райкова. М.: Издательско-торговая корпорация “Дашков и К°”, 2012. 412 с. С. 93  
Теоретические основы товароведения и экспертизы: Учебник для бакалавров  
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Scheme (далее-PIC/S). Необходимо отметить, что требования и потребности тесно 
связаны между собой и перетекают из одного в другое. 

Требования к товарам — это особые свойства, которыми должен обладать 
товар для использования по назначению и которые в основном определяет упол-
номоченный государственный орган. 

Обобщив все выше сказанное, становится ясно, что качество товаров яв-
ляется основным решающим фактором для укрепления позиций товара на фар-
мацевтическом рынке. 

Обеспечение качества фармацевтических препаратов с самого начала вхо-
дило в сферу компетенции ВОЗ. Статья 2 Устава ВОЗ предусматривает установ-
ление глобальных стандартов, что является одной из функций ВОЗ, которая 
должна "разрабатывать, устанавливать и пропагандировать международные стан-
дарты качества пищевых, биологических, фармацевтических и подобных про-
дуктов"1. Именно для облегчения контроля качества был внедрен термин GxP, 
который означает надлежащую практику, охватывающую все сферы жизненного 
цикла лекарственного средства. GxP легче всего достигается при наличии полной 
видимости всех данных конкретной бизнес-деятельности:  

 Как можно убедиться, что оборудование, используемое в деятельности 
компании, было должным образом откалибровано? 

 Как можно отслеживать все процессы от начала до конца, с наличием кон-
тролируемых документов? 

 Как можно убедиться в компетентности и профессионализме персонала? 
 И самое главное, как можно доказать все вышеперечисленные пункты 

аудитору? 
Компания, принявшая стандарт GxP, должна быть в состоянии ответить на 

все эти вопросы, предъявляя также надежные данные. Термин GxP охватывает 
широкий спектр видов деятельности, связанных с соблюдением нормативных 
требований, таких как Надлежащая Лабораторная Практика (GLP), Надлежащая 
Производственная Практика (GMP), Надлежащая Практика по Дистрибуции 
(GDP) и другие, каждая из которых имеет специфические для продукта и ком-
пании требования. 

Целью надлежащей производственной практики (GMP) является обеспече-
ние согласованного производства продукции в соответствии с надлежащими 

                                                             
1 Basic Documents, Forty-fifth edition, Supplement, October 2006- CONSTITUTION OF THE 
WORLD HEALTH ORGANISATION 
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стандартами качества. Стандарт GMP охватывает все этапы производства и 
детально описывает все требования1: 

1. Человеческие ресурсы: 
 Требования к образованию и квалификации работников производства 
 Соблюдение санитарно-гигиенических норм при производстве 

(использование специальной одежды и обуви) 
 Обязательное регулярное прохождение обучающих программ для 

сотрудников производства 
2. Оборудование: 
 Любое оборудование, которое используется в производстве, должно быть 

соответствующим образом калибровано и квалифицировано, для обеспечения 
стабильного функционирования. 

3. Производственная зона 
 Окружающая среда производственной зоны не должна оказывать 

неблагоприятное влияние (загрязнение) на производимую продукцию  
 Доступ в производственную зону имеют только уполномоченные лица 
4. Документация 
 Документация должна вестись постоянно 
 Документация должна храниться в безопасном месте 
5. Материалы 
 Все материалы, используемые в производстве, должны соответствовать 

своим спецификациям и иметь свое обозначение (все работы с материалами также 
документируются). 

Целью надлежащей практики по дистрибуции лекарственных средств (GDP) 
является обеспечение того, чтобы процесс дистрибуции не оказывал негативного 
влияния на препарат. В процессе дистрибуции лекарственных препаратов в 
розничные аптеки или пациентам свойства лекарственных препаратов должны 
оставаться неизменными. Стандарт GDP охватывает все этапы хранения и 
транспортировки лекарственных средств.  

Основные положения GDP2: 
  Зона приема товаров и зона хранения должны быть защищены от внешних 

условий (погодных явлений) 
  Зона хранения должна иметь достаточную вместительность для 

свободного размещения товаров, а также для беспрепятственного доступа 
сотрудников для работы с продукцией. 

                                                             
1 Annex 2- WHO good manufacturing practices for pharmaceutical products: main principles 2 Working document QAS/04.068/Rev.2 WORLD HEALTH ORGANIZATION GOOD 
DISTRIBUTION PRACTICES (GDP) FOR PHARMACEUTICAL PRODUCTS 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

281 
 

  Условия хранения не должны оказывать негативное влияние на продукцию  
  Доступ в зону хранения должны иметь только уполномоченные лица 
  Зона хранения должна быть оборудована всеми техническими 

устройствами для обеспечения условий хранения лекарств, обозначенных на 
упаковке (температура, влажность)  

  Должны иметься в наличии все датчики, показывающие температуру и 
влажность (особенно для препаратов с особыми требованиями- холодильная цепь) 

  Все оборудование, используемое при хранении и транспортировке 
лекарственных средств, должно быть сертифицировано и откалибровано 

  Регулярно должны проводится операции по борьбе с вредителями 
  Должна вестись и храниться в безопасном месте вся документация, 

связанная с каждым этапом дистрибуции 
Стандарт надлежащей аптечной практики (GPP) разработан с целью обес-

печения надлежащего качества фармацевтических услуг, оказываемых фармацев-
тическими работниками населению, устанавливает требования к надлежащей ап-
течной практике и организации системы управления качеством1. На данный 
момент времени фармацевтическая компания, не принявшая стандарты GxP, не 
имеет возможности работать с зарубежными фармацевтическими компаниями и 
медицинскими организациями, так как это ключевой фактор доверия к компании, 
а значит не имеет никаких перспектив развития в данной сфере бизнеса. С 2016 
года, согласно новому “Закону о лекарствах РА”2, страна приняла международ-
ные стандарты GxP и обязалась контролировать деятельность фармацевтических 
предприятий согласно всем требованиям ВОЗ. На данный момент в РА интен-
сивно интегрируются все стандарты ВОЗ, и скоро все фармацевтические пред-
приятия, включая предприятия по производству лекарственных средств и ле-
карственного сырья, по оптовой продаже лекарств, аптечные организации обяза-
ны будут соблюдать пункты всех стандартов GxP, и выполнение требований бу-
дет играть ключевую роль в получении фармацевтической лицензии. 

Барьеры на пути интегрирования стандартов GxP в Республике Армения. 
“Закон о лекарствах ” Республики Армения был принят в 2016 году, и основная 
его часть соблюдается всеми инстанциями сферы. Однако возникают трудности 
при внедрении международных стандартов GxP, и в настоящее время стандарты 
осуществляются не полностью. Необходимо разобраться в причинах и выявить 
основные трудности на пути интегрирования стандартов GxP. 

1. Резкий переход оптовой деятельности на GDP стандарт. 
                                                             
1 WHO/PHARM/DAP/96.1- GOOD PHARMACY PRACTICE (GPP) IN COMMUNITY AND 
HOSPITAL PHARMACY SETTINGS 2 ՀՀ օրենքը “Դեղերի մասին” 17.05.2016 թվ. 
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До принятия “Закона о лекарствах” РА оптовая фармацевтическая деятель-
ность могла осуществляться без наличия лицензии. Предполагается, что многие 
оптовые предприятия не были готовы к внедрению столь жестких стандартов. 

2. Слабая просветительская деятельность государственных органов. 
Должным образом не проводились просветительские мероприятия для 

фармацевтических организаций в сфере подготовки к выполнению стандартов. 
3. Слабые кадры. 
В фармацевтической области Республики Армения не была развита сфера 

контроля качества, следовательно, существует нехватка  профессиональных и 
квалифицированных специалистов по контролю качества и по менеджменту кон-
троля качества. 

4. Большие финансовые затраты. 
Внедрение стандартов GxP связано с большими финансовыми затратами, 

поскольку многим компаниям требуется переоборудование, ремонт или же пол-
ная реконструкция и усовершенствование условий производства, хранения, пере-
возки лекарственных средств. 

Предлагаемые решения проблем. 
Учитывая существующие проблемы, а также замечания крупных компаний-

партнеров в процессе сотрудничества, таких как  “F. Hoffmann-La Roche AG”, 
“Berlin-Chemie AG”, и имеющийся у них богатый опыт работы в сфере 

стандартизации и контроля качества, предлагаются возможные варианты реше-ния 
некоторых проблем. 

1. Проводить регулярные тренинги просветительского характера с руково-
дителями и работниками фармацевтических компаний. 

2. Создать обучающие программы для переквалификации фармацевтов в 
специалистов по контролю качества в фармацевтической отрасли или направить 
перспективных специалистов на переквалификацию на уже существующие 
иностранные обучающие программы. 

3. Частично субсидировать финансовые затраты либо предоставить 
государственные кредиты на осуществление всех усовершенствований. 

По окончании всех интеграционных мероприятий Республика Армения 
получит максимально эффективную систему регулирования и контроля качества 
фармацевтической индустрии. Принятие и реализация всех стандартов облегчит 
сотрудничество с международными фармацевтическими компаниями, откроет 
новые возможности экспорта продукции, увеличит доверие к продукции, произ-
водимой в Армении у потребителей, и сведет к минимуму все коррупционные 
риски в данной сфере.  Принятие международных стандартов GxP является пер-
вым важным шагом на пути к преобразованию фармацевтической отрасли и сис-
темы здравоохранения в целом.  
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Роберт ШАТВОРЯН 
Вопросы стандартов качества в фармацевтической отрасли Ключевые слова. качество, товар, фармацевтическая индустрия, стандарты, Всемирная 
организация здравоохранения (ВОЗ). 
 Деятельность любой фармацевтической организации имеет ключевое влияние на 
здоровье и благополучие населения. Именно благодаря этой специфике фарма-
цевтической индустрии, важнейшим критерием существования компании яв-
ляется обеспечение населения качественными лекарственными средствами. В 
статье читателю представлены краткие определения качества товаров, а также 
всемирные стандарты качества ВОЗ. Некоторые наиболее важные стандарты бы-
ли в какой-то степени раскрыты читателю. Заключительная часть статьи посвя-
щена принятию международных стандартов качества GxP РА. 
 
Ռոբերտ Շատվորյան 
Դեղագործական արդյունաբերության որակի չափորոշիչների խնդիրները 
Բանալի բառեր. որակ, ապրանք, դեղագործական արդյունաբերություն, 
չափանիշներ, Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպություն (ԱՀԿ) 
 

Ցանկացած դեղագործական կազմակերպության գործունեությունը առանց-
քային ազդեցություն ունի բնակչության առողջության և բարեկեցության վը-
րա: Դեղագործական արդյունաբերության այս առանձնահատկության շնոր-
հիվ ընկերության գոյության համար ամենակարևոր չափանիշը բնակչությա-
նը որակյալ դեղամիջոցներով ապահովելն է: Հոդվածը ընթերցողին տրա-
մադրում է արտադրանքի որակի հակիրճ բնորոշում, ինչպես նաև ԱՀԿ 
որակի համաշխարհային ստանդարտներ: Կարևորագույն չափանիշներից մի 
քանիսը որոշ չափով բացահայտվել են ընթերցողի համար: Հոդվածի վերջին 
մասը նվիրված է Հայաստանի Հանրապետության կողմից GxP-ի որակի 
միջազգային ստանդարտների ընդունմանը: 
 Robert SHATVORIAN 
Issues related to the quality of standards in the pharmaceutical industry Key words. Quality, Commodity, Pharmaceutical Industry, Standards, World Health 
Organization (hereinafter WHO) 
 The activities of any pharmaceutical organization have a key impact on the health and 
well-being of the population. Thanks to this specificity of the pharmaceutical industry, 
the most important criterion for the existence of a company is to provide the population 
with quality medicines. The article provides the reader with a brief definition of product 
quality, as well as WHO global quality standards. Some of the most important standards 
were to some extent revealed to the reader. The final part of the article is devoted to the 
adoption of international GxP quality standards by the Republic of Armenia, and the 
Republic of Armenia shows the main advantages of adopting WHO international 
standards for quality control in the pharmaceutical industry using the example of the 
Republic of Armenia. 
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«ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳ» ԹԵ՞ «ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԸ ՍՊՈՐՏՈՒՄ»։ 
«ՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԱՐՔԵԹԻՆԳԻ» ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ 

 

Սառա ԵՐԻՑՅԱՆ 
ՀՊՏՀ  Մարքեթինգի ամբիոնի հայցորդ 

 
Բանալի բառեր՝ սպորտային մարքեթինգ, մարքեթինգը սպորտում, մարքեթինգը 

սպորտի բնագավառում, զանգվածային սպորտային մարքեթինգ 

 
«Սպորտային մարքեթինգ» հասկացությունը հայրենական տնտեսագի-

տական բնագավառում տարակարծության առիթ է դարձել: Տվյալ երևույթը 
նկատվել է նաև օտարերկրյա գիտական շրջանակներում: Այս հոդվածով 
կփորձենք հնարավորին չափ պարզաբանել և գալ մեկ ընդհանուր եզրա-
հանգման: 

Ներկայումս ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտն ավելի ու ավելի են 
ներթափանցում հանրային կյանք: Ամենուր ավելանում են սպորտային կազ-
մակերպությունների և ակումբների թիվը, ավելանում է սպորտում ներգրավ-
ված մարդկանց թվաքանակը, մեծանում է մատուցվող սպորտային ծառա-
յությունների և ապրանքների քանակն ու որակը, ինչպես նաև զանգվածային 
տեղեկատվության սպորտային միջոցները: Զանգվածային սպորտը, ի հաշիվ 
սպառողների, հսկայական շահույթ է ապահովում սպորտային կազմակեր-
պությունների և արտադրողների համար, որի հաշվին էլ սպորտային արդյու-
նաբերությունը վերածվում է խիստ մրցակցային բնագավառի: Իսկ հաղթել 
մրցակցային նման պայմաններում, հնարավոր է միայն մարքեթինգային գոր-
ծիքների և հնարքների օգնությամբ: Սակայն մարքեթինգային տեսությունն ու 
գիտությունը սպորտի բնագավառում գտնվում է դեռևս սաղմնային վիճա-
կում: Մարքեթինգը և սպորտը ստեղծվել են փորձի հիման վրա: Այսպիսով, 
մարքեթինգը սպորտի բնագավառում նոր է սկսում զարգանալ ու թափ հա-
վաքել՝ հիմնվելով մարքեթինգային կարևոր սկզբունքների վրա: Տեսության 
ոչ ամբողջական լինելը որոշակի շփոթություն է առաջացնում տերմինաբա-
նության մեջ: Մի կողմից մարքեթինգի և սպորտի տեսաբանների մեծ մասը 
համաձայն են, որ առայժմ գոյություն չունի սպորտային մարքեթինգի 
ամբողջական տեսություն: Մյուս կողմից, հեղինակներից շատերը համարձա-
կորեն օգտագործում են ոչ թե «մարքեթինգը սպորտի բնագավա-
ռում», այլ «սպորտային մարքեթինգ» տերմինը: Մեր կարծիքով պետք է 
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տարբերել «մարքեթինգը սպորտի բնագավառում» և «սպորտային մար-
քեթինգ» տերմինները: Մարքեթինգը սպորտի բնագա-վառում իրենից ներ-
կայացնում է այլ բնագավառներում մարքեթինգի արդեն հայտնի և համըն-
դունելի սկզբունքների և գործիքների կիրառությունը սպորտային արդյունա-
բերությունում: Սպորտային մարքեթինգը ենթադրում է առանձին տեսության 
գոյություն այս ոլորտում: Սպորտային մարքեթինգն ունի մի շարք յուրահա-
տուկ խնդիրներ. 

  տպավորել հանդիսատեսին և երկրպագուներին, նրանց հրամցնել 
դրամատիկ ներկայացում, խթանել զգացմունքային (էմոցիոնալ) աջակցու-
թյանը, ստիպել ընտրել ինչ-որ մեկին և հետաքրքրվել իրադարձությունների 
զարգացմամբ, 

 գործընթացի մեջ ներգրավել հովանավորների, սերմանել հավատար-
մություն, նվիրվածություն սպորտային կազմակերպությանը (ակումբին), ցույց 
տալ երկրպագուներին հովանավորի կարևորությունը և ստեղծել էմոցիոնալ 
կապ նրա և սպորտային կազմակերպության բրենդների միջև, 

 ստեղծել տեղեկատվական նորություն ԶՏՄ-ների համար, և այնպես 
անել, որ աշխատեն ի օգուտ սպորտային կազմակերպությանը 

 սպորտային իրադարձության օգնությամբ շահույթ ստեղծել հովանա-
վորի և սպորտային կազմակերպության համար և կառավարել երկրպագու-
ների զգացմունքները, 

 ակտիվորեն համագործակցել տարատեսակ մշակութային կազմակեր-
պությունների հետ՝ ստեղծելով «մշտական ներկայության» պատրանք1: 

Սպորտային մարքեթինգի տեսությունը պետք է հիմնվի գիտականորեն 
հիմնավորված չորս ոլորտների վրա. 

1. Սպորտային գիտելիքներ / սպորտային փիլիսոփայություն, հոգեբա-
նություն և սոցիոլոգիա, մարզական կրթություն և սպորտային դպորցներ, 
ազատ ժամանակի և մարզիկների կառավարում/:    

2. Բիզնեսի կառավարում / մարքեթինգ, տնտեսագիտություն, իրա-
վունք, սպառողի վարքագիծ, կառավարման հիմունքներ, ֆինանսներ և ան-
ձընակազմի կառավարում/: 

                                                             
1 https://vc.ru/marketing/47634-sportivnyy-marketing-i-marketing-v-sporte-otlichie-ne-tolko-v-
poryadke-slov  
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3. Հաղորդակցություն (լրագրություն, լրատվամիջոցների և հասարա-
կության հետ կապեր, գովազդ և հեռարձակում): 

4. Սոցիալական գիտություններ (միջանձնային կապեր, մշակութաբա-
նություն, ժողովրդագրական գիտելիքներ և աշխատանքի շուկա)1: 

Որոշ տեսաբանների կարծիքով սպորտային մարքեթինգը գտնվում է 
սպորտային արդյունաբերության համատեքստում և ուղղված է գործունեու-
թյան արտաքին միջավայրի սուբյեկտներին: Մեկ այլ տեսակետով՝ սպոր-
տային մարքեթինգը սպորտային միջոցառումների վաճառքն է: Այս պնդում-
ներն իրոք ունեն արժանահավատություն: Առաջին հերթին համընդունելի է, 
որ մարքեթինգի այս տեսակը գտնվում է սպորտային արդյունաբերության 
շրջանակներում, որն էլ իր հերթին գոյություն ունի արդեն հարյուրավոր տա-
րիներ: Բայց սա ամբողջական պատասխան չի տալիս ոչ պակաս կարևոր մի 
հարցի. «Ի՞նչ է առաջարկում սպորտային արդյունաբերությունն իրենից 
դուրս գտնվող սուբյեկտներին և ինչպե՞ս մշակել գրագետ և գործուն մար-
քեթինգային ռազմավարություն»: 

Երկրորդ հերթին մարքեթինգը դրվում է սպորտային գործունեության 
կենտրոնում: Եվ սա ճիշտ մոտեցում է, բայց ոչ բավարար: Պետք է հաշվի 
առնել, որ մարզական միջոցառումը սպորտային արդյունաբերության միակ 
ապրանքը չէ: Գոյություն ունեն ապրանքներ, որոնք կախված չեն կոնկրետ 
որևէ միջոցառումից, կազմում են սպորտային ապրանքների մի մասը և շու-
կայում պահանջարկ ունեն: Այդպիսիք կարող են լինել սպորտային կազմա-
կերպության կամ մարզիկի իմիջը և համբավը, սպորտային բրենդը, տարա-
տեսակ հուշանվերները և այլն: 

Մարքեթինը և մարքեթինգային տեսությունները միանգամայն կիրա-
ռելի են սպորտային արդյունաբերությունում, սակայն ունեն հատուկ ադապ-
տացիայի կարիք: Եվ այստեղ է, որ առաջանում է սպորտային մարքեթինգի 
անհրաժեշտությունը: Ինչը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 
սպորտային մարքեթինգն իր վերլուծությունը սկսում է անհատի ընդհանուր և 
ֆիզիկական մշակույթն ուսումնասիրելով: Այն իրենից ներկայացնում է 
ժամանակակից անհատի սոցիալ-մշակութային և հոգևոր կյանքի հզոր և լավ 
ինտեգրված տեխնոլոգիական բաղադրատարր: Սպորտի բնագավավառում 

                                                             1Степанова О.Н. Маркетинг в сфере физической культуры и спорта. М.: Сов. спорт, 2003 
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կիրառվող մարքեթինգում ահռելի մեծ նշանակություն ունի հասարակության 
սոցիալ-մշակութային ներգրավվածության մակարդակը: Ինչպես գիտենք 
ֆիզիկական կուլտուրան և սպորտը կապված են սոցիալ-մշակութային 
ոլորտին, որի հիմնական նպատակն է՝ ազգային մարդկային ներուժի վերար-
տադրումը: Այս ամենի հետ մեկտեղ, հենց ֆիզիկական և սպորտային գործու-
նեության մեջ է, որ մարքեթինգը հանդես է գալիս ոչ միայն առևտրային, այլև 
առավելագույն ձևով սոցիալական բնութագրիչներով: Ներկայումս փորձը 
ցույց է տվել, որ սպորտային մարքեթինգը հստակ բաժանվում է մի շարք 
ենթաոլորտների, որոնցից են՝ 

 սպորտային գաղափարների, 
 սպորտաձևերի, 
 առանձին մրցաշարերի, 
 հայտնի մարզիկների և մարզիչների, 
 սպորտային կազմակերպությունների և ակումբների, 
 տարածքների, որոնք հավակնում են դառնալ միջազգային խոշոր 

մրցաշարերի անցկացման վայրեր, 
 ազգաբնակչության ֆիզիկական առողջությունը ապահովող սպոր-

տային ծրագրերի մարքեթինգ1: 

Եվ վերջապես, սպորտային մարքեթինգը կարելի է համարել ֆիզիկա-
կան կուլտուրայի և սպորտի արդյունաբերության սուբյեկտների փիլիսոփա-
յությունը: «Փիլիսոփայություն» ասելով հասկանում ենք՝ քաղաքակիրթ շու-
կայական հարաբերությունների, սուբյեկտի մտածողության ու գործունեու-
թյան ձև և սկզբունք: Սպորտային մարքեթինգի էությունը որպես փիլիսո-
փայություն կայանում է նրանում, որ ողջ ռազմավարության հիմքում դրվում է 
սպառողի պահանջը, առաջարկվում են միայն ծառայություններ, որոնք կոնկ-
րետ սպառողական հատվածում կունենան բավարար պահանջարկ, գինը 
որոշվում է՝ հիմքում ունենալով սպառողական պահանջարկի գնողունակու-
թյունը: Ողջ գործընթացը կազմակերպվում և կառավարվում է մարքեթին-
գային մտածողությամբ: 

Այսպիսով՝ սպորտային մարքեթինգը որքան առևտրային է, նույնքան և 
սոցիալական: Իրենից ներկայացնում է ազգաբնակչության հետ հատուկ սո-

                                                             
1  “Маркетинг спорта” / Под ред. Джона Бича и Саймона Чедвика ; Пер. с англ.- 5-е изд․- 
М .: Альпина Паблишерз, 2018. - 706 с. 
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ցիալական աշխատանք, սոցիալ-մշակութային նորարարական տեխնոլո-
գիա, որն ուղղված է ազգային մարդկային կապիտալի վերարտադրմանը1: 
Ինչպես ցանկացած սոցիալ-մշակութային, այնպես էլ սպորտային գործու-
նեությունը միշտ զգում է հասարակության բարոյական, կազմակերպչական և 
ֆինանսական աջակցության կարիքը: Առանձին անհատի կամ խմբերի հա-
վակնությունները բավարարելու իրենց սոցիալական և սպորտային պահանջ-
ները շատ հաճախ հակասում են բարոյական, նյութական և ֆինանսական 
աջակցություն ստանալու օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ հնարավորություններին: 
Սպորտային արդյունաբերությունում միշտ «ցավոտ» հարց է եղել ֆինանսա-
կան միջոցների ձեռքբերումը, որից էլ կախված է սպորտային ապրանքների 
և ծառայությունների քանակը և որակը: Հետևաբար սպորտային մարքեթին-
գի առաջնային խնդիրն է. «փնտրել և գտնել ներդրումների և ֆինանսա-
կան աջակցության նոր աղբյուրներ»: Այս հարցը հնարավոր է լուծել սպոր-
տային կազմակերպությունների ոչ առևտրային գործունեության մեջ բիզնես 
գործառույթներ և մարքեթինգային ռազմավարություններ մշակելով և ներ-
դնելով: Այս ամենի հետ մեկտեղ, մարքեթինգի ներթափանցումը ֆիզիկական 
կուլտուրայի և սպորտի բնագավառ ունի նաև որոշ բացասական կողմեր. 

 մարքեթինգը սպորտային գործունեությունն ուղղում է դեպի շա-
հույթը՝ վերածելով այն մարզական ներկայացման 

 մարքեթինգը խթանում է սպորտի առևտրայնացման գործընթացին՝ 
արժեզրկելով նրա հումանիստական իդեալները 

 ի շնորհիվ մարքեթինգի սպորտը կորցնում է «անկախությունը», 
գործարարներն ու գովազդատունները սկսում են միջամտել սպորտային 
խնդիրների լուծմանը: 

Վերջ ի վերջո շատ կարևոր է դիտարկել սպորտի և մարքեթինգի զար-
գացվածության աստիճանը կոնկրետ շուկայում: Քանզի այս փաստից է 
կախված «սպորտային մարքեթինգի» գոյության ընդունումը: 

Առաջին գիտնականը, ով ներկայացրեց սպորտային մարքեթինգի վե-
րաբերյալ մեկնաբանում, ամերիկացի Լ. Կեսլերն էր, ըստ որի․ «Սպորտային 
մարքեթինգն արդյունաբերական արտադրանքի և ծառայությունների մարքե-
թինգային փորձագետների կողմից ընդունված որոշումներն ու գործողու-

                                                             
1 Обожина, Д. А. О 212 Особенности маркетинга в спорте. М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Урал. федер. ун-т.  Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2017.  75 с. 
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թյուններն են, որոնք սպորտն օգտագործում են որպես գործիք՝ ապրանքների 
և ծառայությունների խթանման համար: Այս գործողություններն իրականաց-
վում են սպորտային հովանավորչության միջոցով»: Ամփոփելու համար 
սպորտային մարքեթինգը կարելի էր բաժանել հետևյալ փուլերի. 

ա) կազմակերպությունների մարքեթինգ, 
բ) սպորտային գործունեության հետ կապված ապրանքների և ծառա-

յությունների մարքեթինգ, 
գ) սպորտային կազմակերպությունների մարքեթինգ1: 

Դժբախտաբար, այսօր այդ սահմանումն այլևս արդիական չէ, քանի որ 
այս հայեցակարգի ստեղծման պահին սպորտային կազմակերպությունները 
և ակումբները դեռ չէին օգտագործել սպորտային մարքեթինգի գործիքները: 
Ներկայումս սպորտային մարքեթինգի էությունը բացատրող լավագույն գրքե-
րց մեկ հանդիսանում է ամերիկացի գիտնական Մեթյու Շեն-կի "Sports mar-
keting: a strategic perspective"  գիրքը: ԵՎ առաջինն ինչ հեղինակը խոր-
հուրդ է տալիս անել բոլոր նրանց, ովքեր ցնականում են օգտագործել սպոր-
տային մարքեթինգը, դա այն բանի գիտակցումն է, որ նրանք սպորտային 
մարքեթինգը սխալմամբ կիրառում են բացառապես մարզիկների և սպոր-
տային ակումբների առաջմղման համար: Իրականում դա ավելի բարդ և դի-
նամիկ մեխանիզմ է: Սպարտային մարքեթինգը ըստ Մեթյու Շենկի մեկնա-
բանմամբ գործիքների և սկզբունքների հատուկ կիրառու-թյունն է սպորտա-
յին ապրանքների համար, ինչպես նաև այլ ապրանքների առաջմղումն է 
սպորտային ոլորտի հետ համագործակցության միջոցով2: 

Հաջորդ աշխատությունը ենթարկվել են խորը ուսումնասիրության Ջոն 
Բիչի ու Սայմոն Չեդվիկի «Սպորտի մարքեթինգ» աշխատություն է, որում 
տեսաբանները սպորտային մարքեթինգը մեկնաբանում են որպես` սպոր-
տային ապրանքներ սպառողների, մարզական ոլորտում աշխատող ընկե-
րությունների և սպորտի հետ կապված այլ անհատների և կազմակերպու-
թյունների անմիջական և անուղղակի խնդիրների համապարփակ լուծման 
հնարավորությունների շարունակական որոնում է` փոփոխվող և անկանխա-

                                                             
1 http://www.sportivnyj-marketing.stxsportsmanmedia.com/sportivnyj-marketing.php 2 Sports Marketing: A Strategic Perspective by Matthew D Shank, Hardcover March 29, 2008  
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տեսելի միջավայրում, որը բնորոշ է «սպորտի» հայեցակարգին1: Անշուշտ 
համոզվում ենք, որ սպորտային մարքեթինգի հիմքերը հիմնված են առև-
տըրային մարքեթինգի վրա: Միայն թե, սպորտի յուրահատուկ առանձնա-
հատկությունները պահանջում են լուրջ մասնագիտական մոտեցում սպոր-
տային մարքեթինգին: Ինչպես նշվում է Գերմանիայի Օլիմպիական Կոմի-
տեի պաշտոնական ամսագրի` «Olympische Jugendspiele»-ի հոդվածներից 
մեկում. «Անգամ մարքեթինգի բնագավառում լավագույն գիտելիքններն ու-
նեցող մասնագետը, չունենալով սպորտի յուրահատուկ խնդիրների մասին 
գիտելիքներ, կարող է առաջարկել միայն մասնակի լուծում որևէ խնդրի հա-
մար: Մարքեթինգի հայեցակարգերը ոչ մի հաջողություն չեն բերի, եթե նը-
րանում հաշվի չառնվի սպորտի ավանդական արժեքները»2: Ահա թե ինչու 
սպորտային մարքեթինգի խնդիրները անհավանական բարդ են և որոնց 
լուծումը պահանջում է համակարգված մոտեցում, բարձրագույն արհեստա-
վարժություն և համալիր տեսական գիտելիքներ: 

Հիմնվելով վերը բերված փաստարկների վրա՝ փորձենք ամփոփել և 
տալ սպորտային մարքեթինգի վերաբերյալ մեր ամբողջական մեկնաբանու-
մը: «Սպորտային մարքեթինգ» հասկացության մեջ ներառվում է. 

1. «Սպորտի մարքեթինգ», որը մարքեթինգի գործիքների և սկզբունք-
ների հատուկ կիրառությունն է սպորտային ապրանքների մշակման, առաջ-
մըղման և վաճառքի ամբողջական գործընթացի կազմակերպման հա-
մար (marketing of sport): 

2. «Մարքեթինգ սպորտի միջոցով», որը ոչ սպորտային ապրանքների 
առաջմղումն է սպորտի ոլորտի հետ համագործակցության միջոցով (mar-
keting through sport): 

3. «Զանգվածային սպորտային մարքեթինգ»՝ անխոհեմաբար անուշա-
դրության մատնված ուղղությունը (grassroots sports marketing):  

Սպորտային մարքեթինգի այս երեք ուղղություններից ամեն մեկն ունի 
իրեն հատուկ օբյեկտներ, խնդիրներ ու նպատակներ, օգտագործում են 
մարքեթինգային գործիքակազմի տարբեր հավաքածուներ, իսկ մարքեթին-
գային գործունեությունն իրականացվում է տարբեր տեսակի սուբյեկտների 

                                                             
1 “Маркетинг  спорта” / Под  ред.  Джона  Бича и  Саймона  Чедвика. М. Альпина Пабли-
шерз, 2010. 706 с. 2 https://www.dosb.de/leistungssport/jugendspiele/olympische-jugendspiele/  
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կողմից: Սպորտային մարքեթինգի ուղղությունն իր նշանակությամբ ա-
մենակարևորն է, քանզի այստեղ է կենտրոնացված ողջ սպորտային արդյու-
նաբերության շարժիչ ուժ համարվող հարաբերությունները: Նախ և առաջ 
խոսքը գնում է «մարզական ներկայացման» /միջոցառման/ մասին, որի շուրջ 
էլ ձևավորվում են սպորտային ծառայությունների, ապրանքների, սար-
քավորումների, ենթակառուցվածքների, հովանավորների և մնացյալ շուկա-
ները: Սպորտային մարքեթինգի այս հատվածում շուկայի սուբյեկտներ են 
սպորտային կազմակերպությունները՝ սպորտային ֆեդերացիաները, մար-
զական ակումբները, մարզասրահները, ինչպես նաև սպորտային ապրանք-
ներ և ծառայություններ մատուցող ցանկացած կազմակերպություն։ Այս ա-
ռումով մարքեթինգի օբյեկտը սպորտային ապրանքն է, որը կարող է լինել 

 իրադարձություն 
 ապրանք 
 ծառայություն /մարզումներ, հյուրընկալություն, վարձակալություն/ 
 տեղեկատվություն 
 ծրագրեր 
 անհատներ /մարզիկներ, մարզիչներ, գործակալներ/ 
 սարքավորումներ 
 իրավունք՝ հեռարձակում, լիցենզիա և տրանսֆերներ: 

Իսկ նպատակն է ստեղծել արդյունավետ շուկայական առաջարկ, որն ի 
վիճակի կլինի տնտեսական և բարոյական օգուտներ բերել սպորտային 
կազմակերպությանը։ Կախված սպորտային կազմակերպության շուկայա-
կան նպատակների մարքեթինգային համալիրի տարրերը կարող են էակա-
նորեն տարբերվել (աղյուսակ 1)։  

Մարքեթինգ սպորտի միջոցով ուղղությունը ոչ պակաս ուշադրության 
կարիք ունի, քանզի սա է կապում սպորտը հզոր հովանավորների և գովազ-
դատունների հետ, որոնցից էլ սպորտային կազմակերպությունները ստա-
նում են հսկայական ֆինանսական միջոցներ: Տվյալ պարագայում մարքե-
թինգի օբյեկտ կարող է հանդիսանալ ցանկացած, և նույնիսկ ավելի հաճախ 
ոչ սպորտային, սպառողական և արդյունաբերական ապրանք կամ ծառա-
յություն: Ժամանակակից սպորտը հզոր կենտրոն է, որն իրեն է ձգում ամե-
նատարբեր չափեր և բնութագրեր ունեցող նպատակային լսարաններ, որոնք 
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իրենց հերթին հետաքրքիր և գրավիչ են B2B և B2C շուկաների ար-
տադրողների և վաճառողների համար: 

Աղյուսակ 1. Սպորտային մարքեթինգի առանձնահատկությունները 
ծառայություններ և ապրանքներ վաճառող ընկերությունների համար1 

Մարզասրահի 
մարքեթինգային 

համալիրի 
տարրերը 

Սպորտային ֆեդերացիայի, 
պրոֆեսիոնալ մարզական 
ակումբի մարքեթինգային 

համալիրի տարրերը 

Սպորտային ապրանքներ 
վաճառող ընկերությունների 
մարքեթինգային համալիրի 

տարրերը 
Պլանավորում 

Մարքեթինգային հետազոտություններ 
Հատվածավորում 

Առաջմղում 
Գնագոյացում 

բաժանորդագրման, ակումբային քարտերի, մրցութային տոմսերի գնագոյացման 
մեթոդները, վաճառքն ու բաշխումը, ապրանքային գնագոյացման մեթոդները 

Սպառողի պահանջարկի խթանման տեսակները (սակագնային, 
հոգեբանական) 

 Հովանավորչություն 
Լիցենզիաների տրամադրում 
Տրանսֆերային գործարքներ 
Հեռարձակման և ակումբային 

ատրբուտիկայի իրավունքի 
վաճառք 

 

Ապրանքի տեղափոխում 
Ապրանքի 

փաթեթավորում 
Պահեստավորում 

Ապրանքի ցուցադրության 
և բաշխման իրավունք 

 
 

Ավելի ընդհանուր ձևով, երբ սպորտը օգտագործվում է ապրանքների կամ 
ծառայությունների առաջմղման համար, անհրաժեշտ է առաջին հերթին. 

1. որոշել սպառղական շուկայի սեգմենտը, ում համար նախատեսված է 
տվյալ ապրանքը կամ ծառայությունը 

2. որոշել տվյալ ապրանքի կամ ծառայության առաջմղման ամենա-
հարմար պայմանները. 

 սպորտաձևը 
 միջոցառման տեսակը 
 մարզիկների կատեգորիաները /սեռը, տարիքը, ազգային առանձ-

նահատկությունները և այլն/ 

                                                             
1 Ученые записки университета им. П.Лесгафта, № 11, Н․Кандаурова, Н․Лобанов . Пред-
принимательская деятельность и особенности маркетинга физкультуры и спорта. 2013 год 
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Նման մոտեցումն այսօր հաջողությամբ կիրառվում է խոշոր դիվեր-
սիֆիկացված ապրանքատեսականի ունցող ընկերությունների կողմից, որ-
տեղ յուրաքանչյուր ապրանքային նշան ասոցացվում է որևէ սպորտաձևի 
հետ: Օրինակ, պատկանելով միևնույն շվեցարական ժամացույցներ արտա-
դրող բրենդին, «OMEGA»-ն, «Rado»-ը և «Tissot»-ը առաջ են մղում իրենց ար-
տադրանքները համապատասխանաբար ջրային սպորտաձևերի, թենիսի և 
հոկեյի միջոցով: Հետագայում պետք է ընտրել մարզիկներին, ովքեր կներ-
կայացնել բրենդը: 

3. որոշել ապրանքի կամ ծառայության առաջմղման մեթոդները և մի-
ջոցները, որոնց ցանկը չափազանց բազմազան է` սկսած միջոցառման անց-
կացման վայրում գովազդային աֆիշաների փակցնումից մինչև անվճար նը-
մուշների բաժանում: 

Առևտրային կազմակերպության բրենդի ասոցիացումը որևէ սպորտա-
ձևի կամ միջոցառման հետ, նրան թույլ է տալիս առավելագույնս մոտ լինել 
նպատակային լսարանի արժեքներին, որը որպես կանոն, թույլ է տալիս լուծել 
բրենդի առաջմղման համար մի շարք ավելի կարևոր մարքեթինգային 
խնդիրներ: Ասվածի լավագույն օրինակներից են Redbull ընկերության և 
էքստրեմալ ստորտաձևերի համագործակցությունը, որի արդյունքում Red-
bull-ը հովանավորում է այս սպորտաձևի խորհրդանիշ հանդիսացող Տրևիս 
Փաստրանին։ Վառ օրինակներ են նաև «Fly Emirates» և «Qatar Airways» ըն-
կերությունների հովանավորչական քաղաքականությունը եվրոպական հան-
րահայտ ֆուտբոլային ակումբների հետ։ Որի արդյունքում այսօր շարքային 
երկրպագուն «Fly Emirates»-ին ասոցիացնում է «Ռելա Մադրիդ»-ի, իսկ «Qatar 
Airways»-ին «Բարսելոնա» ֆուտբոլային ակումբների հետ։ Այս ուղղության 
բազմաթիվ հաջողված և գործում օրինակներ յուրաքանչյուրը կարող է մտա-
բերել մի քանի վայրկյանում։ 

Զանգվածային սպորտային մարքեթինգը հաճախ անխոհեմաբար 
դուրս է մնում ավանդական սպորտային մարքեթինգի սահմաններից, քան-
զի ուշադրության կենտրոնում զանգվածային սպորտն է, որն էլ առաջին հա-
յացքից առևտրային բաղադրիչներ չունի, հետևաբար չի պահանջում կառա-
վարման մարքեթինգային գործիքների օգտագործում1: 

                                                             1 Библиотека международной спортивной информации 
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Փաստացի, զանգվածային սպորտը ևս ունի մարքեթինգի կարիք: Այս-
տեղ սպորտային մարքեթինգի օբյեկտներն են առողջ ապրելակերպը՝ որպես 
սոցիալական երևույթ և ժամանակակից մարդու գոյության և զարգացման 
կարևոր մաս համարվող ֆիզիկական ակտիվության տարատեսակ միջոցնե-
րը: Առողջ ապրելակերպի և ֆիզիկական ակտիվության զարգացման և տա-
րածման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման բարդ գործը մեծ 
մասամբ ընկած է պետության ուսերին: Միևնույն ժամանակ, այսօր մեծ ներ-
դրում է կատարվում նաև հասարակական կազմակերպությունների կողմից: 

Անշուշտ պետք չէ մոռանալ, որ սպորտի աշխարհը նման է բուրգի, որը 
կառուցվում է պարզ հերթականությամբ, միլիոնավոր մանուկներ զբաղվելով 
առուղջ ապրելակերպով և սիրողական սպորտով, հիմք են ապահովում 
սպորտային արդյունաբերության համար: Այդ միլյոնավորներից մի քանի 
հարյուր հազարը դառնում են սպորտային արդյունաբերության ամենագըլ-
խավոր շարժիչ ուժեր՝ արհեստավարժ մարզիկներ՝ ազգային և միջազգային 
մակարդակի, որոնց շուրջ և ձևավորվում է ողջ արդյունաբերությունը: Այս-
պիսով, կարելի է պնդել, որ զանգվածային սպորտային մարքեթինգը կա-
րևորագույն և հիմնական օղակն է, որն անտարբերության է մատնվում: 

Սպորտային մարքեթինգի այս երեք ուղղությունները չեն կարող գոյու-
թյուն ունենալ առանձին-առանձին, ինչն էլ, իր հերթին, պահանջում է սպոր-
տի բնագավառի գիտա-գործնական աջակցությունը: 

Ամփոփելով կարող ենք նշել, որ սպորտային մարքեթինգը կարևոր 
գործիք է սպորտային կազմակերպությունների մարտավարական և ռազմա-
վարական խնդիրների լուծման համար, որոնք կապված են իրենց ապրանք-
ների մշակման, առաջմղման և վաճառքի հետ, հանդիսանում է ցանկացած 
տեսակի ապրանքների առաջմղման միջոց սպորտի ոլորտի հետ համագոր-
ծակցության շնորհիվ, ինչպես նաև զանգվածային սպորտի զարգացման լա-
վագույն եղանակն է: 
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Սառա ԵՐԻՑՅԱՆ 
«Սպորտային մարքեթինգ» թե՞ «Մարքեթինգը սպորտում»։ «Սպորտա-
յին մարքեթինգի» տնտեսագիտական մեկնաբանումը 
Բանալի բառեր. սպորտային մարքեթինգ, մարքեթինգը սպորտում, մարքեթինգը 
սպորտի բնագավառում, զանգվածային սպորտային մարքեթինգ 
 

Այս հոդվածում պարզաբանվում է տնտեսագիտության մեջ «Սպորտային 
մարքեթինգ» հասկացության շուրջ առաջացած տարակարծություններն ու 
ավարտին գալ մեկ ընդհանուր եզրահանգման: Տեսության ոչ ամբողջական 
լինելը որոշակի շփոթություն է առաջացնում տերմինաբանության մեջ: Մի 
կողմից մարքեթինգի և սպորտի տեսաբանների մեծ մասը համաձայն են, որ 
առայժմ գոյություն չունի սպորտային մարքեթինգի ամբողջական տեսու-
թյուն: Մյուս կողմից, հեղինակներից շատերը օգտագործում են ոչ թե «մար-
քեթինգը սպորտի բնագավառում», այլ «սպորտային մարքեթինգ» տերմի-
նը: Մեր կարծիքով պետք է տարբերել «մարքեթինգը սպորտի բնագավա-
ռում» և «սպորտային մարքեթինգ» հասկացությունները:  
 Сара ЕРИЦЯН   
“Спортивный маркетинг” или “Маркетинг в спорте”? Экономический 
комментарий к “Спортивному маркетингу” 
Ключевые слова: спортивный маркетинг, маркетинг в спорте, маркетинг в области 
спорта, сфера спорта, массовый спортивный маркетинг. 
 В этой статье мы попытаемся прояснить разногласия существующие в экономи-
ческой среде по поводу понятия “спортивный маркетинг” и прийти к одному 
общему выводу. Незавершенность теории вызывает некоторую путаницу в тер-
минологии. С одной стороны, большинство теоретиков маркетинга и спорта сог-
ласны с тем, что пока еще не существует полной теории спортивного маркетинга. 
С другой стороны, многие авторы используют термин “спортивный маркетинг”, 
вместо “маркетинга в области спорта”. По нашему мнению, эти две понятия долж-
ны быть дифференцированы. Наше исследования показали, что маркетинг и мар-
кетинговые теории вполне применимы к спортивной индустрии.  
 Sara YERITSYAN 
"Sports marketing" or "Marketing in Sports"? Economic commentary on "Sports 
marketing" Key words: sports marketing, marketing in sports, marketing in the field of sports, mass sports 
marketing 
 This article will try to explain the disagreements in economic field over the concept of 
“Sports marketing” and to come to a common conclusion. The incompleteness of the 
theory causes some confusion in terminology. On the one hand, most marketing and 
sports theorists agree that there is no complete theory of sports marketing yet. On the 
other hand, many authors use the term "sports marketing" rather than "marketing in the 
field of sports". In our opinion, the concepts of "marketing in the field of sports" and 
"sports marketing" should be differentiated. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ АРМЕНИИ: АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ И 
ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

 Армине АГАДЖАНЯН Российско-Армянский университет,  к.э.н., доцент  
Георгий МЕЛКОНЯН 

Студент Российско-Армянского университета 
 Ключевые слова:государственный долг, внешний долг, внутренний долг, ВВП, экспорт 

 
Внешний долг Армении состоит из долга правительства РА и долга цент-

рального банка (ЦБ) РА. Структура внешнего долга РА на 2018 год представлена в 
таблице.  

Таблица 1. Структура внешнего долга РА (млн. долларов США) 
 
 
 

Долг 
правительства РА 

Многосторонние кредитные программы 3 185.722 
Двусторонние кредитные программы 931.626 

Коммерческие банки 22.684 
Государственные облигации в валюте, 

приобретенные нерезидентами РА 
 

827.333 
Государственные облигации, приобретенные 

нерезидентами РА 
 

7.460 
Внешние гарантии 8.011 

 
Долг ЦБ РА 

Многосторонние кредитные программы 418.375 
Двусторонние кредитные программы 131.670 

Источник:Статистический комитет Республики Армения:www.armstat.am 
Как видно из таблицы 1 в 2018 году внешний долг Армении составил 

5532.882 млн. долларов США, из которых 4982.837 млн. долларов США брало 
правительство, а 550.045 млн. долларов США брал ЦБ, т.е. долг правительства РА 
составил 90.1% от общей суммывнешнего долга, и всего лишь 9.9% принадлежал 
ЦБ РА.Большая часть внешнего долга РА принадлежит международным 
организациям. Крупнейшими кредиторами являются Всемирный банк (32,5%), к 
которому относятся Международное агентство развития (19,4%) и Международ-
ный банк реконструкции и развития (13,1%), и Азиатский банк развития (13,1%). 
На зарубежные страны приходится 19,2% внешнего долга РА, включая Герма-
нию(6,2%) и Россию (5,7%). Незначительная сумма внешнего долга принадлежит 
к коммерческим банкам (0,5%), к которым относятся КБС банк (Бельгия), Райф-
файзенбанк (Австрия) и Эрстебанк (Австрия). 

Внешний долг Республики Армения начал формироваться в начале 90-х 
годов XX-го векаc момента обретения независимости с привлечением внешних 
заимствований. В 1997 году внешний долг Армении составил 672 миллиона 
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долларов. Годовая процентная ставка по кредитам составила 3,5-4,5%, а самая 
низкая процентная ставка установлена Всемирным банком. В тот период внешний 
долг Армении составлял 41,1% от ВВП, что было обусловлено не размером 
внешнего долга, а низким уровнем ВВП. В вышеупомянутый период внешний 
долг был в основном обусловлен Арцахской войной и со снижением трансфор-
мации.Привлечение иностранных кредитов в Армению носило постоянный 
характер, и с 1997 года по настоящее время он вырос в 8 раз. Внешний долг 
Армении постоянно растет. Это видно из рисунка 1, гдепредставлены объемы 
внешнего долга Армении по годам. 

Рисунок 1. Динамика внешнего долга РА1, 2007-2018 гг. 

 
Источник:Статистический комитет Республики Армения:www.armstat.am 
За последние 10 лет внешний долг Армении увеличился примерно на 4 

миллиарда долларов. Как видно из рисунка,в 2018 году, так и в предыдущие годы 
долг правительства РА составил значительно больше, чем долг ЦБ РА. Долг пра-
вительства Армении увеличился на 3,6 миллиарда долларов, а долг Центробанка - 
на 374 миллиона долларов. Как и во многих странах, объем внешнего госу-
дарственного долга резко возрос в результате финансово-экономического кризиса 
в Армении 2008 года.Внешний долг увеличился на 1,39 милиардов долларов в 
течение одного года. Такое резкое увеличение долга в значительной степени 
обусловлено увеличением международных резервов и дефицита бюджета, а также 
девальвацией драма для защиты реальной экономики. Из-за этих причин пра-
вительство вынуждено было брать кредиты из внешних источников. 

                                                             
1График разработан на основе данных из официальный источников 
Статистического комитета Республики Армения, www.armstat.am 
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В течение 10 лет внешний долг постоянно рос за исключением 2014 года 
(3,785 млрд. долларов США). В 2014 году внешний долг снизился на 113 мил-
лиона долларов. Но после 2014 года до 2018 года внешний долг увеличился на 
1,75 миллиард долларов. Как уже было отмечено выше, основными и самыми 
главными показателями внешнего долга является соотношение долга к ВВП и 
объему экспорта страны. Ниже представлена динамика этих соотношений в 2007-
2018гг. в Армении. 

Рисунок 2. Соотношение внешнего долга к ВВП, экспорту1, 2007-2018 гг.(%) 

 
Источник:ВВП-www.tradingeconomics.com и экспорт-Статистический комитет Республики 

Армения:www.armstat.am 
Как видно из графика соотношение внешнего долга к ВВП за последние 10 

лет увеличился примерно на 31%. Это соотношение резко выросло в 2009 году, 
достигая до 36%, в связи с финансовым кризисом.После кризиса соотношение 
долга к ВВП постоянно росло, достигая до 47,57% в 2017 году. Как мы уже знаем, 
по стандартам МВФ критическим уровнем является 60% и достигая этого уровня 
страна объявляет дефолт, т.е. страна не способна оплатить долг. По прогнозам 
экспертов, постоянное увеличение долга и постоянный рост соотно-шений долга к 
ВВП в Армении очень скоро приведет к состоянию дефолта. Но в 2018 году страна 
смогла снизить до уровня 44,15%, несмотря на увеличение внешнего долга в том 
же году. Это снижение связано с ростом ВВП (в 2018 году ВВП Армении составил 
12,53 млрд. долларов США).В настоящее время Армения считается страной с 
низким долговым бременем, поскольку внешний долг к ВВП ниже 48%. Как 
показывает динамика соотношения внешнего долга к ВВП в РА внешний долг не 

                                                             1 График разработан на основе данных из официальный источников Статистического 
комитета Республики Армения, www.armstat.am, и данных из экономического портала 
www.tradingeconomics.com 
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опасен пока находится в допустимом уровне. Но нужно также учитывать и 
соотношение внешнего долга к объему экспорта, поскольку с по-мощью экспорта 
можно получить валютные средства. Так как критическим уров-нем является 
200%, из графика видно, что Армения уже много лет превышает критический 
уровень. В 2009 году из-за финансового кризиса резко возросло соотношение 
долга к экспорту на 269%. Самый большой показатель за последние 10 лет был 
зафиксирован именно в этом году. Несмотря на дальнейшее снижение 
соотношения внешнего долга к экспорту, еще находится в критическом уровне. 
Нужно еще отметить, что внешний долг является частью государственного долга. 
Динамика госдолга 2007-2018 гг. представлена на следующем графике. 

Рисунок 3. Структура государственного долга РА1, 2007-2018 гг. (млрд.драм) 

 
Источник: Статистический комитет Республики Армения:www.armstat.am 

Как видно из графика доля внутреннего государственного долга в структуре 
государственного долга всегда была значительно меньше, чем внешний го-
сударственный долг. Если в 2007 году 85 % государственного долга составлял 
внешний долг, то уже в 2018 году доля внешнего долга в структуре государствен-
ного долга составила 79%. Это снижение произошло в следствие стратегии заме-
ны внешнего государственного долга внутренним долгом, которая применяется 
уже много лет, начиная с 2007 года. Бремя внешнего долга лежит на плечах каж-
дого гражданина РА. Ниже представлена динамика внешнего долга на душу на-
селения 2007-2018гг. 

10 лет назад внешний долг на душу населения составлял всего лишь 490 
долларов США, но уже сегодня он вырос примерно в 4 раза. Сегодня на каждого 
жителя Армении лежит долг на сумму 1900 долларов США.Сегодня жители Ар-

                                                             
1 График разработан на основе данных из официальный источников Статистического 
комитета Республики Армения, www.armstat.am 
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мении встревожены тем, что внешний долг страны влияет на текущее и будущее 
благосостояние всего общества, поскольку обязательство по выплате государст-
венного долга налагается на каждого гражданина, поскольку государственный 
бюджет формируется, в основном, из налоговых поступлений. 

Рисунок 4. Динамика внешнего долга на душу населения1, 2007-2018 гг. 

 
Источник:Статистический комитет Республики Армения:www.armstat.am  
Правительство Армении должно быть более последовательным в реализа-

ции долговой политики. При реализации долговой политики, правительство при-
нимает решения, которые не предусмотрены в стратегических документах или 
влияние которых не оценивается в этих документах. Внешний долг является бре-
менем для государственного бюджета и налогоплательщиков. Правительство 
Республики Армения должно улучшить стратегическое планирование государст-
венных финансов, проанализировать и представить общественности влияние зап-
рограммированных крупномасштабных операций на экономику РА, государст-
венный бюджет и задолженность. В каждой сделке с привлечением средств необ-
ходимо указывать в соответствующих документах цель привлечения внешнего 
долга и законодательно закрепить, что сумма заемных средств не может превы-
шать сумму, необходимую для финансирования инвестиционных программ, 
предпринимаемых государством. Необходимо готовить и периодически пред-
ставлять общественности анализ приемлемости долга. Закон требует регулярного 
периодического анализа устойчивости долга. Для финансирования дефицита 
бюджета за счет предоставленных кредитов необходимо законодательно регули-
ровать процесс кредитования государственного бюджета, что приведет к урегу-
лированию внешнего долга. При привлечении заемных средств из внешних ис-
точников необходимо отдавать предпочтение кредитам с более выгодным сроком 
и фиксированной процентной ставкой. Правительству необходимо сократить свой 

                                                             
1 График разработан на основе данных из официальный источников Статистического 
комитета Республики Армения, www.armstat.am 
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долг до разумного уровня, используя операционные профициты, а затем под-
держивать долг на разумном уровне, проводить политику, соответствующую 
уровню бюджетов и разумной предсказуемости стабильности в ближайшие годы, 
и управлять финансовыми рисками, которые угрожают стране. Эффективное уп-
равление внешним долгом Армении стало одним из ключевых вопросов эконо-
мической и политической жизни страны, что обусловлено увеличением объема 
иностранных займов и стоимостью их обслуживания. В первые годы независи-
мости неизбежное увеличение госдолга не вызывало серьезных долговых проб-
лем из-за льготных условий от международных финансовых институтов и при 
опережающих темпах экономического роста. Тем не менее, чтобы преодолеть 
мировой финансовый кризис, правительство вынужденно увеличило долговые 
обязательства, что потребовало новых вызовов для стабилизации финансовой 
системы. Большинство сегодняшних отчетов об управлении госдолгом основаны 
на количественном анализе существующих данных, что помогает формировать 
математические модели на основе цифровых серий, сформированных в истории, 
делать предположения, разрабатывать будущие сценарии действий, оценивать 
риски, связанные с ними, и выбирать лучший сценарий при принятии стратеги-
ческих решений по политике внешнего долга. 

Важно знать, как и для каких целей используются внешние займы. Иност-
ранные кредиты, как правило, предусмотрены для определенных проектов. Для 
того чтобы заемщик мог эффективно использовать кредитные средства, важно 
обеспечить, чтобы они вкладывались в реальный сектор экономики, для внедре-
ния новейших технологий в науку и технику. Важнейшей задачей государства 
должно быть не оставить накопленные кредитные ресурсы прошлого будущим 
поколениям, а создать устойчивую национальную экономику. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что продолжение теку-
щего состояния без какого-либо основополагающего изменения чревато значи-
тельными негативными последствиями: соотношения внешнего долга к ВВП 
продолжает расти. В последние годы намечается смещение доли состовляющих 
государственного долга в сторону внутреннего долга, однако, доля внешнего долга 
остается основной. Данная политика должна вестись более последова-тельно для 
достижения основных целей увеличения роли внутреннего долга в составе 
государственного долга. Необходимо также заметить, что кроме из-менения 
структуры государственного долга нужно также усовершенствовать сис-тему 
мониторинга результативности привлеченных средств: государство должно 
следить за процессом реализации и уровнем эффективности всех проектов с кре-
дитным финансированием с помощью интрументов мониторинга, моделирования 
и прогнозирования. 
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Արմինե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, Գեորգի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Հայաստանի պետական պարտքը. ընթացիկ վիճակի վերլուծություն և 
կանխատեսվող զարգացումներ 
Բանալի բառեր. պետական պարտք, արտաքինպարտք, ներքինպարտք, ՀՆԱ, 
արտահանում 
 
Արտաքին պարտքի խնդիրը այժմ շատ արդիական է՝ հաշվի առնելով դրա 
բարձր մակարդակը, ինչպես նաև դրա ազդեցությունը ազգային տնտեսու-
թյունների վրա, երբ դրանք առանձին ենք դիտարկում, ինչպես նաև համաշ-
խարհային տնտեսության վրա ներգրավվածության էֆեկտի միջոցով: Ար-
տաքին պարտքի արդյունավետ կառավարումը հրատապ խնդիր է շատ եր-
կըրների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության համար, քանի որ 
արտաքին վարկերի ոչ արդյունավետ կառավարումը կարող է ստեղծել եր-
կարաժամկետ պարտավորություններ, որոնք հետագայում զգալիորեն կը-
սահմանափակեն ազատ տնտեսական քաղաքականության շրջանակները: 
Արտաքին պարտքը էականորեն ազդում է երկրի տնտեսության վրա: Այսօր 
արտաքին պարտքը Հայաստանի կարևոր և հիմնական խնդիրներից է:  
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Армине АГАДЖАНЯН, Георгий МЕЛКОНЯН 
Государственный долг Армении: анализ состояния и 
прогнозируемые тенденции 
Ключевые слова: государственный долг, внешний долг, внутренний долг, ВВП, экспорт 
 Внешний долг является актуальным вопросом во многих странах, так как от-
рицательные экономические последствия от данного явления распростроняются 
как на отдельно взятые страны, так и на весь мир за счет эффекта вовлечения. 
Эффективное управление внешним долгом является актуальной проблемой для 
многих стран, а также для Республики Армения, поскольку неэффективное 
управление внешними кредитами может создать долгосрочные обязательства, 
которые в будущем значительно ограничат объем свободной экономической 
политики. Внешний долг имеет значительное влияние на экономику страны. 
Сегодня внешний долг является одним из важных и основных проблем в Ар-
мении. Обслуживание долга стало огромным бременем для государственного 
бюджета.  
 
Armine AGHAJANYAN, George MELKONYAN 
State debt of Аrmenia: analysis of the current situation and 
forecasted trends Key words: government debt, external debt, domestic debt, GDP, export 
 
The problem of external debt is now very relevant, given its high level, as well as its 
impact on national economies, when they are considered separately, as well as on the 
world economy through the effects of involvement. Effective external debt manage-
ment is an urgent problem for many countries, as well as for the Republic of Armenia, 
since inefficient management of external loans can create long-term obligations that will 
significantly limit the scope of free economic policy in the future. External debt has a 
significant impact on the country's economy. Today, external debt is one of the 
important and main problems in Armenia. Debt service has become a huge burden on 
the state budget. 
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ПЕНСИОННЫЕ ФОНДЫ В МИРЕ: СТРУКТУРА ВЛОЖЕНИЙ, РИСКИ, 
ПЕРСПЕКТИВЫ РОСТА 

 Армине АГАДЖАНЯН Российско-Армянский университет,  к.э.н., доцент  
Георгий МЕЛКОНЯН Студент Российско-Армянского университета 

 Ключевые слова: Пенсионные фонды, хедж фонды, инвестиции, альтернативные активы, 
финансовые рынки  

Несмотря на постоянно медленный рост мировой экономики, пенсионные 
фонды, похоже, испытывают сильный рост активов. Несмотря на то, что ожи-
дания в отношении глобального роста остаются слабыми, китайская экономика 
застопорилась, а Европа сталкивается с политическим давлением, существует вы-
сокая перспектива увеличения ассигнований на пенсионные фонды, поскольку 
правительства по всему миру переходят от систем оплаты труда на модели инди-
видуальной и корпоративной ответственности. Во всем мире пенсионные фонды 
быстро накапливали активы в течение последнего десятилетия, увеличившись с 
21,3 трлн долларов США в 2004 году до 39,3 трлн долларов США в 2015 году. 
PwC прогнозирует дальнейшее увеличение CAGR1 на 7,5% до 2020 года. 

 
Рисунок 1. Эволюция активов глобального пенсионного фонда в долларах США. 

Источник: PwC Market Research Centre, 2016 
В то время как пенсионные фонды находятся на плаву в условиях эконо-

мических потрясений, им все еще приходится ориентироваться на порогах пос-
тоянно меняющегося рынка. Необходимость достижения высокой доходности, 
недофинансирование схем, стареющая клиентская база и требовательные регуля-
торные изменения - это только некоторые из проблем, с которыми пенсионные 

                                                             
1CAGR (CompoundAnnnualGrowthRate) — термин, который означает среднегодовой темп 
роста с учетом сложного процента 
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фонды должны справиться. Кроме того, пенсионные фонды, которые исторически 
были сильно подвержены инвестициям с фиксированным доходом, испытывают 
сдвиг в распределении своих активов, вызванный снижением доходности су-
веренных облигаций в США, еврозоне, Великобритании и Японии после ми-
рового финансового кризиса 2008 года. В целом, распределение активов пен-
сионного фонда должно сбалансировать риск, доходность и затраты. Некоторые 
движущие силы могут стимулировать рыночный сдвиг в распределении пенсион-
ных активов, и их следует рассматривать не независимо, а скорее, как экосистему, 
в которой каждый влияет на других. Основными факторами являются ди-
версификация, управление рисками, хеджирование от инфляции, управление 
активами и пассивами, также возврат инвестиций. 

Наше исследование показало, что доходность и диверсификация являются 
наиболее важными критериями, принимаемыми во внимание при принятии реше-
ния о распределении активов (Рисунок 2). Другие критерии включают более низ-
кие затраты, защиту от инфляции и ликвидность, особенно для тех, чьи участники 
могут в любое время свернуть свой портфель в другой пенсионный фонд. 

 
Рисунок 2. Какие критерии учитываются при принятии решения о распределении 

активов 
Источник: PwC Market Research Centre, 2016 
Традиционно пенсионные фонды вкладывают значительные средства в 

фиксированный доход. Однако в последние десятилетия пенсионные фонды на-
чали переходить на акции и альтернативы. Например, государственные пенсион-
ные фонды в США инвестировали 96% своих активов в фиксированный доход и 
денежные средства в 1952 году. К 1992 году этот показатель снизился до 47%, а к 
2012 году - до 27% (Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Эволюция государственных пенсионных инвестиций в США. 
Источник: US Board of Governors of the FRS, Financial Accounts of the United States, 1952 to 2012 

В условиях пост глобального финансового кризиса мы наблюдаем сильный 
сдвиг в сторону альтернатив. Рассматривая тот же пример, государственные пен-
сионные фонды США удвоили свои альтернативные риски с 11% в 2006 году до 
23% в 2012 году (Рисунок 4,5). 

 
Рисунок 4. Составляющие государственных пенсионных фондов США в 2006. 
Источник: The Pew Charitable Trusts and the Laura and John Arnold Foundation, State public pension 

investments shift, 2014 
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Рисунок 5. Составляющие государственных пенсионных фондов США в 2012 г. 

Источник: The Pew Charitable Trusts and the Laura and John Arnold Foundation, State public pension 
investments shift, 2014 

Такая же тенденция наблюдается на глобальном уровне; Альтернативы во 
всех портфелях пенсионных фондов увеличились с 19% в 2009 году до 26% в 2014 
году (Рисунок 6). 

 
Рисунок 6. Эволюция распределения активов пенсионных фондов 

Источник: PwC Market Research Centre, Beyond their Borders, 2016 
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Одним из потенциальных преимуществ включения альтернатив в инвести-
ционную стратегию является большая диверсификация, как географически, так и 
по секторам, что помогает снизить риски, вызванные рыночными колебаниями 
капитала и фиксированного дохода. Распределение инвестиционных рисков по 
широкой группе активов защищает инвесторов от коррелированного риска и, как 
следствие, может привести к устойчивой долгосрочной доходности. Хотя альтер-
нативные инвестиции, как правило, более волатильны1, чем традиционные (осо-
бенно с фиксированным доходом), они фактически могут снизить общую вола-
тильность портфеля. Инвесторов привлекают их низкие корреляции как способ 
обеспечить более высокую доходность. 

Многие альтернативы действительно менее волатильны, чем фондовый ры-
нок. Их способность принимать различные стратегии и классы активов позволяет 
альтернативам получать доходность, которая имеет низкую корреляцию с тради-
ционными акциями и облигациями. Следовательно, добавляя альтернативы в 
портфель традиционных акций и облигаций, управляющий инвестициями может 
фактически снизить волатильность своего портфеля. 

Как долгосрочные инвесторы со значительным и стабильным чистым при-
током денежных средств, пенсионные фонды имеют преимущество перед дру-
гими инвесторами, которые могут иметь более короткие временные горизонты или 
более низкие уровни чистых денежных потоков. Следовательно, инвестируя в 
неликвидные активы, пенсионные фонды могут получить выгоду от премии за 
неликвидность. Инвестиционная стратегия, открытая для альтернатив, предос-
тавляет доступ к уникальным и стратегическим возможностям, которых нет на 
открытых рынках, и отдача может значительно превышать те, которые получены 
от традиционных активов. Альтернативные инвестиции также, как правило, менее 
чувствительны к инфляционному риску, поскольку они часто сочетают, на-
пример, стабильные цели в области инфраструктуры и оборонные инвестиции в 
секторах энергетики, водоснабжения и транспорта. Хедж-фонды и незарегистри-
рованные активы позволяют инвесторам создавать портфели, которые имеют 
тенденцию демонстрировать меньшие колебания доходности в краткосрочной 
перспективе без ущерба для ожидаемой долгосрочной доходности. Эта стратегия 
максимизации скорректированных на риск целевых ставок доходности может 
привести к более высокой доходности. Анализ опроса крупнейших мировых пен-
сионных фондов показал, что увеличение альтернативных активов происходит в 
основном за счет усилий по диверсификации (Рисунок 7). 

                                                             
1Волатильность (Изменчивость, англVolatility) — это статистический показатель, 
характеризующий тенденцию изменчивости цены 
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Рисунок 7. Причины, которые мотивируют инвестировать в альтернативные 

активы (опрос) 
Источник: PwC Market Research Centre, 2016 

81% опрошенных сообщили, что диверсификация сыграла значительную 
роль в их решении инвестировать в альтернативные классы активов. Все респон-
денты из Австралии и Канады сказали, что альтернативы обеспечивают преиму-
щества диверсификации и снижения волатильности из-за различной подвержен-
ности факторам риска. Более того, 56% всех респондентов согласились с тем, что 
доходность с поправкой на риск является еще одной причиной для инвестирова-
ния в альтернативные активы, за которой следует премия за неликвидность. С 
другой стороны, подверженность альтернативам влечет за собой некоторые ощу-
тимые трудности. Как правило, альтернативы подвергаются более высокому 
риску, и реализация инвестиционной стратегии требует более активного управле-
ния. Следовательно, пенсионные фонды несут расходы по найму внешнего и / или 
более квалифицированного внутреннего персонала, часто с высокими ожида-
ниями в отношении вознаграждения. Во всем мире пенсионные фонды в разной 
степени увеличивают подверженность различным альтернативным инвестициям в 
зависимости от своего региона. В целом, проанализированные нами пенсионные 
фонды демонстрировали склонность к активам недвижимости. На основании 
вторичных исследований, в том числе годовых отчетов пенсионных фондов, были 
выявлены следующие региональные особенности: 

Скандинавские страны. Пенсионные фонды Северной Европы отдают пред-
почтение прямым инвестициям в недвижимость на местном рынке, а также имеют 
определенные отчисления в недвижимость в США посредством косвенных 
инвестиций. Еще одним направлением являются инвестиции в инфраструктуру, 
которые поддерживают экономику путем предоставления капитала отечест-
венным отраслям и тем самым стимулирования торговли и занятости. У четырех 
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анализируемых фондов подверженность альтернативам варьируется от 3% (Гос-
пенсионный фонд Global) до 32% (VarmaMutual-PensionInsuranceCompany). 

США: крупнейший американский пенсионный фонд, Федеральный пен-
сионный фонд с более чем 458 млрд долларов США в месяц, не имеет альтер-
нативных инвестиций. Такая инвестиционная стратегия является редкостью, пос-
кольку шесть других фондов США, в том числе Калифорнийская государственная 
пенсионная система (CalPERS) и Калифорнийская государственная пенсион-ная 
система (CalSTRS), с совокупными активами более 716 млрд. Долл. США, 
выделили в среднем 29% их портфелей для альтернативных инвестиций. Их ос-
новными предпочтениями являются частный капитал и недвижимость. 

Канада: совокупный доход шести анализируемых канадских пенсионных 
фондов составляет более 717 млрд. евро, при этом средняя подверженность аль-
тернативам составляет 31%, что является самой высокой долей среди всех рын-
ков. Основное внимание уделяется частному акционерному капиталу и недвижи-
мости. Они увеличивают свою международную экспозицию на рынке недвижи-
мости, особенно в США, так как местные возможности все более скудны; неко-
торые значительные инвестиции были также сделаны в инфраструктуру. 

Нидерланды: голландские пенсионные фонды инвестируют в среднем 17% 
своих активов в альтернативы, с сильной склонностью к частному акционерному 
капиталу и недвижимости. В случае последнего класса активов, пенсионные фон-
ды отдают предпочтение внутреннему рынку, а при инвестировании за рубежом 
выбирают США. В течение последних пяти лет инвестиции в хедж-фонды были 
неоднозначными: некоторые фонды, такие как PensioenfondsMetaal&Techniek 
(PMT) и PensioenfondsZorgenWelzijn (PFZW), отказались от этого класса активов, 
тогда как другие, такие как StichtingPensioenfonds (ABP), увеличили свою экспо-
зицию. Первоначально это рассматривалось как способ диверсифицировать риск и 
стабилизировать коэффициент финансирования. Но поскольку затраты стали 
чрезмерными, а инвестиционные стратегии стали слишком сложными, голландс-
кие фонды начали продавать все активы хедж-фондов, что привело к значитель-
ному сокращению затрат. Помимо его уникального подхода к хедж-фондам, гол-
ландский рынок характеризует одна особенность: инвесторы проявляют большой 
интерес к нишевым классам активов, то есть к фильмам и правам на сериалы. 

Австралия: пенсионные фонды «Антипод» отдают предпочтение инвести-
циям в инфраструктуру и недвижимость, причем в обоих случаях особое внима-
ние уделяется внутреннему рынку. Растет интерес к международным возможн-
остям, особенно в США и Великобритании. В целом, более одной пятой (22%) 
активов, находящихся под управлением семи анализируемых фондов (258 млрд 
долларов США), инвестируются в альтернативы. 
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Даже несмотря на то, что индустрия финансовых услуг находится в процес-
се серьезных изменений, для пенсионных фондов вполне определенно две вещи: 
их база инвесторов стареет, и среда с низкими инвестиционными ставками, по-
хоже, сохранится. Учитывая такое положение дел, пенсионные фонды, которые 
хотят выполнить свои обязательства по выплатам и увидеть дальнейший рост, 
должны будут принять долгосрочные, прогрессивные и разумные меры для этого. 
Принимая во внимание, что пенсионные фонды традиционно вкладывают средства 
в решения с фиксированным доходом, они все чаще рассматривают акционерный 
капитал и альтернативы как способ повышения доходности. Географическая 
диверсификация также имеет жизненно важное значение, поскольку коррелиро-
ванный риск внутри страны может снизить доходность. Лучшей практикой будут 
пенсионные фонды, которые диверсифицируются в смешанных активах, а также в 
других географических регионах. Следовательно, правила внутри страны могут 
позволить пенсионным фондам иметь максимально возможную гибкость, сохраняя 
при этом контроль над рисками. Это позволило бы пенсионным фондам адап-
тироваться к волатильности рынка. Регуляторные органы могут предоставить 
пенсионным фондам максимальную возможность инвестировать в различные 
классы активов и географические регионы, чтобы обеспечить доходность, скор-
ректированную с учетом риска. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что диверсификация аб-
солютно необходима. Чтобы преуспеть на сегодняшнем динамичном и неста-
бильном рынке, пенсионные фонды должны будут найти правильный баланс. 
Например, в некоторых случаях надлежащая проверка инвестиций передается на 
аутсорсинг, но инвестиционные решения принимаются внутри компании. Для 
пенсионных фондов будет важно иметь сильные структуры управления, которые, с 
одной стороны, препятствуют конфликтам интересов, но, с другой стороны, об-
легчают волокиту, связанную с инвестированием. Им придется сопоставить тра-
диционные стратегии с альтернативными и рассмотреть преимущества внутрен-
него управления над внешним. Достижение баланса в этих жизненно важных об-
ластях неизбежно улучшит производительность. 
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Արմինե ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ, Գեորգի ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 
Կենսաթոշակային ֆոնդերը աշխարհում. ներդրումների կառուցվածքը, 
ռիսկերը, աճի հեռանկարները 
Բանալի բառեր. կենսաթոշակային ֆոնդեր, հեջավորման ֆոնդեր, ներդրումներ, 
այլընտրանքային ակտիվներ, ֆինանսական շուկաներ 
 

Ուսումնասիրության արդյունքները ցույց են տալիս, թե ինչպես են կենսա-
թոշակային ֆոնդերը հարմարեցնում իրենց ներդրումային ռազմավարու-
թյունը` հաջողության հասնելու այսօրվա բարդ և պահանջկոտ միջավայրում: 
Մեր հետազոտության ընթացքում հայտնաբերվել են մի քանի հիմնական 
միտումներ. ակտիվների բաշխման ռազմավարությունը կարող է հան-
դիսանալ բավականին շահեկան լուծում, ներքին ակտիվների կառավարման 
և արտաքին ռեսուրսների կառավարման միջև հավասարակշռությունը 
կարող է հանգեցնել արտադրողականության և ծախսերի ավելի լավ վերա-
հսկողության, իսկ կառավարման հուսալի կառույցները ապահովում են հու-
սալի գործընթացներ և կազմակերպում: 
 Армине АГАДЖАНЯН, Георгий МЕЛКОНЯН 
Пенсионные фонды в мире: структура вложений, риски, перспективы роста 
Ключевые слова: Пенсионные фонды, хедж фонды, инвестиции, альтернативные активы, 
финансовые рынки 
 Результаты исследования показывают, как пенсионные фонды адаптируют свои 
инвестиционные стратегии, дабы преуспеть в сегодняшней сложной и требова-
тельной среде. Во время нашего исследования были выявлены несколько клю-
чевых тенденций: стратегии распределения активов могут оказаться выигрыш-
ным решением, баланс между управлением внутренними активами и аутсорсин-
гом может привести к лучшему контролю за производительностью и затратами, 
надежные структуры управления обеспечивают надежные процессы и органи-
зацию. 
 Armine AGHAJANYAN, George MELKONYAN 
Pension funds in the world: investment structure, risks, growth prospects Key words: Pension funds, hedge funds, investments, alternative assets, financial markets 
 The results of the study show how pension funds adapt their investment strategies in 
order to succeed in today's complex and demanding environment. During our research, 
several key trends were identified: asset allocation strategies can be a winning solution, 
a balance between internal asset management and outsourcing can lead to better control 
of productivity and costs, and reliable management structures ensure reliable processes 
and organization. The article identifies the best investment practices of pension funds 
that will be of primary importance to players in the pension fund industry and can also 
be used to help regulators and other policy makers better understand pension fund 
practices and investment processes in different countries. 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ԲԻԶՆԵՍԻ 
ԱՐԺԵՍՏԵՂԾ ԳՈՐԾՈՆ 

 

Բինգյոլ ԱՄԻՐՅԱՆ  
ՀՊՏՀ ԿԲԿ ամբիոնի ասպիրանտ 

 

Բանալի բառեր. բիզնեսի արժեք, մարդկային ռեսուրսներ, շահամիտում, 
աշխատակիցների հավատարմության մատրիցա, բիզնեսի գնահատում 

 

Բիզնեսի արժեքի գնահատումը բիզնեսի անցյալի, ներկայի և ապագա-
յի, փոխկապակցված նպատակների, խնդիրների ինչպես նաև  ցուցանիշնե-
րի ու առկա իրավիճակի արտացոլումն է, այն մի կողմից կապիտալի հետ 
կապված գործառնությունների արդյունքում ստացված արժեքի չափման 
գործընթացն է, որը ենթադրում է կազմակերպության ակտիվների արժե-
չափման, ներկա և ապագա հնարավորությունների վերլուծության, կառա-
վարչական որոշումների արդյունավետության գնահատման գործընթաց, 
մյուս կողմից թույլ է տալիս արժեքային /ֆինանսական, դրամական/ ասպեկ-
տից տալ ձեռնարկատիրական գործունեությանը հարաբերականորեն օբյեկ-
տիվ գնահատական, որը և ցույց կտա արժեքային արտահայտությամբ չորոշ-
վող գործոնների ազդեցությունը բիզնեսի արժեքի վրա:1 

Բիզնեսի արժեքի դինամիկայի վրա ազդում են բազմաթիվ գործոններ՝ 
դրանք կազմում են կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրերի 
գործոնների համախումբը:2 Հատկանշական է, որ մարդկային ռեսուրսնե-րըն 
ու դրանց կառավարումը առանցքային դեր ունեն բիզնեսի արժեքի, դը-րա 
ձևավորման և դինամիկայի վրա: Այդ համատեքստում կազմակերպու-
թյունների համար կարևոր է դառնում մարդկային ռեսուրսների արդյունա-
վետ և արժեքահեն կառավարումը: 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) ռազմավարական և հե-
տևողական մոտեցում է կազմակերպության առավել արժեքավոր ակտիվ-
ների՝ մարդկանց  նկատմամբ: Այն այնպիսի աշխատակիցների ընտրության, 
զարգացման գործընթացն է, որն առավել արժեքավոր կդարձնի կազմակեր-

                                                             
1 Բ. Գ. Ամիրյան «Բիզնեսի արժեքի գնահատման տնտեսագիտական հասկացությունը, 
նպատակները և մեթոդները» Բանբեր ՀՊՏՀ 2019թ., 3: 2 The valuation handbook : valuation techniques from today’s top practitioners / Rawley Thomas, 
Benton E. Gup. p. cm. – (Wiley finance ; 480), Էջերի քանակը՝ 630 
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պությունը:1 Ուստի կարծում ենք, որ բիզնեսի արժեքի գնահատման բաղա-
դրատարրերից է ՄՌԿ արդյունավետության չափմումը: Օրինակ, եթե ՄՌԿ 
արդյունավետության չափելի գործիք վերցնենք դրամական խթանները և 
համադրենք բիզնեսի արժեքի հետ կարող ենք բացահայտել դրանց միջև 
կապը. այլ հավասար պայմաններում դրամական խթանների աճը հանգեց-
նում է աշխատակիցների մոտիվացիայի աճին, հետևաբար շահամիտման 
բարձր մակարդակը ենթադրում է բիզնեսի արժեքի աճ, սակայն նշված աճը 
ունի սահամանային բնույթ: Ներկայումս բազմաթիվ տնտեսագետներ առա-
ջարկում են նաև մարդկային ռեսուրսները ներառել ընկերության հաշվապա-
հական հաշվեկշռում, որպես ոչ նյութական ակտիվ:  

Բիզնես գործունեության ժամանակակից պայմանները պահանջում են 
վերանայել հաշվապահական հաշվետվություններին ներկայացվող պահանջ-
ները մարդկային ռեսուրսների տեսանկյունից: Մարդկային ռեսուրսների 
կառավարման հաշվապահական հաշվառման հայեցակարգը, որպես հաշվա-
պահական հաշվառման կարևոր օբյեկտ համապատասխանում է արժեքահեն 
բիզնեսի կառվարման կարիքներին սակայն բախվում է մեթոդական խոչըն-
դոտների:2 Դիտարկենք աշխատողների հավատարմության ցուցանիշը, ի-
րականացնելով աշխատակիցների հավատարմության դասակարգում, որպես 
դասակարգման չափորոշիչ վերցնելով կազմակերպությունում աշխատելու 
ժամանակը և շահամիտման մակարդակը:  

«Նորեկ» է ընկերությունում մինչև մեկ տարվա փորձառություն3 ունե-
ցող աշխատակիցը: Ով ունի շահամիտման  բարձր մակարդակ, չի դիտար-
կում աշխատավայրի փոփոխության հնարավորություն առաջիկա 1 տարում: 

«Հիմնական» է համարվում ընկերությունում 1 - 5 տարվա փորձառու-
թյամբ աշխատակիցը, ում մոտ առկա է շահամիտման բարձր մակարդակ, չի 
դիտարկում գործատուի փոփոխություն հաջորդ 5 տարիների ընթացքում: 

«Հավատարիմ» է հինգ տարի և ավելի փորձառություն ունեցող աշխա-
տակիցը, ով ընկերության գործունեության և աճի հետ կապում է ապագայի 

                                                             
1 www.businessdictionary.com/definition/human-resource-management-HRM.html  2 Vitalii Pokynchereda, Nataliia Gudzenko, Mariya Nastenko “Human resource accounting in the 
system of value-based business management” "Investment Management and Financial Inno-
vations" JOURNAL, 21 August 2017 3 Ընկերությունում աշխատանքային փորձառնության ընտրված ժամկետները պայամա-
նական են և կարող են փոխվել՝ ընկերության գործունեության բնութագրիչներից ելնելով 
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որոշակի պլաններ և ենթադրում է, որ երկարաժամկետում չի փոխելու աշ-
խատանքը և կարիերայի աճը կապում է տվյալ գործատուի հետ: 

«Անկայուն» է համարվում ընկերությունում մինչև մեկ տարվա փորձա-
ռություն ունեցող այն աշխատակիցը, ով չի հարմարվում առաջադրված պա-
հանջներին և մտադիր է փոխել աշխատանքը մինչև մեկ տարվա ընթացում: 

«Այլախոհ» է ընկերությունում 1-5 տարի աշխատող աշխատակիցը, ով 
չի դիտարկում գործատուի հետ երկարաժամկետ համագործակցությունը և 
պատեհ առիթի դեպքում պատրաստ է փոխել աշխատանքը: 

«Հպատակ» է ընկերությունում հինգ տարի և ավելի փորձառություն 
ունեցող այն աշխատակիցը, ով շուկայում չի տեսնում աշխատանքային այ-
լընտրանք և կամովին կամ ստիպված աշխատում է ընկերությունում, և այս 
կամ այն կերպ զրկված է աշխատանքը փոխելու հնարավորությունից: 

 

 
Դրական ելքեր                                                                                                             
Բացասական ելքեր   
Ելքեր կազմակերպությունից 
Գծապատկեր 1.  Աշխատակիցների հավատարմության մատրիցան 

Այժմ քննարկենք շահամիտման մակարդակի հասկացությունը, այն կա-
րելի է չափել հարցումների և աշխատակցի արդյունավետության ցուցանիշ-
ների KPI (key performance indicator) համադրության ճանապարհով, նկա-
տենք նաև, որ աշխատողների հավատարմության հասկացությունը սուբյեկ-
տիվ մեծություն է և ենթակա է գնահատման ընկերության կառավարիչների 
կողմից: Բիզնեսի արժեքի տեսանկյունից ընկերության համար կարևոր է հա-
վատարիմ աշխատողների ձևավորումն ու պահպանումը, այդ պարագայում 
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ՄՌԿ հիմնական խնդիրը գործընթացի այնպիսի իրականացումն է, որը 
կբերի առաջադրված նպատակների ու խնդիրների իրագործմանը: 

Ուսումնասիրելով մատրիցան կարող ենք նշել, որ աշխատողների «Նո-
րեկ»-ից «Հիմնական» դառնալու գործընթացը որպես կանոն  կրում է ինք-
նահոս բնույթ, սակայն եթե ընկերությունում առկա են «ադապտացիոն ար-
գելքներ» աշխատողները հայտնվում են «Անկայուն» տիրույթում: Այդ դեպ-
քում ՄՌԿ խնդիր է դառնում նրանց «Հիմնական» տիրույթ տեղափոխելը: 
«Հպատակ» աշխատակիցները ձևավորվում են «Այլախոհ» աշխատողներից, 
այն դեպքում, երբ վերջիններս դադարում են փնտրել այլընտրանքներ: «Հը-
պատակ» աշխատակիցները սովորաբար ունեն գործատուից մեծ կախվա-
ծություն, իրավազորությունների /կոմպետենտության/ և հնարավորություն-
ների ցածր մակարդակ:  

Անդրադառնալով «Հիմնական» աշխատողներից «Հավատարիմ» աշ-
խատող ձևավորելու գործընթացին հարկ է նշել, որ այն կրում է առանցքային 
բնույթ և «Հավատարիմ»  աշխատողներն են գլխավորապես այն աշխա-
տակիցները, ովքեր կազմակերպության համար ստեղծում են հարաբե-
րականորեն ավելի բարձր արժեք. սա մի կողմից պայմանավորված է նրանց 
իրազեկվածության բարձր մակարդակից, ինչը նրանց առավել արտադրո-
ղական է դարձնում: Այս պարագայում, ընկերությունը կարող է կիրառել աշ-
խատավարձը և բիզնեսի արժեքը միմյանց կապող բոնուսային համակարգ: 
Ինչը գործնականում  «Հավատարիմ» աշխատողներից ստանում է «Գործ-
ընկեր» աշխատակիցների, ովքեր կցուցաբերեն առավել մեծ  նվիրվածություն 
և պատասխանատվություն, մյուս կողմից տվյալ աշխատիցները առավել 
տեղյակ են կազմակերպական աստիճանակարգության ստորին մակարդա-
կում առաջացող հնարավոր խնդիրներին: «Գործընկեր» աշխատակիցները 
կունենան որոշակի բաժնեմաս ընկերության կապիտալում, սակայն կշարու-
նակեն ընկերությունում աշխատել նաև պայմանագրային հիմունքներով: Սա 
գործնականում կլուծի երկու խնդիր՝ 

  Բաժնետոմսերի թողարկում, որը ընկերություն կբերի էմիսիոն մուտ-
քեր 

  Աշխատավարձային կամ բոնոսային ֆոնդի ավելի փոքր մեծություն, 
որը կհանգեցնի դիվիդենտների /կանխիկ հոսքերի և զուտ շահույթի/ աճին, 
որը երկարաժամկետում կհանգեցնի ընկերության արժեքի աճին: Ենթա-
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դրենք մինչև ՄՌԿ մատրիցայի մեխանիզմով աշխատելը ընկերությունը ունի 
Y միավոր վարձատրության /աշխատավարձերի, պարգևավճարների վճար-
ման/ ֆոնդ, որից տարեկան վճարում է A միավոր աշխատավարձ, B միավոր 
պարգևավճար: Ընդունենք, որ A + B = Y, մատրիցայի կիրառության 
պայմաններում, երբ պարգևատրումային ֆոնդի ինչ-որ մաս փոխարինվի 
շահաբաժիններով  B - ն ինչ-որ մեծությամբ կնվազի դառնալով B', իսկ Δ B - 
18%-ի չափով կաճի ընկերության զուտ շահույթը, որտեղ 18%-ը շահութա-
հարկի դրույքաչափն է: Շահույթի լրացուցիչ միավոր աճն էլ կհանգեցնի 
բիզնեսի արժեքի աճին, իսկ հավատարիմ աշխատակիցներին բաժնետերեր 
դարձնելու ճանապարհով նշված միջոցները կարելի է վերաներդրման ճա-
նապարհով պահել շրջապտյուտի մեջ հաջորդ ժամանակաշրջանի ընթաց-
քում և ավելացնել արժեքը շրջանառության միջոցով: Այս մոտեցումը ձեռնտու 
է նաև այն աշխատակիցներին, ովքեր հակված են խնայողություններ ու 
ներդրումներ կատարել: Դիտարկենք նկարագրվածը բիզնեսի գնահատման 
մնացորդային շահույթի դիսկոնտավորման մոդելում 

                                   = ˳ + ∑
( + )                                               ( ) 

որտեղ՝ V-ն բիզնեսի արժեքն է, Bo-ն բաժնետիրական կապիտալի ըն-
թացիկ մեծությունը / current per-share book value of equity / RI (Residual In-
come)-ն՝ մնացորդային շահույթը, r-ը՝ դիսկոնտավորման դրույքը, t-ն տարի-
ների քանակը:1 Մոդելից պարզվում է, որ մնացորդային շահույթի աճը 
հանգեցնում է բիզնեսի արժեքի աճին, իսկ շահույթի աճի մատրիցայի կիրա-
ռության պայմաններում ապահովում են առավել արտադրողական աշ-
խատակիցները: Նշված մոտեցումը զերծ չէ նաև որոշակի թերություններից՝ 

  Բիզնեսի տրոհման անհրաժեշտություն, ինչը ենթադրում է, որ բիզնե-
սը անպայման պետք է լինի բաժնեմասնակցության սկզբունքով, մինչդեռ 
գործնականում ոչ բոլոր գործարարներն են պատրաստ բիզնեսը տրոհել; 

 Ընկերության բացասական ցուցանիշների ու կորուստների պայմաննե-
րում աշխատակիցները չեն ստանա լրացուցիչ եկամուտներ;  

  Սեփականատերերը ավելի մեծ կախվածության մեջ կլինեն աշխա-
տակիցներից և կոնֆլիկտների լուծումը կլինի ավելի դժվար; 

                                                             
1 Valuing a Company Using the Residual Income Method https://www.investopedia.com 
/articles/fundamental-analysis/11/residual-income-model.asp 
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Բաժնետեր - աշխատակիցների ձևավորումը լայն տարածում ունի նաև 
ամբողջ աշխարհում: Համաձայն ԱՄՆ Աշխատակիցների սեփականության 
ազգային կենտրոնի (NCEO-National center of employee ownership) տվյալների 
ԱՄՆ արդյունաբերությունում առկա է բաժնետեր-աշխատակիցների ներ-
գրավման հետևյալ պատկերն ըստ ոլորտների: 

 

Գծապատկեր 2. Բաժնետեր - աշխատակիցների տեսակարար կշիռն ըստ 
ԱՄՆ տնտեսության հատվածների (տոկոս) 1 

Հայաստանայան իրականության մեջ նշված մոտեցման գործնական կի-
րառությունը հնարավոր է այն ընկերությունների դեպքում, որոնք ունեն հե-
տևայալ ռազմավարական նպատակները՝ բաժնետոմսերի թողարկում, տա-
ղանդների հետևողական կառավարում և հոսունության կրճատում, բիզնեսի 
արժեքի աճ և այլն: 

Այսպիսով՝ բիզնեսի արժեքի աճը ցանկացած բիզնեսի կարևորագույն 
ռազմավարական նպատակներից է և գործնականում կարևոր է արժեստեղծ 
գործոնների բացահայտումն ու իրացումը: Մարդկային ռեսուրսների կառա-
վարումը կարող է ոչ միայն անուղղակի այլև ուղղակի ազդեցություն ունենալ 
բիզնեսի արժեքի աճի վրա: ՄՌԿ մատրիցայի գործնական կիրառությունը 
կարող է զգալի բարելավվել ընկերությունների կադրային քաղաքականու-
թյունը և նպաստել բիզնեսի արժեքի աճին: 

                                                             1 https://www.nceo.org/articles/employee-ownership-by-the-numbers#1 
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Բինգյոլ ԱՄԻՐՅԱՆ  
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը որպես բիզնեսի արժեստեղծ 
գործոն  
Բանալի բառեր. բիզնեսի արժեք, մարդկային ռեսուրսներ, շահամիտում, 
աշխատակիցների հավատարմության մատրիցա, բիզնեսի գնահատում 
 
Բիզնեսի արժեքի աճի հիմնախնդրի լուծման ուսումնասիրության ժամանակ 
կարևոր է արժեքի աճի գործոնային վերլուծության իրականացումը և այն-
պիսի գործոնների բացահայտումը, որոնք հնարավորություն կտան ընկե-
րություններին երկարաժամկետ հատվածում հասնել արժեքի դրական տե-
ղաշարժերի: Մարդկային ռեսուրսներն ունեն առանցքային դեր բիզնեսի ար-
ժեքի ձևավորման, կառավարման և աճի գործում: Հոդվածում ներկայացվել է 
բիզնեսի արժեքի վրա մարդկային ռեսուրսների ազդեցության որոշման 
մատրիցային մոդելավորումը համաձայն հավատարմության և հոսունության 
ցուցանիշների: 
 
Bingyol AMIRYAN 
Human resource management as a business value driver Key words: business value, human resources, profit, employee loyalty matrix, business valuation 
 Factor analysis of value growth is important part of business valuation issues, it gives an 
opportunity to define business value drivers and achieve business growth in a long run. 
In this case human resource management has an essential role. The article presents a 
matrix modeling HR’s impact on business value according to loyalty and perfor-mance 
indicators, which show problems connected with HR management and business va-
luation. 
 Бингел АМИРЯН  
HR менеджмент как драйвер роста бизнеса Ключевые слова: стоимость бизнеса, человеческие ресурсы, прибыль, матрица 
лояльности сотрудников, оценка бизнеса 
 Факторный анализ роста стоимости является важной частью вопросов оценки 
бизнеса, он дает возможность определить драйверы стоимости бизнеса и добиться 
роста бизнеса в долгосрочной перспективе. В этом случае управление челове-
ческими ресурсами играет важную роль. В статье представлена модель влияния 
HR на стоимость бизнеса по показателям лояльности и эффективности, которые 
показывают проблемы, связанные с управлением персоналом и оценкой бизнеса. 
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ԱՎԱՆԴՆԵՐԻ ԴՈԼԱՐԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Անդրանիկ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ՏԿ և ՄՏՀ ֆակուլտետի ուսանող 

Հարություն ԹԵՐԶՅԱՆ 
ՀՊՏՀ Ինով. և ինստ. հետ.լաբ. ավ. գիտ., տ.գ.թ.   

 
Բանալի բառեր. ֆինանսական կայունություն, գնաճի նպատակադրում, 

արտարժութային ավանդներ, դոլարայնացում, տոկոսադրույքներ 

 
Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի կողմից վար-

վող քաղաքականությունը վերջին մեկ ու կես տասնամյակում որոշակիորեն 
նպաստել է երկրի ֆինանսական համակարգի կայունացանը, ու այդ համա-
տեքստում՝ հատկապես գնաճի կառավարելիության մակարդակի բարձրաց-
մանը։ Մյուս կողմից, 2006թ ի վեր գործի դրված գնաճի նպատակադրման 
ռազմավարության շրջանակներում կիրառվող քաղաքականության բազմա-
բնույթ գործիքները էապես նպաստել են տնտեսության դոլարայնացման 
մակարդակի իջեցմանը։ Սկսած 2000-ական թվականներից առևտրային 
բանկերի կողմից արտարժույթով ներգրավվող  ավանդների պարտադիր 
պահուստավորման պահանջների ու նորմատիվների խստացումները, ընդ-
հուպ մինչև 2019թթ. կեսերը, նպաստել են արտասահմանյան արժույթի նը-
կատմամբ պահանջարկի սահմանափակմանը և ներքին գործարքներում ազ-
գային դրամի շրջանառության ծավալների մասաբաժնի ավելացմանը։ 

Պատմականորեն 1990-ական թվականների սկզբներին դոլարայնացու-
մը տնտեսավարող սուբյեկտների և տնային տնտեսությունների մոտ առա-
ջացավ որպես գերարժեզրկումից ապահովագրվելու միջոց։ Այդուհանդերձ, 
տեսաբանների մի մասի մոտ այն կարծիքը կա, որ ՀՀ-ում մակրոտնտեսա-
կան կայունացումը ամենևին չէր երաշխավորում տնտեսության ապադոլա-
րայնացումը1։ Մյուս կողմից, դոլարայնացումը յուրօրինակ «ինստիտուցիո-նալ 
ծուղակ» էր, որից դուրս գալու համար երկարաժամկետ ջանքեր էին 
հարկավոր։ Դոլարայնացման բացասական ազդեցությունները առաջին հեր-
թին պայմանավորված էին տնտեսության կառավարելիության ցածր մակար-

                                                             
1 Черкасов В., Маклакова Ю. Долларизация в Армении: структурные причины и эволюция 
денежно-кредитной политики. Финансовый журнал №4 2018. Ст.62. 
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դակով, ինչպես նաև տնտեսության մեջ առկա ստվերայնության և կոռուպ-
ցիոն գործարքների բարձր մակարդակով։ Դոլարայնացումը նշանակում էր 
նաև ՀՀ տնտեսության էական կախվածություն միջազգային ֆինանսական 
շուկաներում դոլարի փոխարժեքի տատանումներից։ Այդպիսով, տնտեսու-
թյան դոլարայնացումը Կենտրոնական բանկի համար համակարգային ռիս-
կեր էր ստեղծում՝ խոչնդոտելով նրա՝ որպես վերջին ատյանի վարկատուի, 
գործառույթի իրականացմանը, ինչը որոշակի պայմաններում կարող էր 
հանգեցնել լիկվիդայնության ճգնաժամի։ 

Պետք է նաև փաստել, որ դոլարայնացման բարձր մակարդակ ունեցող 
երկըրներում որպես կանոն ցածր է գնաճի մակարդակը, մյուս կողմից, 
պատմականորեն դոլարայնացման բարձր մակարդակը հետևանք է հենց 
նախորդ ժամանակահատվածում գնաճի տևականորեն կայուն և բարձր 
մակարդակի, ինչն էլ, իր հերթին պայմանավորում է ազգային արժույթի 
արժեզրկման նկատմամբ տնտեսական ագենտների կայուն սպասումների 
պահպանմանը։ Այդ տեսակետից Հայաստանի Հանրապետությունը տիպա-
կան երկիր է։ Ավելին, ՀՀ-ում շատ տևական ժամանակաշրջանում նույնիսկ 
2006թ. պաշտոնապես գնաճի նպատակադրման քաղաքականության անց-
նելուց հետո գնաճի խիստ ցածր նշաձողը (թիրախավորված մակարդակի 
ստորին շեմին մոտ) ամենևին չի ուղեկցվել ավանդների դոլարայնացման 
մակարդակի իջեցմամբ, ինչը նշանակում է այսպես կոչված «հիստերեզի-
սի»` արգելափակման երևույթի դրսևորում1։  

Դոլարայնացման արգելակման (հիստերեզիսի) երևույթի կայունության 
հետ կապված  ուշագրավ տեսակետ է ներկայացնում Մանհայմի համալսա-
րանի պրոֆեսոր Հուսնու Դալգիչը, նշելով, որ զարգացող շուկա ունեցող 
տնտեսություններում, մի կողմից, դոլարային ավանդադրումը  տնային տըն-
տեսությունների համար իրենց խնայողությունները ապահովագրելու միջոց է, 
մյուս կողմից, ֆիրմաների համար կայուն արժույթով փոխառություններ 
ունենալու և այդ կերպ իրենց բիզնեսը արժույթի փոխարժեքի տատանում-
ների ռիսկերից ապահովագրվելու մեխանիզմ2։ «Ես պնդում եմ, որ դոլա-

                                                             
1 Calvo, G., Végh, C. A. (1992). “Currency Substitution in Developing Countries - An 
Introduction.” Working Paper No. 92/40, Washington: International Monetary Fund. PP. 9-10. 2 Husnu C. Dalgic. Financial Dollarization in Emerging Markets: An Insurance Arrangement. 
Discussion Paper No. 051 Project C 02. University of Mannheim. 2018, P.1. 
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րայնացումը դա ապահովագրության մեխանիզմ է, որով ձեռնարկատերերը, 
որոնք ֆիրմաներ ունեն, ապահովագրում են տնային տնտեսությունների 
եկամուտները», - նշում է Հ.Դալգիչը։ Տեսաբանների շրջանում տարբեր մո-
տեցումներ կան արգելափակման երևույթի սահմանափակման հարցում։ Որոշ 
հետազոտողներ այն կարծիքին են, որ դրամավարկային քաղաքականության 
լծակներով գնաճի մակարդակի հետևողական և շոշափելի զսպումը մինչև 
ցանկալի մակարդակը ամենևին չի հանգեցնում ավանդների դոլարայնացման 
մակարդակի կրճատմանը (Պ.Գուիդոտտի, Կ.Ռոդրիգես)1։ Տնտեսության 
դոլարայնացման հիմնարար պատճառներից մեկն իհարկե բանկերի հաճա-
խորդների կողմից իրենց խնայողությունները պահպանելու նկատառումներով 
են պայմանավորված։ Արժույթի միջազգային հիմնադրա-մի փորձագետների 
դիտարկմամբ դոլարայնացումը մատչելի է դարձնում կապիտալի միջազգային 
շուկայի ռեսուրսները և ակտիվները ու դրանով իսկ նպաստում է տնտե-
սության վերականգմանը և միջազգային առևտրատնտեսական կապերի 
հաստատմանը։ Սակայն, այն իր գինն ունի։ Այն է՝ սենյորաժի ինչպես նաև 
ԿԲ-ի կողմից որպես վարկավորման վերջին ատյան հանդես գալու հնարա-
վորությունների կորուստը2։   

Թերևս կարելի է համաձայնել տեսաբանների այն խմբի կարծիքին, որ 
դոլարայնացումը թույլ չի տալիս հասնել ֆինանսական համակարգի խորու-
թյան մեծացմանը, քանի որ որպես կանոն դոլարային ավանդների մի մասը 
երկրում ֆինանսական միջնորդության ու վարկավորման նոր հավելյալ ռե-
սուրս դառնալու փոխարեն ի վերջո դուրս է բերվում երկրից3։  Տնտեսու-թյան 
դոլարայնացումը նաև Կենտրոնական բանկերին կաշկանդում է ավելի ազատ 
փոխարժեքի քաղաքականություն վարելու հարցում, քանի որ հատկապես 
ճգնաժամային իրավիճակներում արտարժութային ավանդատուների պա-
հանջների առաջնահերթ բավարարումը ենթադրում է երկրի արտար-
ժութային պահուստների սովորականից ավելի բարձր նորմատիվներով պա-
շարների ստեղծում և գրագետ կառավարում4։  Այս տեսակետից դոլարայնաց-

                                                             
1 Guidotti, Pablo and Carlos A. Rodríguez, (1992), “Dollarization in Latin America: Gresham’s 
Law in Reverse?”, IMF Staff Papers, 39, pp. 518−519. 2 https://www.imf.org/external/pubs/nft/op/171/ 3 Geoffrey J Bannister ; Jarkko Turunen ; Malin Gardberg. Dollarization and Financial 
Development. IMF Working Paper No. 18/200. P.7. 4 Burnside, C., M. Eichenbaum and S. Rebelo (2001), “Hedging and Financial Fragility in Fixed 
Exchange Rate Regimes,” European Economic Review, Vol. 45, p. 1151-1193. 
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ման բացասական ազդեցություններին որոշակիորեն նպաստում են 
զարգացող շուկաներում արտասահմանյան բանկերի մասնաճյուղերի առկա-
յությունը և նրանց ագրեսիվ վարքագծի դրսևորումները, որոնք նույնպես խո-
չընդոտում են ֆինանսական համակարգի խորության ընդլայնմանը1։        

Դոլարային ավանդները ՀՀ բանկերում կարելի է որոշակի առումով 
որպես օտարերկրյա ներդրում անվանել, ընդ որում այն ավելի նախընտրելի է, 
քան եթե այդ միջոցները արտահանվեն երկրից։ Ի վերջո դոլարային ա-
վանդները մի կողմից դառնում են արտարժութային պաշարների գոյացման և 
նաև դրանով արտաքին տնտեսական գործարքներ և ֆինանսական գոր-
ծառնություններ իրականացնելու միջոցներ, մյուս կողմից, թույլ են տալիս 
սպասարկել երկրի արտաքին պարտքը։  1990-ական թվականների ազատա-
կան բարեփոխումներիի զուգընթաց ՀՀ տնտեսության մեջ շարունակաբար 
բարձր են եղել թե արտարժութային վարկերի և դրանով պայմանավորված՝ 
թե արտարժութային  ավանդների նկատմամբ պահանջարկը։ Ընդ որում դը-
րանք դինամիկորեն աճել են։ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 2004-
2019թթ. ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ներգրավված արտարժութային 
ավանդները և տեղաբաշխված արտարժութային վարկերը դրամային ար-
տահայտությամբ ծավալներով գրեթե մոտ են եղել միմյանց, ինչը խոսում է 
արտարաժութային միջոցների նկատմամբ մեծ պահանջարկի մասին։  

 
 

 
 

Գծապատկեր 1. ՀՀ տնտեսության մեջ արտարժութային ավանդների և 
արտարժութային վարկերի շարժը 2004-2019թթ. 

 

                                                             
1 Basso, Henrique S, Calvo-Gonzalez, Oscar and Jurgilas, Marius, (2011): "Financial dollarization: 
The role of foreign-owned banks and interest rates," Journal of Banking & Finance, Elsevier, vol. 
35(4), pages 794-795. 
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Հայաստանի Հանրապետությունում վերջին մեկ ու կես տասնամյակում՝ 
2008-2009թթ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին անմի-
ջապես նախորդող և հաջորդող ժամանակահատվածներում սկզբում ըստ ա-
վանդների դոլարայնացման մակարդակը նվազել է՝ 2004թ. 75 տոկոսից (գը-
նաճը այդ տարի կազմել է 7 տոկոս) 2008 թվականին կազմելով 44 տոկոս 
(գնաճը՝ 9 տոկոս), իսկ ճգնաժամին հաջորդած տարիներին դինամիկորեն 
աճել է, 2014թ. կազմելով 64 տոկոս, չնայած գնաճի մակարդակի էական 
իջեցմանը, իսկ հետագայում վերստին նվազել է 2019թ. կազմելով 45 տոկոս 
(գնաճը՝ 1.4 տոկոս)1 (տես Աղյուսակ 2)։ Ըստ էության ավանդների դոլարայ-
նացման մակարդակը շարունակում է մնալ բավականին բարձր։ Եվ սա չնա-
յած 2006թ.ից ԿԲ վարած գնաճի նպատակադրման ռազմավարության, ինչ-
պես նաև ՀՀ կառավարությունների կողմից ֆինանսական համակարգի խո-
րության ընդլայնմանն ուղղված ջանքերին, մասնավորապես, ներքին շրջա-
նառության պետական պարտատոմսերի  թողարկման և տեղաբաշխման 
ծավալների կտրուկ ավելացմանը, դրանց գրավչության կայուն բարձր մա-
կարդակի պահպանմանը։ Սա նշանակում է, որ ՀՀ տնտեսության մեջ ինչ-
պես տնային տնտեսությունների, այնպես էլ ֆիրմաների մոտ շարունակել է 
զգալի մնալ իրենց ակտիվները արտարժույթով պահելու հակվածությունը։ Այս 
երևույթը հակասում է այն ռազմավարական նպատակադրումներին, որոնք 
սահմանվել են ՀՀ տարբեր կառավարությունների, ինչպես նաև ԿԲ՝ գնաճի 
նպատակադրման ռազմավարական փաստաթղթերում։  Կարող ենք արձա-
նագրել, որ չնայած ավանդների դոլարայնացման մակարդակի որոշակի 
նվազմանը, այդուհանդերձ այն, նույնիսկ ԵԱՏՄ երկրների համեմատությամբ 
մնում է բավականին բարձր մակարդակում։ Դրանով հանդերձ, ավանդների 
դոլարայնացման մակարդակի նվազման շարժընթացը տեսանելի է հատ-
կապես վերջին մեկ տարվա ընթացքում (նվազումը՝ 8 %)2 (Աղյուսակ 1)։ 
ավանդների երաշխավորման համակարգի ներդրումը, ինչպես նաև պետա-
կան պարտատոմսերի վաճառքը բացառապես ազգային արժույթով իրակա-
նացնելու պրակտիկան, դրամի «լողացող» փոխարժեքի քաղաքականության 
հետևողական իրականացումը։ Կարող ենք արձանագրել նաև, որ ՀՀ-ում ա-
պադոլարայնացմանը էապես նպաստել է դրամային ավանդների եկամտա-

                                                             
1 https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx 2 https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx 
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բերության շատ ավելի բարձր մակարդակը՝ համեմատած արտարժույթով 
արված ավանդների տոկոսադրույքների հետ։ ՀՀ-ում ապադոլարայնացման 
նպատակին են ծառայել նաև Հենց այդ պատճառով հատկապես 2017թ.-ից 
հետո դրամային ավանդների ծավալն անհամեմատ ավելի բարձր տեմպերով 
է աճել, քան արտարժութային ավանդներինը։ 

Աղյուսակ 1. ՀՀ առևտրային բանկերի ավանդների դոլարայնացման շարժը 
2000-2019թթ1 

* Արտարժութային Ընդամենը Ավանդների դոլարայնացում 
2000 73,876 90,947 81% 
2002 78,689 113,676 69% 
2004 139,479 185,887 75% 
2006 142,170 271,821 52% 
2008 170,954 387,846 44% 
2010 375,926 586,928 64% 
2012 601,267 949,754 63% 
2014 846,763 1,319,733 64% 
2016 1,063,214 1,761,825 60% 
2018 1,184,148 2,247,556 53% 
2019 1,140,413 2,521,528 45% 
*Աղյուսակը կազմվել է հեղինակի  կողմից՝ ՀՀ Ազգային վիճակագրական կոմիտեի և ՀՀ 

Կենտրոնական բանկի 2000-2019թթ. ժամանակահատվածն ընդգրկող տվյալների բազաների 
հիման վրա։ 

 
Գծապատկեր 2. Ավանդների տոկոսադրույքների դինամիկան 2007-2019 թթ. 
                                                             
1 https://www.armstat.am/am/?nid=14, 
https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx) 

Ավանդների միջին տոկոսադրույք (մինչեւ 1 տարի ժամկետով՝ բացառությամբ
ցպահանջի, հունվար ամսվա դրությամբ) ՀՀ դրամով
Ավանդների միջին տոկոսադրույք (մինչեւ 1 տարի ժամկետով՝ բացառությամբ
ցպահանջի, հունվար ամսվա դրությամբ) ԱՄՆ դոլարով
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Թերևս կարելի է համաձայնել այն տեսաբանների պնդումների հետ, որ 
դոլարայնացման բարձր մակարդակը զարգացող շուկաներում պայմանա-
վորված է տնային տնտեսությունների կողմից իրենց եկամուտները արժե-
զըրկումից պահպանելու յուրօրինակ մոտիվացիայով։ Համաձայն այդ տեսա-
կետի՝ տնային տնտեսությունները իրենց եկամուտները որպես արտար-
ժութային ավանդներ փոխանցելով բանկերին այդ կերպ նպաստում են դը-
րամային զանգվածի կրճատմանը, հետևաբար և՝ ազգային արժույթով տո-
կոսադրույքների բարձրացմանը, ինչը ձեռնարկություններին դըրդում է դի-
մել ավելի ցածր տոկոսադրույք ենթադրող արտարժույթով վարկավորմա-նը1։ 
Փաստորեն, ստացվում է, որ բարձր դոլարայանացված տնտեսու-թյուններում 
այդ երևույթի պատճառով նաև դրամային ավանդադրման տո-
կոսադրույքները ազգային արժույթով ավելի բարձր են քան դոլարային 
վարկավորման տոկոսադրույքները։ Հետճգնաժամային փուլում ԿԲ կողմից 
վարվող նման քաղաքականության հետևողական իրականացումը տալիս է 
որոշակի արդյունքներ։ Այսպես, 2007թ.-ի դրամային և դոլարային ավանդ-
ների միջին տոկոսադրույքները համապատասխանաբար կազմել են 5.8% և 
4.81%, իսկ ահա 2019թ.-ին դրանք կազմում են համապատասխանաբար 
8.95% և 2.78%2 (տես գծապատկեր 2):  Փաստ է, որ դրամային ավանդների 
տոկոսադրույքները բավականին գրավիչ են և սա անկյունաքարային նշա-
նակություն կարող է ունենալ դոլարայնացման դեմ պայքարում: 

Կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները: Հետազոտության շրջա-
նակներում փորձ է արվել վերլուծել ըստ ավանդների դոլարայնացման և 
բանկային համակարգի կայունությունը նկարագրող Ն2(2) ցուցանիշի (բան-
կի բարձր իրացվելի ակտիվներ / ցպահանջ պարտավորություններ) միջև առ-
կա կապերը։ Այդ նպատակով դիտարկվելիք ցուցանիշների շարքերը, որոնք 
ներառում են 147 տվյալ՝ 2007-2019թթ. ամսական տվյալները, ենթարկվել են 
նախնական մշակման։ Վերջիններում առկա է թրենդի, սեզոնայնության և 
պատահական տարրեր, որոնք աղավաղում են առկա շարքերը։ Այս երևույթ-
ներից ձերբազատվելու նպատակով շարքերը ենթարկվել են հարթեցման։ 

                                                             
1 Husnu C. Dalgic. Financial Dollarization in Emerging Markets: An Insurance Arrangement. 
Discussion Paper No. 051 Project C 02. University of Mannheim. 2018, P.40-41. 2 https://www.cba.am/am/SitePages/statmonetaryfinancial.aspx 
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Հարթեցված շարքերով իրականացվել է կոռելացիոն վեր-լուծություն, որի 
արդյունքները բերված են ստորև.  

Աղյուսակ 2. Կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները1  

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐ DEP_SM N22_SM 

DEP_SM 1   

N22_SM 0.69 1 
 

Կոռելյացիոն վերլուծության արդյունքները փաստում են, որ հարթեց-
ված N22_SM(Ն2(2) - Բանկի բարձր իրացվելի ակտիվներ / Ցպահանջ պար-
տավորություններ) փոփոխականի և հարթեցված DEP_SM ըստ ավանդների 
դոլարայնացման ցուցանիշների միջև առկա է ուժեղ կապվածություն, իսկ 
կորելյացիայի գործակիցը կազմել է 0,69։ 

Էկոնեմտրիկ մոդելը, գնահատումը և արդյունքների մեկնաբանու-
թյունը: Վերոնշյալ փոփոխականների միջև առկա կախվածությունը մոդելա-
վորելու նպատակով դիտարկվել է ARDL տիպի մոդելներին բնորոշ հատու-
կացմամբ հետևյալ մոդելը  

N22_SM  = + ∙ _ + ∙ _ + ⋯ + ∙ _
+ ∙ N22_SM  + , 

Վերը բերված մոդելը գնահատելով փոքրագույն քառակուսիների 
եղանակով՝ ստացվել են հետևյալ արդյունքները. 

N22_SM  = 0,27
( . )

∙ _ −0.20( . ) ∙ + 0,93
( . )

∙ N22_SM   

Ինչպես կարելի է նկատել գնահատված մոդելից գործակիցներից նշա-
նակալի չեն եղել ազատ անդամը և _ -ի լագավորված փոփոխական-
ներից մի քանիսը, մյուս գործակիցները նշանակալի են և մասնակոցում են 
մոդելում։ Մոդելի ուղղված դետերմինացիայի գործակիցը կազմել է 0,94, որը 
վկայում է մոդելի լավ որակի մասին։ Դարբինի h – վիճակագրի արժեքը 
փաստում է, որ մոդելում չի հայտնաբերվել ավտոկոռելյացիա։  

   

                                                             1Эконометрика: учеб./под ред. И.и.Елисеевой,-М.:Проспект, 2009, ст.54-56.  
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Dependent Variable: N22_SM 
Method: Least Squares   
Sample (adjusted): 2007M07 2019M09  
Included observations: 147 after adjustments  
     
     Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.             N22_SM(-1) 0.93 0.0285 32.52 0.0000 DEP_SM 0.27 0.0707 3.75 0.0003 DEP_SM(-6) -0.20 0.0667 -2.94 0.0039 C 0.06 0.0299 1.93 0.0559           R-squared 0.94     Mean dependent var 1.32 Adjusted R-squared 0.94     S.D. dependent var 0.19 S.E. of regression 0.05     Akaike info criterion -3.20 Sum squared resid 0.33     Schwarz criterion -3.12 Log likelihood 239.29     Hannan-Quinn criter. -3.17 F-statistic 714.13     Durbin-Watson stat 1.82 Prob(F-statistic) 0.0000         
     Մոդելի բարձր որակական հատկանիշները թույլ են տալիս տալ գնա-

հատված գործակիցների հետևյալ մեկնաբանությունները. 
 Մոդելի կարճաժամկետ մուլտիպլիկատորը՝ 0.27-ը, ցույց է տալիս, որ 

_  ցուցանիշի 1 տոկոսային կետով աճը տվյալ ամսում հանգեցնում է 
նույն ամսում Ն2(2) - կայունության ցուցանիշի աճին 0.27 տոկոսային կետով։ 

 Ավանդների դոլարայնացման մակարդակի 1 տոկոսային կետով ա-
ճը կհանգեցնի 6 ամիս հետո կայունության ցուցանիշի աճին 0,07 տոկո-
սային կետով։ 

 Մոդելի երկարաժամկետ մուլտիպլիկատորը, որը հավասար է 4-ի, 
ցույց է տալիս, որ երկարաժամկետում ըստ ավանդների դոլարայնացման 
մակարդակի 1 տոկոսային կետով աճը կհանգեցնի կայունության ցուցանիշի 
4 տոկոսային կետով աճին ։ 
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Անդրանիկ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, Հարություն ԹԵՐԶՅԱՆ 
Ավանդների դոլարայնացման հիմնախնդիրները տնտեսության 
ֆինանսական կայունության ապահովման համատեքստում 
Բանալի բառեր. Ֆինանսական կայունություն, գնաճի նպատակադրում, 
արտարժութային ավանդներ, դոլարայնացում, տոկոսադրույքներ 
 

Հոդվածում քննարկվել և վերլուծվել են ՀՀ բանկային համակարգում ներ-
գրավված ազգային խնայողությունների ավանդադրման և դոլարայնացման 
հիմնախնդիրները։ Դիտարկվել է 1990-ական թվականներից ի վեր ՀՀ 
առևտրային բանկերում ֆիզիկական անձանց և կազմակերպությունների 
կողմից փոխատվության տրված ավանդների կառուցվածքը և ծավալների 
շարժը, դրանց դոլարայնացման միտումները և ազդեցությունները ֆինան-
սական կայունության վրա։ Ուսումնասիրվել են բանկային համակարգում ա-
վանդների և վարկերի դոլարայնացման փոխկապակցությունների հետ 
կապված շարժառիթները և գործոնները։ Մշակվել և կիրառվել է էկոնոմետ-
րիկ մոդել, որով գնահատվել է բանկային ավանդների դոլարայնացման ազ-
դեցությունները ֆինանսական կայունության վրա։     
 Андраник МАРГАРЯН, Арутюн ТЕРЗЯН 
Проблемы долларизации депозитов в контексте обеспечения финансовой 
стабильности экономики 
Ключевые слова. финансовая стабильность, таргетирование инфляции, депозиты в 
иностранной валюте, долларизация, процентные ставки 
 В статье рассматриваются и анализируются проблемы долларизации националь-
ных сбережений, вовлеченных в банковскую систему Республики Армения. Были 
рассмотрены структура и объемы кредитования физических лиц и организаций в 
коммерческих банках РА с 1990-х годов, тенденции их долларизации и их влияние 
на финансовую стабильность. Изучены мотивы и факторы, связанные с долла-
ризацией депозитов и кредитов в банковской системе. Для оценки влияния дол-
ларизации банковских депозитов на финансовую стабильность была раз-работана 
и применена эконометрическая модель. 
 Andranik MARGARYAN, Harutyn TERZYAN 
Problems of dollarization of deposits in the context of ensuring financial stability of 
the economy Key words. financial stability, inflation targeting, foreign currency deposits, dollarization, 
interest rates 
 The article discusses and analyzes the problems of dollarization of national savings in-
volved in the banking system of the Republic of Armenia. The structure and volumes of 
lending to individuals and organizations in commercial banks of the Republic of Ar-
menia since the 1990s, their dollarization trends and their impact on financial stability 
were examined. The motives and factors associated with the dollarization of deposits 
and loans in the banking system are studied. To assess the impact of dollarization of 
bank deposits on financial stability, an econometric model was developed and applied. 
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ԱՈՒԴԻՏԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
 

Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի հեռակա հայցորդ 

 
Բանալի բառեր. աուդիտ, որակի վերահսկողություն, Հանրային նշանակալի 
կազմակերպություն (ՀՆԿ), Հանրային վերահսկողության խորհուրդ (ՀՎԽ) 

 
Այս հոդվածում հետազոտվել է Հայաստանի Հանրապետությունում 

աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողության հիմնահարցերը։ Աուդիտի 
որակի ապահովումը պահանջում է ժամանակակից մարտահրավերներին 
արդյունավետ արձագանքող և միջազգային արդի փորձին համահունչ գոր-
ծիքակազմ, որի առանցքային հարցերից է աուդիտի որակի արտաքին վե-
րահսկողություն իրավասու կառույցի մոդելը։ 

Այս նպատակով հոդվածում հետազոտվել է մինչև այժմ գործող արտա-
քին վերահսկողության համակարգի և այդ համակարգի վերաբերյալ 2020թ. -
ից գործող օրենսդրական փոփոխությունների արդյունավետությունը՝ դը-
րանք համադրելով միջազգային լավագույն փորձի հետ։ Հետազոտության 
արդյունքներով առաջարկվել է ՀՀ-ում արտաքին վերահսկողական համա-
կարգի իրավասու կառույցի արդյունավետ մոդել։ 

Աուդիտի որակի վերահսկողության կիրառված համակարգը ՀՀ-ում: 
ՀՀ-ում աուդիտի որակի նկատմամբ վերահսկողությունը լիազորված է ՀՀ 
ֆինանսների նախարարությանը:1 Վերջինս, 2010թ. իր այդ լիազորությունը 
իրականացնելու նպատակով ստեղծեց Աուդիտորական գործունեության 
հսկողության տեսչություն, որը ՀՀ ֆինանսների նախարարության կառուց-
վածքային փոփոխությունների արդյունքում 2018թ.-ի գարնանը դադարեցրեց 
իր գործունեությունը2: Բացառությամբ տեսչության սկզբնական գործունեու-
թյան շրջանի՝ 2011-2013թթ., աուդիտորական կազմակերպությունների նը-
կատմամբ տեսչության վերահսկողությունը հիմնականում սահմանափակվել 
է վարչարարական գործառույթների պահպանման հսկողությամբ: Մասնավո-

                                                             
1 ՀՀ Կառավարություն, ““Աուդիտորական գործունեության մասին” ՀՀ օրենքով նախա-
տեսված ՀՀ Կառ. լիազորված պետական մարմնի մասին”, 31.03.2011 N 318-Ն որոշում 2 ՀՀ Կառավարություն, “ՀՀ Ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի 
աուդիտորական գործունեության հսկողության տեսչություն ստեղծելու, տեսչության 
կանոնադրությունը և կառուցվածը հաստատելու մասին”, 04.03.2010թ. N 268-Ն որոշում 
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րապես, Ր․ Ալեքսանյանի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ տեսչական 
գործունեությունը առավելապես ուղղված էր աուդիտորական կազմակերպու-
թյունների կողմից գրանցամատյանների կամ եռամսյա հաշվետվությունները 
լրացման ճշտության ստուգմանը, որը չի արտացոլում կամ վերահսկում իրա-
կանացված աուդիտի որակը1:  

Աղյուսակ 1. Տեսչության կիրառած պատժամիջոցների բնույթը և քանակը, 
2013-2016թթ․ ժամանակահատվածի ընթացքում 

Պատժամիջոց 2013թ
․ 

2014թ․ 2015թ․ 2016թ․ 

Նախազգուշացում 3 13 1 5 
Տուգանք 16 13 10 6 
Կասեցում 3 4 0 1 

Դադարեցում 2 0 0 0 
Ընդամենը 24 30 11 12 

 

ՀՀ-ում աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողության մեկ այլ օրինակ 
էր 2013թ. Հայաստանի հաշվապահների և աուդիտորների ասոցիացիայի 
(ՀՀԱԱ) կողմից նախաձեռնած աուդիտի որակի կամավոր մոնիթորինգը, որն 
իրականացվեց Անգլիայից հրավիրված արտաքին փորձագետի միջոցով2: 
Աուդիտի արտաքին վերանայման աուդիտորական կազմակերպությունների 
կամավոր մասնակցության հիման վրա մշակված նախաձեռնությունը նորու-
թյուն էր ՀՀ-ում: Մոնիթորինգը դրական արդյունքով հանձնեցին աուդիտո-
րական միջազգային ցանցի անդամ մասնակից երեք աուդիտորական 
կազմակերպությունները, ինչպես նաև ցանցի անդամ չհանդիսացող մասնա-
կիցներից չորսը։ Մոնիթորինգը դրական արձագանք ունեցավ ՀՀ ֆինանս-
ների նախարարության և աուդիտի ոլորտի տարբեր կառույցների կողմից, 
բայց դրան մասնակցեցին միայն սակավաթիվ աուդիտորական ընկերու-
թյուններ և այն հետագա շարունակություն չունեցավ: Աուդիտորական գոր-
ծունեությունը3 ՀՀ-ում մինչև 2019թ․ ենթակա էր լիցենզավորման, որի հա-
մար աուդիտորական կազմակերպությունից պահանջվում է իր աշխատա-

                                                             
1 Ալեքսանյան Ր., “Կազմակերպություններում արտաքին աուդիտի կարգավորման արդի 
հիմնախնդիրները”, 2017, ՀՊՏՀ, Երևան  2 Հայաստանի Հաշվապահների և Աուդիտորների Ասոցիացիա, “ՀՀԱԱ Աուդիտի Որակի 
Մոնիթորինգի արդյունքներ”, 20.11.2013թ.,  <http://aaaa.am/am/shownews/138/> 3 ՀՀ Կառավարություն, “ՀՀ-ում աուդիտորական ծառայությունների իրականացման 
լիցենզավորման կարգը հաստատելու մասին”, 22.03.2012թ.-ի N346-Ն որոշում 
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կազմում նվազագույնը հինգ որակավորված աուդիտորների առկայություն, 
որոնցից երեքը՝ հիմնական աշխատակցի կարգավիճակով1: Լիցենզավոր-
ման պահանջը համահունչ չէր միջազգային առաջատար փորձին և էական 
ազդեցություն չուներ աուդիտի որակի վրա: Այդ պատճառով, այս պահանջը 
2019թ․ դեկտեմբերին հանվեց։2 

Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողության կարևորությունը: Գ․ 
Հահնեի կողմից կատարված հետազոտությունը հիմնավորում է, որ աուդի-
տորական կազմակերպությունների կողմից աուդիտի որակի ներքին համա-
կարգի առկայության և նրա շարունակական պահպանման նկատմամբ ար-
տաքին լիազոր մարմնի կողմից արդյունավետ վերահսկողությունը անհրա-
ժեշտ է՝ ապահովելու, որ աուդիտն իրականացվի համաձայն Աուդիտի մի-
ջազգային ստանդարտների (ԱՄՍ-ներ) և աուդիտորի եզրակացությունը հա-
մապատասխանի աուդիտի ենթարկված ֆինանսական հաշվետվությունների 
հանգամանքներին:3 

2019թ․ դեկտեմբերի 4-ին ընդունված “Հաշվապահական հաշվառման և 
աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողու-
թյան մասին” ՀՀ նոր օրենքով, աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողու-
թյունը նախատեսվում է իրականացնել օրենքին համապատասխան հա-
վատարմագրված մասնագիտական կառույցների կողմից: Իսկ մասնագի-
տացված կառույցների կողմից իրեն վերապահված գործառույթների պատ-
շաճ իրականացման նկատմամբ հսկողությունը և աուդիտի ոլորտի ընդհա-
նուր վերահսկողությունը նախատեսվում է իրականացնել տվյալ օրենքների 
պահանջների համապատասխան ձևավորվելիք “Հանրային վերահսկողու-
թյան խորհրդի” (ՀՎԽ) կողմից, որը լինելու է ՀՀ ֆինանսների նախարարու-
թյանը կից հասարակական հիմունքով գործող մարմին: Նշված օրենքով 
նախատեսվում է, որ հավատարմագրումը և ՀՎԽ-ի ստեղծումը կիրակա-
նացվեն մինչև 2020թ․ ավարտը, սակայն 2020թ. մարտի դրությամբ դեռևս 
որևէ մասնագիտական կառույց ՀՀ-ում հավատարմագրված չէ, իսկ ՀՎԽ-ի 

                                                             
1 ՀՀ Կառավարություն, “Աուդիտորական ծառայությունների իրականացման լիցենզիայի 
պայման ապահովող աուդիտորների մասով աուդիտ իրականացնողներին ներ-կայացված 
պահանջների կիրառման կարգը հաստատելու մասին”, 13.06.2013 778-Ն որոշում 2 ՀՀ Ազգային Ժողով, «Ամփոփաթերթ», 2019, www.parliament.am 3 Hahne G., “The effects of external quality control on quality in auditing companies”, 2015, 
University of Latvia, Riga 
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ստեղծման վերաբերյալ դեռևս իրավական ակտ չի հրապարակվել։ Մասնա-
գիտական կառույցների կողմից աուդիտի որակի ապահովման նպատակով 
նշված օրենքով նախատեսվում է, որ հավատարմագրման պահանջները նե-
րառելու են մասնագիտական կառույցի կողմից աուդիտի որակի արտաքին 
վերանայման արդյունավետ համակարգի մշակման, ներդրման և պահպան-
ման պարտավորության ստանձնում: Նշված համակարգը պետք է ապահովի 
տվյալ հավատարմագրված կառույցին անդամագրված աուդիտորական 
ընկերությունների նկատմամբ որակի հսկողության գործառույթի իրականա-
ցում ոչ պակաս, քան երեք տարին մեկ պարբերականությամբ՝ ստուգման 
արդյունքների հրապարակմամբ1: Այս օրենքով, ՀՀ-ում գործող բոլոր աու-
դիտորական կազմակերպություններից պահանջվում է պարտադիր անդա-
մագրում հավատարմագրված մասնագիտացված կառույցներից որևէ մեկում՝ 
դրանցում ներդնելով կառույցին անդամագրված աուդիտորական կազմակեր-
պությունների ռեեստր՝ ԵԱՏՄ տարածքում աուդիտորական գործունեության 
կանոնակարգման մասին համաձայնագրին համահունչ2: 

Մասնագիտացված կառույցների կողմից աուդիտի որակի վերահսկո-
ղության իրականացման, ինչպես նաև մասնագիտացված կառույցի այլ հա-
մապատասխան ծախսերը հոգալու նպատակով նշված օրենքով սահման-
վում է, որ հավատարմագրված մասնագիտացված կառույցները կարող են 
անդամակցող ընկերություններից գանձել տարեկան անդամավճար, հա-
սույթից ու պարտադիր աուդիտի քանակից կախված գումար: 

Աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողության միջազգային փորձը: 
Համաձայն Եվրոպական Միության (ԵՄ) Աուդիտի դիրեկտիվի. “Որակի 
գնահատման համակարգը պետք է կազմակերպվի այնպես, որ այն անկախ 
լինի գնահատվող աուդիտորներից և ենթակա լինի հանրային վերահսկո-
ղության”3: Ըստ այդ դիրեկտիվի. “ՀՎԽ-ն է աուդիտի որակի վերահսկո-
ղության հիմնական պատասխանատուն։” Հաշվի առնելով աուդիտի արդյու-
նավետ վերահսկողության համար պահանջվող ֆինանսական և փորձագի-
տական կապիտալի սղությունը, զարգացած երկրների մեծ մասում կիրառ-

                                                             
1 “Աուդիտորական գործունեության մասին” ՀՀ օրենք, ընդունվել է 04.12.2019թ․ 2 Евразийская экенемическая комисссия, “О проекте соглашениая об осушествлении 
аудиторской деятельности в рамках Евразийского экономического союза”, 20.01.2019, М. 3 The European Parliament and of the Council, “On statutory audits of annual accounts and 
consolidated accounts”, Directive 2006/43/EC at 17.05.2006 
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վում է «երկշերտ» վերահսկողության համակարգ, աուդիտի որակի ապա-
հովման արդյունավետ համակարգը պետական մակարդակով ներդնելով 
Հանրային նշանակալի կազմակերպությունների (ՀՆԿ-ներ) (մեր կողմից 
թարգմանվել է Public Interest Entities (PIEs) տերմինից) աուդիտի նկատ-
մամբ։1 Որով, ՀՆԿ-ների աուդիտի որակի արտաքին վերահսկողությունը 
լիազորվում է պետական կամ նման այլ, իսկ մնացած աուդիտորների որակի 
արտաքին վերահսկողությունը՝ մասնագիտական կառույցներին։   

 
Գծապատկեր 1. Աուդիտի որակի վերահսկողության երկշերտ համակարգ  

Աուդիտի որակի ապահովման նպատակով միջազգային մակարդակով գոր-
ծող ամենաճանաչված կազմակերպությունը՝ Աուդիտի անկախ կարգա-վո-
րողների միջազգային ֆորումը (ԱԱԿՄՖ), հրապարակել է աուդիտի որակի 
արդյունավետ վերահսկողության որոշ հիմնարար սկզբունքներ, որոնցից 8-
րդ սկզբունքը պահանջում է, որ աուդիտի ոլորտի կարգավորողը նվազա-
գույնը պետք է իրականացնի ՀՆԿ-ների աուդիտ իրականացնող աուդիտոր-
ների պարբերական ստուգումներ, որպեսզի հավաստիանա, որ նրանք ա-
պահովում են մասնագիտական ստանդարտները, անկախության պահանջ-
ները և այլ իրավական կարգավորումները։2 Նշված փաստաթղթում նաև 

                                                             
1 The European Parliament and the Council, “On specific requirements regarding statutory audit of 
public-interest entities”, Regulation (EU) No 537/2014 at 16 April 2014 2 International Forum of Independent Audit Regulators (IFIAR), “IFIAR Reference Guide: 
Establishing indepenet public oversight systems of auditors/ audit firms”, March 2016, 
<https://www.ifiar.org/?wpdmdl=2110> 

Հանրային Վերահսկողության Խորհուրդ կամ նմանատիպ պետական կառույց

ՀՆԿ-ների աուդիտ իրականացնող աուդիտորների որակի վերահսկողություն
Հավատարմագրված մասնագիտական կառույցներ

ՀՆԿ-ների աուդիտի չիրականացող աուդիտորների որակի վերահսկողություն
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ներկայացված է զարգացած երկրներում աուդիտի որակի նկատմամբ պա-
տասխանատու կառույցները և նրանց կարգավիճակը (2016թ․-ի դրությամբ), 
որը ցույց է տալիս, որ զարգացած երկներում ՀՆԿ-ների աուդիտի որակի 
ապահովման համար պատասխանատու մարմիններից ոչ մեկը չի հանդիսա-
նում մասնագիտական կառույց։ 

Աղյուսակ 2. ՀՎԽ-ների կարգավիճակը զարգացած երկրներում  

Կարգավիճակ Երկիր և ՀՎԽ-ի անվանումը 

Անկախ կառույց Միացյալ 
Թագավորություն – 

Ֆինանսական 
Կարգավորող 

Խորհուրդ (FRC) 

ԱՄՆ – Հանրային 
Ոլորտի Աուդիտի 

Հաշվապահության 
Վերահսկողության 
Խորհուրդ (PSAOB) 

Ֆրանսիա – 
Աուդիտորների 
Բարձրագույն 

Խորհուրդ (H3C) 

Արժեթղթ/երի 
շուկային կից 

կառույց 

Հոլանդիա – 
Ֆինանսական 

Շուկայի 
Կարգավորիչ (AFM) 

Ավստրալիա – 
Ավստրալիայի 
Արժեթղթերի և 
Ներդրումների 

Հանձնախումբ(ASIC) 

Մալազիա – 
Աուդիտի 

Վերահսկողության 
Խորհուրդ (AOB) 

Կառավարության 
մաս 

Ավստրիա – 
Աուդիտի 

Վերահսկողության 
Մարմին (ASA) 

Ճապոնիա – 
Ֆինանսական 

Ծառայությունների 
Գործակալություն 

(JFSA) 

Հունգարիա – 
Ազգային 

Էկոնոմիկայի 
Նախարարություն 

(APOA) 

Մեր հարևան երկիր Վրաստանում նույնպես ՀՆԿ-ների աուդիտ իրա-
կանացնող աուդիտորական կազմակերպությունների արտաքին վերահսկո-
ղությունը իրականացվում է ՀՎԽ-ին համարժեք կառույցի՝ «Հաշվապահու-
թյան, Հաշվետվողականության և Աուդիտի Վերահսկողության» կողմից։1 

Համաձայն ԱԱԿՄՖ-ի նշված փաստաթղթի, աուդիտի որակի վերա-
հսկող կառույցի անկախության համար նվազագույնը անհրաժեշտ է, որ նրա 
անդամների մեծամասնությունը չլինեն գործող աուդիտորներ, իսկ ֆինան-
սավորումը չպետք է նշանակալի ազդեցություն ունենա աուդիտորական ըն-
կերություններից: Մինչդեռ, մասնագիտական կառույցի կառավարող ան-
դամները հիմնականում ՀՀ-ում գործող աուդիտորական կազմակերպու-

                                                             
1 Service for Accounting, Reporting and Auditing Supervision, Republic of Georgia, 
https://www.saras.gov.ge/en 
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թյունների ղեկավարներ են1: Հետևաբար, կասկածի տակ չդնելով մասնա-
գիտացված կառույցների ղեկավարման խորհրդում կամ այլ մասնագիտա-
կան մարմինների ղեկավար կազմում ընդգրկված աուդիտորների անաչա-
ռությունն ու ազնվությունը, արտաքին դիտարկողի տեսանկյունից մասնա-
գիտացված կառույցը չի կարող դիտվել անկախ իրենց կողմից ստուգվող 
աուդիտորական կազմակերպություններից: 

Հավատարմագրվող մասնագիտացված կառույցների ֆինանսական 
բյուջեի զգալի մասը նախատեսվում է ձևավորել իրենց անդամակցող աու-
դիտորական կազմակերպությունների անդամավճարներից, որպես կորպո-
րատիվ անդամներ, ինչպես նաև այդ կազմակերպության ղեկավարների ու 
այլ աուդիտորների կողմից անդամավճարներից, որպես անհատ անդամներ: 
Այս հանգամանքը նույնպես նշանակալի անկախության վտանգներ է ստեղ-
ծում մասնագիտացված կառույցի և իր կորպորատիվ կամ անհատ աուդիտոր 
անդամների միջև: 

Աուդիտի որակի արտաքին վերանայման փորձագետի ընտրություն: 
Քանի որ աուդիտի որակի արտաքին վերանայման բուն գործառույթը և գնա-
հատումը իրականացվում է համապատասխան փորձ, անկախության և մաս-
նագիտական այլ կարևոր որակներ ունեցող փորձագետների կողմից, ապա 
փորձագետի ճիշտ ընտրությունը կարևոր է աուդիտի որակի արդյունավետ 
վերահսկողության նպատակով։ 

ՀՀ-ում աուդիտորական հանրությունը փոքրաթիվ է, հետևաբար գործ-
նականում իրատեսական չէ այդ հանրությունից որևէ աուդիտորի որպես 
փորձագետ ներգրավումը, որը չառաջացնի փորձագետի օբյեկտիվության 
վերաբերյալ կասկածներ ու բողոքարկումներ՝ անկախ այդ փորձագետի օբ-
յեկտիվության բարձր անձնական հատկանիշների:  

ՀՆԿ-ների աուդիտ իրականացնող աուդիտորական կազմակերպության 
արտաքին որակի վերահսկողության ժամանակահատվածը կազմում է մոտ 
մեկ շաբաթ։ Եթե կիրառվի աուդիտորների կարճ-ցանկ, ապա յուրաքանչյուր 
տարի ՀՆԿ-ի կողմից անհրաժեշտ կլինի իրականացնել երեք աուդիտո-
րական ընկերության որակի վերահսկողություն, որի համար արտերկրից 

                                                             
1 Հայաստանի Հաշվապահների ու Աուդիտորների Ասոցիացիա, “Ձևավորվել է ՀՀԱԱ 
Խորհուրդ”, 2018, <http://aaaa.am/> 
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համապատասխան փորձագետի գծով տարեկան ծախսը կկազմի մոտ չորս 
միլիոն դրամ։ Նշված գումարը իրատեսական է ներառել պետական բյուջով 
ֆինանսավորման մեջ, այլ ոչ թե գանձել աուդիտորական ընկերություններից, 
որպեսզի նրանցից ֆինանսական կախվածություն չառաջանա, ինչպես 
նշված է ԱԱԿՄՖ-ի որակի արդյունավետ վերահսկողության սկզբունքներում: 

Աղյուսակ 3. ՀՎԽ-ի կողմից ՀՆԿ-ների աուդիտի որակի վերահսկողության 
իրականացման տարեկան նախահաշիվ․ 

Ծախսային 
հոդված 

Հազար 
դրամ 

Նշումներ 

Փորձագետ – 
օտարերկրյա 

2,000 3 աուդիտորական ընկերություն, 1-ական շաբաթ, 
գումարած մեկ շաբաթ հաշվետվություն – ընդամենը՝ 
20 աշխատանքային օր, օրական՝ 100 հազար դրամ 

վճար 
Փորձագետի 

ճանապարհա-
ծախս 

1,900 30 օրվա գիշերակաց՝ օրը 30 հազար դրամ, 30 օրվա
օրապահիկ՝ օրը 25 հազար դրամ, 

ճանապարհածախս՝ 250 հազար դրամ 
Ընդամենը 3,900  
 

Հոդվածում ներկայացված հետազոտությունները փաստում են, որ մին-
չև այժմ ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը, որին լիազորված էր աուդիտի 
որակի վերահսկողության իրավասությամբ, հիմնականում չի ապահովել աու-
դիտի որակի բավարար վերահսկողություն, սակայն այդ վերահսկողու-թյան 
փոխանցումը հավատարմագրված մասնագիտացված կառույցներին, որը 
սահմանված 2019թ․ դեկտեմբերի 4-ին ընդունված “Հաշվապահական 
հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային 
վերահսկողության մասին” ՀՀ նոր օրենքով, անարդյունավետ փոփոխություն 
է, հաշվի առնելով մասնագիտացված կառույցների և աուդիտորական կազ-
մակերպությունների միջև առկա “շահերի-բախումը”։ 

Համաձայն, ներկայացված միջազգային լավագույն փորձի և ԱԱԿՄՖ-ի 
աուդիտի որակի վերահսկողության հիմնարար սկզբունքների, ՀՀ-ում պետք 
է կիրառել վերահսկողության «երկշերտ» համակարգ․ ՀՆԿ-ների աուդիտի 
որակի արտաքին վերահսկողության համակարգի իրականացման գործա-
ռույթը վերապահել ձևավորվելիք ՀՎԽ-ին, որի կազմում չեն կարող ներ-
գրաված լինել աուդիտորական կազմակերպություններից որևէ ներկայացու-
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ցիչ, իսկ մյուս աուդիտորական կազմակերպությունների աուդիտի որակի վե-
րահսկողությունը՝ հավատարմագրված մասնագիտական կառույցներին:  

Աուդիտի որակի վերահսկողության արդյունավետ իրականացման նը-
պատակով ՀՎԽ-ն կարող է ներգրավել արտերկրից հրավիրված փորձա-
գետի, որի գծով նախատեսվող տարեկան ծախսը կկազմի մոտ չորս միլիոն 
դրամ, որի ֆինանսավորումը առաջարկվում է իրականացնել պետական 
բյուջեի ֆինանսավորման միջոցով՝ աուդիտորական կազմակերպություննե-
րից վերահսկող կառույցի անկախության ապահովման նպատակով։ 

ՀՀ-ում աուդիտի որակի արդյունավետ վերահսկողությունը բարելավող 
համակարգի ներդրումը կարևոր գործառույթ է, որը պահանջում է ինստի-
տուցիոնալ, իրավական և այլ միջոցառումների արդի գործիքակազմ։ Այս 
հոդվածում հետազոտությունների հիման վրա առաջարկվել են վերահսկող 
իրավասու կառույցի վերաբերյալ արդյունավետ մոտեցումներ, իսկ աուդիտի 
որակի ապահովման ամբողջական համակարգի վերլուծությունը չափազանց 
ծավալուն է և կներկայացվի այլ հոդվածներում: 

 

 

Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Աուդիտի որակի վերահսկողության հիմնահարցերը ՀՀ-ում 
Բանալի բառեր. Աուդիտ, որակի վերահսկողություն, Հանրային նշանակալի 
կազմակերպություն (ՀՆԿ), Հանրային վերահսկողության խորհուրդ (ՀՎԽ)  
 
Հոդվածում հետազոտվել է ՀՀ-ում աուդիտի որակի ապահովման նպատա-
կով արտաքին վերահսկողության հիմնահարցերը։ Ներկայացված վերլուծու-
թյունները հիմնավորում են, որ աուդիտի որակի արտաքին վերահսկո-
ղության փոխանցումը հավատարմագրված մասնագիտացված կառույցնե-
րին, որը սահմանված 2019թ․դեկտեմբերի 4-ին ընդունված “Հաշվապահա-
կան հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հան-
րային վերահսկողության մասին” ՀՀ նոր օրենքով, անարդյունավետ փոփո-
խություն է, հաշվի առնելով մասնագիտացված կառույցների և աուդիտորա-
կան կազմակերպությունների միջև առկա “շահերի-բախումը”։ Հոդվածում 
ուսումնասիրվել է միջազգային լավագույն փորձը և ԱԱԿՄՖ-ի աուդիտի որա-
կի վերահսկողության հիմնարար սկզբունքները։   
 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

339 
 

Гнел ХАЧАТРЯН 
Аудит вопросов контроля качества в Республике Армения  Ключевые слова: Аудит, контроль качества, общественные значимые организации (ОЗО), 
общественный надзорный совет (ОНС) 
 
В данной статье рассматриваются вопросы внешнего контроля качества аудита в 
Республике Армения. Представленное исследование обосновывает, что передача 
внешнего контроля качества аудита аккредитованным профессиональным ассо-
циациям, как это определено новым Законом РА «О регулировании бухгалтерс-
кого учета и аудита и общественном надзоре», принятом 4 декабря 2019 года, яв-
ляется неэффективным изменением, учитывая «конфликт интерес» между про-
фессиональными ассоциациями и аудиторскими фирмами.Исходя из передовой 
международной практики, исследованной в этой статье, и основополагающих 
принципов обеспечения качества аудита Международного форума независимых 
регуляторов аудита (МФНРА), было рекомендовано ввести «двухслойную» сис-
тему контроля в Армении: делегировать ОНС-у осуществления внешнего конт-
роля качества ОЗО, в состав которого не могут входит представители аудиторс-
ких фирм; а контроль качества аудита других аудиторских фирм делегировать 
профессиональным ассоциациям. Также было рекомендовано привлечь соот-
ветствующего эксперта из-за рубежа для проверки качества аудита, чтобы избе-
жать риска независимости. 
 
Gnel KHACHATRYAN 
Audit quality control issues in the Republic of Armenia Key words: Audit, quality control, Public Interest Entities (PIEs), Public Oversight Board (POB) 
 
This article examines the audit quality external control issues in the Republic of Ar-
menia. The presented research justifies that the transfer of audit quality external control 
to accredited professional associations, as defined by the new RA Law “On Accounting 
and Auditing Regulation and Public Oversight” adopted on December 4, 2019, is an 
ineffective change given the “conflict of interest” between the professional associations 
and the audit firms. Based on the international best practice researched in this article and 
the fundamental principles of the audit quality assurance of the International Forum of 
Independent Audit Regulators (IFIAR), it has been recommended to introduce “two-
layer” control system: the authority of implementing the external quality control of the 
PIEs in Armenia delegate to the POB, which board shall not have any representative of 
audit firms; while the audit quality control of other audit firms to delegate to the 
professional associations. Also recommended to engage a relevant expert from abroad 
for the audit quality review to avoid the independence risk. 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՈՐՊԵՍ ԱԿՏԻՎԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ 
ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

 

Անուշ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան, ավագ դասախոս 

 
Բանալի բառեր. մարդկային կապիտալ, առողջ ռեսուրս, առողջապահական 

ծախսեր, մարդը որպես ակտիվ, առողջապահությունը Արցախում 
 

Մարդկային կապիտալի ձևավորումը դա մշտական, անընդհատ և ընդ-
հանրացնող գործընթաց է, երբ անհատը հասնում է իր կարողությունների 
հարաբերական համակարգին՝ կրթության, իր անձի ընդհանրական ձևավոր-
ման և հմտությունների կիրառման բնագավառի հստակեցման ու որոշակի 
որակական հատկանիշների արմատավորման միջոցով: 

Մարդկային կապիտալի դերը Արցախի Հանրապետության համար կա-
րևորվում է նրանով, որ զարգացման ճանապարհին մեծ խոչընդոտների 
առջև կանգնած մեր տնտեսության համար մեծ նշանակություն ունի՝ բա-
վականին մեծ պոտենցիալ ունեցող մեր մարդկային ռեսուրսը, որը նման 
բարդ իրավիճակում գտնվող տնտեսությունում՝ մնացած ռեսուրսների համե-
մատ մեզ համար առավել հեշտ է վերածվում կապիտալի:  

Երևույթներից մեծամասնության ուսումնասիրության համար հիմնակա-
նում անհրաժեշտություն է առաջանում դրանք բերել մի որևէ քանակական և  
արժեքային հարթակ: Սակայն մարդկային կապիտալին արժեքային չափորո-
շիչներ բնորոշելը դժվարությունների է հանգեցնում: Կարելի է հաշվարկել 
կրթության, առողջապահության, անվտանգության, սոցիալ-մշակութային 
ներգործության և այլ նմանատիպ գործընթացների վրա կատարված ծախսե-
րը, սակայն քիչ հավանական է, որ հնարավոր կլինի հաշվարկել մարդու 
ստացած գիտելքիների ճշգրիտ քանակը,  ու այդ գիտելիքների հետագայում 
օգտագործման արդյունավետությունը արժեքային արտահայտությամբ, ինչ-
պես նաև կանխատեսել նրա հնարավոր օգտակար գործողության ժամկետը, 
կամ էլ նրա աշխատելու ցանկության ծավալը: 

Չնայած մարդկային կապիտալի հաշվառման հնարավորության բացա-
կայությանը, այնուամենայնիվ պարզ իրականություն է, որ ինչպես ամեն մի 
կապիտալ, որը պահանջում է անընդհատ և հետևողական պահպանում, 
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այնպես էլ մարդկային կապիտալը ունի նման պահպանման անհրաժեշ-
տություն: Մարդկային կապիտալի յուրահատուկ լինելու պատճառով այն շատ 
ընդհանրություններ ունի ոչ նյութական ակտիվների հետ, սակայն չի կարելի 
անտեսել նրա մասնակցությունը  գործընթացին և այդ մասնակցության 
ժամանակագրական անընդհատությունը, որն էլ համապատասխանում է 
հիմնական միջոցների սահմանմանը, որոնք իհարկե նյութական ակտիվներ 
են: Ուստի եթե անգամ հաշվի չառնենք այն փաստը, որ երկրի շարժիչ միակ 
կարևոր գործոնը դա մարդն է, և մարդկային կապիտալի դերը դիտարկենք 
զուտ որպես շարքային ակտիվ, ապա նույնիսկ այդ դեպքում այն ենթակա է և 
պահպանման, և փայփայման: Եթե զուգահեռ անցկացնենք հիմնական 
միջոցների հետ, ապա դրանց շահագործումը շարունակելու համար որպես 
պայման կարող է լինել անսարքությունների առկայության վերաբերյալ կա-
նոնավոր լայնածավալ ստուգումների իրականացումը՝ անկախ նրանից, դրա 
արդյունքում մասեր փոխարինվում են, թե` ոչ1: Արժեքային ցուցանիշների 
վերածելու նպատակին հասնելու ճանապարհին, մարդկային կապիտալը 
դիտարկելով որպես ակտիվ, կարելի է ասել, որ և որպես նյութական ակտիվ, 
և որպես ոչ նյութական ակտիվ, այն պահանջում է հատուկ վերաբերմունք, 
որի համակարգում առաջինը դա առողջ լինելու անհրաժեշտությունն է: 
Ցանկացած կապիտալի  պահպանումը դա խիստ անհրաժեշտություն է, իսկ 
մարդկային կապիտալի պահպանման հիմքը դա իհարկե առողջապահու-
թյունն է, և ընդհանրապես երկրում ձևավորված վերաբերմունքը այդ ոլոր-
տին: 

Մարդկային կապիտալը դա և անձն է, և աշխատողը, և շարքային քա-
ղաքացին, որը դեռ գտնվում է ձևավորման փուլում: Նույնիսկ սահամադրու-
թյամբ առանձին-առանձին են մատնանշված անձի և աշխատողի իրավունք-
ները՝ նշելով, որ յուրաքանչյուր ոք ունի առողջության պահպանման իրա-
վունք, և  յուրաքանչյուր աշխատող ունի առողջ, անվտանգ և արժանապա-
տիվ աշխատանքային պայմանների, առավելագույն աշխատաժամանակի 
սահմանափակման, ամենօրյա և շաբաթական հանգստի, ինչպես նաև ամե-
նամյա վճարովի արձակուրդի իրավունք: Տնտեսական, սոցիալական և մշա-
կութային ոլորտներում պետության քաղաքականության հիմնական նպա-
տակներից են` բնակչության առողջության պահպանման և բարելավման ծը-

                                                             1 Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտ 16, Հիմնական միջոցներ, 14: 
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րագրերի իրականացումը, արդյունավետ և մատչելի բժշկական սպասարկ-
ման պայմանների ստեղծումը, հաշմանդամության կանխարգելման, բուժ-
ման, հաշմանդամների առողջության վերականգնման ծրագրերի իրակա-
նացումը, հասարակական կյանքին հաշմանդամների մասնակցության խը-
թանումը1: Այսինքն առողջ լինելը դա իրավունք է, իսկ պետության համար 
նաև նպատակային քաղաքականություն, որի իրականացման համար Ար-
ցախի Հանրապետության պետական բյուջեից տարեկան ծախսվում է մոտ 6 
միլիարդ ՀՀ դրամ: Համաձայն Առողջապահության Համաշխարհային Կազ-
մակերպության դիտարկումների առողջապահությանը հատկացվող նվա-
զագույն անհրաժեշտ ֆինանսավորման ծավալը պետք է լինի երկրի ՀՆԱ-ի 
5%-ից ոչ պակաս2: Այս ցուցանիշին հասնելու համար Արցախի բյուջեից 
առողջապահությանը հատկացումների ծավալը անհրաժետ է հասցնել մինչև 
16 մլրդ դրամի (2018թ. առողջապահությանը հատկացումները մոտ 6 մլրդ 
դրամ էին): 2014թ. ՀՀ-ում առողջապահության վրա կատարված ընդհանուր 
ծախսերը կազմում էին ՀՆԱ-ի 4.5%, Ադրբեջանում 6%, Վրաստանում՝ 7.4%, 
Տաջիկստանում՝ 6.9%, Ղրղզստանում 6.5%3:  

 
Գծապատկեր 1. 2014-2018թթ. ԱՀ պետական բյուջեից առողջապահությանը 

կատարված հատկացումները և ՀՆԱ-ն 
Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ ոչ բոլոր հատկացումներն են 

ծախսվել: 2015թ. և 2016թ. չի ծախսվել առողջապահության հատկացումների 
մոտ 4,5%, իսկ արդեն 2018թ մոտ 1,1%: 2018թ. առողջապահության ծախ-

                                                             
1 ԱՀ Սահմանադրություն 2 https://research-journal.org/economical/zdravooxranenie-kak-faktor-razvitiya-chelovecheskogo-
kapitala-regiona-na-primere-upravleniya-uslugami-vakcinacii/ 3 https://www.who.int/ 

 - 50,000.0 100,000.0 150,000.0 200,000.0 250,000.0 300,000.0 350,000.0

2014 2015 2016 2017 2018
Հատկացումներ 5,324.3 5,750.0 5,949.8 5,996.5 5,982.7
ՀՆԱ 188,800.0 209,300.0 229,700.0 272,100.0 310,300.0մլն

դրա
մ
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սերի մեծ մասը՝ 79%, հավասարապես բաշխվել են հիվանդանոցային և ար-
տահիվանդանոցային ծառայությունների միջև, 5% hանրային առողջապա-
հական ծառայություններին, 3% բժշկական ապրանքներ, սարքեր և սար-
քավորումների ձեռք բերմանը և մոտ 13% այլ ծառայություններին (աղ. 1): 

Աղյուսակ 1. 2018թ. Արցախի Հանրապետության պետական բյուջեից 
առողջապահությանը հատկացված միջոցներ 

հ/հ Բյուջետային ծախսերի 
անվանումները 

Նախատեսված 
հատկացումները  
(հազար դրամ) 

Կատարված 
ծախսերը  

(հազար դրամ) 

1 Բժշկական ապրանքներ, սարքեր և 
սարքավորումներ 

203 339,1 200 320,9 

2 
Արտահիվանդանոցային 

ծառայություններ 
2 261 024,4 2 239 576,8 

3 
Հիվանդանոցային 
ծառայություններ 

2 437 277,9 2 428 729,0 

4 Հանրային առողջապահական 
ծառայություններ 

313 805,9 292 653,5 

5 
Առողջապահության այլ 

ծառայություններ 
767 223,9 753 414,0 

 
Ընդամենը 5 982 671,2 5 914 694,2 

 

Եթե հաշվի առնենք որ 2018թ. կատարվել են 5914694,2 հազար դրամ 
առողջապահական ծախսեր 148,0 հազար մարդու համար, ապա ամեն մի 
գրանցված քաղաքացուն ամսական բաժին է ընկել մոտ 3330 դրամ գումար: 
Արցախի Հանրապետությունում վերջին հինգ տարիների ընթացքում գործում 
էին 21 hիվանդանոցային հիմնարկներ և բնակչությանը բուժարարա-
պոլիկլինիկական օգնություն ցույց տվող բժշկական 26 հիմնարկներ: ԱՀ 
բժիշկների մասին տեղեկություններ հրապարակված են վիճակագրական 
տարեգրքում (աղյուսակ 2), որոնք ամբողջական չեն: 2018թ. Արցախում 
գրանցված 361 բժիշկների 25% ատամնաբույժներ են, 11% թերապևտներ, 9% 
մանկաբույժներ, 0% բուժական ֆիզկուլտուրայի և սպորտի բժիշկներ և չի 
նշվել 26 % այլ մասնագիտություններ ունեցողների մասին: Որպես միջին 
բժշկական անձնակազմ 2018թ. գրանցված էր 1393 բուժաշխատող, որոնցից 
77,3% բուժքույրեր, 6,2% մանկաբարձներ, 4,2% բուժակներ և 1,6% ռեն-
տըգենոլաբորանտներ: Եթե մարդուն դիտարկենք որպես ակտիվ, ապա նա 
յուրահատուկ է նրանով, որ նրա ավելացման համար ընդամենը պետք է 
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հարմար արտաքին միջավայր, և այդ ակտիվը ինքը իր համար կապահովի 
վերարտադրություն:  

Աղյուսակ 2. 2014-2018թթ. ԱՀ բժիշկները ըստ մասնագիտությունների1 

Բժիշկները ըստ 
մասնագիտությունների 

Տարիներ 
2014 2015 2016 2017 2018 

Ընդամենը բժիշկներ, մարդ 368 374 352 355 361 
Նրանցից՝ 

     
թերապևտներ 41 42 39 44 39 
վիրաբույժներ 19 20 20 23 20 

մանկաբարձ գինեկոլոգներ 34 32 29 26 25 
մանկաբույժներ 30 30 33 31 32 
ակնաբույժներ 9 8 7 6 7 

օտոլարինգոլոգներ 5 5 5 5 5 
նյարդաբաններ 13 13 12 14 13 

հոգեբույժներ և հոգեբույժ-
նարկոլոգներ 4 4 4 4 4 

ֆթիզիատորներ 5 2 4 4 4 
մաշկավեներոլոգներ 7 6 6 6 6 

ռենտգենոլոգներ և ռադիոլոգներ 8 7 7 7 5 
բուժական ֆիզկուլտուրայի և 

սպորտի բժիշկներ 
- - - - - 

սանիտարա-հակահամաճարակային 
խմբի բժիշկներ 

16 18 19 15 15 

ստոմատոլոգներ և 
ատամնաբույժներ 

75 88 90 91 91 

Եթե սովորական ակտիվը օգտագործելու տարիներին իրեն սպառում է՝ 
թողնելով լավագույն դեպքում ընդամենը մնացորդային արժեք, ապա մարդը, 
որպես ակտիվ, իր օգտակար գործողության ժամկետի ընթացքում ապահո-
վում է նոր ակտիվի ի հայտ գալը, և մասնակցում է ընդհուպ մինչև այդ ակ-
տիվի համարյա թե վերջնական ձևավորմանը: Ցավալի փաստ է այն, որ 
2018թ. հղիության վաղաժամկետ դադարեցումների 67% բաժին է ընկնում 
ծննդաբերելու համար նպաստավոր տարիքում գտնվող 20-34 տարեկան 
կանանց: Հետաքրքիր են նաև գրանցված տվյալները ալկոհոլիզմով և թմրա-
մոլությամբ տառապող հիվանդների մասով: 2018թ. Արցախում գրանցված 
148,0 հազար մարդ բնակչությունից ոչ ոք չի հաշվառվել որպես թմրամոլ, և 

                                                             1 Արցախի վիճակագրական տարեգիրք, 2019թ, էջ 139 
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ընդամենը 14 մարդ հաշվառվել է հարբեցողությամբ հիվանդ: Վերջին հինգ 
տարիների ընթացքում այս թվերը առանձնահատուկ փոփո-խության չեն 
ենթարկվել՝ գրանցված թմրամոլությամբ տառապողների թիվը տատանվում 
էր 0-4 մարդ, իսկ ալկոհոլիզմով տառապողներինը՝ 9-14 մարդ: Թվերը 
վկայում են կամ մեր հասարակության իդեալական լինելու մասին ալկո-
հոլիզմի և թմրամոլության առումով, կամ էլ այդ ոլորտի աշխատանքների 
խիստ անկատար լինելու մասին: Չնայած դրան բյուջեի ծախսերում տեղ են 
գտել հոգեկան և նարկոլոգիական հիվանդների բժշկական օգնության 
ծառայություններին հատկացված ծախսեր 104121,0 հազար դրամ1 գումարի 
չափով՝ գրացված 0 թմրամոլով, 14 հարբեցողությամբ տառապողների և 116 
հոգեկան խանգարումներով հիվանդների համար: Սակայն կան գրանցված 
նյարդային համակարգի և զգայական օրգանների հիվանդություններով 
տառապող 1850 հիվանդ: Առողջ լինելը ոչ թե մարդու քմհաճույքն է, այլ նրա 
և իր պետության առաջնային խնդիրը: Ցանկացած հասարակությունում մար-
դը պետք է գիտակցի իր առողջ լինելու նախապայմանները, իսկ պետու-
թյունը իր քաղաքացու առողջ լինելու առաջնայնությունը:  

Մարդկային կապիտալի՝ որպես ակտիվի, գնահատման կարևորությու-
նը սկսվում է ոչ միայն նրա օգտակար գործողության ժամկետով, այլ նաև 
այդ աշխատանքի որակով: Մարդը այն ունիվերսալ ակտիվն է, որը կարող է 
բարձր աշխատունակություն ցուցաբերել իր անձնական կյանքում ունեցած 
հաջողությունների արդյունքում, և ձախողումների հետևանքով ենթակվել 
դուրս գրման: Նույն օրինաչափությունն է դիտվում նաև մարդու առողջ և 
վատառողջ լինելու դեպքերում: Նրա ունիկալությունը կայանում է բարձր 
տեխնոլոգիաների գյուտերի մեջ և հանցանքներ գործելու վտանգով: Լինելով 
խիստ ռիսկային, կառուցվածքով փխրուն, անկանխատեսելի եկամտաբեր, 
բարձր արտադրողական և նույնիսկ վերարտադրողական՝ մարդը ունիկալ է 
իր ձևով, քանակով և որակով: Ամեն մի պետություն, առավել ևս որակյալ 
մարդկային կապիտալ ունեցողները, այդ թվում նաև մենք, պետք է բարձր 
գնահատենք մեր այդ խիստ արժեքավոր և սահմանափակ ռեսուրսը՝ մար-
դուն, որը ունի առողջ լինելու և առողջ ապրելու իրավունք և անհրաժեշտու-
թյուն: 

                                                             
1 Արցախի Հանրապետության 2018թ. պետական բյուջեի կատարման հաշվետվություն, 
ծախսերի կատարման վերաբերյալ աղյուսակ, բաժին 07 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

346 
 

Անուշ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
Մարդկային կապիտալի որպես ակտիվի պահպանման 
անհրաժեշտությունը առողջապահության տեսանկյունից 
Բանալի բառեր. մարդկային կապիտալ, առողջ ռեսուրս, առողջապահական 
ծախսեր, մարդը որպես ակտիվ, առողջապահությունը Արցախում 
 

Մարդկային կապիտալը մեծ նշանակություն ունի ցանկացած տնտեսության 
համար, իսկ Արցախի համար այդ հարցը կենսական է դառնում՝ թույլ զար-
գացած տնտեսության պարագայում առկա ռեսուրսների համեմատ բավա-
կանին որակյալ լինելու պատճառով: Մարդկային կապիտալը որպես ակտիվ 
դիտարկելուն զուգընթաց՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ ակտիվները 
պահպանման ծախսեր են  պահանջում, այսինքն ցանկացած ակտիվ պետք է 
լինի սարքին, որպեսզի տա ցանկալի արդյունք, մարդու պարագայում նա 
առաջին հերթին պետք է լինի առողջ: 
 Ануш АРУТЮНЯН 
Важность сохранения человеческого капитала как актива с точки зрения 
здравоохранения Ключевые слова: человеческий капитал, здоровый ресурс, расходы на здравоохранение, 
человек с точки зрения актива, здравоохранение в Арцахе 
 Человеческий капитал играет очень важную роль для любого хозяйства, а для 
Арцаха эта роль становится жизненно важной из-за того, что в случае слабо раз-
витого хозяйства человеческий капитал среди имеющихся ресурсов является до-
вольно качественным. Параллельно с рассмотрением человеческого капитала как 
актива, нужно учесть то, что активы требуют затраты на хранение, то есть любой 
актив должен быть на ходу, чтобы обеспечить нужный результат, а в случае с 
человеком он в первую очередь должен быть здоровым. Быть здоровым это не 
каприз человека, а первичная проблема. 
 Anush HARUTYUNYAN 
The need to maintain human capital as an asset in terms of health Key words: human capital, healthy resource, healthcare costs, a person in terms of an asset, 
healthcare in Artsakh 
 Human capital plays a very important role for any economy, and for Artsakh this role 
becomes vital due to the fact that in the case of a poorly developed economy, human 
capital among the available resources is quite high quality. In parallel with the con-
sideration of human capital as an asset, it is necessary to take into account that assets 
require storage costs, that is, any asset must be on the move to provide the desired result, 
and in the case of a person, it must first be healthy. Being healthy is not a whim of a 
person, but the primary problem of him and his state, and involving the state, of course, 
questions are raised about government allocations, their volumes and directions of their 
costs. 
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ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆՆԵՐԸ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ և 
ԿՐԹԱԿԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 

 

Ահարոն ՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
ՀԱՊՀ ՏՀՏԷ ինստիտուտի ուսանող 

 
Բանալի բառեր. նեյրոցանց, Կոխոնենի ցանց, տյալների բազա, բազմաշերտ 

պերսեպտրոն, տնտեսագիտական կանխատեսումներ 
 

Տնտեսագիտության մեջ կարևոր է օգտագործել կուտակված փորձերը, 
էմպիրիկ նմուշները, նախադեպերը: Սրանով բացատրվում է այն փաստը, որ 
տնտեսագիտության մեջ այդքան կարևոր են ուսուցման մեթոդները՝ տը-
վյալների ախտորոշման, կանխատեսման և ընտրության համար հիմնված 
դիտորդական նյութի վրա [7էջ 79]։ Տեղեկատվական հոսքի ժամանակակից 
մակարդակը հնարավորու-թյուն չի տալիս ձևավորել «փորձ»՝ ստացված տե-
ղեկությունների երկարատև իմաստավորման արդյունք։ Այս պայմաններում 
որոշման ընդունման (կազմակերպության կենսունակության) առանցքային 
նշանակություն ունի ռազմավարական պլանավորումը [1էջ 137-149]։ 

Ինչպես հայտնի է, ռազմավարական պլանավորումն ապագա խնդիր-
ների և հնարավորությունների կանխատեսման միակ միջոցն է։ Այն ապահո-
վում է որոշում ընդունող անձին (ՈԸԱ) երկարաժամկետ պլանների մշակման 
միջոցներ՝ ստեղծելով հիմնավորված որոշումների ընդունման համար հիմ-
քեր։ Միևնույն ժամանակ, ռազմավարական պլանավորման և որոշման ըն-
դունման գործընթացը՝ հենված շրջապատող միջավայրի վերլուծության վը-
րա, կարելի է դասել իրավիճակի բարդ ձևակերպվող խնդիրներին (խըն-
դըրային իրավիճակը՝ որևէ հակասության գիտակցում գործունեության ըն-
թացքում, օրինակ, նախկինում յուրացված գիտելիքների միջոցով տեսական 
կամ գործնական խնդիրների իրականացման անհնարինություն)։ Ցանկա-
ցած ուսուցողական համակարգչային համակարգ համակարգ է՝ հիմնված  
գիտելիքների վրա։ Հետևաբար, պետք է վերահսկել ուսուցանվողների 
ստացված գիտելիքների մակարդակը: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է 
պարբերաբար ընթացիկ հարցերի միջոցով ստուգել՝ իրացվե՞լ է արդյոք մինչ 
այդ մատուցված նյութը: Պետք է կայացվի որոշում՝ արդյո՞ք ուսուցանողը 
պետք է շարունակի, թե նորից կրկնի մինչ այդ ուսուցանված նյութը, քանի 
որ, եթե ուսուցանվողը մինչ այդ չի ընկալել նյութի տվյալ մասը, հետզհետե 
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նրա համար անհասկանալի և անհետաքրքիր է դառնում նյութի շարունակու-
թյունը: Կայացրած որոշման վրա ազդեցություն ունի նաև ուսուցանվողի գի-
տելիքային չափորոշիչները՝ գերազանցիկ, լավ թե բավարար: Նման մեթոդը 
արդյունավետ է, սակայն՝ ժամանակատար: Ներկայիս տեխնոլոգիաները 
թույլ են տալիս տվյալ մեթոդի հիման վրա մշակել մեկ այլ ժամանակակից 
մեթոդ, որը թույլ է տալիս խնայել ժամանակը և ստանալ բարձր արդյունա-
վետություն: Ուսուցման այս եղանակի դեպքում խոսվում է տվյալների ժողո-
վածուի մասին, որը դիտարկումների շարք է որոնց համար տրված են մուտ-
քային և ելքային փոփոխականների արժեքներ (խնդրի պայմաններ  պա-
տասխան)։ Ցանցը կապ է հաստատում դրանց միջև։ Դասապրոցեսի ըն-
թացքում ուսուցանողը, ծրագրի միջոցով, պատրաստում է տվյալ թեմային  
առնչվող հարցերին: Ուսուցանվողները համակարգչի կամ այլ սարքերի մի-
ջոցով մուտք են գործում ծրագիր՝ նշելով իրենց անունը, ազգանունը: Տրվում 
է ժամանակ, որի ընթացքում ուսուցանվողները պատասխանում են հարցե-
րին, երբ ժամանակը սպառվում է՝ հարցերը փակվում են և ուսուցանողի հա-
մակարգչում հայտնվում են ուսուցանվողների պատասխանները, որ դասա-
կարգվել են ըստ պատասխանի ժամանակի։ Ծրագիրը արդյունքները վերլու-
ծում է, և առաջին երեք ճիշտ և արագ պատասխան ունեցող ուսուցանվող-
ները պարգևատրվում են բարձր գնահատականով: Նման մեթոդը ապահո-
վում է մրցակցություն՝ բարձրացնելով ուսուցման արդյունավետությունը: Հե-
տևաբար, նման մեթոդը թույլ է տալիս կայացնել որոշում ուսուցանողի փո-
խարեն, որը կարող էր անհնարին լինել մեծ լսարանի դեպքում, բացի այդ, 
նման մեթոդը թույլ է տալիս օբյեկտիվ գնահատման:  

ԱՆՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիա է, որը կողմնորոշված է բարդ ոչ 
գծային խնդիրների վերլուծությանը, մասնավորապես, կերպարային տեղե-
կության հետ աշխատանքին, որի տեսակարար կշիռը տեղեկատվական 
հոսքում մշտապես աճում է։ Տեղեկությունների մշակման ավանդական եղա-
նակներից նեյրոցանցային տեխնոլոգիաների (ՆՑՏ) սկզբունքային տարբե-
րությունը կայանում է հետևյալում՝ 

1. տվյալների ալգորիթմացված քայլային վերլուծության փոխարինում 
տեղեկությունների ամբողջ զանգվածի զուգահեռ մշակմամբ, 

2. ուսուցման մեջ ծրագրավորման փոխարինմամբ։ 
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Արհեստական նեյրոնային ցանցերը կիրառվում են սահմանափակ, ոչ 
լիարժեք և ոչ գծային տվյալների աղբյուրների  դեպքում տեղեկությունների 
նույնականացման և դասակարգման համար։ ՆՑՏ տարբերվում է համա-
պարփակությամբ, նույն ծրագիրը ապահովում է գիտելիքի տարբեր ոլորտ-
ներում աշխատանքի հնարավորությունները։ ԱՆՑ բազայով ինտելեկտուալ 
համակարգերը, ի տարբերություն դասական ՓՀ-ի՝ հենված կոշտ տրամա-
բանությանը, չունեն ուսումնական բազայի կազմի փոփոխման դեպքում վե-
րածրագրավորման կարիք ։[3 էջ 219 ] 

Մեթոդաբանությունը և տեսական հատվածը: Դեռևս անցյալ դարի 
վերջում մշակվեց տվյալների վերլուծական մշակման մոտեցումների ամբող-
ջական կոմպլեքս՝ ներառելով փորձի պլանավորման տեսությունը, զանգվա-
ծային գործընթացների տեսությունը։ Միաժամանակ, «աշխարհի նկատմամբ 
հավանական տեսակյունը» ուղեկցվում է որոշ նեգատիվ հետևանքներով, 
որոնց հետ կարող է ընդհարվել ՈԸԱ աշխարհի դասական վիճակագրության 
մեթոդների կիրառության դեպքում։ [3 էջ 187] 

Օրինակ, հավանական մոտեցման ավանդույթի համաձայն, ընդունված 
է անտեսել, իսկ երբեմն նույնիսկ չգրանցել փոփոխությունների արդյունք-
ները, որոնք 3  անգամ (որտեղ -ը՝ քառակուսի միջին շեղում) տարբերվում 
են միջին հանրահաշվական արժեքներից, այսինքն մաթեմատիկական սպա-
սումից։ [5 էջ264-275] Նկար 1-ում ներկայացված է որոշակի կենսաչա-
փական պարամետրի նորմալ բաշխման օրինակ։ Ընտրվածքը բաժանված է 
7 դասերի (յուրաքանչյուրի սյուների լայնությունը հավասար է ստանդարտ 
շեղման)։ Առավել ներկայացուցչական (38%) է միջին 0 դասը։ -1, -2, -3 դա-
սերը ներառում են հատկանիշի ցածր կայունությամբ առանձնյակների։ Հա-
կառակը, +1, +2, +3-ը՝ դրա բարձր կայունությամբ։ Ներկայումս կենսաչա-
փական համակարգերը (օրինակ, անվտանգության համակարգերը) թես-
տավորում են զրոյական՝ միջին դասի նկատմամբ։ Նման մոտեցումը ոչ միշտ 
է հանդիսանում ճիշտ, քանի որ համակարգը աշխատում է միջին վիճա-
կագրական ցուցանիշներով, իսկ կարևոր տվյալներ անտեսվում են, ինչն էլ 
հանգեցնում է ուսումնասիրվող գործընթացի կարևոր առանձնահատկու-
թյունների անտեսման։ Միևնույն ժամանակ, բարդ համակարգերում նման 
շեղումները կարող են հանդիսանալ հետազոտվող գործընթացների վրա դը-
րանց ներքին առանձնահատկությունների ազդեցության արդյունք։ 
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Նկար 1 Որոշակի կենսաչափական պարամետրի նորմալ բաշխման օրենքի 

օրինակ 

Դիտարկենք բաղադրիչների որոշակի թվից բաղկացած համակարգ։ 
Համակարգի բաղադրիչներից յուրաքանչյուրն ունի իր հատկությունները և 
վարքագծային բնույթը՝ կախված սեփական վիճակից և արտաքին պայման-
ներից։ Եթե համակարգի բոլոր հնարավոր արտահայտումները հանգեցվում 
են դրա բաղադրիչների արտահայտման գումարին, ապա նման համակար-
գը հանդիսանում է պարզ, չնայած բաղադրիչների թիվը կարող է մեծ լինել։ 
Պարզ համակարգերի նկարագրման համար ավանդաբար կիարռվում են 
վերլուծության մեթոդներ, որոնք կայանում են համակարգի հետագա բաղա-
դրիչների մասնատման և առավել պարզ տարրերի մոդելների կառուցմամբ։ 
Նմանատիպ իր հիմքում հանդիսանում է մաթեմատիկական մոդելավորման 
մեթոդը, որի մոդելները նկարագրվում են հավասարումներով, իսկ համա-
կարգի վարքագծային կանխատեսումները հենվում դրանց լուծումներին։ 

Աշխատանքի սկզբունքները և ուսուցումը: Արհեստական նեյրոնային 
ցանց անվանվում է որոշակի սարքավորումը, որը կազմված է պարզ զու-
գահեռ աշխատող պրոցեսորային տարրերի մեծ թվից՝ նեյրոններից, որոնք 
միավորված են տեղեկությունների հաղորդման ադապտիվ գծերով։ Նեյրո-
ցանցի աշխատանքը կայանում է մուտքային վեկտոր – ելքային վեկտոր 
ելակետային տվյալներ – ստացված լուծման ձևափոխման մեջ։ Ներկայումս 
մշակված է արհեստական նեյրոնային ցանցերի մի քանի տեսակներ։ Դը-
րանցից առավել տարածված են բազմաշերտ պերսեպտրոնը (ԲՇՊ) և Կո-
խոնենի ցանցը։ Նկար 3-ում ներկայացված է ԲՇՊ Մուտքային շերտի (1-ին 
շերտ) սխեման՝ կապերի խմբեր, ըստ որոնց ԱՆՑ ստանում է տեղեկություն 
արտաքին աշխարհից [6 էջ 205-209]: Միջանկյալ շերտը (շերտ 2-րդ)՝ կա-
պերի խումբ, որը ապահովում է ոչ գծային ֆունկցիաների մոդելավորման 
հնարավորությունը։ Ելքային շերտը (к շերտը)՝ ելքային կապերի խումբ, 
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որոնցից ստացվում են ցանցի հաղորդած ազդանշանները։ Նման կառուց-
վածքի ցանցը կարող է մոդելավորել գործնականում գրեթե ցանկացած 
բարդության ֆունկցիա։ Ամեն շերտում շերտերի և տարրերի քանակությունը 
որոշվում է ֆունկցիայի բարդությամբ և ընտրվում էմպիրիկ կոնկրետ խըն-
դիրների լուծման ընթացքում։ Նման կառուցվածքի ստեղծումը իրականաց-
վում է ծրագրային միջոցներով։ Ներկայումս կա տեղեկության մշակման նեյ-
րոցանցային ալգորիթմները էմուլացնող ծրագրային արդյունքների մեծ թիվ։ 

 

Նկար 3 Բազմաշերտ պերսեպտրոնի սխեման 

Նկար 4-ում ներկայացված է հատկանիշների ինքնակազմակերպվող 
քարտի (SOFM ցանց՝ Self- Organizing Feature Map) – Կոխոնենի ցանցի սխե-
ման ա-ն՝ մուտքային տարրերը (նախատեսված են միայն նրա համար, որ 
բաշխեն մուտքային տվյալները ելքային տարրերի միջև), բ-ն՝ ելքային (կլաս-
տերային) տարրերը հանդես են գալիս մուտքային տվյալների տարածության 
հատկանիշների քարտի որակով։ Նման ցանցի ելքերը պետք է ձևափոխվեն 
որոշակի հասկանալի ձևի՝ պայմանավորված ուսուցման գործընթացով։ 
Օրինակ, «Excel Neural Package» ծրագրային արդյունքների կիրառման դեպ-
քում, ցանցի պատասխանը տոպոլոգիական քարտ է։ 

 
Նկար 4. Կոխոնենի ցանցի սխեմա 
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Քարտը կարող է ներկայացվել գծային (նկար 5, ա) կամ երկչափ ձևով 
(նկար 5,բ), ինչը տրվում է օգտագործողի կողմից։ Տոպոլոգիական քարտի 
բջիջները նշվում են լատինական տառերով։ Քարտի կոնֆիգուրացիայից 
կախված՝ յուրաքանչյուր բջիջ կարող է ներայացվել մեկ (միայն տառեր, նը-
կար 5,բ) կամ երկու (տառ+թիվ, նկար 5,ա) ինդեքսներով։ Ցանցից պատաս-
խանի ստացման դեպքում, քարտի վրա առանձնացվում են միայն լիցքա-
վորված բջիջները։ Այսպես, նկար 4-ում ցանցի «4-ը 4-ին» կոնֆիգուրացիայի 
դեպքում (նկար 5,ա) քարտի վրա նշված է 5 բջիջ, չնայած տեսականորեն 
հնարավոր քանակությունը հավասար է 16-ի։[6 էջ 205-209] 

 
Նկար 5 Բջիջների կոնֆիգուրացիայով տիպաբանական քարտեր ա-ն՝ «4-ը 4-

ին», բ-ն՝ «16-ը 1-ին» 

Կոխոնենի ցանցը, ուսանելով տվյալների բազան, ունակ է կառուցել 
մինիմալ հնարավոր շեղումներով բազմաչափ տվյալների երկչափ արտա-
պատկերումը (նկար 5)։ Նման ինքնակարգավորվող քարտերը պահպանում 
են տվյալների լոկալ տիպաբանությունը, քարտի վրա մերձավորությունը են-
թադրում է տվյալների բազայի ելակետային տարածությունում մերձավորու-
թյուն։ Կոխոնենի ցանցը կարող է ճանաչել տվյալներում կլաստերները, ինչ-
պես նաև հաստատել դասերի մերձավորությունը, այսինքն իրականացնում է 
արհեստական նեյրոնային ցանցերի հատկություններից մեկը՝ ըստ նմա-
նության ընդհանրացնելով, և նման ցանցերի հնարավոր կիրառություննե-րից 
մեկը՝ տվյալների հետախուզական վերլուծությունը [4 էջ 219]: Այս երկու 
ինտելեկտուալ խնդիրները (տվյալների դասակարգում և կատեգորացում) 
անհրաժեշտ է տարբերել միմյանցից։ Դաս տերմինը կարելի է սահմանել որ-
պես հասկացությունների (կերպարների) կամ առարկաների համախումբ, 
որոնք առանձնացվել և խմբավորվել են, ըստ որոշակի հատկանիշների կամ 
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կանոնների։ Դասակարգում տերմինը ենթադրում է ըստ հատկանիշների 
համախումբ, ըստ այդ ֆորմալ կանոնների որոշակի կերպարի դասակար-
գում։ Կատեգորիան (եթե շեղվենք այս հասկացության հատուկ փիլիսոփա-
յական բնույթից) սահմանում է միայն կերպարների որոշ ընդհանուր հատ-
կություններ և դրանց միջև կապերը։ Կատեգորացման խնդիրը, այսինքն 
տվյալ կերպարի որոշակի կատեգորիային վերաբերմունքի սահմանումը, ա-
ռավել որոշակի է, քան դասին պատկանելիության խնդիրը։ Տարբեր կա-
տեգորիաների սահմաններ են ոչ հստակ, տարալույծ, և սովորաբար կատե-
գորիան հասկացվում է ոչ թե ֆորմալ սահմանման, այլ մյուս կատեգորիա-
ների հետ համեմատությամբ։ Հակառակը, դասերի սահմանները բավա-կա-
նին հստակ են սահմանված՝ կերպարը տվյալ դասից է, եթե հայտնի է, որ այն 
օժտված է տվյալ դասին բնորոշ հատկանիշների անհրաժեշտ թվով։ 

 
Նկար 6․ Տյալների բազայի հետ աշխատանքի ժամանակ Կոխոնենի ցանցի 

գործման մեխանիզմը 
ա) տվյալների բազայի չձևավորված զանգվածը (ցանկացած տվյալների 

հավաքածու, ցանկացած հետազոտվող ոլորտի՝ դասակարգման և կատեգո-
րացման ցանկացած հարցեր լուծելու հնարավորություն ընձեռող նեյրոցան-
ցային ծրագրերի խիստ կարևոր առանձնահակությունը), բ,գ,դ) տվյալների 
կլաստերային վերլուծության փուլերը։ Ուսուցման բնույթը կախված է ցանցի 
ընտրված տեսակից։ Բազմաշերտ պերսեպտրոնի հետ աշխատանքի համար 
կիրառվում է «ուսուցչի հետ ուսուցումը» [4 էջ 188]: 

Մեր տեսանկյան համաձայն՝ նեյրոտեղեկատվական տեխնոլոգիաները 
առավել հարմար համակարգ են գործնական լայն կիրառության համար, 
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ինչպես գիտական հետազոտություններում, այնպես էլ կրթական գործըն-
թացում հետևյալ պատճառներով՝ 

1. Տվյալների բազաների հետ աշխատանքի ժամանակ, ինչպես դը-
րանց ձևավորման փուլում, այնպես նաև արդեն պատրաստ արդյունքների 
հետ աշխատանքային գործընթացներում, ԱՆՑ կիրառությունը լինում է խիստ 
արդյունավետ։  Աշխատանքի նախնական փուլերում կառույցների ձևով, Կո-
խոնենի ինքնակազմակերպվող ցանցերի նմանությամբ, ընթանում է նախնա-
կան չձևավորված տեղեկությունների զանգվածի կլաստերացման գործըն-
թաց, քանի որ դա էական կրճատում է տվյալների բազաների ստեղծման ժա-
մանակը՝ հնարավորություն ընձեռելով էական կրճատել տեղեկությունների 
ծավալը, կամ՝ երբ աշխատանք է տարվում արդեն պատրաստի բազաների 
հետ, և բազմաշերտ պերսեպտրոնի տիպի ցանցերի կիրառությունը դյուրի-
նացնում է բազայի հետ աշխատանքի գործընթացը, իսկ որոշ դեպքերում 
դուրս բերում այն բազայում ներկայացված նյութի իմաստավորման բացար-
ձակ նոր մակարդակ։  

2. Օգտագործողը պարտադիր չէ ունենա ծրագրավորման հմտություն-
ներ՝ սեփական ցանցի ձևավորման և խնդիրների լուծման համար, դա էա-
կան ընդարձակում է օգտագործողների շրջանակը։ 

3. Նեյրոցանցային տեխնոլոգիաների կիրառման ժամանակ օբյեկտի և 
օգտագործողի միջև միջանկյալ օղակները բացակայում են, ինչպիսիք են 
ծրագրավորողը, ԱՆՑ դեպքում «առաջին ջութակ» խաղում է հատկապես 
գիտելիքի կոնկրետ ոլորտում մասնագետը, ինչը բացառում է համակարգ-
չային տեղեկատվական տեխնոլոգիայի առավել լայն ներդրմանը խանգա-
րող մի շարք հոգեբանական բացասական պահերը։ Ըստ մեր տեսանկյան, 
դա ԱՆՑ ներդրման խիստ կարևոր ասպեկտն է։ Նեյրոցանցային տեխնո-
լոգիաները տարբերվում են համապարփակությամբ, միևնույն ծրագիրը ա-
պահովում է գիտելիքների տարբեր ոլորտներում աշխատանքի հնարավո-
րություններ։ ԱՆՑ բազայի հիման վրա փորձագիտական համակարգերը 
դյուրին է յուրացնել։ 

4. Արհեստական նեյրոնե ցանցերը չեն պահանջում տեղեկությունների 
այնպիսի ֆորմալացում, ինչպես խիստ տրամաբանությանը հենված համա-
կարգերը, ինչը հատկապես կարևոր է աշխատանքի նախնական փուլերում 
կամ տնտեսագիտական վերլուծությունում, ինչպես նաև ուսումնական գոր-
ծընթացում։ Ուսանողի մոտ բացարձակ օբյեկտիվ պատճառների ուժով չեն 
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բավարարում գիտելիքները հստակ տրամաբանական սխեմայի կառուցման 
համար։ Ուսուցանվողի կողմից ցանկացած ուսումնական նյութի յուրացման 
գործընթացում ընդունված է դիտարկել մի քանի փուլեր։ Նկար 9-ում ցու-
ցադրված է այն փուլերը ներկայացնող մոդել, որոնք պետք է անցնեն ուսու-
ցանողը և ուսուցանվողը ուսանողի կողմից ցանկացած ուսումնական նյութի 
յուրացման գործընթացում։ Դիտարկենք մի քանի կոնկրետ օրինակներ, 
որոնք ցուցադրում են արհեստական նեյրոնային ցանցերի ազդեցությունը 
թվարկված փուլերից յուրաքանչյուրի վրա։ 

 

Նկար 8. Ուսումնական նյութի հետ աշխատանքի սխեման 

Ընդհանրացնելով հետազոտության ընթացքում ստացված արդյունք-
ները՝ կարելի է հաստատել հետևյալը․ 

 79% հարցվածները գնահատել են իրենց հետաքրքրվածությունը 
ԱՆՑ խնդրով ըստ 5 բալային համակարգի՝ 5 կամ 4 միավոր, 

 71% հարցվածները համարում են, որ ԱՆՑ պետք կգա իրենց մաս-
նագիտական գործունեության մեջ, 

 ԱՆՑ դասախոսին տրամադրում են լայն հնարավորություններ իրա-
վիճակի ստեղծման համար․ արդիականության, ուսուցման մեջ բարդու-
թյուններով ուսանողների մոտ հաջողության, իմացության, նորարարության, 

 ԱՆՑ հնարավորություն է տալիս (կիրառելով Վիգոտսկու տերմինա-
բանությունը), աշխատել սաների հետ «մերձավոր զարգացման զոնայում»։ 
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Անցկացված հետազոտությունների և արդյունքների հիման վրա կա-
րելի է եզրակացնել, որ չնայած օգտագործման դժվարությունների և որոշա-
կի սահմանափակումների, պետք է նեյրոտեխնոլոգիական ալգորիթմները 
նպատակաուղղված ներառել տնտեսագետի մեթոդական արսենալ, քանի որ 
նեյրոտեխնոլոգիաների ճշգրտությունը մեծացնում է տնտեսագիտական 
կանխատեսումները: Ներկայացված աշխատանքում ուսումնասիրվել է մաս-
նագետների ինտելեկտուալ և մասնագիտական մակարդակի բարձրացման 
խնդիրների լուծման որակով արհեստական նեյրոնային ցանցերի (ԱՆՑ) կի-
րառության հնարավորությունները։ ԱՆՑ ընտրությունը, առաջադրված խըն-
դըրի լուծման գործիքի որակով, բացատրվում է նրանով, որ նյարդացանցա-
յին մոտեցումը առանձնահատուկ արդյունավետ է տնտեսագիտության մեջ, 
փորձագիտական գնահատման խնդիրներում, այսինքն իրենում համակցում 
է թվերի մշակման համակարգչային և ընդհանրացման, բացահայտման 
մարդկային ունակությունները։ Աշխատանքում տրվում է ԱՆՑ կիրառության 
հիմնավորումները, ներկայացվում է փորձագիտական համակարգերի ուսուց-
ման և գործման հիմնական տեսությունները և ԱՆՑ ներդրման արդյունք-
ները։ Ամբողջ թվարկվածը հնարավորություն է տալիս խոսել նրա վերաբեր-
յալ, որ նեյրոցանցային տեխնոլոգիաների ներդրումը տեղեկությունների մը-
շակման և մեկնաբանության գործընթացում հանդիսանում է կարևոր և հե-
ռանկարային ուղղություն։ 
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Ահարոն ՌՈՒՇԱՆՅԱՆ 
Տվյալների մշակման տեխնոլոգիանները տնտեսագիտական և կրթական 
ոլորտում 
Բանալի բառեր. նեյրոցանց, Կոխոնենի ցանց, տյալների բազա, բազմաշերտ 
պերսեպտրոն, տնտեսագիտական կանխատեսումներ 
 

Յուրաքանչյուր տարի աճում է մարդկային գործունեության տեխնիկական և 
տեղեկատվական ապահովվածությունը, ինչի հետևանք հանդիսանում է տե-
ղեկությունների հսկայական ծավալը, որի հետ առօրեական աշխատան-քում 
ընդհարվում են տարբեր պրոֆիլի և կոմպենտենտության մակարդակ-ների 
մասնագետներ։Գիտությունների այդ հսկայական ցանցում իր ուրույն տեղն է 
զբաղեցնում տնտեսագիտությունը, որը հիմնականում ոչ ֆորմալ գիտություն 
է, չնայած այն պարունակում է ֆորմալացված բաժիններ և մասամբ հիմնվում 
է ֆորմալ մեթոդներին: 
 Аарон РУШАНЯН 
Технологии обработки данных в экономике и образовании 
Ключевые слова: нейросеть, сеть Кохонена, база данных, многослойный персептрон, 
экономические прогнозы 
 В представленной работе изучена возможность применения искусственных ней-
ронных сетей (ИНС) в качестве инструмента для решения задач повышения ин-
теллектуального и профессионального уровней специалистов. Выбор ИНС в ка-
честве инструмента для решения поставленной задачи объясняется тем, что ней-
росетевой подход особенно эффективен в задачах экспертной оценки, т.к. 
сочетает в себе способность компьютера к обработке чисел и способность чело-
века к обобщению и распознаванию. В работе дается обоснование применения 
ИНС в ОП, приводятся основы теории функционирования и обучения эксперт-
ных систем, представлены результаты внедрения ИНС в ОП. Всё вышеперечис-
ленное дает возможность говорить о внедрении нейросетевых технологий в про-
цесс обработки и интерпретации информации, которое является важным и перс-
пективным направлением. 
 Aհaron RUSHANYAN  
Data Processing Technologies in Economics and Education 
Key words: neural network, Kohonen network, database, multilayer perceptron, economic 
forecasts 
 The presented work studies the possibility of using artificial neural networks (ANNs) as 
a tool to solve the problems of increasing the intellectual and professional level of 
specialists is studied. The choice of ANN as a tool for solving the problem is explained 
by the fact that the neural network approach is especially effective in the tasks of expert 
evaluation, because combines the ability of a computer to process numbers and the 
ability of a person to generalize and recognize. The paper gives the rationale for the use 
of ANN in the OP, the fundamentals of the theory of functioning and training of this 
class of expert systems are given.  
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ՀԱՐԿԵՐԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԵՎ ՀՀ ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄԸ 

 

Էմմա ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. հարկային համակարգ, մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ֆիսկալ, 
սոցիալական, նպատակային գործառույթներ, հարկեր-ՀՆԱ հարաբերակցություն 

 
Հոդվածում համակարգվում են հարկերի հիմնական գործառույթները 

հետազոտվում է դրանց ազդեցությունը առանցքային մակրոտնտեսական 
ցուցանիշների վրա ՀՀ օրինակով: Տնտեսության հարկային համակարգի 
կարգավորման հիմնական գործառույթներն են` արդյունավետորեն ձևավո-
րել պետական բյուջեի եկամուտները, վերաբաշխել պետական միջոցները և 
նպաստել տնտեսական աճին, զբաղվածության մակարդակի բարձրացմա-
նը1: Հարկերի դերը և գործառույթները խմբավորել ենք աղյուսակում. 

Աղյուսակ 1. Հարկերի դերը, գործառույթները և բովանդակությունը. 

Հարկերի դերը Հարկերի 
գործառույթները 

Բովանդակությունը 

Նորմատիվ ֆիսկալ Պետական բյուջեի եկամտային մասի 
ձևավորում 

Սոցիալական Կարգավորիչ Եկամուտների, ոլորտների, տարածքների, 
տարբեր հարկերով և տարբեր դրույքաչափերով 

հարկում, վերաբաշխում 
Նպատակային Խթանիչ Տնտեսության զարգացում՝ ներդրումների, զբաղ-

վածության, ՀՆԱ-ի աճ: ՀՆԱ-ի կառուցվածքի, 
առևտրային հաշվեկշռի բարելավում: 

 

Այս գործառույթները օպտիմալ իրագործելու համար մեծ նշանակու-
թյուն ունի օրենսդիր, գործադիր, դատական ճյուղերի համակարգված գոր-
ծունեությունը: Օրենսդրական բարեփոխումները պետք է հնարավորինս միտ-
ված լինեն աղյուսակում ներկայացված երեք հարկային գործառույթների ի-
րականացմանը: Գործադիր մարմինը, մասնավորապես հարկային ծառայու-
թյունները, իրենց վարչարարության և ենթաօրենսդրական ակտերով պետք է 

                                                             
1 Глухов В.В., Дольде И.В. «Налоги: теория и практика» Санкт-Петербург, 2002г. 
Кугаенко А.А., М.П. Белянин «Теория налогообложения». М., 2019г. 
 «Налоги и налогообложение» Под. ред. В.Ф. Тарасовой -М., 2018г. 
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արդյունավետ նպաստեն օրենսդրորեն ձևավորված երեք գործառույթների ի-
րականացմանը: Նույնը վերաբերում է դատական համակարգին: Այստեղ մեծ 
դեր ունեն նաև կադրային, տեղեկատվական և տեխնիկական հիմնախըն-
դիրների լուծումները: 

Հարկային գործառույթների փախկապվածությունը: Հատկապես 
հարկային համակարգի առաջին դերը և գործառույթը, որոնք երբեմն առաջ-
նային բնույթ են կրում, կարող են հակասել հարկերի կարգավորիչ և խթա-
նիչ գործառույթին: Ֆիսկալ գործառույթի, հարկային ծանրաբեռնվածության 
սահմանափակումը հաճախ որոշվում է Լաֆֆերի կորի միջոցով, որը հաշվի է 
առնվում, որպես գործոն տնտեսամաթեմատիկական մոդելներում1: Հար-
կային բարեփոխումները ֆիսկալ գործառույթի առումով որևէ դեպքում չը-
պետք է հակասեն կարգավորիչ և խթանիչ գործառույթին, այսինքն դա չը-
պետք է իրականացվի ցածր եկամուտներ ունեցողների, լեռնային և սահմա-
նային գոտիների հաշվին, ինչպես նաև չպետք է բացասական անդրադառ-
նա տնտեսության զարգացման վրա: 

Տնտեսական զարգացումը նկարագրվում է տարբեր ցուցանիշների մի-
ջոցով, մասնավորապես Մաաստրիխտյան հայտանիշներով2: Իհարկե որո-
շակի դժվարություններ ներկայացնում է հարկային բարեփոխումների ազ-
դեցության գնահատումը ամբողջ մակրոտնտեսական ցուցանիշների համա-
կարգի վրա: Խտացված ձևով առանցքային մակրոտնտեսական ցուցանիշ-
ները ներկայացված են այսպես կոչված «գերմանական քառակուսիում»: Տըն-
տեսական աճի նպաստող սկզբունքները համակարգված են Գերմանիայի 
տնտեսական կայունությանը և աճին նպաստող օրենքում3. 

1. Կայուն տնտեսական աճ, 
2. Հավասարակշռված արտաքին առևտուր, 
3. Զբաղածության բարձր մակարդակ, 
4. Գների կայունություն: 
Այս սկզբունքների ձևավորումը աջակցեց Գերմանիային արագ վերա-

կանգնել իր տնտեսությունը և ապահովել բարձր տնտեսական աճ: Հայաս-

                                                             
1Buchanan J.M., Dwight L.R. Politics, Time and the Laffer Curve // Journal of Political Economy. 
– 1982. – V. 90. N4; Monissen H.G. Explorations of the Laffer Curve - 1999 2 Introducing the Euro: Convergence Criteria: URL: http://bit.ly/2FWleZY 3 Act to Promote Economic Stability and Growth. URL: http://bit.ly/2FUajzK 
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տանի պես փոքր տնտեսություն ունեցող երկրի համար, ելնելով վերը նշած 
ցուցանիշներից, առանցքային են դառնում ՀՆԱ-ի աճը, նրա կառուցվածքի 
զգալի բարելավումը, զբաղվածության աճը և հատկապես արտահանման 
էական աճը: Այս գործոնը ունի վճռական նշանակություն փոքր տնտեսու-
թյուն ունեցող երկրի համար: Քանզի այդ կարգի երկրներում ներքին շուկան 
սահմանափակ է: Համախառն ներքին արդյունքի աճը 2019թ. Հայաստանում 
կազմել է 7.6 տոկոս, որը ամենաբարձր ցուցանիշներից է վերջին տարիների 
համար: Սակայն պետք է նշենք, որ տնտեսության կառուցվածքի էական փո-
փոխություն տեղի չի ունեցել, չնայած գործազրկության մակարդակը 2 տոկո-
սային կետով նվազել է: Այն, որ տնտեսական կառուցվածքի փոփոխություն 
տեղի չի ունեցել ցույց են տալիս նաև արտահանման ցուցանիշները: Արտա-
հանումը 2019 թվականին աճել է 9.3 տոկոսով, ինչը հիմնականում պայմա-
նավորված է արտահանման աճով դեպի ՌԴ (10.3%) և դեպի Չինաստան 
(75.2%): Նշենք, որ այս պարագայում արտահանումը դեպի ԵՄ նվազել է 
14.7%: Արտահանման աճը ակնհայտ դրական արդյունք է և համահունչ է 
տնտեսական աճի հետ: Սակայն արտահանման կառուցվածքի առումով 
դեռևս էական փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել: Արտահանման 28% 
կազմում է հանքանյութը 28%, քարերն ու մետաղները 26% և սննդամթերքը 
24%: Արտահանման այլ կարևոր ոլորտներից է զբոսաշրջությունը, որը 2019թ. 
աճել է 14.7%, կազմելով 1.9 միլյոն մարդ: Վերջին երեք տարում 
զբոսաշրջությունը աճել է 60%: Սակայն պետք է նշել, որ այլ ցուցանիշների 
առումով ՀՆԱ-ի և արտահանման կառուցվածքը էապես չի փոխվել1:+ 

Հարկային բարեփոխումները պետք է նպաստավոր լինեն տնտեսական 
զարգացումը նկարագրող առանցքային նպատակային ցուցանիշների համար 
և իհարկե չհակասեն սոցիալական արդարության սկզբունքին: Դրան պետք է 
առաջին հերթին ուղղված լինեն հարկային բարեփոխումերը: Այս առումով, 
ըստ աղյուսակում նշված ֆիսկալ գործառույթի, հարկային բարեփոխումների 
վերը նշված նպատակներին հասնելու համար գործում է հետևյալ սահմանա-
փակումը. 

կանխատեսվող  հարկեր
ՀՆԱ  ≥  իրական  հարկեր

ՀՆԱ : 

                                                             1 www.armstat.am 
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Այսինքն խթանիչ և սոցիալական գործառույթները առավելագույնս ի-
րականացնելիս չպետք է վնասվի ֆիսկալ գործառույթը` հատկապես ՀՀ-ում, 
որտեղ հարկեր / ՀՆԱ ցուցանիշը չի գերազանցում 22%–ը: Հայաստանում, 
Վրաստանում, ԵԱՏՄ երկրներում և մի շարք Արևելյան Եվորպայի երկրնե-
րում այդ հարաբերակցությունը կազմում է. 

Աղյուսակ 2. Հարկեր-ՀՆԱ հարաբերակցությունը մի շարք երկրներում 

Պետություն 2014 2015 2016 2017 2018 
Հունգարիա 46.9% 48.2% 45.1% 44.7% 44.2% 

Չեխիա 40.3% 41.1% 40.2% 40.5% 41.5% 
Լեհաստան 38.7% 39.0% 38.9% 39.7% 41.2% 
Սլովակիա 39.3% 42.5% 39.2% 39.4% 39.9% 
Բելառուս 38.9% 38.8% 39.0% 38.7% 39.9% 
Էստոնիա 38.3% 39.5% 39.1% 38.6% 38.5% 
Լատվիա 36.1% 36.2% 36.2% 35.6% 36.9% 

Ռուսաստան 33.9% 31.9% 32.8% 33.3% 35.5% 
Բուլղարիա 33.6% 34.9% 34.7% 33.4% 35.1% 

Լիտվա 33.4% 34.1% 33.6% 32.8% 33.9% 
Ղրղըզստան 35.6% 35.6% 33.5% 33.7% 32.8% 
Ռումինիա 32.1% 32.8% 28.9% 28.0% 29.4% 
Վրաստան 28.0% 28.1% 28.3% 29.2% 28.6% 

Ղազախստան 23.7% 16.6% 17.0% 20.3% 22.2% 
Հայաստան 22.0% 21.5% 21.4% 21.2% 21.6% 

Աղբյուր` IMF տվյալներ: 

Ինչպես տեսնում ենք, Հայաստանը այս ցուցանիշով զիջում է Արև-
մըտյան Եվրոպայի բոլոր պետություններին, ինչպես նաև ԵԱՏՄ գործընկեր-
ներին և հարևան Վրաստանին: Այդ պատճառով վերը նշված ֆիսկալ սահ-
մանափակումը ունի կարևորագույն նշանակություն Հայաստանի համար:  

Հարկային բարեփոխումների սկզբունքները: Հայաստանում վերջին 
հատկանշական բարեփոխումը եկամտահարկի եռաստիճան համակարգից 
համահարթ դրույքաչափի անցումն է: 23, 28 և 36 տոկոսների փոխարեն բո-
լոր եկամուտները 2020 քսան թվականից հարկվելու են 23 տոկոսով: Նաև 
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շահութահարկը նվազեցվել է 20%-ից մինչև 18%: Հարկային բարեփոխում-
ներն, առաջին հերթին, նպաստելով նպատակային առանցքային ցուցանիշ-
ների բարելավմանը, պետք է բավարարեն վերը նշված պայմանին: Այսինքն 
որևէ դեպքում չբերեն հարկեր / ՀՆԱ հարաբերակցության նվազմանը: Այս 
քայլը` եկամտահարկի մեկաստիճանային անցումը, ունենալով նաև հակա-
կոռուպցիոն բնույթ, կարծում ենք, արդյունավետ վարչարարության դեպքում 
չի բերի եկամտահարկի և շահութահարկի կորուստի: 

Աղյուսակից երևում է, որ հարկեր / ՀՆԱ հարաբերակցությունը Հայաս-
տանում ունի աճի միտում: 2019թ. նախորդ տարվա համեմատ այն աճել է 
ավելի քան 2 տոկոսային կետով, որի հիմնական պատճառը ստվերի կըր-
ճատման քաղաքականությունն է և վարչարարության բարելավումը: 

Գծապատկեր 1. Հարկեր-ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան 
Հայաստանի Հանրապետությունում

 

Գծապատկերը կազմված է հեղինակի կողմից ըստ IMF տվյալների: 

Հարկային փոփոխությունները բավարարելով նշված առաջին երկու 
գործառույթներին` ֆիսկալ առումով կմեծացնելով պետական բյուջեի մուտ-
քերը, սոցիալական առումով համապատասխանելով սոցիալական արդա-
րության սկզբունքին, նպատակային առանցքային ցուցանիշների համար 
նույնպես պետք է լինեն նպաստավոր: Հատկապես արտահանվող ապ-
րանքների տեսանկյունից, քանզի արտահանումը առանցքային ցուցանիշ է, 
որը նկարագրում է տնտեսության մրցունակության աստիճանը:  

21.2%
22.1%

20.9%

22.2% 22.0%
21.5% 21.4% 21.2% 21.6%

23.5% 23.9% 23.8% 24.0% 24.2% 24.3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Կանխատեսում Հարկեր / ՀՆԱ
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Այսպիսով հարկային բարեփոխումերը հնարավորինս պետք է համա-
պատասխանեն հարկային համակարքի երեք դերերին և գործառույթներին: 
Այստեղ, իհարկե, առկա է այս երեք գործառույթների օպտիմալ համադրման 
խնդիրը: Հարկային բարեփոխումները պետք է ապահովեն նպատակային 
մակրոտնտեսական առանցքային ցուցանիշների աճը և բարելավումը, չխախ-
տեն սոցիալական արդարության սկզբունքը և ֆիսկալ գործառույթի առումով 
չնվազեցնեն հարկեր ՀՆԱ հարաբերակցությունը, առավել ևս, որ այդ առու-
մով մենք դեռևս զիջում ենք ոչ միայն Եվրամիության արևելյան երկրների, այլ 
նաև մեր գործընկերներին: Նպատակային ռազմավարական խնդիր լուծելիս 
անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առկա է հարկային բարեփոխումների ֆիսկալ 
սահմանափակում: 

 

 

 

 

Էմմա ԹԱՎԱԴՅԱՆ 
Հարկերի գործառույթների և ՀՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշների 
համակարգումը 
Բանալի բառեր. հարկային համակարգ, մակրոտնտեսական ցուցանիշներ, ֆիսկալ, 
սոցիալական, նպատակային գործառույթներ, հարկեր-ՀՆԱ հարաբերակցություն 
 

Հարկային բարեփոխումերը հնարավորինս պետք է համապատասխանեն 
հարկային համակարքի երեք դերերին և գործառույթներին՝ նոմատիվ-ֆիս-
կալ, կարգավորիչ-սոցիալական, նպատակային-խթանիչ: Այս գործառույթ-
ների արդյունավետ համադրման դեպքում առկա է լավագույն լուծման խըն-
դիրը: Հարկային բարեփոխումները պետք է ապահովեն նպատակային մակ-
րոտնտեսական առանցքային ցուցանիշների էական աճը, չխախտեն սոցիա-
լական արդարության սկզբունքը և ֆիսկալ գործառույթի առումով չնվազեցեն 
հարկեր-ՀՆԱ հարաբերակցությունը: Առավել ևս, որ այդ առումով Հայաս-
տանը դեռևս զիջում է ոչ միայն Եվրամիության արևելյան երկրների, այլ նաև 
իր ԵԱՏՄ գործընկերներին: Նպատակային ռազմավարական խնդրիը լուծե-
լիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ առկա է հարկային բարեփոխումների 
ֆիսկալ սահմանափակում:  
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Emma TAVADYAN 
Functions of Taxes and Systematization of Macroeconomic Indicators of RA. Key words: tax system; macroeconomic indicators; fiscal, social and target functions; tax to 
GDP ratio 
 Tax reforms must comply with the normative-fiscal, regulatory-social, and target-sti-
mulating roles and functions of the tax system. For a effective combination of these 
functions, it is necessary to formulate the corresponding optimal problem. The tax re-
forms should ensure a significant increase in target key macroeconomic indicators, not 
violate the principle of social justice, while not reducing the ratio of taxes to GDP from 
a fiscal point of view. This is important because in this regard this indicator in Armenia 
is lower not only to the countries of Eastern Europe, but also to the EAEU member 
states. When solving strategic tasks in the tax system, it is necessary to tactically 
consider fiscal restrictions. 
 
Эмма ТАВАДЯН 
Функции налогов и систематизация макроэкономических показателей РА. Ключевые слова: налоговая система, макроэкономические показатели, фискальная, 
социальная и целевая функция, соотношение налогов и ВВП. 
 
Налоговые реформы должны соответствовать нормативной и фискальной, регу-
лирующей и социальной, а также целевой и стимулирующей ролям и функциям 
налоговой системы. Для эффективного сочетания этих функций необходимо 
сформулировать соответствующую оптимальную задачу. Налоговые реформы 
должны обеспечить значительный рост целевых ключевых макроэкономических 
показателей, не нарушать принцип социальной справедливости и с фискальной 
точки зрения не понижать соотношение налогов и ВВП. Это важно, поскольку в 
этом плане Армения уступает не только странам Восточной Европы, но и госу-
дарствам-членам ЕАЭС. При решении стратегических задач в налоговой системе 
необходимо в тактическом плане учитывать фискальные ограничения. 
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A NEW EFFICIENT WAY FOR TRANSLATING SCHEMA’S PHYSICAL 
VIEW TO THE LEF FORMAT 
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Economic importance. Today, the most valuable resource in the world is time, 

and any organization strives to take steps to reduce the time spent on many steps. Many 
automation programs help to solve this problem. Such is the program, which allows for 
multiple reductions i both effort and time. Of course, the automation program also 
allows to cut down on human resources costs. It enables you to reduce the number of 
employees needed while ensuring a smoother, faster, and more efficient workflow. Of 
course, appropriate training will be needed, but the costs of training are much less than 
the costs of additional staff. The software allows you to avoid any misunderstandings 
and mistakes that will ensure the competitive advantage of the organization in the mar-
ket. Method described in this paper reduces the generation of IC design's PnR stage in-
put file about 2 times and decreases the use of human resources due to it's automation. 

Over the past years Moore’s prediction slowdowns but still some big tech com-
panies try to deliver IC as fast as possible. Thus, they try to minimize spending time in 
each IC design step as much as they can. PnR is an IC design stage which is responsible 
of placing cells and routing them with their own logic. PnR may be executed by GDSII 
file format or LEF file format. Both formats represent IC. Most commonly PnR is being 
executed by LEF file format as it has all necessary information and has additional 
information which is fastening PnR execution time. Nowadays generating LEF has huge 
impact on PnR’s execution time, but it has some problems.    There are two big, well-
known tools which solve this problem, in particular Cus-tomCompiler [1], ICC2 [2], 
Virtuoso [3], which may require plenty amount of time to adopt new technologies.  This 
paper represents new method for generating LEF file format directly from GDSII file. 
This approach will reduce the IC production time with its flexibility and it is a new way 
of tracing the GDSII file. 

 Layout, GDSII format. There are multiple formats that store and represent IC 
layouts but oldest and popular one is GDSII format. It is a binary file format repre-
senting planar geometric shapes, text labels, and other information about the layout in 
hierarchical form. The pattern data is contained in a "library" of "cells". Cells may 
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contain geometrical objects such as polygons (boundaries), paths, and other cells. A 
GDSII Stream file has a great deal of flexibility, but must contain at least the following: 

            1. A header record 
            2. One or more Stream records 
            3. Library name record 
            4. End of library token 
            Library Exchange Format – LEF. Library Exchange Format is a text file 

with a hierarchic format. Mainly it consists of two parts, technology description and cell 
description. 

 The technology description (“header”) part, describing:  
1. The layers available in the technology. Only layers involved in the PNR 

process need to be included.  
2. Part of design rules which affects PNR operation, such as minimum 

metal width and separation.  
3. Library designer-defined routing rules, such as the chosen value of 

routing pitch, the preferred directions for metal tracks and etc. 
 The cell description part, describing the geometries comprising each cell: 
1. The shape and size of cells, as defined by their respective boundaries  
2. The location of pins, and the layer those pins rest on, as well as geometric 

description of other shapes in the same nodes. 
3. Detailed descriptions of obstructions namely shape in conducting layers which 

do not belong to any pins, but prohibit the passage of routing tracks in the same layer  
Methodology. Steps involved in generating LEF file:  
1. Exporting the GDSII files 
2. Creating the technology description (“header”) part of LEF file.  
3. Reading GDSII file (tracing) 
4. Generating the complete LEF file (with cell descriptions)  
Configurations include information about existing layers, layers connectivity to 

each other, what layers should be included in LEF files, what layers are breaking current 
and which are not allowed for routing (for example high resistance layers). 

The software has below architecture:  
Typically, engine is designed in three steps: 
 Processing input and creating corresponding database 
 Relying on database read GDSII format, executing the trace (described below) 

and creating objects required for LEF file 
 Finalizing the received information and writing in the file with hierarchic 

structure 
Input processing: 
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At first, we are reading tech file, which contains the required information about 
layers, (i.e. which layer is on top of which one, their corresponding names in the GDSII 
file), and above-mentioned header information. 

Key things needed to calculate/extract 
PIN/SHAPE information extraction: 
Pin shape as defined above can be ABUTMENT or FEEDTHRU. For each pin we 

get the top metal layer and setting its shape by its corresponding shape (fig. 1) [4]. 

 Figure 1. Shape types 
As said above site defines how can placement tool rotate cell. Site calculated 

considering pins coordinates, and cells height, height is how many power rails are in-
cluded in the Pin. Gate is the oxide layer of the transistor, needed to switch transistor 
from open state to closed. Diffusion is a layer equipped with positive or negative charge. 
Both are should be written in LEF file format for each pin, regarding ANTEN-
NAGATEAREA, ANTENNADIFFAREA names, and are calculated by adding all the 
corresponding layers geometrical parts to each other and calculating overall surface. 

 Figure 2: UML diagram of LEF generator 
Offering method upgrades the LEF generation problem in these two points.  
 OOP based design 
 New method of tracing GDSII file 
OOP based design is the following (see Figure 1) 
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Due to Figure 2 architecture adopting for the new technology is just adding new 
class like Lef_5 derived from BaseLef and changing needed functionality.   

Tracing algorithm. The tracing is the core of creating the LEF file now it 
sequentially iterates over the text layers and digs down connecting corresponding layers 
and then connecting upper layers if any as shown in Figure 3. In this case, caching rule 
violations is a bit harder and also not concrete for which layer it caused. 

 
Figure 4. Tracing method described in this paper 

The method described in this paper is the following: we do a parallel dig down on 
all text layers, whilst storing the route in the stack (Figure 4). 

With this solution running time of tracer is decreased by two times but we caching 
some data, meaning we are losing in memory However, the most important goal is 
runtime and speeding it up with memory loss is an appropriate approach in this case., 
meanwhile this method allows to easy debug errors as we know exact layer cau-ses the 
error. 

Figure 3 Current trace algorithm 
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Comparison results. With this method there is no need to use marking layers as 
other big tools, this allows to reduce production time and makes this method more in-
dependent comparing to existing ones. 

Solution type Marking Layers Technology 
information 

Input files 
This Method Not exists Exists Only GDSII 

ICC2 Exists Exists GDSII and config 
files 

Virtuoso Exists Exists GDSII and config 
files 

 
Tracing Run time Space 

This Method tracing X/2 Some cache data 
Current tracing X None 

 

This approach gives the opportunity to create free, open-source LEF generator 
which is new in EDA area, also this tool will be flexible and easy to update comparing to 
well-known ICC2, Virtuoso which gives access only with license. The current existing 
LEF generation solution may require extra marking of layers existence in the layout and 
extra work during the layout design process. When considering logic libraries with 
thousands of std cells inside, it's a time-consuming work to make decisions where 
routing will be allowed to connect/route to standard cells. This article proposes a 
solution that will automatically generate LEF views based on GDSII data and some 
configuration files. As this approach is based on the paradigms of object-oriented 
programming, it lets us to quickly adapt the software for the new technologies.  
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Арман МАРТИРОСЯН, Вачаган ДАВТЯН, Давид.ГАЛСТЯН, Эдуард 
АРУТЮНЯН, Давид РЕВАЗЯН, Ншан ЮРДАМЯН 
Новый метод перехода из физическго описания схемы в формат LEF   
Ключевые слова։ LEF генератор, GDSII, PnR, маркировочный слой 
 В наши дни генерация LEF формата файлов имеет большое значение для PnR, 
Однако, eсть необходимость более детальной и быстрой генерации файла, без 
всякой зависимости от других этапов коструирования интегральных схем. Эта 
работа представляет новый подход к генерации LEF файлов на базе только GDSII 
формата и уникальной информации данной технологии. Подход к проблеме 
описанный в работе таков: мы проходим через верхние слои GDSII и углубляемся 
по слою попутно комбинируя соответствующие пины с его слоями. Это позволяет 
нам создать бесплатный LEF генератор, что является новым для среды АЭД. 
 

Արման ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ Վաչագան ԴԱՎԹՅԱՆ Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ 
Դավիթ ՌԵՎԱԶՅԱՆ Էդուարդ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Նշան ՅՈՒՐԴԱՄՅԱՆ 
Սխեմայի ֆիզիկական նկարագրից ԼԵՖ ֆորմատի անցման նոր 
էֆեկտիվ մեթոդ 
Բանալի բառեր։ LEF գեներատոր, GDSII, PnR, մակնշման շերտ 
 

Ներկայումս LEF ֆայլի գեներացումը մեծ նշանակություն ունի ինտեգրալ սը-
խեմաների ձևավորման փուլերից մեկում՝ PnR-ում։ Եվ կարիք կա արագ և 
մանրամասն գեներացնել LEF ֆայլ առանց որևէ կախվածության ինտեգրալ 
սխեմաների ձևավորման մյուս փուլերից։ Այս հոդվածը ներկայացնում է  LEF 
ֆայլի գեներացման նոր մոտեցում, որի մուտքին փոխանցվում է միայն սխե-
ման նկարագրող GDSII ֆորմատի ֆայլ և տվյալ տեխնոլոգիան բնութագրող 
ինֆորմացիա։ Մոտեցումը հետևյալն է․ անցնել սխեմայի վերևի շերտերի վy-
րայով և խորանալ ներքև՝ միացնելով շերտերը համապատասխան pin-ի 
տակ։ Այս մոտեցումը թույլ է տալիս ստեղծել անվճար օգտագործման համար 
LEF ֆայլ գեներացնող ծրագիր, որը նորամուծություն է ԷՆԱ ոլորտում։ 
 Arman MARTIROSYAN, David GALSTYAN, Vachagan DAVTYAN, Nshan 
YURDAMYAN, David REVAZYAN, Eduard HARUTYUNYAN  
A new efficient way for translating schema’s physical view to the LEF format Key words: LEF generator, GDSII, PnR, marking layer 
 Nowadays the generating process of LEF file format has a great significance in 
PnR (IC design stage). However, there is a necessity in generating the file in a 
detailed, fast way, without any dependency on other IC design stages. This paper 
represents a new approach of generating LEF file based only on GDSII file 
format and information specific for that certain technology. The approach to this 
problem represented in this paper is the following: we traverse over high layers 
of GDSII and dig down the layers whilst combining the corresponding layers into 
pins. This allows to create a free open-source LEF generator that is new in EDA 
area, without using any additional marking layers. 
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ԳՐԱՖԱՅԻՆ ԻԶՈՄՈՐՖԻԶՄՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐԸ ԼՈՒԾՈՂ 
ԱՄԵՆԱԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ 

 
Վաչագան ԴԱՎԹՅԱՆ, Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ, 
Դավիթ ՌԵՎԱԶՅԱՆ, Նշան ՅՈՒՐԴԱՄՅԱՆ, 

Էդուարդ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀԱՊՀ ուսանողներ 

 
Բանալի բառեր. իզոմորֆ գրաֆեր, Messmer, Nauty, Laszlo, Ullman 

 
Աշխատությունում օգտագործվել է գրաֆների բազա՝ մշակված այս աշ-

խատության համար: Փորձնական աշխատանքի արդյունքում ստացվում է, որ 
օրինակ՝ սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆների 75%-ի համար Las-
zlo-ի ալգորիթմը նվազագույնը է 10%-ով ավելի արագ է՝ քան մնացած քըն-
նարկվող ալգորիթմները։ Աշխատության մեջ համեմատվում են գրաֆային 
իզոմորֆիզմի խնդիրը լուծող ամենաօգտագործվող և արդիական ալգորիթմ-
ներից մի քանիսը։ Ինչպես հայտնի է, գրաֆներին համապատասխանող 
տարբեր ենթագրաֆային իզոմորֆիզմների խնդիրը համարվում է NP-ամբող-
ջական խնդիր [2], արդյունքում խնդրին լուծում տվող ալգորիթմների ժամա-
նակային պահանջները ցուցչային կերպով աճում են մուտքային գրաֆների 
չափի աճին համընթաց:  

Ալգորիթմների մի մասը փոքրացնում է համապատասխանեցման գոր-
ծընթացի բարդությունը՝ գրաֆների վրա սահմանելով սահմանափակումներ: 
Գոյություն ունեն հարթության մեջ գտնվող գրաֆների [1], ծառերի [1] կամ, 
ընդհանրապես, սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆների [6] միջև 
իզոմորֆիզմներ հայտնաբերող ալգորիթմներ:  

Ալգորիթմներից մեկը որը կօգտագործվի հետազոտության շրջանակ-
ներում առաջադրել է Laszlo Babai-ին [3]-ում, որում ներկայացվող ալգորիթմը   
լուծում է գրաֆների իզոմորֆիզմի խնդիրը քվազիպոլինոմիալ ժամանակում   
(exp (P(log(n)))), որտեղ n-ը գրաֆի գագաթների քանակն է։ Այս խնդրի շըր-
ջանականերում դիտարկվում է նաև գրաֆային և ենթագրաֆային իզոմոր-
ֆիզմների համար նախագծված Ullman-ի ալգորիթմը [8], որի հիմնական ա-
ռավելությունը  որոնողական տարածքը զգալիորեն կրճատելն է : 
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Հետազոտվում է նաև Messmer-ի ալգորիթմը [5], որը օգտագործում է 
գրաֆի հեռակա մատրիցային ներկայացման մեջ պարունակվող ինֆորմա-
ցիան` սահմանելու գրաֆի հատման կետերի սկզբնական բաժանումները, հե-
ռակա մատրիցային ինֆորմացիան այնուհետև օգտագործվում է հնարավոր 
արտապատկերման որոնողական ծառը կրճատելու նպատակով: 

Հետազոտության մեջ օգտագործվել է ՄաքՔեյի Nauty ալգորիթմը [4]: 
Այն հիմնված է փոխակերպումների համակարգի վրա, որ թույլ է տալիս նվա-
զեցնել գրաֆները՝ կանոնական ձևով համապատասխանեցնելու համար, որի 
օգնությամբ շատ հեշտ է ստուգել իզոմորֆիզմների առկայությունը: Անգամ 
եթե Nauty-ն համարվում է ամենաարագ գրաֆային իզոմորֆիզմների հայտ-
նաբերման ալգորիթմը, ցուցադրվել է այն փաստը, որ կան գրաֆների տե-
սակներ, որոնց համար այն կիրառում է ցուցչային ժամանակ՝ իզոմորֆիզմ 
հայտնաբերելու համար [7] : 

Չնայած գրականության մեջ ներկայացված իզոմորֆիզմային ալգորիթ-
մների մեծաթիվ լինելուն, մինչ աժմ որևէ աշխատանք չի տարվել նրանց 
տարբերվող արդյունավետությունը ժամանակի համապատասխանությամբ 
նկարագրելու գործում: Պարզ չէ, թե ինչպես է փոփոխվում այդ ալգորիթմնե-
րի աշխատանքը գրաֆների տեսակի և չափի փոփոխմանը համընթաց՝ իրա-
կան կիրառության պայմաններում համապատասխանություն ապահովելու 
համար: Այս աշխատությունում ներկայացվում են համեմատություններ՝ սահ-
մանելու մի շարք ալգորիթմների կատարողականությունը ճշգրիտ իզոմոր-
ֆիզմների համար, և այդ նպատակով օգտագործվում է գրաֆային ալգո-
րիթմների տվյալների բազա: 

Նախ, նկարագրված է օգտագործված տվյալների բազան, որից հետո  
խոսվում է տվյալների բազայում առկա գրաֆների տարբեր տեսակների, դը-
րանց կատարողական վերլուծության արդյունքների մասին, ինչը թույլ է տա-
լիս կատարլ որոշակի եզրահանգումներ։ 

2. Տնտեսագիտական կարևորություն: Տնտեսագիտությունը սոցիալա-
կան գիտություն է, որը փորձում է հասկանալ, թե ինչպես են առաջարկը և 
պահանջարկը վերահսկում սահմանափակ ռեսուրսների բաշխումը: Քանի որ 
տնտեսությունները դինամիկ են և անընդհատ փոփոխվող, 
պետք է ժամանակին վերցնեն տնտեսական տվյալների արտապատկերային 
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արդյունքները և համապատասխանեցնեն դրանք ժամանակի այլ ֆիքսված 
տվյալների հետ `հասկանալու միտումները և հարաբերությունները: Այսօրվա 
զարգացող աշխարհում յուրաքանչյուր ոլորտ փորձում է գտնել այն ուղղու-
թյունները, որոնք թույլ կտան կիրառել տեխնոլոգիաաները զարգացման հա-
մար։ Գրաֆները կարող են օգտագործվել գրեթե բոլոր տնտեսագետների 
կողմից ընկերությունների՝ ծախսերի և ժամանակի կորուստները նվազագույ-
նին հասնցելու համար,իսկ իզոմորֆիզմի խնդրի արագ լուծումը կարող է օգ-
տագործվել այդ գրաֆների մեջ ավելի արագ՝  տարբերությունները և նմա-
նություները ի հայտ բերելու համար,որոնք հետագայում կօգտագործվեն այդ 
գրաֆների տվյալների հետազոտության համար։ Այս փոփոխականների միջև 
փոխհարաբերությունները հասկանալու համար տնտեսագետները օգտագոր-
ծում են գրաֆները `բարդ գաղափարները տեսողականորեն մեկնաբանելու և 
բացատրելու համար: Այժմյան սոց ցանցերում բոլոր տեսակի տեղեկություն-
ները նույնպես պահվում են գրաֆների միջոցով, կարելի է եզրակացնել նաև, 
որ այդ տվյալների բազաների միջև համեմատությունները ավելի արագ կլի-
նեն եթե իզոմորֆիզմի խնդիրը ավելի արագ լուծվի։ 

3. Օգտագործված տվյալների բազա: Օգտագործված տվյալների բա-
զան կազմված է 8,000 զույգ իզոմորֆիկ գրաֆներից.  

Քննարկվել են հատկապես հետևյալ տեսակների գրաֆները. 
1. Խառը կերպով համակցված գրաֆներ (2000 զույգ) 
2. Կանոնավոր 2D ցանցեր (1000 զույգ) 
3. Անկանոն 2D ցանցեր (2000 զույգ) 
4. Սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆներ (3000 զույգ) 

Քննարկվել են խառը կերպով համակցված գրաֆների η անկյան խտու-
թյան երկու տարբեր արժեքներ (0.01 և 0.07), ամեն մեկի համար օգտագործ-
վել է  1000 զույգ գրաֆներ:Ղ խտությունը սահմանվում է որպես երկու հստակ 
x և x' հատման կետերի միջև անկյան առկայության հավանականություն: 
Որքան փոքր է η-ի արժեքը, այնքան նոսր է գրաֆը: 

Անկանոն 2D ցանցը ստացվել է կանոնավոր 2D ցանցին որոշակի թվով 
անկյունների ավելացմամբ, որոնցից յուրաքանչյուրը միացնում է հատման կե-
տեր: Ավելացված անկյունների քանակը ρN է, որտեղ ρ-ի արժեքը հաստա-
տուն է և մեծ է 0-ից: Քննարկվել են ρ-ի երկու արժեքներ (0.3, 0.8), ամեն 
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մեկի համար օգտագործվել է  1000 զույգ գրաֆներ։ Սահմանափակ վալեն-
տականությամբ գրաֆների համար քննարկվել են ν-ի երկու տարբեր արժեք-
ներ, 4 և 8,ամեն մեկի համար օգտագործվել է  1500 զույգ գրաֆներ։ Նախ-
քան փորձնական արդյունքները ներկայացնելը արժե նշել, որ որոշ կորեր չեն 
ներկայացնում ժամանակային համապատասխանություն գրաֆի տվյալ չափի 
հետ, Այսպես պատահում է, երբ ալգորիթմը չի կարողանում լուծել իզոմոր-
ֆիզմային խնդիրը ավելի քան 40 րոպեում: 

3.1 Խառը կերպով համակցված գրաֆներ: Դիագրամները ցուցադրում 
են ընտրված չորս ալգորիթմների ժամանակային արդյունավետությունը խա-
ռը համակցված գրաֆների դեպքում՝ կախված η-ի տարբեր արժեքներից:  

 

Դիագրամ 1. Ժամանակի կախումը հատման կետերի քանակից( 
ղ=0.01),խառը կերպով համակցված գրաֆների դեպքում 

Նկատվում է, որ ղ – ի երկու արժեքների դեպքում էլ ամենա արագն է 
Laszlo-ի ալգորիթմը, այն զիճում է Messmer-ի ալգորիթմին միայն 100-140 
հատման կերի քանակով գրաֆներում,ղ-ի բարձր արժեքի դեպքում 2-րդը ար-
դյունավետությամբ Nauty ալգորիթմն է,իսկ ցածր ղ-ների ունեցող գրաֆների 
դեպքում որոնց հատման կետերի քանակը հասնում է մինչև 500-ի լավա-
գույնը Messmer-ի ալգորիթմն է։ Ullman-ի ալգորիթմի արդյունավետությունը 
ամենա ցածրն է, իսկ  եթե գրաֆի հատման կետերի քանակը  700-ից ավելի 
է,ալգորիթմը անկարող է հայտնաբերել որևէ տեսակի իզոմորֆիզմ: 
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Դիագրամ 2. Ժամանակի կախումը հատման կետերի քանակից( 

ղ=0.07),խառը կերպով համակցված գրաֆների դեպքում 
Կարելի է եզրակացնել, որը Laszlo-ի ալգորիթմը խառը կերպով համա-

կըցված գրաֆների 92%-ի համար ամենաբարձր արագությունն ունի։ 

3.2  Կանոնավոր 2D ցանցեր (գրաֆներ). Դիագրամը չորս ալգորիթմ-
ների ժամանակային արդյունավետություն է կանոնավոր 2D ցանցերում:  

 

Դիագրամ 3. Ժամանակի կախումը կախված հատումների քանակից 
կանոնավոր 2D ցանցերում 

Այս տիպի գրաֆների դեպքում Nauty-ի և Ullman-ի ալգորիթմները չեն 
կարողանում գտնել ոչ մի իզոմորֆիզմ,երբ հատումների քանակը գերազան-
ցում է 200-ը: Մուտքային գրաֆի հատումների քանակը եթե գերազանցում է 
350-ը  ապա ավելի արագ է Lazslo-ի ալգորիթմը, իսկ հակառակ դեպքում 
Messmer-ի ալգորիթմը։ Դիագրամ 3-ից ի  հայտ է դառնում որ այս դեպքում 
Messmer–ի ալգորիթմը զիճում է արագագործությամբ Lazslo-ի ալգորիթմին 
կանոնավոր 2D գրաֆների 72%-ի դեպքում:  
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3.3 Անկանոն 2D ցանցեր (գրաֆներ). Դիագրամները ցույց են տալիս 
անկանոն 2D ցանցեր համար 4 ալգորիթմների կատարողականությունը, 
կախված η-ի տարբեր արժեքներից՝ ρ=0.3 և ρ=0.8: 

 
Դիագրամ 4. Ժամանակի կախումը հատման կետերի քանակից անկանոն 

2D ցանցերում (ρ=0.3) 

 

Դիագրամ 5. Ժամանակի կախումը կախված հատումների քանակից 
անկանոն 2D ցանցերում (ρ=0.8) 

Չորրորդ դիագրամից պարզ է դառնում, որ անկանոն և կանոնավոր 
ցանցերի միջև եղած տարբերություններն են՝ Nauty ալգորիթմի մշտապես 
մշտապես լուծումներ գտնելու կարողությունը և այն որ Laszlo-ի ալգորիթմը 
լավագույնն է ρ=0.3 արժեքի համար։ Իսկ հինգերորդ դիագրամում կարելի է 
տեսնել, որ ρ-ի՝ 0.8 արժեքի դեպքում Ullman-ի ալգորիթմը կարող է լուծել ի-
զոմորֆիզմային խնդիրը մինչև 500 հատման կետեր ունեցող գրաֆների հետ 
աշխատելիս: Այս դեպքում նաև ի հայտ է դառնում այն փաստը որ մինչև 100-
300 և 400-600 հատման կե-տերի քանակով գրաֆներում լավագույնը Laszlo-
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ի ալգորիթմն է, մնացում՝ Nauty ալգորիթմը, կատարված փորձի շրջանակում 
անկանոն 2D ցանցերի 78.9%-ի դեպքում ավելի արագ է Laszlo-ի ալգորիթմը։  

3.4 Սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆներ: Դիագրամները 
ցույց են տալիս սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆներում  4 ալգո-
րիթմների կատարողականությունը, կախված v-ի արժեքներից՝ v=4 և v=8: 

 
Դիագրամ 6. Ժամանակի կախումը կախված հատումների քանակից 

սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆներում  (v=4) 
Ինչպես երևում է վեցերորդ դիագրամից Ullman-ի ալգորիթմը մշտապես 

չի կարող գտնել լուծում կախված v-ի արժեքից, v=4 դեպքում երբ հատումնե-
րի քանակը չի գերազանցում 850-ը լավագույնը Laszlo-ի ալգորիթմն է,իսկ 
ավելի հատման քանակների դեպքում Nauty-ի ալգորիթմը։ 

 
Դիագրամ 7. Ժամանակի կախումը կախված հատումների քանակից 

սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆներում  (v=8) 

Յոթերորդ դիագրամից պարզ է դառնում v=8 դեպքում երբ հատման 
կետերի քանակը քիչ է քան 500-ը լավագույնը Messmer-ի ալգորիթմն է,իսկ 
եթե հատումների քանակը ավելին է քան 500-ը լավագույնը Laszlo-ի ալգո-
րիթմն է։ Այս դեպքում էլ ստացվեց որ սահմանափակ վալենատկանությամբ 
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գրաֆների 75%-ի դեպքում լավագույնը Laszlo-ի ալգորիթմն է։ Կատարված 
հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավոր, որ խառը կերպով համա-
կըցված գրաֆների 92%-ի համար լավագույն ընտրությունն է Laszlo-ի ալգո-
րիթմը, 8%-ի համար Messmer-ի ալգորիթմը։ Կանոնավոր 2D ցանցերի 72%-ի 
համար նույնպես լավագույնը Laszlo-ի ալգորիթմն է ,մնացած 28%-ի դեպքում 
լավագույնը Messmer-ի ալգորիթմն է։ Պարզ դարձավ նաև, որ անկանոն 2D 
ցանցերի 20.9%-ի համար լավագույնը Nauty-ի,իսկ 78,9%-ի համար Laszlo-ի 
ալգորիթմն է, իսկ սահմանափակ վալենտականությամբ գրաֆների 75%-ի 
համար լավագույն ընտրություն կլինի Laszlo-ի ալգորիթմը, 11%-համար Nauty-
ի, իսկ 14%-ի համար Mess-mer-ի ալգորիթմը։  Ullman-ի ալգորիթմը ընդհան-
րապես կարելի է չկիրառել գրաֆների իզոմորֆիզմերի խնդրի լուծմանը, քան-
զի արագագործությամբ զիջում է մնացած ալգորիթմներին, շատ դեպքում 
անգամ չլուծելով խնդիրը։ 

Այս աշխատությունում ներկայացվել է իզոմորֆ գրաֆներին ճշգրիտ 
կերպով համապատասխանող և լայն կիրառություն ունեցող ալգորիթմների 
համեմատությունը, նրանց արդյունավետությունը ուսումնասիրելու նպատա-
կով: Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ որ օգտագործված գրա-
ֆների նվազագույնը 72%-ի համար այն լավագույն լուծումն է,իսկ մնացած 
դեպքերում արագագործությամբ գրեթե չի զիճում մնացած ալգորիթմներին։ 
Laszlo-ի ալգորիթմը գերադասելի է համեմատության մեջ դրված մնացած ալ-
գորիթմներից, այս պահին գրաֆների իզոմորֆիզմի խնդիրը լուծող գոյու-
թյուն ունեցող ամենա արագ ալգորիթմը Laszlo-ի ալգորիթմն է։ 
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Վաչագան ԴԱՎԹՅԱՆ Դավիթ ԳԱԼՍՏՅԱՆ Դավիթ ՌԵՎԱԶՅԱՆ  
Էդուարդ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ, Նշան ՅՈՒՐԴԱՄՅԱՆ 
Գրաֆային իզոմորֆիզմների խնդիրը լուծող ամենաարդյունավետ 
ալգորիթմը 
Բանալի բառեր. իզոմորֆ գրաֆեր, Messmer, Nauty, Laszlo, Ullman 
 

Մինչ այժմ ոչ մի աշխատություն չի տվել պատասխան այն հարցին, թե ար-
դյոք գոյություն ունի այնպիսի գրաֆների իզոմորֆիզմային խնդրին լուծում 
տվող ալգորիթմ,որը գերադասելի կլինի տարբեր տեսակի գրաֆների գոնե 
50%-ի համար: Հայտնի չէ, թե ինչպես է իրական կիրառության պայմաննե-
րում փոխվում այդ ալգորիթմների արագագործությունը։ Աշխատությունում 
ներկայացվում է կիրառության հստակ օրինակ՝ իզոմորֆ գրաֆների համար, 
որպեսզի համեմատվեն ալգորիթմների արդյունավետությունները։ 
 Вачаган ДАВТЯН, Давид.ГАЛСТЯН, Эдуард АРУТЮНЯН,  
Давид РЕВАЗЯН, Ншан ЮРДАМЯН 
Самый эффективный алгоритм для решения проблемы графических 
изоморфизмов 
Ключевые слова: изоморфический граф, Messmer, Nauty, Laszlo, Ullman 
 До сих пор ни одна работа не дала ответа на вопрос о том, существует ли алго-
ритм, позволяющий решить изоморфизмическую проблему графов, предпочти-
тельный для хотя бы 50% различных графов.В работе приводится четкий пример 
применения для изоморфных графов, чтобы сравнивать эффективность алгорит-
мов. Для этого была использована база графов, разработанная для этой работы. В 
результате экспериментальной работы получается, что, например, для 75% граф с 
ограниченной валентностью алгоритм Laszlo минимум на 10% быстрее осталь-
ных обсуждаемых алгоритмов. 
 David GALSTYAN, Vachagan DAVTYAN, Nshan YURDAMYAN,  
David REVAZYAN, Eduard HARUTYUNYAN  
The most efficient algorithm for solving graphical isomorphisms 
Key words: izomorf graph, Messmer, Nauty, Laszlo, Ullman 
 So far no work has answered the question of whether there is an algorithm for solving 
the isomorphism problem of graphs that would be preferable to at least 50% of different 
graphs. It is unknown how the speed of these algorithms changes in real-life applica-
tions. The following is a clear application example for isomorph graphs to compare the 
performance of the algorithms, using a custom-developed graph database. Experimental 
work shows that for example, for 75% of graphs with finite valence, the Laszlo algo-
rithm is at least 10% faster than the other algorithms discussed. 
 
 
 
 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

380 
 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄՆ ԸՍՏ ՀՈԳԵՎՈՐ ՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻԿ 
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՆ ԿՏԱԿԱՐԱՆՅԱՆ 

ՄՈԴԵԼԻ 
 

                                                                          Հայկարամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
                                       ԵՊՀ Հայոց պատմության ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. Հին Կտակարան, նահապետ, մարգարե, օրենք, դատավոր, 

միապետ, քահանայապետ, մեսիա, կրոնափոխություն։ 

 
Պետական կառավարման մոդելները տրանսֆորմացվել են մարդկու-

թյան պատմության ողջ ընթացքում: Կառավարման համակարգի բարեփո-
խումները պահանջում են ոչ միայն կառավարման ժամանակակից տեսու-
թյունների և հայեցակարգերի ուսումնասիրություն, դրանց կիրառման համար 
յուրաքանչյուր երկրի զարգացման առանձնահատկությունների և առաջնա-
հերթությունների վերլուծություն, այլև պատմական իրողությունների, էվոլյու-
ցիոն զարգացման առարկայական դիտարկումներ:  Այս առումով առանձնա-
հատուկ կարևորություն է ձեռք բերում նաև հոգևոր և աշխարհիկ իշխանու-
թյունների փոխհարաբերությունների կառավարման Հին Կտակարանյան 
մոդելը, որը մեզ համար մեծ կարևորություն ունի, քանի որ այն պատմական 
շատ արձանագրություններ է պարունակում հնագույն շրջանից մինչև Ք.ա. 
երկրորդ դար ընկած ժամանակահատվածի վերաբերյալ։ Հայոց պատմու-
թյունը, ցավոք սրտի, չունի այդ շրջանից մեզ հասած բավականաչափ արձա-
նագրություններ, ուստի Հին Արևելյան արձանագրությունները և Հին Կտա-
կարանյան մոդելը կարող են մեզ պատկերացում հաղորդել հնագույն շրջանի 
պատմական զարգացման որոշակի օրինաչափությունների մասին։ Աստվա-
ծաշնչի գրության նպատակը միայն պատմության արձանագրումը չի եղել, 
ուստի հասկանալի կլինեն գիտական աշխատանքում դրա օգտագործման 
դեմ հնչելիք քննադատությունները, սակայն պետք է նաև հաշվի առնել, որ 
մարդկային տնտեսական, քաղաքական մտքի պատմության այնպիսի հզո-
րագույն դեմքեր, ինչպիսիք էին Ն. Մաքիավելին, Թ. Հոբսը, Ջ. Լոքը և Ամե-
րիկայի հիմնադիր հայրերը «Աստվածաշնչում տեսնում էին ներշնչանքը, ի-
րենց քաղաքական տարբեր թեորիաների համար»1: Քանի որ քաղաքակա-
նության լավագույն դրվագները ժամանակի ընթացքում դառնում են պատմու-

                                                             1 Berman J., Created Equal. How the Bible Broke with Ancient Political Thought, Oxford, 2008. 
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թյան անբաժանելի մի մասը, ուստի մենք փորձ ենք կատարում գտնել և ու-
սումնասիրել կառավարման համակարգում և քաղաքականության մեզ հետա-
քրքրող մասի ծագմանը վերաբերող հատվածները Աստվածաշնչում, որը մեծ 
դեր է կատարել ներկայիս քաղաքակրթության կերտման գործում։ Հոգևոր և 
աշխարհիկ իշխանությունների Հին Կտակարանյան մոդելը մեզ հնարավորու-
թյուն է տալիս դիտարկել այդ իշխանությունների ծնունդը, զարգացումը, բա-
ժանումը միմյանցից, փոխկապակցվածությունը և հարաբերությունները։  

Հին Կտակարանում նահապետական ժամանակշրջանում տեսնում ենք, 
որ թե՛ հոգևոր, և թե՛ աշխարհիկ իշխանությունները կենտրոնացած են մեկ 
անձի՝ նահապետի ձեռքում։ Դա այն սկզբնական ժամանակաշրջանն է, երբ 
այդ իշխանությունները և դրանցից բխող լիազորություններն ու գործառույթ-
ները դեռևս բաժանված չեն։ Օրինակ՝ Ծննդոց գրքի ԺԲ, ԺԳ գլուխներում 
տեսնում ենք, թե ինչպես է Աբրահամը զոհասեղան շինում և կանչում Աստծու 
անունը. «Աբրահամը այստեղ գործում է որպես քահանա»1։ Աբրահամի կող-
մից քանանացիների երկրում զոհասեղանի պատրաստումը, զոհ մատուցե-
լուց բացի կարող էր կատարվել տվյալ տարածքի հավակնության հետևանքով  
և հետագա սերունդների համար սրբավայրի նկատմամբ փոխանցվելիք իրա-
վունքի նպատակով։ Որոշ մասնագետների կողմից Աբրահամը դիտարկվում է 
իբրև «Իսրայելի մարգարեների նախահայր»2։  Այդուհանդերձ, Աբրահամը 
ուներ հսկայական ունեցվածք և բազում ծառաներ3 և ԺԴ գլխում նշվում է, թե 
ինչպես է Աբրահամը իրականացնում աշխարհիկ իշխանության գոր-
ծառույթներ. նա, հավաքելով 318 մարդկանց, ճակատամարտ է վարում և տը-
նօրինում հաղթանակից ստացված արդյունքները։ Նույն գլխում նշվում է 
նաև, որ Աբրահամը օրհնություն է ստանում Սոդոմի արքա Մելքիսեդեկից. 
«քանզի քահանայ էր Աստուծոյ Բարձելոյ (Ծնն. ԺԴ 18)»4։ Ըստ հրեական և 
քրիստոնեական ավանդության, Աբրահամին ու նրա սերունդներին Արարիչ 
Աստծու քահանայության պաշտոնը փոխանցվել է Մելքիսեդեկի օրհնության 
միջոցով. «հենց նրա հետ ի վերջո պետք է կապվեին Աբրահամի արքայական 

                                                             
1 Pagolu A., The Religion of the Patriarchs, Sheffield, 1998, p. 57. 2 Fox E., The five Books of Moses, London, 1995, p. 53. 3 Տե՛ս Barton J., The Biblical World, Volume ІІ, New York, 2002, p. 181. 4 Աստուածաշունչ մատեան Հին եւ Նոր Կտակարանաց, աշխատասիրությամբ Զօհրա-
պեանի Հ. Յ.  Վենէտիկ, 1805, էջ 39։ Աստվածաշնչյան մյուս մեջբերումները ևս կատարված 
են տվյալ հրատարակությունից։ 
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ժառանգները»1։ Աբրահամին հաջորդած նահապետները՝ Իսահակը, Հակո-
բը և թե նրա 12 որդիները նույնպես մեծ նյութական ունեցվածք ունեին։ 
Երաշտի, իրենց հոտերին նոր արոտավայրեր տանելու և այլ պատճառներով 
տեղից տեղ ճանապարհվելիս նահապետները առաջնորդում էին իրենց ձեռ-
քի տակ եղած մարդկանց։ Նրանք դաշինք էին կնքում տեղական կառա-
վարիչների հետ և հաշվի էին առնում ամեն մի խախտում, եթե անգամ դրանք 
գործվում էին իրենց զավակների կողմից, միևնույն է, հանցանք էին համար-
վում2։ Նահապետները իրենք էին զոհեր մատուցում, առանց որևէ տա-րածքի 
սահմանափակման, զոհասեղաններ շինելով իրենց բնակատեղիների մոտ, 
սրբավայրում կանգնեցված քարը օծում էին յուղով, հին մերձավորարե-վելյան 
կերպով պաշտամունք էին կատարում։ Հակառակ տեղի քանանական կրոնի, 
նահապետական շրջանի գաղափարախոսությունում Աստված կապ էր հաս-
տատում անձանց հետ և ոչ թե որոշակի վայրի3, ինչի պատճառով տըվ-յալ 
անձինք համարվում էին որպես «Աստծու մարդ»։ Փաստորեն Հին Կտա-
կարանյան նահապետների ժամանակ հոգևոր և աշխարհիկ իշխանություն-
ները ու դրանցից բխող գործառույթները դեռևս բաժանված չէին և ամողջա-
նում էին մեկ անձի մեջ։ 

Իսրայելացիների կյանքում հոգևոր իշխանության բաժանումը աշխար-
հիկից տեղի է ունեցել Եգիպտական ստրկությունից ազատվելուց հետո։ Իս-
րայելացիները Եգիպտոս էին մտել սովի պատճառով, որպես մի մեծ նահա-
պետական ընտանիք և այնտեղից դուրս եկան մոտ չորս դար անց4, արդեն 
որպես բազմամարդ մի ժողովուրդ։ Ըստ որոշ մասնագետների, իսրայելցինե-
րը հաստատվել էին Եգիպտոսում հիքսոսների 15-16-րդ դինաստիաների 
օրոք5։ Այդ տեսակետը հավանական է այն պատճառով, որ հիքսոսների 
համար շահեկան կլիներ իրենց նման օտար ցեղախմբերի մուտքը և միա-
խառնումը եգիպտացիների հետ, քանի որ դա կխաթարեր բնիկ ազգի մոնո-
էթնիկ բնույթը, կստեղծեր հասարակական տարբեր հենակետեր, որն էլ ավե-
լի հեշտ կդարձներ կառավարումը։ Սակայն, ինչպես հայտնի է, հիքսոսները 

                                                             
1 Alexander T., Baker D., Dictionary of the Old Testament. Pentateuch, Leicester, 2003, p 10. 2 Տե՛ս Wigonder G., Paul S. M., Almonac of the Bible, New York, 1991, p. 253. 3 Bromiley G. W., Harrison E. F., The International standard Bible Encyclopedia, Michigan, 1986, 
p. 693. 4 Տե՛ս Thompson D. M., Why the Bible is Historically Accurate, St. Louis, 2006, p. 26. 5 Տե՛ս Եղիայեան Բ., Քննական պատմություն Սուրբգրական ժամանակներու, Գիրք Ա., 
Լիբանան, 1972, էջ 173։ 
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մոտ 200 տարի Եգիպտոսում կառավարելուց հետո, այնտեղից դուրս են մըղ-
վում տեղացի 17-րդ դինաստիայի ներկայացուցիչների կողմից, որից հետո էլ, 
ըստ երևույթին, իսրայելացիների համար սկսվում է Ելից գրքում նկարագըր-
վող ծանր ստրկական ժամանակաշրջանը։ Իսրայելացիները Եգիպտոսում 
տեսնելով փարավոնական ու քրմական դասերի հստակ կառուցվածքը և 
նրանց գործունեությունը երկրի բարգավաճման համար, Սինայի անապա-
տում իրենց ժողովրդի կազմավորման գործընթացի ժամանակ հաստատեցին 
քահանայական դասը։ Այն անապատում հայտնված ժողովրդի համար պետք 
է ստեղծեր գաղափարական միասնություն իր առջև դրված խնդիրները և 
դժվարությունները հաղթահարելու համար։ Նույն դրվագում Մովսեսի անձով 
մենք տեսնում ենք հոգևոր իշխանության կողմից իրականացվող երկու կա-
րևոր գործառույթ։ Առաջինը՝ Աստծու և մարդկանց միջև որպես միջնորդ 
հանդես գալն է, իսկ երկրորդը՝ Աստվածային կամքի պատգամումը ժողո-
վըրդին։ Ելից գրքում նկարագրվող Աստծու կողմից Մովսեսի՝ օրենքների 
ստացման դրվագի նման արձանագրություններ հանդիպում են նաև Միջա-
գետքում։ Օրինակ՝ Ք.ա. 1770 թ. գրված Բաբելոնի արքա Համմուրաբի օրենք-
ների քարե տախտակի վրա կա մի քանդակ, որը ցույց է տալիս, թե ինչպես է 
արքան ստանում օրենքները արևի աստված Շամաշից1։ Սակայն թե՛ 
Համմուրաբի, և թե՛ մեզ հասած Շումերի երրորդ դինաստիայի հիմնադիր Ուր 
Նամմուի Ք.ա. 2100-2050 թթ. գրած և մեզ հասած վաղագույն օրենքները2 
սահամանվել են ավելի լավ ձևավորված միապետական իշխանության կող-
մից, որի ժամանակ թագավորները կատարում էին նաև գերագույն հոգևոր 
առաջնորդի դեր։ Մինչդեռ իսրայելացիներին օրենքը տրվում և քարոզվում էր 
նոր հաստատվող հոգևոր դասի կողմից, թագավորական իշխանության բա-
ցակայության պարագայում։ Հին Կտակարանում հոգևոր և աշխարհիկ իշ-
խանությունների բաժանման ցուցիչ է օրենսդիր և գործադիր մարմինների 
մասնավոր կամ ամբողջական բաժանումը միմյանցից։ Այդ բաժանման մեկ 
այլ ցուցիչ է այն փաստը, թե որքանով էր աշխարհիկ առաջնորդի կամ գոր-
ծադիր մարմնի քայլերը մնում իր իրավունքների շրջանակներում։ Հին Կտա-
կարանում արքան չուներ օրենսդրական իրավունք և չէր կարող նոր օրենք 

                                                             
1 Տե՛ս Sassoon J., Ancient Laws and Modern Problems. The Balance Between Justice and a Legal 
System, Portland, 2004, p.35. 2 Տե՛ս Karmer S. N., The Sumerians. Their History, Culture and Character, Chicago, 1963, p. 83. 
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թելադրել1։ Քահանայական դասի հաստատումով և օրենքների սահմանու-
մով իսրայելացիները անապատում հայտնված  և թշնամաբար տրամադրված 
երկրներով շրջապատված ժողովրդին միավորեցին կրոնի միջոցով, կարգա-
վորեցին ներազգային հարաբերությունները, որով լուծեցին ազգի գոյապահ-
պանման ու բնականոն զարգացման համար սեփական տարածքի ձեռքբեր-
ման, իրենց առաջ դրված պատմական նշանակության խնդիրները։  

Կրոնի միջոցով ազգային ներքին և արտաքին վտանգների դեմ պայքրի 
փորձի հանդիպում ենք նաև Հայոց պատմությունում։ Չորրորդ դարի հայկա-
կան պետականությանը սպառնացող հարևան Բյուզանդական և Պարսկա-
կան տերությունների քաղաքական ոտնձգությունների և դրան հետևող այլ 
վտանգների դեմ պայքարի համար Ներսես Մեծ կաթողիկոսը առաջ է քաշում 
իր տեսակետը։ Ըստ այդ տեսակետի հայ ժողովուրդի մասնատման և երկ-
փեղկվածության դեմ պայքարելու համար պետք է ժողովուրդը վերածել մեծ 
կրոնական համայնքի2, որում հասարակության ամենաստորին շարքում 
գտնվող բորոտներից սկսած միչև առաջին դեմքը՝ արքան, պետք է մեկ մեծ 
ընտանիքի նմանողությամբ կապված լինեին միմյանց քրիստոնեական հա-
վատքի միջոցով։ Հենց դա էր 354 թ. Աշտիշատում եպիսկոպոսներից և իշ-
խաններից բաղկացած3 ժողով գումարելու հիմնական նպատակը։  

Դատավորների ժամանակաշրջանը կարծես հոգևոր և աշխարհիկ իշ-
խանությունների բաժանման միջին շրջան էր, երբ այդ իշխանությունները ա-
ռանձնաբար դեռևս վերջնական ձևավորված տեսք չէին ստացել։ Դատավոր-
ները «հոգևոր, ռազմական և քաղաքական առաջնորդներ էին»4. նրանց 
շրջանը զուգորդվում է իսրայելացիների քոչվորական կարգերից նստակյաց 
կյանքի անցմանը։ Այդ ժամանակ իսրայելացիները արդեն իսկ գրավել էին 
Քանանի երկիրը, սակայն Հեսուից հետո չկար այլևս կենտրոնական ուժ, որը 
կհամախմբեր ժողովրդին, իսկ 12 ցեղերի համադաշնությունը այլևս չէր 
գործում։ Իսրայելի 12 ցեղերից ամենահեղինակավոր անձինք ընտրվում էին 
դատավորներ՝ թշնամիներից նրանց պաշտպանելու համար, սակայն նրանց 

                                                             
1 Տե՛ս Barenboim P., Biblical Roots of Separation of Powers, Moscow, 2005, page 23. 2 Տե՛ս Փաւստոսի  Բիւզանդ, Պատմութիւն Հայոց, Երևան, 1987, էջ 118։ 3 Տես Մովսես Խորենացի, Հայոց պատմություն, Երևան, 1997, էջ 225։ 4 Ֆունդաս Ե., Հին Կտակարանի բովանդակությունը և աստվածաբանությունը, Էջմիածին, 
2018, էջ 86։ 
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համար չկար ժառանգական հաջորդականություն1։ Չնայած նրանց դատա-
վոր կոչմանը, այդ անձինք ընտրվում էին «ոչ միայն օրիանականություն հաս-
տատելու, այլև կառավարելու և իշխելու համար»2։ Այդ շրջանում իսրայել-
ցիներին ղեկավարող դատավորները ժողովրդին համախմբում էին Աստծուն 
հավատարիմ լինելու շնորհիվ՝ թշնամիների դեմ հաղթանակի հասնելու հա-
մար։ Դատավորներ էին դառնում թե՛ ռազմական մեծ ունակություների տեր 
անձինք, և թե՛ ժողովրդի մեջ մարգարե հռչակված անձինք, ինչպիսիք էին օ-
րինակ՝ Դեբորան և Սամուելը։ Վերջինիս միջոցով էլ հաստատվում է Իսրա-
յելի առաջին միապետը։ Հոգևոր դասը հետագայում էլ շարունակում է կա-
րևոր դերակատարություն ունենալ նոր գահակալի ընտրության հարցում։ Օ-
րինակ՝ Սողոմոն արքայի գահակալության պարագայում, իր եղբայրը՝ Ադո-
նիան, ինքն իրեն արդեն թագավոր էր հռչակել, սակայն Նաթան մարգարեի 
ջանքերով խոր ծերության հասակում գտնվող Դավիթ արքան թագավոր է 
հռչակում Սողոմոնին, որը վայելում էր նաև Սադոկ քահանայի և Բանեա 
զորավարի աջակցությունը, ով թագավորական թիկնապահ զորքի հրամա-
նատարն էր3։ Այս ամենն իր ազդեցությունն է թողել տնտեսության վրա: 

Սողոմոն արքայի գահակալության շրջանում հին աշխարհի համար ան-
սովոր հաստատված երկարատև խաղաղության ինչպես նաև միջազգային 
դիվանագիտական հարաբերությունների, ճանապարհաշինարարական աշ-
խատանքների և այլ գործերի շնորհիվ ծաղկում ապրեց երկրի տնտեսությու-
նը։ Դա թույլ տվեց Երուսաղեմում կառուցելու տվյալ ժամանակի Արևելքի ա-
մենանշանավոր տաճարներից մեկը և երկրում ավելի բարձրացնելու միաստ-
վածյան կրոնի դերը։ Այդ տաճարը Հին Մերձավոր Արևելյան մշակությանին 
նորմերի համապատասխան բարձրացրեց Սողոմոնի օրինական գահակալի 
դերը թե՛ երկրի ներսում և թե՛ արտաքին հարաբերություններում։ Տաճարի 
սրբազան հաստատությունը հեշտացրեց միջազգային առևտրական համա-
ձայնագրերի և գործարքների կայացումը, որովհետև Հին Մերձավոր Արևել-
քում աստվածների առջև արված երդումը ամրացնում էր քաղաքական և կա-
տարվող փոխանակության պայմանագրերը։ Տաճարի գոյությունը միջազգա-
յին առևտրական հարթակում ապհովում էր կողմերի միջև փոխադարձ վըս-

                                                             
 2 Դարբինյան Գ., Ներածություն Հին Կտակարանի, Էջմիածին, 2000, էջ 85։ 3 Տե՛ս Bromiley G. W., Harrison E. F., The International Standard Bible Encyclopedia, Volume 1, 
Michigan, 1979, page 875. 
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տահության զգացումը1։ Հին Իսրայելին շրջապատող երկրների քաղաքա-կան 
հայացքներում արքան համարվում էր աստված կամ աստծո մարմնա-ցում, 
կամ էլ առասպելական մարդկային էակ՝ ընտրված աստվածների կող-մից, 
երկնային կարգերի և մարդկային աշխարհի միջև որպես միջնորդ ծա-ռայելու 
համար2։ Սակայն, ի տարբերություն շատ Հին Արևելյան միա-պետերի, 
Իսրայելի արքաները իրենց չէին համարում աստված: Ժողովրդի կողմից 
նրանց ցուցաբերվում էր հնազանդություն, հարգանք, արքայական պատիվ, 
բայց նրանց անձին չէր վերագրվում աստվածայնություն։ Հրեա ար-քաները 
չէին կառավարում իրենց անձի իրավունքով, ոչ էլ այն մարդկանց ա-նունից, 
ովքեր ընտրել էին նրան, այլ որոշ առումով նրանք հանդես էին գալիս որպես 
Աստծու ծառաներ և ներկայացուցիչներ։ Դանիելի մարգարեության Բ.21 
հատվածում ասվում է, որ Աստված է թագավորներ կարգում և փոփո-խում, 
իսկ Իսրայելում Աստվածային կամքի անմիջական պատգամողները 
համարվում էր հոգևոր դասը՝ հանձինս մարգարեների։ Իսրաելական թագա-
վորների իրենց աստված չհամարելու մյուս կարևոր պատճառն էլ այն էր, որ 
չնայած Հին Կտակարանից ստացվող Իսրայելի մեծ ու հզոր պետության 
պատկերացմանը, այն պարզապես փոքր պետություն էր Մերձավոր Արևելքի 
այնպիսի հսկա պետությունների շարքում ինչպիսիք էին օրինակ՝ Ասորես-
տանը, Բաբելոնը, Եգիպտոսը և Պարսկաստանը։ Այդպիսի աշխարհակալ 
տերությունների ղեկավարներն էին իրենց նվաճումների, տարբեր ժողովուրդ-
ների տիրելու, ենթակաների մեծ բազմության, նշանակալից գործերի և իրենց 
տերության շրջանակներում անսահման իշխանության պատճառով բարձ-
րացվում աստվածացման մակարդակի։ 

Իսրայելում ոչ թե աշխարհիկ առաջնորդն էր գերիշխում օրենքների վը-
րա, այլ օրենքներն էին գերիշխում ղեկավարի վրա։ Ինչպես արդեն նշեցինք, 
արքաները չունեին օրենսդիր իշխանություն։ Ա Թագավորաց Ժ.25 հատվա-
ծում նշվում է, որ միապետության հաստատման ժամանակ հոգևոր դասն է 
ժողովրդին ներկայացնում արքայի իրավունքները և արձանագրում դրանք։ 
Սակայն, թագավորը նշանակվում էր որպես երկրում Աստվածային օրենքնե-
րի գերագույն պահապան, ինչի համար Սաղմոսաց գրքում գրվում է, որ Տերը 

                                                             
1 Տե՛ս Green Y., The reign of king Solomon. Diplomatic and Economic perspectives, Jewish Bible 
Quarterly, Vol. 42, Issue 3, Jerusalem, 2014, p. 151-152. 2 Տե՛ս Holmes S., The Beginning of Politics. Power in the Biblical Book of Samuel, Oxford, 2017, 
p. 4. 
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«պաշտպանում էր թագավորին՝ որպես աստվածային արդարության պահա-
պանի»1: Դատական խնդիրներ լուծելու հարցում թագավորին օգնում էր հո-
գևոր իշխանությունը։ Վիճաբանությունների, արյունահեղության և այլ բարդ 
հարցերի պարագայում, դատավարության համար իսրայելացիները դիմում 
էին ղևտացիներին Բ Օր. ԺԷ. 8-10 որոնք հանդիսանում էին քահանաների 
օգնականները։ Դավիթ թագավորի օրոք ղևտացիների քահանայական տոհ-
մը վարում էր նաև Իսրայելի արտաքին գործերը և դատավարություն էր ի-
րականացնում Քեբրոն քաղաքում (Ա. Մնաց. ԻԶ.29)։ 

Ըստ Հին Կտակարանի, թագավորը համարվում էր Աստծո օծյալը, ժո-
ղովրդին Աստվածային օրենքների համաձայն ղեկավարելու համար։ Սակայն 
դա չէր ենթադրում, որ տիրակալը ինքն իրեն պետք է աստված համարեր, 
ավելին, իսրայելական մտածողության մեջ իրական և կատարյալ թագավորը 
Աստված էր, իսկ աշխարհիկ առաջնորդը պետք է գործեր ըստ նրա կամքի. 
հակառակ դեպքում արքան կարող էր արժանանալ լուրջ ընդդիմության։ Այդ-
պիսի օրինակ կարող ենք տեսնել Դավիթ արքայի և Նաթան մարգարեի 
պարագայում՝ Բ Թագ. ԺԲ. գլխում։ Աշխարհիկ ղեկավարը չէր կարող լինել 
կատարյալ, կատարյալ էր միայն Աստված, այդ իսկ պատճառով թագավորին 
չէր վերապահվում ամբողջական վստահություն2։ Ժողովուրդը վստահում էր 
թագավորին այնքանով, որքանով նա հետևում էր աստվածային օրենքներին։  

Հին Կտակարանում շեշտված մարդկային մեղքի գաղափարի և իշխա-
նության միջոցով անձի դրական հատկանիշների ու կերպարի քայքայիչ ազ-
դեցության պատճառով սահմանվում էր իշխանության բաժանում։ Դա նշա-
նակում էր, որ կառավարող իշխանությունը պետք է բաժանվեր իրար բալան-
սավորող խմբերի և անձանց միջև։ Թագավորաց և Մնացորդաց գրքերը 
ցույց են տալիս բազում օրինակներ, երբ միապետի իշխանության չվերա-
հըսկման պարագայում տեղի է ունենում դրա չարաշահում։  Մինչդեռ կառա-
վարող իշխանության բաժանման պարագայում, մի խումբը մյուսի իշխանու-
թյան կիրառման վերահսկում է իրականացնում. «Հին կտակարանում արքա-
յի իշխանությունը որոշակի կերպով վերահսկվում էր մարգարեների և քա-

                                                             
1 Clifford R. J., Abingdon Old Testament Commentaries. Psalms 1-72, Nashville, 2002, page 31. 2 Տե՛ս Schwartz M. B., Kaplan K. J., Politics in the Hebrew Bible. God, Man and Government, 
Maryland, 2013, page ΧІІІ. 
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հանայական դասի գոյությամբ»1։ Այսինքն, հոգևոր դասը հանդես էր գալիս 
որպես երկրում իշխանությունը բալանսավորող մի ուժ։  

Ըստ Վելհաուսենի. «Իսրայելի միապետության անկումը և դրան հաջոր-
դող գերությունը, իսրայելացիներին հարկադրեց ետ կանգնել քաղաքական 
ձգտումներից և հայացքն ուղղել դեպի իրենց կրոնական հաստատություն-
ները՝ որպես ազգի պահպանման երաշխիք»2։ Այդ հանգամանքը իսրայելի 
ժողովրդի կյանքում բարձրացրեց հոգևոր իշխանության դերը, նրանց առջև 
դնելով մի նոր, չափազանց կարևոր գործառույթ, որն է ազգապահպանու-
թյան խնդիրը։ Այդ նպատակով սկսեցին գրի առնվել շատ բանավոր ավան-
դույթներ, արտագրվում, խմբագրվում և համակարգվում էին կործանված 
տաճարի մագաղաթները։ Աննախադեպ կերպով աճեց օրենքի դերը իսրայել-
ցիների կյանքում, որը բացի գրի առնվելուց, նաև ջանադրաբար ուսուցան-
վում էր։ Քարոզվում էր այն գաղափարը, որ կին թե տղամարդ ստեղծված են 
Աստծու պատկերով և ամեն մի իսրայելացի անհատապես պետք է ճանաչի օ-
րենքը և պատասխանատու լինի դրա առաջ։ Օրենքի և ազգային սկզբունք-
ների շուրջ կենտրոնացման նպատակը ազգային դիմագծի պահպանումն էր։  

Գերության ժամանակաշրջանում Հին Կտակարանյան մեսիայի գաղա-
փարը ասոցացվում է օտար տիրակալի հետ, որը պետք է իսրայելացիներին 
ազատեր բաբելոնյան գերությունից։ Եսայի մարգարության երկրորդ հատվա-
ծում3 իսրայելացիներին մարմնական ազատություն պարգևելու և բաբելո-
նական գերությունից փրկելու առաքելությունը վերագրվում է պարսից Կյու-
րոս արքային: Դեռ ավելին, Եսայի մարգարությունում «Աստված լիազորում է 
Կյուրոսին գրավելու բազում երկրներ»4։ Օտար տիրակալի նկատմամբ այդ-
պիսի վերաբերմունքը ուներ լուրջ քաղաքական պատճառներ։ Աքեմեյան նը-
վաճումների ժամանակ հզորագույն տաճարների հոգևորականությունը պա-
րըսկական տիրակալներին հատկացնում էր իրենց տեղական արքաների 
տիտղոսները և գաղափարաբանությունը։ Այսպես, օրինակ՝ Բաբելոնի Մար-

                                                             
1 Grudem W., Politics According to the Bible, A Comprehensive Resource for Understanding 
Modern Political Issues in Light of Scripture. Michigan, 2010, p. 134. 2 Archer G. L., A Survey of Old Testament Introduction, Chicago, 1964, p. 147. 3 *Երկրորդ հատվածը ներառում է Եսայի մարգարեություն գրքի 40-55-րդ գլուխները։ Այս 
հատտվածի հեղինակին ընդունված է անվանել Երկրորդ Եսայի, որը շատ մասնագետների 
կարծիքով ապրել է Ք. ա. 6-րդ դարում։ Տե՛ս Shen B. W., A Step Cracking the Deutero-Isaiah 
Codes, Texas, 2007, p. 181. 4 Bedford P. R., Tample Restoration in Early Achaemenid Judah, Boston, 2001, p. 75. 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

389 
 

դուկ աստծու տաճարի քրմերը Կյուրոսին տալիս էին երկրների արքա տիտ-
ղոսը, իսկ նրա հետնորդ Կամբյուս ІІ-ին՝ Բաբելոնի արքա տիտղոսը, իսկ 
Եգիպտոսի քրմերը նրան տալիս էին փարավոնի տիտղոսը, և այդ կերպով 
նվաճվելիք երկրների հոգևոր դասերը ազատվում էին հարկերից, պարտա-
դիր աշխատանքից և վայելում էին աքեմեյան տիրակալի հովանավորու-
թյունը1։ Իսրայելական քահանայական դասը, հաշվի առնելով այս ամենը, 
ակնկալում էր Կյուրոսի շնորհիվ ազատել ազգը գերությունից, վերադարձնել 
իրենց երկիր և վերակառուցել բաբելոնացիների կողմից ավերված տաճարը, 
որի դիմաց «Իսրայելացիները անվանում էին նրան Աստծո օծյալ»2։  

Կյուրոսը անշուշտ, ուներ իր քաղաքական սպասելիքները այդպիսի ար-
տոնություններ շնորհելիս, որի հետևանքով ինչպես բաբելոնական և եգիպ-
տական քրմերը, այնպես էլ իսրայելական քահանայական դասը օգնում էին 
աքեմեյան տիրակալին հաստատվել գահին՝ որպես օրինավոր գահակալ։ Ժո-
ղովրդի վերաբերմունքը բոլորովին այլ էր օտար տիրակալի և օրինավոր գա-
հակալի նկատմամբ, ուստի, դա նպաստում էր, որ ժողովուրդը ավելի հնա-
զանդ և նվիրված լինի աքեմեյան տիրակալին։ Իսկ հրեաներին իրենց երկիր 
վերադառնալու հրամանը ձեռնտու էր Կյուրոսին, որովհետև այդ կերպով կշե-
նացվեր ամայացած Իսրայելը և ավելի շատ հարկեր կմտնեին պարսկական 
արքայական գանձարան։ Ուստի, Ք. ա. 6-րդ դարում տեղի ունեցած դեպքերը 
ոչ թե զուտ իսրայելացին արված պարգև էր, այլ հոգևոր դասի և ժողովրդի 
սպասումների համընկնումը աքեմեյան արքայական շահի հետ։ 

Ժողովրդի ազատագրիչի հզոր կերպարի նման զարգացում հանդիպում 
ենք նաև Հայոց պատմության մեջ։ Ղազար Փարպեցու Հայոց պատմության 
մեջ Սահակ Պարթևի տեսիլքում գրված է, որ թագավորության կործանումից 
շատ տարիներ անց նորից պետք է Արշակունիների տոհմից հաստատվի թա-
գավոր։ Սակայն 11-12-րդ դարերում հայ ժողովրդի «փրկչի» դերը սկսեց վե-
րագրվել խաչակիրներին, հետագայում, կախված աշխարհաքաղաքական ի-
րավիճակից, այդ առաքելությունը վերագրվեց Հռոմի պապին, Վենետիկի դո-
ժին, Բուրբոններին, Հաբսբուրգներին, ռուսաց ցարին և այլոց3։ Հետաքըր-

                                                             
1  Տե՛ս Fried L. S., The Priest and the Great King. Temple-Palace Relations in the Persian Empire, 
Indiana, 2004,  p. 179. 2 Sawyer J. F., Isaiah, Volume 2, Louisville, 1986, p. 91.  3 Տե՛ս Հովհաննիսյան Պ., Հայ ազատագրական շարժումները. ΧV դարի կես- ΧVІІІ դարի 
վերջ, Երևան, 2010, էջ 8։ 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

390 
 

քըրական է, թե ինչպես է Հայոց պատմության մեջ Հին Կտակարանի ազդե-
ցությամբ և արտահայտչաոճով բյուրեղացվում ժողովրդի սպասելիքները և 
դրանց վրա դարեր շարունակ կառուցվում ազատագրական ծրագրերը։ 

Սելևկյանների ժամանակ հարկային ծանր քաղաքականությունը, բռնա-
գրավումները, գերեվարությունները և բռնի կրոնափոխության պահանջը ի 
վերջո հրեա հոգևոր իշխանության կողմից ապստամբության պատճառ դար-
ձան, որի արդյունքում վերականգնվեց Իսրայելի ինքնավարությունը։ Իսրայե-
լը առժամանակ կառավարվում էր Հասմոնյան քահանայապետերի կողմից, 
որոնք միաժամանակ նաև ռազմական առաջնորդ էին և լիազորված էին բա-
նակցություներ վարել օտար տիրակալների հետ և համաժողովրդական հրա-
մաններ արձակել։ Հենց Հասմոնյաների քահանայական տոհմից էլ Ք. ա. 114 
թ., բաբելոնյան գերությունից ի վեր առաջին անգամ, գահ բարձրացավ հը-
րեաների նոր միապետը՝ Արիստոբուլոս І-ը1, որը առաջինն էր հրեաներից, ով 
միաժամանակ կրում էր թե՛ թագավորի, և թե՛ քահանայապետի պաշտոն-
ները։  Հետաքրքրական է, որ 451 թ. նույն իրավիճակում հայտնված Հայաս-
տանի՝ պարսկական տիրապետության տակ գտնվող հատվածում բարձրաց-
ված ապստամբության ժամանակ, մինչ հակառակորդի զորքի հետ բախումը, 
Վարդան Մամիկոնյանը իր հետ գտնվողներին քաջալերում էր հենց Ա. Մա-
կաբայեցիների գրքի ընթերցմամբ2։ Հատկանշական է, թե՛ մակաբայեցինե-
րի և թե՛ հայերի պարագայում կրոնափոխության պարտադրանքի ժամանակ 
հոգևոր դասի դերակատարումը ապստամբության գործում։ Ապստամբության 
գաղափարախոսության մեջ հնչում էր հավատի միջոցով վախը հաղթահա-
րելու և Հին Կտակարանյան իրական երկնավոր թագավորի համար ճակա-
տամարտ մղելու միտքը. «Իսկ արդ եթե վասն մահկանացու հրամանատուին 
զայն արութիւնս կատարէաք, ո՛րչափ ևս առաւել վասն անմահ թագաւորին 
մերոյ, որ տէրն է կենդանեաց և մեռելոց»3։ 

Այսպիսով, Հին Կտակարանի հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների 
փոխհարաբերության մոդելը մեզ ցույց է տալիս՝ 

 Թե ինչպիսի պատմական օրնաչափությամբ են տեղի ունեցել այդ 
իշխանությունների ձևավորումը և կենսագործունեությունը։ Ծննդոց գրքում 

                                                             
1 Տե՛ս Schafer, The History of the Jews in the Greco-Roman World, London, 2003, p. 74. 2 Եղիշէ, Վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին, Երևան, 1989, էջ 212։ 3 Նույն տեղում էջ 208։ 
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տեսնում ենք այդ իշխանությունների վաղագույն շրջանի միացյալ, մեկ անձի 
մեջ կենտրոնացած լինելը։ Հնգամատյանի մյուս գրքերում տեսնում ենք ար-
դեն այդ իշխանությունների բաժանման սկիզբը։ Դատավորաց գիրքը ներկա-
յացնում է այդ գործընթացի միջին շրջանը, երբ արդեն սկսված էր բաժանու-
մը, սակայն իշխանությունները առանձնաբար դեռ ամբողջությամբ չէին ձևա-
վորվել։ Թագավորաց գրքերը մեզ ներկայացնում են ամբողջապես ձևավոր-
ված հոգևոր և աշխարհիկ իշխանություններ, որոնք ժողովրդի բարօրրության 
համար բալանսավորում են միմյանց։  

  Ինչպես Հին Մերձավոր Արևելյան արձանագրությունները այնպես էլ 
Հին Կտակարանի ուսումնասիրությունը կարևոր է հնագույն շրջանի պատմա-
կան զարգացման որոշակի օրինաչափությունների մասին պատկերացում 
կազմելու համար։ Սակայն ի տարբերություն Արևելքի հնագույն իրարից ան-
ջատ, հաճախ չփոխկապակցված արձանագրությունների, որոնք մեզ տեղե-
կություն են հայտնում միայն իրենց ժամանակահատվածի վերաբերյալ, Հին 
Կտակարանը ներկայացնում է պատմական զարգացման ամբողջական, 
միահյուսված հսկայական ժամանակահատվածի պատկեր։ 

  Հոգևոր դասը ժողովրդին կրոնի միջոցով համախմբելով և համընդ-
հանուր կանոններ հաստատելով մասնակիցն է դառնում պատմական բարդ 
իրադրությունում հայտնված ազգի առջև ծառացած խնդիրների լուծման գոր-
ծին։ Դրա օրինակն է Սինայի անապատում Մովսեսի կողմից տրված օրենք-
ները և Աշտիշատի ժողով հրավիրելու Ներսես Մեծի գլխավոր նպատակը։ 

  Ի տարբերություն Մերձավոր Արևելյան շատ երկրների, Հին Կտակա-
րանյան մոդելում թագավորները զուրկ էին օրենսդիր իշխանությունից։ 

  Օտարի լծի տակ գտնվելու պարագայում հոգևոր դասի շրջանակնե-
րում, ազգի սպասելիքները բյուրեղացվում էր ազատագրիչի գաղափարով։ 
Կեղեքվող ազգի համար դա հույս էր ծնում և միշտ արթուն էր պահում 
ազատագրվելու ձգտումը։ Թե՛ Հին Կտակարանում և թե՛ հատկապես Հայոց 
պատմության մեջ ազատագրիչի գաղափարը ժամանակի ընթացքում հաս-
ցեագրվել է տարբեր անձերի։ Սակայն Հայոց պատմության պարագայում չա-
փազանց երկար ժամանակ հիմնվելով օտար աջակցության հույսի վրա, ա-
ռաջացել է նաև սեփական ուժերի նկատմամբ թերվստահության բարդույթ։ 
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Ավելի վնասակար է եղել օտար լուծը որպես ժողովրդի մեղքի հետևանք 
լինելու, Հին Կտակարանյան գաղափարի անհարկի օգտագործումը։ 

  Հոգևոր դասը ազգային իշխանության բացակայության պարագայում, 
օտար տիրակալության կրոնափոխության պարտադրանքի ժամանակ, օգ-
տագործում է իր միջոցները դրան հակազդելու համար և մեծ դերակատա-
րում ցուցաբերում ապստամբության կազմակերպման գործում։ Ինչպես օրի-
նակ՝ Մակաբայեցիները և նրանցից ազդված ու նրանց գաղփարը կրող 451 
թ. ապստամբության ժամանակ իրենց մեծ ներդրումը ունեցած հայոց հոգևոր 
դասը։ 

  Հին Կտակարանը ցույց է տալիս մի օրինաչափություն, ըստ որի, եթե 
արտաքին թշնամական ձեռնարկումները միտված չեն ազգի վերացմանը, ա-
պա պետության կործանումից հետո գեթ հոգևոր իշխանության պահպանու-
մով հնարավոր է դառնում դիմակայել ասիմիլացիային։ Այդ դեպքում օտար 
տիրակալների հետ անբարենպաստ դիրքերից ձևավորվող հարաբերություն-
ների պարտականությունը ծանրանում է հոգևոր իշխանության վրա, որն էլ 
մեծ ջանքերի, բարենպաստ հանգամանքների դեպքում կարող է վերստեղծել 
իր ազգային աշխարհիկ իշխանությունը։ 
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Հայկարամ ՀԱԿՈԲՅԱՆ 
Հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության Հին 
Կտակարանյան մոդելը  
Բանալի բառեր․ Հին Կտակարան, նահապետ, մարգարե, օրենք, դատավոր, 
միապետ,  քահանայապետ, մեսիա, կրոնափոխություն          
 

Հոդվածում Հին Կտակարանի և Հին Մերձավոր Արևելքի արձանագրություն-
ների զուգահեռ ուսումնասիրությամբ փորձ է կատարվում ներկայացնելու 
հոգևոր և աշխարհիկ իշխանությունների փոխհարաբերության պատմական 
զարգացման որոշակի օրինաչափություններ։ Ուսումնասիրությունը պատկե-
րացում է հաղորդում հնագույն շրջանից սկսած, հսկայական ժամանակա-
հատվածի ընթացքում, տվյալ իշխանությունների առաջացման, բաժանման, 
զարգացման և դրանց միջև գոյություն ունեցող կապի մասին։ Ուշադրություն 
է դարձվում օրենսդիր և գործադիր մարմինների ձևավորմանը, իշխանու-
թյուների փոխադարձ բալանսավորման գործոնին, դատավարության, պա-
տերազմի և ժողովրդի առաջ ծառացած կենսական նշանակության խնդիր-
ների պարագայում երկու ուժերի դերին ու փուխգործունեությանը։  
 Haykaram HAKOBYAN 
The Old Testament model of relationship between spiritual and secular authorities Key words։ Old Testament, patriarch, prophet, law, judge, monarch, high priest, Messiah, 
apostasy 
 The article, in parallel with the Old Testament and Old Near East Protocols, attempts to 
present certain patterns of historical development of the relationship between spiritual 
and secular authorities. The study provides insights into the emergence, division, 
development, and relationship between these authorities since ancient times, over a vast 
period of time. Consideration is given to the formation of legislative and executive 
bodies, the reciprocal balancing factor, the role of the two forces and the lively activity 
of the two forces in matters of litigation, war and the people. The work is useful for 
studying this issue of Armenian history. There are parallels given with Armenian history 
on the issues of uniting people through religion, liberating them from foreign yoke. 
 Айкарам АКОПЯН 
Ветхозаветная модель взаимоотношений духовных и светских властей 
Ключевые слова։ Ветхий Завет, патриарх, пророк, закон, судья, монарх, первосвяшенник, 
Мессия, отступничество 
 В данной статье, посредством сопоставления Ветхогозаветных свидетельств и 
клинописий Древнего Востока, автор совершат попытку представить определен-
ные закономерности исторического развития отношений между духовными и 
светскими властями. Исследование дает представление о возникновении, разделе-
нии, развитии и взаимоотношениях между этими структурами с древних времен в 
течение обширного периода времени. Обращается внимание на формирование за-
конодательных и исполнительных органов, на взаимный баланс сил, на роль и 
влияние двух сил на вопросы судебной власти, военных действий.  
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ԱՇԽԱՐՀԱՎԱՐԱԿԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳԼՈԲԱԼ 
ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ 

 

Հրաչյա ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Սանկտ Պետերբուրգի պետ. տնտ. համալսարանի հետազոտող 

 
Բանալի բառեր. գլոբալ ճգնաժամ, համաճարակի տնտեսական ազդեցություն, 

համավարակի տնտեսական վնասների կանխատեսում, համաճարակային սոցիալ-
տնտեսական ռիսկեր 

 
Ինչպիսի՞ն են աշխարահավարակի տնտեսական վնասների կանխա-

տեսումները: Աշխարհավարակի տնտեսական վնասի չափը կախված կլինի 
նրանից, թե որքան արագ է տարածվում վիրուսը, ինչպիսի՞ն են այն քայլերը, 
որոնք ձեռնարկվում են իշխանությունների կողմից, և որքա՞ն են կառավարու-
թյունները  պատրաստակամ աջակցելու համաճարակի անմիջական ազդե-
ցությունը վերացնելու: 

COVID-19-ի ազդեցության վաղ ցուցիչները Չինաստանի տնտեսության 
վրա առավել վատատեսական են, քան կանխատեսվում էին: Չինաստանի 
արտադրության և ծառայությունների ոլորտները փետրվարին կտրուկ նվազել 
են, իսկ ավտոմեքենաների վաճառքը գահավիժել է ռեկորդային 80 տոկոսով: 
2020թ. հունվար-փետրվարին Չինաստանի արտահանումը նվազել է 17,2 տո-
կոսով1: Չնայած ՉԺՀ-ում համավարակի բռնկումը դանդաղել է, COVID-19-ը և 
դրա հետևանքները գլոբալ են դարձել:  Համաճարակը ընդլայնվում է Եվրո-
պայում, Հարավային Կորեայում, Իրանում, ԱՄՆ-ում և այլուր, որտեղ իշխա-
նությունները իրականացնում են ավելի ու ավելի սահմանափակիչ միջոցներ ՝ 
վիրուսի տարածումը կանխարգելելու համար: Եվրոպան և Ճապոնիան, ար-
դեն իսկ գտնվում են տնտեսական անկման ռիսկային տարածքում ՝ հաշվի 
առնելով նախորդ տարվա չորրորդ եռամսյակի իրենց տնտեսական պասաի-
վացումը: Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպու-
թյունը (OECD) արդեն իսկ կանխատեսեց, որ 2020թ. COVID-19- ը ազդելու է 
Համաշխարհային ՀՆԱ-ի կրճատման վրա 2,9-ից մինչև 2,4 տոկոս: Իսկ 
Bloomberg Economyics- ը նախազգուշացնում է, որ համաշխարհային ՀՆԱ-ի 

                                                             
1 Coronavirus: China’s exports and imports plummet in January and February, 
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3074060/coronavirus-chinas-exports-and-
imports-plummeted-january-and 
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ամբողջ տարվա աճը կարող է նվազել` հասնելով զրոյի ` աշխարհավարակի 
տարածման վատագույն սցենարի դեպքում1: 

COVID-19-ի բռնկումը հասարակության շրջանում առաջացրել է ինչպես 
պահանջարկի, այնպես էլ առաջարկի ցնցումներ, որոնք տարբեր դրսևորում-
ներով են հանդես գալիս համաշխարհային տնտեսության մեջ: ՏՀԶԿ-ն կան-
խատեսում է աճի անկման ամենամեծ դրսևորումները այն երկրներում, որոնք 
խորապես փոխկապված են Չինաստանի, մասնավորապես Հարավային Կո-
րեայի, Ավստրալիայի և Ճապոնիայի հետ: Եվրոպական խոշոր տնտեսու-
թյունները կզգան միգրացիոն շարժեր, քանի որ վիրուսը տարածվում է, և եր-
կըրները ընդունում են սահմանափակող միջոցներ, որոնք զսպում են տարա-
ծաշրջանային տնտեսական հանգույցներում արտադրական գործունեությու-
նը: Նշված գործունեերի արդյունքում ՄԱԿ-ի կանխատեսումներով, ՕՈՒՆ 
հոսքերը կարող են կրճատվել 5-15 տոկոսի սահմաններում, որը 2008թ. հա-
մաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից ի վեր ամենավատ սցենարն է2: 

Ոլորտային առումով, զբոսաշրջության ինդուստրիան կդառնա առավել 
խոցելին: Օդային տրանսպորտի միջազգային ասոցիացիան արդեն իսկ կան-
խատեսում է, որ COVID-19-ը կարող է 2020 թվականին արժենալ համաշ-
խարհային ավիափոխադրողներին 63 միլիարդից մինչև 113 միլիարդ ԱՄՆ 
դոլար եկամտի կորուստ, իսկ կինոարտադրության միջազգային շուկան կա-
րող է կորցնել ավելի քան 5 միլիարդ դոլար, կինոդահլիճների անգործության 
պատճառով3: Նմանապես, վերջին մի քանի շաբաթների ընթացքում խոշոր 
հյուրանոցային ընկերությունների բաժնետոմսերը անկում են ապրել, և Dis-
ney-ի նման զվարճանքի հսկաները ակնկալում են զգալի եկամտային կո-
րուստներ ունենալ: Ռեստորանները, մարզական միջոցառումները և այլ ծա-
ռայություններ նույնպես բախվելու են էական տնտեսական գործունեության 
խափանումների: Արտադրությունները, որոնք ավելի քիչ կախված են բարձր 
սոցիալական փոխգործակցությունից, ինչպիսիք են գյուղատնտեսությունը, 
համեմատաբար ավելի խոցելի կլինեն, բայց, այնուամենայնիվ, կկանգնեն 

                                                             1 OECD interim economic assessment, 02 March 2020, https://read.oecd-
ilibrary.org/economics/oecd-economic-outlook/volume-2019/issue-2_7969896b-en#page1 2 Coronavirus could shrink global FDI by 5% to 15%,  
https://unctad.org/en/pages/newsdetails.aspx?OriginalVersionID=2299 3 IATA Updates COVID-19 Financial Impacts -Relief Measures Needed-, 
https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-03-05-01/ 
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մարտահրավերների առջև, կապված սպառողների պահանջարկի նվազման 
հետ: Տնտեսական անկումները, ընդհանուր առմամբ, հանգեցնում են էներ-
գակիրների ավելի ցածր պահանջարկի, և COVID-19 աշխարհավարակի պայ-
մաններում դրանք դարձան առավել ցայտուն: Նավթ արտահանող երկրների 
կազմակերպության (ՕՊԵԿ) անդամները և մի շարք այլ խոշոր արտադրող-
ներ քննարկեցին 2020 թվականի հունիսի վերջին ամսվա կտրվածքով մեկ 
օրվա ընթացքում 1.5 միլիոն բարելի լրացուցիչ կրճտման համաձայնություն՝ ի 
պատասխան համաճարակի բռնկման: Սակայն, երբ այդ համաձայնագիրը 
փլուզվեց, Սաուդյան Արաբիան իջեցրեց գները և ավելացված նավթամթերքի 
արտադրությունը՝ ակնհայտորեն վնաս հասցնելով Ռուսաստանին: Սաուդյան 
Արաբիայի որոշումից հետո Brent Crude-ն ընկավ ավելի քան 20 տոկոս, ընդ 
որում վերլուծաբանների կանխատեսմամբ նոր անկումներ ևս կգրանցվեն1:  

Ի պատասխան գնային ցնցումների ՝ խոշոր նավթարդյունահանողները, 
կարող են զսպել ներդրումներն ու արտադրությունը, նույնիսկ հասնելով սը-
նընկացման ռիսկի մակարդակի: Տեսականորեն, նավթի ցածր գները պետք է 
օգնեն նավթ ներմուծող երկրներին, բայց COVID-19- ի պատճառով ընկճված 
ակտիվությունը կարող է սահմանափակել նաև այդ օգուտը:  

Ինչպե՞ս են կառավարությունները արձագանքում աշխարհավարակի 
տնտեսական վնասները կանխարգելմանը: Դեռևս տարբեր երկրների կա-
ռավարություններ անում են վիրուսին հակազդելու հայտարարություններ և 
կատարում որոշակի ոչ համակարգված գործողություններ: Չինաստանում, 
աշխարհավարակի բռնկման էպիկենտրոնում, միլիարդավոր դոլարներով 
հատուկ նշանակության վարկեր են տրամադրվել այն ընկերություններին, 
որոնք կանգնած են իրացվելիության կոլապսի առջև, ինչպես նաև ֆինան-
սական աջակցություն են ցուցաբերվել այնպիսի ոլորտների, ինչպիսիք են ա-
վիացիան: Միացյալ Նահանգներում Դաշնային պահուստային ծառայությունը 
2020թ. մարտի 3-ին արտակարգ գործողությունների արդյունքում կրճատեց 
վերաֆինանսավորման դրույքաչափը2, իսկ մարտի 9-ին՝ ԱՄՆ-ի բանկային 
համակարգը խրախուսեց ֆինանսական հաստատություններին բավարարել  

                                                             
1 Oil plunges 24% for worst day since 1991, hits multi-year low after OPEC deal failure sparks 
price war, https://www.cnbc.com/2020/03/08/oil-plummets-30percent-as-opec-deal-failure-sparks-
price-war-fears.html 2 https://twitter.com/NewYorkFed/status/1236975982541758466 
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հաճախորդների ֆինանսական լրացուցիչ կարիքները աշխարհավարակի 
պայմաններում, քայլ որն ուղղված էր ֆինանսական պայմանների օժանդակ-
մանը` կանխելու համար գնաճայինաճի ցնցումները ավելի խոր ֆինանսական 
ճգնաժամի վերածվելուց: Մարտի 9-ին Նյու Յորքի Դաշնային պահուստային 
բանկը նաև հայտարարեց, որ ընդլայնվել է մեկ օրվա կտրվածքով պարտա-
տոմսերի գնման գործողությունները 50 միլիարդ դոլարով` վարկային խորը 
ճգնաժամից խուսափելու համար: 1 

Ֆինանսական ոլորտում Նախագահ Թրամփը նախատեսել է իր վար-
չակազմի ծրագրերում` աշխատավարձերի հարկի կրճատում և օգնություն 
ժամավարձով աշխատողների համար: Բազմաթիվ երկրներ հարկաբյուջե-
տային միջոցառումներ են իրականացրեց հենց մարտ ամսին, ներառյալ Ճա-
պոնիան (9,6 միլիարդ դոլար կամ ՀՆԱ-ի 0,19 տոկոսը), Հարավային Կո-
րեան (9,2 միլիարդ դոլար, ՀՆԱ-ի 0,56 տոկոսը) և Իտալիան (4,1 միլիարդ 
դոլար, ՀՆԱ-ի 0.20 տոկոսը): Նման ծախսերի բավարարությունը կախված 
կլինի վիրուսի հետագա տարածվածության աստիճանից2:  

Համաձայնեցված գործողությունների առումով, մարտի 6-ին, G20- ի ֆի-
նանսների նախարարները և կենտրոնական բանկի ղեկավարները խոստա-
ցան ձեռնարկել «համապատասխան» հարկաբյուջետային և դրամական մի-
ջոցներ, բայց ոչ մի կոնկրետ պարտավորություն դեռ չեն կատարել: Մարտի 
3-ին կայացած հեռախոսազանգով G7-ի ֆինանսների նախարարները վերա-
հաստատեցին իրենց «հանձնառությունը՝ գործածելու բոլոր քաղաքականու-
թյան գործիքները», բայց չեն նախանշել հատուկ քայլեր: Իր հերթին, Ար-
ժույթի միջազգային հիմնադրամը և Համաշխարհային բանկը անցած շաբաթ 
հայտարարեցին, որ համապատասխանաբար $50 մլրդ և $12 մլրդ ֆինան-
սավորելու հնարավորությունուն ունեն աջակցելու ցածր եկամուտների և զար-
գացող շուկայի տնտեսություններին աշխարհավարակի սոցիալ-տնտեսական 
վնասները փոխհատուցելու համար:3 

                                                             
1Federal Reserve System USA,   https://www.federalreserve.gov/default.htm 2 Financial Times, https://www.ft.com/content/a6f59348-5bae-11ea-b0ab-339c2307bcd4 3 World Bank Group Announces Up to $12 Billion Immediate Support for COVID-19 Country 
Response, https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/03/03/world-bank-group-
announces-up-to-12-billion-immediate-support-for-covid-19-country-response 
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Աշխարհավարակի հետևանքով համաշխարհային տնտեսության թա-
փանիվը սկսեց դանդաղել, քանի որ մեկը մյուսի հետևից գործարանները 
հարկադիր պարապուրդի մատնվեցին, կաթվածահար եղավ տուրիզմի ին-
դուստրիան, մոլորակի բազմաթիվ կետերում աստիճանաբար ձևավորվեցին 
մասսայական գործազրկության ալիքներ:1  

Աշխարհավարակի պայմաններում անհատները նույնպես սկսեցին սըր-
բագրել իրենց վարքագիծը: Տնային տնտեսություններում փոփոխվեց վերա-
բերմունքը սպառողական զամբյուղի կառուցվածքային ձևավորման, խնայո-
ղությունների կուտակման և  կատարվող ծախսերի առումով: Անհատները 
նոր տրամադրություններ ձևավորեցին պահպանողական վերաբերմունք ցու-
ցաբերելու իրենց երկարաժամկետ սպառումների նկատմամբ, արտակարգ ի-
րավիճակներում գոյատևման առումով ավելի հեռատես գտնվելու ֆինանսա-
տընտեսական պաշարներ կուտակելիս, և ոչ թե ընտանեկան բյուջեից վայրկ-
յանահաճո ռեսուրսներ տրամադրելու վայելքներին, զվարճանքներին և ճամ-
փորդություններին: 

Գիտնականները դեռևս հստակ պատկերացում չունեն վիրուսի վարքի, 
փոխանցման արագության և վարակվածության ամբողջ ծավալի մասին: Նը-
րանք համոզմունք են հայտնում, որ միայն համատեղ, համակարգված և վըս-
տահելի քաղաքականության պատասխանները լավագույն հնարավորությու-
նը կտան կանխարգելելու աշխարհավարակի տնտեսական վնասները:2 
Սակայն, COVID-19 աշխարահավարակի մեկնարկը արդեն իսկ ցույց տվեց, 
որ դեռևս երկրների համար կարևոր են առավելապես նեղ ազգային, և ոչ թե 
գլոբալ անվտանգության խնդիրները:  

 

 

 

  

                                                             
1 Հարությունյան Ռոբերտ,  Նոր աշխարհի մարտահրավերները, 
https://news.am/arm/news/568403.html 2 Stephanie Segal, Dylan Gerstel, The Global Economic Impacts of COVID-19, //Center for 
Strategic and International Studies (CSIS), https://www.csis.org/analysis/global-economic-
impacts-covid-19 
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Հրաչյա ՍԱՐԳՍՅԱՆ 
Աշխարհավարակի տնտեսական ազդեցության գլոբալ 
մարտահարավերները 
Բանալի բառեր. գլոբալ ճգնաժամ, համաճարակի տնտեսական ազդեցություն, 
վնասների կանխատեսում, համաճարակային սոցիալ-տնտեսական ռիսկեր 
 

Որպես կանոն, գլոբալ համաճարակները առողջապահական տեսանկյունից 
սանացիայի դեր են կատարում հասարակությունում, որին  զոհ են դառնում 
թույլ իմունիտետ ունեցող անհատները, իսկ համավարակից հետո գոյատե-
վում են միայն ուժեղները: Նույնը կատարվում է նաև տնտեսությունում: Երբ 
տնտեսական համակարգերը, նամանավանդ համաշխարհային տնտեսու-
թյունը ճգնաժամի մեջ են, և ըստ էության հայտնվում են ռեցեսիայի համա-
ճարակի ճիրաններում, գոյատևում և հաջորդիվ ուժեղանում են այն երկըր-
ները, որոնք օպերատիվ կողմնորոշիչ միջոցառումներ են ձեռնարկում ճգնա-
ժամին հակազդելու, ժամանակին տնտեսական վերադասավորումներ անե-
լով և փորձելով համախմբված ուժերով կանխելու ճգնաժամի վնասները:  
 Грачья САРГСЯН 
Глобальные вызовы экономического влияния пондемии 
Ключевые слова: глобальный кризис, экономические последствия пондемии, прогноз 
глобального экономического ущерба, эпидемические социально-экономические риски 
 Как правило, глобальные эпидемии играют санитарную роль в обществе с точки 
зрения здоровья, когда жертвами пондемии становятся люди со слабым иммуни-
тетом, а выживают сыльнещие. То же самое происходит в экономике. когда эконо-
мические системы, особенно мировая экономика, находятся в кризисе. В разгар 
рецессии, страны, которые предпринимают операционную ориентацию, чтобы 
противостоять экономическим ущербам пондемии, своевременно осуществляя 
экономические преобразования и пытаясь обуздать межправительственную спло-
ченность, выживают и добиваются успеха. Ясно, что пондемия COVID-19 окажет 
глубокое влияние на мировую экономику, и эффективный способ предотвратить 
потери состоит в том, чтобы консолидировать международное сообществ. 
 Hrachya SARGSYAN 
The Global Challenges of the Economic impact of Pandemic 
Key words: global crisis, economic consequences of pandemic, forecast of global economic 
damage, epidemic socio-economic risks 
3 As a rule, global epidemics play a sanitary role in society from a health point of view, 
when people with weak immunity become victims of a pandemic, and after the strongest 
are survivors. The same thing is happening in economics, when economic systems, es-
pecially the global economy, are in crisis. In the midst of a recession, countries that are 
embarking on an operational orientation to counter the economic damage of a pandemic, 
pursuing economic transformation in a timely manner and trying to curb intergovern-
mental cohesion survive and succeed. COVID-19 pandemic will have a profound impact 
on the global economy. 
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ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻ ԱՆՀԱՎԱՍԱՐԱՉԱՓ ԲԱՇԽՎԱԾՈՒԹՅԱՆ  
ԵՎ ԱՆՈՐՈՇՈՒԹՅԱՆ  ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ 

ՏԱՐԲԵՐԱԿԱՅԻՆ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՂԱՆԱԿ 
 

Մարինա  ՓՈԹԻԿՅԱՆ 
ՀԱԱՀ  «Տվյալագիտության»  ամբիոնի դասախոս, տնտ.գիտ.թեկ. 

 
Բանալի բառեր. պիտանելիության ժամկետ, արտադրանք, իրացում, ինքնարժեք, 

գին, չիրացված արտադրանք, արտադրածավալ, առաջարկ, պահանջարկ 

 
Պիտանելիության ժամկետում արտադրանքի չիրացված ծավալները կը-

րում են պատահական բնույթ և նախագուշակման չեն ենթարկվում: Նշված 
ժամկետում արտադրանքի չիրացված ծավալների հետևանքով արտադրու-
թյանը պատճառվում է համարժեք ծավալի դրամական կորուստներ: Վերջին-
ներիս զգալի մասշտաբների և պարբերաբար տեղի ունենալու պայմաններում 
արտադրության արդյունքը կդառնա ոչ շահութաբեր և հետևաբար կվտանգ-
վի դրա հետագա գործունեությունը: Որոշ արտադրատեսակների պահան-
ջարկի ծավալներն ունեն ներտարեկան անհավասարաչափ, և ըստ սեզոննե-
րի պատահական բնույթի բաշխվածություն: 

Խնդիրը հետևյալն է. հայտնի են տարվա յուրաքանչյուր սեզոնի արտա-
դրանքի պահանջարկի ծավալները և դրանց հավանականությունները: Պա-
հանջվում է որոշել յուրաքանչյուր սեզոնի արտադրանքի այնպիսի ծավալ, որ 
առաջարկ-պահանջարկ գործընթացից ապահովի առավելագույն շահույթ: 
Ձևակերպված խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելի նպատակային 
ֆունկցիան i-րդ սեզոնի համար որոշվում է հետևյալ կերպ.  

 


Iii
ijijpi

Jj
jijpiii pxxpxxeL

j
max)(1 10 cc                             (1)  

Անհրաժեշտ հաշվեկշռային հավասարումները հետևյալն են. 
1) i-րդ սեզոնի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել այդ 

սեզոնի արտադրածավալին. 

piij xx     4,3,2,1,  iJj i                                             (2) 

2) i-րդ սեզոնի իրացվող ծավալները չեն կարող գերազանցել 
պահանջարկի ծավալներին. 

ijij bx   4,3,2,1,  iJj i                                               (3) 
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3) (1)-(3) մոդելում ձևակերպված փոփոխականները չեն կարող ընդունել 
բացասական արժեքներ. 

0;4,3,2,1;0  ijpi xix  4,3,2,1,  iJj i                              (4) 

Բերված մոդելում կատարվել են հետևյալ նշանակումները. 
i  - տարվա սեզոնը նշող ինդեքս; j -պահանջարկի և հավանականու-

թյան արժեքը նշող ինդեքս; iJ -i-րդ սեզոնի պահանջարկի ինդեքսների բազ-

մությունը, pix -i-րդ սեզոնի արտադրածավալը; ijx - i-րդ սեզոնի j-րդ պահան-

ջարկի դեպքում իրացվող ծավալը; ijb -i-րդ սեզոնի j-րդ պահանջարկի ծավա-

լը, իսկ ijp - դրա հավանականությունը; e -արտադրանքի ինքնարժեքը; 0c -

արտադրանքի իրացման գինը; 1c -պիտանելիության ժամկետում չիրացվող 

արտադրանքի իրացման գինը: 
Ձևակերպված խնդրի օպտիմալ արտադրածավալը որոշվում է պահան-

ջարկի ծավալների որևէ արժեքով [1]: Հիմնվելով այս դրույթի վրա առաջարկ-
վել է (1)-(4) մոդելի օպտիմալ արտադրածավալի որոշման տարբերակային 
համեմատության եղանակ: Ըստ այս եղանակի կատարվում են նպատակային 
ֆունկցիայի հաշվարկներ պահանջարկների բազմության յուրաքանչյուր ար-
ժեք ընդունելով որպես արտադրածավալ: Այս նպատակով iL  ֆունկցիան 

ներկայացվում է հետևյալ կերպ. 
)(c)(c 10 ipipiii xyxyxeL 10                                          (5) 

որտեղ՝ ininiiiii pxpxpxxy  22110 )(                      (6) 

ininpiiipiiipipi pxxpxxpxxxy  )()()( 22111 )(     (7) 

Այս եղանակով հաշվարկի համար առաջարկվել է հետևյալ աղյուսակը. 

Աղյուսակ 1. Տարբերակային համեմատության եղանակով i-րդ սեզոնի 
օպտիմալ արտադրածավալի որոշման աղյուսակ 

...pix  
ib  1b  2b  3b  4b  5b  6b  ... ... ... ... ... ... 

);(min ipii bxx
i


 

1x  2x  3x  4x  5x  6x  ... ... ... ... ... ... 
ipi xx   1xx p   2xx p   3xx p   4xx p   5xx p   6xx p   

... ... ... ... ... ... 
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Աղյուսակում կատարված նշանակումների մեկնաբանություններն են. 

1) pix -ով նշանակվել է i-րդ սեզոնի հերթական արտադրածավալը, 2) 

...ով նշված տեղերում գրանցվելու են սիմվոլների արժեքները կամ 
գործողությունների արդյունքները, 3) ib - տողում գրանցվելու են i-րդ սեզոնի 

պահանջարկի ծավալները, 4) ix -տողի մինիմալացման պայմանով որոշվում 

են զրոյական փուլում արտադրանքի առավելագույն իրացվող ծավալները և 
ապահովում են (2)-(3) հաշվեկշռային արտահայտությունները, 5) ipi xx  - 

տողով որոշվում են զրոյական փուլում չիրացվող ծավալները: 

Այս եղանակով խնդիրներ են լուծվել «Նատֆուդ» ՓԲԸ-ն «երշիկ նախա-
ճաշի» արտադրատեսակի օպտիմալ արտադրության ծավալներն ըստ տար-
վա սեզոնների որոշելու համար: Յուրաքանչյուր սեզոնի պահանջարկի ծա-
վալները որոշվել են նախորդ ժամանակներում արտադրված և իրացված ծա-
վալների տվյալները մաթեմատիկական վիճակագրությունում [3] հայտնի 
եղանակների կիրառման միջոցով, որոնք բերվում են ստորև. 

Աղյուսակ.2. I-IV սեզոնների արտադրանքի պահանջարկի ծավալները և 
համապատասխան հավանականությունները 

 

Արտադրանքի իրացման գինը՝ 15000 c դր. է, պիտանելիության ժամ-

կետը՝ 10 օր, մեկ ամսվա աշխատանքային օրերի թիվը՝ 20 օր: Առաջարկված 
եղանակով լուծումներ իրականացնելը ակնհայտ դարձնելու նպատակով 
ստորև ներկայացվում է առաջին սեզոնի 0012e դր. և 6001 c դր. Ցուցա-

նիշների համար օպտիմալ արտադրածավալի որոշելու երկու քայլ՝ 10001 px  

և 1300 համար:  

Առաջին քայլ` :10001 px  Այս դեպքում աղյուսակ 2-ը որոշվում է 

հետևյալ կերպ. 
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Աղյուսակ 2 (1). Տարբերակային համեմատության եղանակով 10001 px  

արժեքի համար կատարվող գործողությունների արդյունքները 

 
Ըստ այս աղյուսակի տվյալների (6) և (7) արտահայտությունները որոշվում են 

հետևյալ կերպ. 
10003,010004,010003,01000)( 10 pxy  

03,004,003,00)( 11 pxy  

11L -ի արժեքն ըստ արտահայտություն (5)-ի որոշվում է հետևյալ կերպ. 

0003000600100015001000120011 L  

Երկրորդ քայլ` :13001 px  Այս դեպքում աղյուսակ 2-ը որոշվում է 

հետևյալ կերպ. 

Աղյուսակ 2 (2). Տարբերակային համեմատության եղանակով 13001 px  

արժեքի համար կատարվող գործողությունների արդյունքները 
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Ըստ այս աղյուսակի տվյալների (6) և (7) արտահայտությունները որոշ-
վում են հետևյալ կերպ. 

12103,013004,013003,01000)( 10 pxy  

903,004,003,0300)( 11 pxy  

12L -ի արժեքն ըստ արտահայտություն (5)-ի որոշվում է հետևյալ կերպ. 

00030990600121015001300120012 L  

Տարվա չորս եղանակների համար օպտիմալ արտադրածավալների 
որոշման համար խնդիրներ են լուծվել արտադրանքի ինքնարժեքի՝ 

105000;12;1350e դր, պիտանելիության ժամկետում չիրացված արտա-

դրանքի իրացման գնի՝ 1200;900;600;3001 c դր ցուցանիշների համար: Այս 

լուծումներից մի մասը ներկայացվում է ստորև. 

Աղյուսակ 3. Տարվա չորս սեզոնների համար 0012e դր. և 6001 c դր 

ցուցանիշների համար լուծված խնդիրների արդյունքները 

 

Աղյուսակում օպտիմալ արտադրածավալները և շահույթի առավելա-
գույն արժեքները նշանակվել են *-ով: Լուծման արդյունքները ակնառու դար-
ձընելու համար աղյուսակ 3-ի տվյալները ներկայացվել են են գծապատկեր-
ների տեսքով. 
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Գծապատկեր 1. 0012e դր. և 6001 c դր ցուցանիշների համար 

տարբերակային համեմատության եղանակով լուծված խնդիրների 
արդյունքները 
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Բերված գծապատկերներում տեսանելի է արտադրանքի շահույթի ֆուն-
կըցիայի դինամիկան: Մաթեմատիկական ծրագրավորման եղանակով որոշ-
վող միակ լուծումը կարող է առաջացնել դժվարություններ՝ պայմանավորված 
օպտիմալ պարամետրով որոշվող լուծման կիրառելիության դեպքում արտա-
դրության ներքին օղակներում պահանջվող փոփոխություններով: Այս դեպ-
քում օպտիմալ լուծումից շեղված արժեքների համար շահույթի ցուցանիշը չի 
որոշվում, և հետևաբար կիրառելիության հարցը մնում է չլուծված: Գծապատ-
կեր 1-ում որոշված արդյունքներից կարելի է որոշել սպասվող շահույթի 
մեծությունը և օպտիմալ տարբերակից շեղման դեպքում նաև դրա նվազման 
չափը: Այս եղանակով և գծային մոդելով լուծված խնդիրների արդյունքների 
համեմատությունից բացահայտվել է, որ երկու եղանակներով օպտիմալ լու-
ծումների արդյունքները ճշգրտորեն համընկում են [2]: Տարվա կտրվածքով 
շահույթի օպտիմալ արժեքը որոշվում է հետևյալ կերպ. 

 )(122 *
4

*
3

*
2

*
1

* LLLLL  , որը ներկայացված լուծումների համար 

կլինի. 1341000)750000180000102000309000(122* L : Այստեղ 2-ը 

մեկ ամսում թողարկվող արտադրանքի խմբաքանակի թիվն է, 12-ը՝ տարվա 
ա-միսների քանակը: Կատարված լուծումները կիրառելի են այնքան ժամա-
նակ, քանի դեռ զգալի փոփոխությունների չեն ենթարկվել արտադրանքի 
պահանջարկի ցուցանիշները, դրանց հավանականությունները և իրացման 
գները: 
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3 В.С. Гмурман. Теория вероятностей и математическая статистика. Высшая 
школа. М. 1972г.,368 с. 
 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

407 
 

Մարինա  ՓՈԹԻԿՅԱՆ 
Արտադրանքի պահանջարկի անհավասարաչափ բաշխվածության  եվ 
անորոշության  պայմաններում առաջարկի գնահատման տարբերակային 
համեմատության եղանակ 
Բանալի բառեր. պիտանելիության ժամկետ, արտադրանք, իրացում, ինքնարժեք, 
գին, չիրացված արտադրանք, արտադրածավալ, առաջարկ, պահանջարկ 
 

Պիտանելիության ժամկետում արտադրանքի չիրացվող ծավալները կրում են 
պատահական բնույթ՝ պատճառ դառնալով համապատասխան ծավալի դրա-
մական կորուստների և ձևավորվող շահույթի անկանխատեսելիությանը: 
Նշվածը հստակ է նաև պահանջարկի սեղոնային անհամաչափ բաշխ-
վածությամբ բնորոշվող արտադրատեսակների համար: Աշխատանքում հե-
տազոտվել է հետևյալ խնդիրը. որոշել յուրաքանչյուր սեզոնի արտադրա-
ծավալը հաշվի առնելով յուրաքանչյուր սեզոնի պահանջարկի պատահական 
բնույթը, որոնց պայմաններում կապահովվի առավելագույն շահույթ: Գործ-
նական խնդիրներ լուծվելեն առաջարկված տարբերակային համեմատու-
թյան եղանակով, որի արդյունքում բացահայտվում է շահույթի ֆունկցիան:  
 Марина ПОТИКЯН 
Метод вариантного сравнения для оценки предложения в условиях 
неравномерного распределения и неопределенности спроса на товар 
Ключевые слова - срок годности, производство, реализация, себестоимость, цена, 
нереализованное производство, объем производства, предложение, потребность 
 Нереализуемые обьемы продукции в срок годности имеют случайный характер, 
являясь причиной денежных потер соответствующих обьемов и непрогнозируе-
мым формирующий доход. Отмеченное специфично и для продуктов характери-
зуемые неровномерным спросом по сезонам. В работе исследована следующая 
задача: определить обьем производства каждого сезона, учитывая случайный ха-
рактер изменчивости спроса каждово сезона при которых будет обеспечен наи-
больший доход. Практические задачи решены предложенным методом вариант-
ного сравнения, при котором выявляется функция дохода.   Marina POTIKYAN 
The method of variant comparison for supply estimation in conditions of uneven 
distribution and uncertainty of demand for goods 
Keywords: expiration date, production, realization, cost, price, unsold product, production 
supply, demand 
 Non-realized product volumes at the expiration date have a random nature, causing an 
appropriate volume monetary loss and unpredictability of forming profits. The men-
tioned above is also true for the products characterized by seasonal disproportionate de-
mand.  The following task has been explored in the article: to determine the production 
volume of each season, taking into account the random nature of the variability of de-
mand for each season at which the greatest income will be obtained.  
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ՎԱՐՔԱԳԾԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԸ՝ ՖԻՆԱՆՍՆԵՐԻ, ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅԱՆ 
ԵՎ ՀԱՍԱՐԱԿԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԽԱՉՄԵՐՈՒԿՈՒՄ 

 

Էրիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ասպիրանտ  

Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. վարքագծային ֆինանսներ, ֆինանսներ, հոգեբանություն, 

հասարակագիտություն 

 
 Վարքագծային ֆինանսներն առանձնանում է իր բազմակողմանիու-
թյամբ, այն է՝ վերջինս ներառում է տարրեր գիտության տարբեր բնագավառ-
ներից, ինչպիսիք են տնտեսագիտությունը, հոգեբանությունը, հասարակագի-
տությունը և այլն, իսկ բիզնեսին առնչվող տեսանկյունից՝ տարրեր ֆինանս-
ներից, կառավարումից, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից և մարքեթին-
գից։ Գրականության մեջ վարքագծային ֆինանսները սահմանվում է բավա-
կանին տարբեր ձևակերպումներով։ Այն ծնվում է ֆինանսների, հասարակա-
գիտության և հոգեբանության միախառնման արդյունքում, ինչպես ներկա-
յացված է ստորև գծապատկերում։ 

 
Գծապատկեր 3. Վարքագծային ֆինանսների կապը ֆինանսների, 

ցիոլոգիայի և հոգեբանության հետ1 
                                                             1 Գծապատկերը կազմվել է հեղինակների կողմից։ 

Վարքագծային ֆինանսներ

Ֆինանսներ

Սոցիոլոգիա
Հոգեբանություն
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Սակայն որքան էլ ակնհայտ է վարքագծային ֆինանսների միջդիսցիպ-
լինար տեսություն լինելու փաստը, հաճախ հարց է առաջանում դրա սկըզբ-
նաղբյուրի, գիտական պատկանելիության, սահմանման վերաբերյալ։ Եթե 
վարքագծային ֆինանսների սկզբնաղբյուր դիտարկենք հոգեբանությունը, ա-
պա պետք է առանձնացնել Սլովիկի աշխատանքը, ով քննարկում է ներդրու-
մային որոշումների կայացման իր հայտնագործությունները։1 Հաճախ գրա-
կանության մեջ առկա է այն միտքը, որ վարքագծային ֆինանսները սկիզբ է 
առել Քանեմանի և Տվերսկիի՝ ռիսկի՝ տնտեսական որոշումների կայացման 
ազդեցության գործոններով, ռիսկի հոգեբանության բացահայտումներով։2 

Ավանդական ֆինանսների հիմքում ընկած են երեք հիմնական 
ենթադրություն. մարդը ռացիոնալ է, առաջնորդվում է սեփական շահերով և 
տիրապետում է առկա ողջ շուկայական տեղեկատվությանը։3 Վարքագծա-յին 
ֆինանսները, կասկածի տակ դնելով դրանք, զարգացել և դարձել է ա-
ռանձին տեսություն։ Ֆաման այն անվանել է գրականություն, որը հիմ-
նականում ողողված է շուկայի արդյունավետության վրա հարձակումներով։4 
Ըստ Ստատմանի՝ վարքագծային ֆինանսները կարելի է սահմանել նաև դրա՝ 
ավանդական ֆինանսներում իրականացրած փոփոխությունների միջոցով։5 
Այս պնդումները հատկապես տնտեսագետների շրջանում են շրջանառվում, 
ըստ որում, առանձնացվում են ևս 3 հիմնական պատճառ, թե ինչու է վարքա-
գծային ֆինանսների սկզբնաղբյուրը առաջին հերթին տնտեսագիտությունը, 
մասնավորապես ֆինանսները, և ոչ թե հոգեբանությունն ու հասարակագի-
տությունը։ Նախ, վարքագծային ֆինանսների տեսության հիմնադիր Ռիչարդ 
Թեյլերը տնտեսագետ է, Չիկագոյի համալսարանի պրոֆեսոր։ Ընդ որում նա 
ևս նշում է, որ ավանդական տնտեսագիտության տեսության սկզբունքների 
հիման վրա, բայց դրանից որոշակիորեն շեղման արդյունքում առաջացավ մի 
նոր ուղղություն՝ վարքագծային տնտեսագիտությունը, որը այլ ինչ է, եթե ոչ 

                                                             
1 Slovic P. (1972). Psychological study of human judgment: Implications for investment decision 
making. Journal of Finance, Vol. 27, No. 4, pp. 779-799. https://doi.org/10.1111/j.1540-6261.1972 2 Prast H., (2004). Investor psychology: A behavioural explanation of six finance puzzles, 
Research Series Supervision no 64. pp. 3-5. https://core.ac.uk/download/pdf/6222573.pdf 
 3 Pompian, M. (2011). Behavioural Finance and Wealth Management: How to Build Optimal 
Portfolios That Account for Investor Biases (2nd ed.). New Jersey: Wiley Finance Publications. 4 Fama E.F. (2014). Two pillars of asset pricing. American Economic Review, Vol. 104, No. 6, pp. 
1467-1485. https://doi.org/10.1257/aer.104.6.1467 5 Statman M. (2014). Behavioral finance: Finance with normal people. Borsa Istanbul Review, 
Vol. 14, No. 2, pp. 65-73. https://doi.org/10.1016/j.bir.2014.03.001 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

410 
 

տնտեսագիտություն՝ ներարկված հոգեբանությամբ և այլ հասարակական 
գիտություններով։1 Այս ձևակերպմամբ նա անդրադարձավ 2-րդ պատճա-ռին, 
որ այն առաջացել է ավանդական ֆինանսների սկզբունքների, երբեմն դրա 
առանձին տեսությունների հիման վրա։ Տեսության անվանումն ինքնին 
շեշտում է, որ այն ֆինանսների ուրույն ուղղություն է, ոչ թե հոգեբանության 
ուղղություն ֆինանսների մասին։ Այս պառճառները հիմք են վարքագծային 
ֆինանսները ֆինանսների անբաժանելի և նոր տարրն անվանելու համար։ 

Վարքագծային ֆինանսների սահմանման և դրա ի հայտ գալու պահի 
մասին չկա միակարծություն։ Եթե առաջացման հիմք ընդունենք ֆինանսա-
կան շուկաների անկանոն դրսևորումները, ապա Ռոբերտ Շիլլերն առաջինն 
էր, որ դրանք դարձրեց գիտական քննարկման առարկա2: Ըստ Թեյլերի, 
1985թ. Չիկագոյի համալսարանի գիտաժողովին մասնակցում էին ինքը, Միլ-
լերը, Ֆաման, Շիլլերը և այլոք, վարքագծային ֆինանսներն առաջին անգամ 
լուրջ գիտական ուշադրության արժանացավ3: Սակայն դրա հիմքում ընկած 
գիտությունների միջև դրա առաջացման տարեթվի հարցում գերակշռում է 
համաձայնությունը 1985թ. և Դե Բոնդի ու Թեյլերի աշխատանքի շուրջ։4 

Հիմք ընդունելով հեռանկարի տեսությունը՝ Թեյլերը պնդում է, որ հենց 
հոգեբանությունը և սոցիոլոգիան են ի զորու բացատրել մարդկանց իռացիո-
նալ վարքագիծը։ Համադրելով ֆինանսները հոգեբանության տարրերի հետ՝  
նա առաջադրեց «Մտավոր հաշվառման վարքագծային շեղում» տեսությունը, 
որը հեռանկարի տեսության կարևորագույն տարրերից է։ Ըստ նրա՝ անհատ-
ները տարանջատում են ֆինանսներն՝ ըստ դրամական մուտքերի. Վիճակա-
խաղից շահած $100-ը հավանական է, որ անմիջապես կծախսվի` որպես 
անսպասելի հաջողություն, իսկ աշխատանքով վաստակած $100-ը կուղղվի 
կուտակման5: Այսպիսով` անհատները ամեն ակտիվների խմբին հատկաց-
նում են տարբեր գործառույթներ, որը հաճախ իռացիոնալ և վնասաբեր է 

                                                             
1 Thaler R.H. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics. WW Norton & 
Company, New York. 2 Shiller R. (1981). Do stock prices move too much to be justified by subsequent changes in 
dividends? American Economic Review, Vol. 71, No. 3, pp. 421-436. 3 Thaler R.H. (2015). Misbehaving: The making of behavioral economics. WW Norton & 
Company, New York. 4 De Bondt W.F., Thaler, R. (1985). Does the stock market overreact? Journal of Finance, Vol. 40, 
No. 3, pp. 793-805. 5 Bruce G. Carruthers and Jeong-Chul Kim, (2011). The Sociology of Finance, An. Rev. Further. 
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սպառման և այլ վարքագծի համար: Սոցիոլոգներ սկսեցին ուսումնասիրել 
վարքագծային ֆինանսները՝ բացահայտելու ռացիոնալ և իռացիոնալ վար-
քագծի պատճառները և ներդրեցին «Finanzsoziologie» (ֆինանսական սոցիո-
լոգիա) տերմինը, որն առաջինն օգտագործել է Ռուդոլֆ Գոլդշեյդը1, ով «Պե-
տության յուրացումը» հոդվածում նշում է, որ ֆինանսների սոցիոլոգիան 
պետք է վերլուծի ֆիանանսական ոլորտում մարդկանց վարքը, այն պատ-
ճառները և հիմքերը որոնք մարդկանց ստիպում են դրսևորել այս կամ այն 
վարքագիծը։ Սոցիոլոգները գտնում են, որ մարդկանց ֆինանսական վարքի 
մեջ մեծ դեր է ունի անհեռատես կորուստներ կրելու վախը, ինչը կրկնակի 
ազդեցություն է թողնում, քան նույն  չափով ստացված օգուտները։ 

Չնայած տարբեր բնորոշումներին, հոգեբանության և սոցիոլոգիայի 
ներդրումը «մարդկային չափելիության» գործում ֆինանսները դաձնում են ա-
վելի օգտակար և ճշգրիտ։ Ի վերջո, որքան էլ տարանջատենք վարքագըծա-
յին ֆինանսները՝ որպես ֆինանսների, հոգեբանության, հասարակագիտու-
թյան առարկա, տեսությունը և բնակչության ու ներդրողների ֆինանսական 
վարքագիծը հարկ է դիտարկել համակողմանի։ Մեր կարծիքով՝ վարքագծա-
յին ֆինանսները ֆինանսների նոր ուղղություն է, որը, ձևավորվելով ավան-
դական տեսության հիման վրա, հաշվի առնելով այլ հասարակական գիտու-
թյունների ձեռքբերումները, ունակ է պատասխանել առօրյա շուկայական ան-
կանոնությունների առաջացման պատճառները՝ դարձնելով տեսությունն ա-
ռավել իրատեսական։ Սույն հոդվածում քննարկված հարցերից կատարվել են 
մի քանի եզրակացություններ. 

1. Վարքագծային ֆինանսները առավելապես ֆինանսների տարր է, 
դրա մասին է վկայում ինքը՝ եզրույթը, զարգացումը՝ որպես վարքագծային 
տնտեսագիտության ճյուղ՝ ավանդական ֆինանսների սկզբունքների վրա և 
դրա հիմնադիր-հայր Ռիչարդ Թեյլերի տնտեսագետ լինելու փաստը։ 

2. Վարքագծային ֆինանսները պետք է դիտարկել համակողմանի՝ ֆի-
նանսների, հոգեբանության և հասարակագիտության տեսանկյուններից։ 

3. Վարքագծային ֆինանսներն առանձնանում է հենց միջդիսցիպլինար 
բնույթով, որով ավանդական ֆինանսները դարձրել է առավել իրատեսական։ 

                                                             
1 Reinhard Blomert, (2001). Sociology of finance - old and new perspectives, Economic 
Sociology: European Electronic Newsletter  www.econstor.eu/bitstream/10419/155793/1/vol02 
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Էրիկ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ, Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Վարքագծային ֆինանսները՝ ֆինանսների, հոգեբանության և 
հասարակագիտության խաչմերուկում 
Բանալի բառեր. վարքագծային ֆինանսներ, ֆինանսներ, հոգեբանություն, 
հասարակագիտություն 
 

Հոդվածում քննարկվում է վարքագծային ֆինանսների սահմանման, ծագ-
ման և որևէ հասարակական գիտությանը (տնտեսագիտության, հոգեբանու-
թյան, հասարակագիտության) պատկանելիության հարցերը, որի արդյուն-
քում տրվում է վարքագծային ֆինանսների սահմանումը, դրա սկզբնաղբյուրն 
ու մատնանշվում հասարակական գիտության պատկանելիությունը։ Վարքա-
գծային ֆինանսների առանձնահատկությունն այն է, որ այն միջդիսցիպ-
լինար տեսություն է, որը ֆինանսների մասին տեսությունը բարձրացրեց ա-
ռավել իրատեսական մակարդակի։  
 
Эрик ГРИГОРЯН,Самсон ПЕТРОСЯН 
Поведенческие финансы на перекрестке финансов, психологии и социологии 
Ключевые слова: поведенческие финансы, финансы, психология, социология 
 В этой статье рассматриваются определения поведенческих финансов, происхож-
дение и принадлежность к любой социальной науке (экономика, психология, со-
циология), в результате чего дано определение поведенческих финансов, их 
происхождение и указывает на принадлежность к социальной науке. Особенность 
поведенческих финансов заключается в том, что это междисциплинарная теория, 
которая подняла теорию финансов на более реалистичный уровень. Ричард Тайлер 
основоположник поведенческих финансов, который, будучи  экономистом, поло-
жил начало уникальной отрасли поведенческой экономики-поведенческих финан-
сов, но мы считаем, что для всестороннего представления поведенческой эконо-
мики ее необходимо рассматривать не только с экономической точки зрения, но 
также с точки зрения психологии и социологии. 
 
Erik GRIGORYAN, Samson PETROSYAN 
Behavioral finance on the crossroad of finance, psychology and sociology Key words: behavioral finance, finance, psychology, sociology 
 This article discusses issues regarding definition, origin and belonging of behavioral 
finance to any social science, in result, the definition and origin of behavioral finance is 
given and its belonging to any social sciences is pinpointed. The peculiarity of 
behavioral finance is that it is an interdisciplinary theory, which enhanced the theory of 
finance to more realistic level. Richard Tyler is the founder of behavioral finance, who, 
as an economist, began a unique branch of behavioral economics, behavioral finance, 
but we believe that to present behavioral economics comprehensively it must be viewed 
not only from the perspective of economics but also from the perspective of psychology 
and sociology. 
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ՄԱՍՆԱԿՑԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 

 

Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր։ Առաջնորդում, ղեկավար, կառավարում, արդյունավետություն, 

ապակենտրոնացում 
 

Քսանմեկերորդ դարում կառավարման ժամանակակից հիմնախնդիրնե-
րի լուծումը հրամայական դարձրեց պարադիգմատիկ փոփոխությունների, 
որոնք արտահայտվել են՝ կառավարման ճկուն և հարմարունակ կազմակեր-
պական կառուցվածքների ձևավորմամբ, կառավարման ապակենտրոնաց-
ման և ժողովրդավարացման միտումների գերակայություններով, կադրերի 
ինտենսիվ պատրաստմամբ, անընդհատ նորամուծությունների դրսևորումնե-
րով։ Կառավարման առումով պահպանողական մոտեցումները այլևս ար-
դյունքամետ չեն, ուստի կառավարման մարմինները հնարավորություն ունեն 
վերագնահատելու իրենց մոտեցումները և որդեգրելու այնպիսի մոտեցումներ 
որոնք երկարաժամկետ և միջնաժամկետ հատվածում կհանգեցնեն կառա-
վարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանը։ Կառավարիչնե-
րը էական դերակատարություն ունեն կառավարման համակարգի հաջո-
ղությունների  հասնելու գործում, սակայն կառավարիչների դիրքորոշումները 
և մոտեցումները կարող են տարբեր լինել անընդհատ  փոփոխվող արտաքին 
և ներքին միջավայրի պայմաններում։ Նման մոտեցումների հիմնարար պատ-
ճառ կարող է հանդիսանալ կառավարիչների կողմից կիրառված առաջնոր-
դըման ոճերը։ Գրականության մեջ առանձնացվում են ղեկավարների կողմից 
կիրառվող տարբեր կառավարման կամ առաջնորդման ոճեր123. Ընդհա-նուր 
առմամբ առանձնացվում է հետևյալ  3 հիմնական առաջնորդման ոճերը՝ 

                                                             
1James J.Bird, Chuang Wang, (2013). Superintendents describe their leadership styles: 
Implications for practice,  2 Ebrahim Hasan Al Khajeh, (2018). Impact of Leadership Styles on Organizational Performance. 
Lincoln University College, https://ibimapublishing.com/articles 3 Norlina M.Ali, Rohani Jangga, Mazlina Ismail, siti Nuur-IIa MatKamal, Mohammad Nazi Ali. 
(2015), Influence Of Leadership Styles In Creating Quality Work Culture, INTERNATIONAL 
ACCOUNTING AND BUSINESS CONFERENCE 2015, IABC 2015 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

414 
 

Միահեծան (ավտորիտար) ոճին բնութագրական է ղեկավարի կողմից 
որոշումների միանձնյա իրականացումը, ենթակաների գործունեության ման-
րազնին վերահսկողությունը, ենթակաների նախաձեռնողականության և ինք-
նուրույնության բացակայությունը, մշտապես պատիժների և տույժերի կիրա-
ռում ենթակաների նկատմամբ։ Արդյունավետ է այնպիսի իրավիճակներում 
որոնք պահանջում են խիստ վերահսկողություն կիրառել և այդպիսով բարձ-
րացնել աշխատանքի արդյունավետությունը: 

Մասնակցային (ժողովրդավարական) ոճին բնորոշ է ենթակաների կար-
ծիքների և տեսակետների արժևորումը, նրանց նախաձեռնությունների և ին-
քընաարտահայտման անկաշկանդ դրսևորումը, բարոյահոգեբանական ա-
ռողջ մթնոլորտը, նվազագույն վերահսկողության տարրեր, ճկուն պարգևատ-
րական համակարգի առկայություն։  

Ազատական (՛՛laissez-faire՛՛) ոճի հիմնական գաղափարը այն է, որ յու-
րաքանչյուր աշխատակից ինքնուրույն նախաձեռնողականություն է ցուցաբե-
րում և համապատասխան ջանքեր ներդնում առավելագույն արդյունք ապա-
հովելու համար։ Ղեկավարի կողմից իրականցվող վերահսկողությունը  բա-
ցակայում է, ենթակաները իքնուրույն են իրականացնում նպատակադրումը և 
նպատակին հասնելու համապատասխան վարքագիծ դրսևորում։  

Բացահայտելով առաջնորդման ոճերի բնութագրերը, տեսաբաներրի 
գերակշիռ մասը առաջնորդման ոճերի մեջ նախապատվությունը տալիս է ա-
ռաջնորդման մասնակցային(ժողովրդավարական) ոճին, այն դիտարկելով ա-
մենանպատակահարմար ոճը աշխատակիցների աշխատանքի արդյունավե-
տությունը բարձրացնելու գործում։ Կարծում ենք, ներկայիս կառավարման 
մարտահրավերներին դիմակայելու համար մասնակցային մոդելը ունի հըս-
տակ ընգծված առավելություններ միահեծան և ազատական մոդելների նը-
կատմամբ։ Մասնակցային կառավարման էությունը պարզաբանելու համար 
Ռենսիս Լայկերտը կիրառում է ՛՛չորսի համակարգ՛՛ հասկացությունը, և մաս-
նակցային կառավարումը ներկայացնում 4 համակարգերի միջոցով1  

                                                             1 Rensis Likert,  The human organization its management and value., NY: McGraw-Hill, 1967 
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Գծապատկեր 1. Մասնակցային կառավարման 4 համակարգերը ըստ 
Ռենսիս Լայկերտի 

Լայկերտը իրականացնելով հետազոտությունների շարք եկել է այն եզ-
րահանգման, որ մասնակցային կառավարման 4-րդ մակարդակը  լավագույ-
նը արտահայտում է աշխատակիցների մասնակցությունը կազմակերպության 
կառավարմանը, որը և բնորոշվում է  է վերընթաց և վարընթաց ազատ կո-
մունիկացիաներով։ 

Մասնակցային կառավարման կիրառման պարագայում ղեկավարները 
ստիպված չեն կիրառել խիստ վերահսկողության մեթոդներ, ենթակաները 
օժտված են համապատասխան կարողղություններով, ներքին շահադրդմաբ, 
ինչը  նրանց մղում է ինքնուրույն աշխատանքի։ Նշված մոտեցումը աղերս ու-
նի Դուգլաս Մաքգրեգորի ՛՛Y՛՛ տեսության  ենթադրությունների հետ։ Այսպես, 
Մաքգրեգորի ՛՛Y՛՛ տեսությունը որը հետագայում անվանվել է ղեկավարման 
դինամիկ ռազմավարություն առավել ճկուն և արդյունավետ կոնցեպցիա է 
քան X տեսությունը1, Մաքրեգորը նշել է, որ մարդկանց ուղղորդումը կազ-
մակերպության նպատակների իրականացմանը չպետք է իրականցվի վերա-
հըսկողության և պատժամիջոցների կիրառմամբ, ֆիզիակական և մտավոր 
կարողությունների ներդրումը աշխատանքային պրոցեսում նույքան կարևոր է 
որքան խաղերի կամ էլ հանգստի ժամանակը։ Կազմակերպության աշխա-
տակիցները ունակ են ձգտել կազմակերպության նպատակների իրականաց-
մանը եթե նրանք անձնական հետաքրքրություն ունեն, իսկ աշխատակից-
ների ներդրվող ջանքերը պետք է համապատասխան պարգևատրումների 
արժանանան։ Միջակ աշխատակիցների մտավոր կարողությունները կառա-

                                                             1 Jay W. Lorsch, John J. Morse, (1970) Motivating people beyond Theory Y 
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վարման պրոցեսում օգտագործվում են ոչ լիարժեք, և աշխատակիցները հա-
մապատասխան վերապատրաստման պարագայում իրենց վրա են վերցնում 
պատասխանատվությունը և հանդես գալիս նախաձեռնողների դերում։ Մաք-
գրեգորը պնդում է, որ Y տեսության դրույթները ավելի հեշտ է ընդունել սա-
կայն համեմատաբար դժվար է իրագործել, սակայն ենթականերին կառա-
վարման պրոցեսին մասնակից դարձնելը հաճախ իրեն չի արդարացնում և ոչ 
թե այն պատճառով, որ Yտեսությունը սխալ է, այլ այն 1. պատճառով, որ 
դժվար է կյանքի կոչել1։ Ընդհանրացնելով Մաքգրեգորի ՛՛Y՛՛ տեսության դը-
րույթները կարելի է փաստել, որ մասնակցային կառավարումը ներառում է  
տեսության ենթադրությունները մարդկային բնույթի վերաբերյալ։ Մասնակ-
ցային կառավարումը ենթադրում է տարբեր շահառուների ներգրավման մի-
ջոցով համագործակցության դաշտի ստեղծում, որը միտված կլինի կառա-
վարման համակարգի առաջ ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Մասնակցային 
կառավարմանը բնորոշ նախապայմաններից է լիազորությունների պատվի-
րակումը և ապակենտրոնացումը։ Աշխատակիցներին համապատասխան իշ-
խանությամբ օժտումը, որոշումների ընդունմանը մասնակցայնության ապա-
հովումը, ապակենտրոանցված կառավարման համակարգը մասնակցային 
կառավարման համակարգի հիմնաքարերից են: Նշված դրույթները իրակա-
նացվում են ղեկավարի կողմից համապատասխան լիազորությունների պատ-
վիրակման միջոցով։ Որպեսզի մասնակցային կառավարումը արդյունավետ 
իրականացվի, անհրաժեշտ է, որ կառավարիչները ի վիճակի լինեն աշխա-
տակիցներին տալ որոշակի լիազորություններ և ազատություն գործելաոճում: 
Շատ կառավարիչներ կարծում են, որ մասնակցային կառավարումը սահմա-
նափակում է իրենց լիազորությունները կամ որոշումների ընդունման իշխա-
նությունը, սակայն իրականում հստակեցնում և թեթևացնում է կառավարիչ-
ների աշխատանքը՝ խնայելով նրանց ջանքերը հաճախ անհարկի վարչա-
հրամայական և վերահսկողական գործունեությունից։ Մասնակցային կառա-
վարումը հնարավորություն է տալիս կառավարիչներին որոշակիորեն ազատ-
վելու անհարկի աշխատանքներից և սեփական ջանքերն ու ժամանակը առա-
վելապես ուղղելու կազմակերպության աճի ու զարգացման ռազմավարությա-
նը։ Մասնակցային կառավարման նախապայմաններից են նաև տեղեկա-
տվության տարածումը, քաղաքական կամքի դրսևորումը, օրենսդրանորմա-

                                                             1 Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (NY, McGraw-Hill Book Company, Inc., 1960) 
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տիվային դաշտի առկայությունը, թրեյնինգները, վերապատրաստումները 
որոնք նպաստում են աշխատակիցների զորացմանը1։ Այս գործոնների օգ-
նությամբ աշխատակիցները ձեռք են բերում հայեցակարգային հմտություն-
ներ, որոնք դրականորեն են ազդում իրենց մասնագիտական աճի և զար-
գացման վրա: Ամփոփելով վերը շարադրվածը, կարծում ենք, որ մասնակ-
ցային կառավարման ոճը առավել նպատակահարմար է ներկայիս կառա-
վարման մարտահրավեների դիմակայության գործում, չնայած որոշ մասնա-
գետներ մասնակցային կառավարումը դիտարկում են մի հայեցակարգ, որն 
ավելի շատ վնասակար է  քան նպաստավոր կազմակերպության նպատակ-
ների իրականացման գործում։ Կարծիքը ամրապնդելու համար, մասնագետ-
ները բերում են այն փաստարկը, որ մասնակցային կառավարումը չափից 
շատ ազատություն է տալիս աշխատակիցներին, որի պատճառով  բարձրա-
նում է գործընթացների սխալ իրականացման ռիսկը, յուրաքանչյուր աշխա-
տակից ստանում է հնարավորություն գործելու իր հայեցողությամբ, հատկա-
պես երբ խիստ վերահսկողություն չի իրականացվում աշխատանքի նկատ-
մամբ։ Մասնագետները պնդում են, որ մասնակցային կառավարման համա-
կարգը հանգեցնում է աշխատակիցների միջև անառողջ մրցակցության, ինչն 
իր հերթին ծնում է զանազան կոնֆլիկտներ, միջանձնային բացասական հա-
րաբերություններ, որոնք ազդում են կազմակերպության մշակույթի ինչպես 
նա գործունեության վրա։ Վերլուծելով տեսաբանների առաջադրած ՛՛բացա-
սական՛՛ կողմերը, կարծում ենք, որ այս պնդումները պարզապես արդյունք են 
մասնակցային կառավարման համակարգի ներդրման ռիսկերի և բարդու-
թյունների՝ քողարկելով համակարգի հսկայական առավելությունները։ Կար-
ծում ենք մասնակցային կառավարման համակարգը ներկա ժամանակաշըր-
ջանում կառավարման լավագույն ոճն է, և հաջողության կհասնեն այն ղե-
կավարներև և առաջնորդները ովքեր լավագույնս կօգտագործեն մասնակցա-
յին ոճի առավելությունները։ 

 
 
 
 
                                                              

1 Ռուբեն Հայրապետյան, Մասնակցային կառավարման զարգացման ուղղությունները 
տեղական իքնակառավարման համակարգում, Երևան 2015թ․ 
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Սամսոն ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Մասնակցային կառավարումը՝ որպես կառավարման ժամանակակից 
համակարգ 
Բանալի բառեր. առաջնորդում, ղեկավար, կառավարում, արդյունավետություն, 
ապակենտրոնացում 
 

Հոդվածում քննարկվում է մասնակցային կառավարման համակարգը՝ որպես 
կառավարման ժամանակակից մարտահրավերների դիմակայման ճկուն և 
արդյունավետ գործիք։ Այս համատեքստում, հոդվածում տրվում է մասնակ-
ցային կառավարման սահմանումը, մեթոդները և դրանց կարևորությունը 
կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործում։ Քննարկվում է 
մասնակցային կառավարման դրական և բացասական կողմերը։ Մասնակ-
ցային կառավարման համակարգի կարևորությունը այն է, որ այն միավորե-
լով ղեկավարի և ենթակաների հմտությունները միտված է կառավարմանը  
առաջադրված խնդիրների հաղթահարմանը։ Մասնակցային կառավարման 
միջոցով ղեկավարները հնարավորություն են ունենում ազատվել որոշակիո-
րեն անհարկի աշխատանքներից։  
 Самсон ПЕТРОСЯН 
Совместное управление как современная система управления Ключевые слова: лидерство, лидер, управление, эффективность, децентрализация 
 В статье рассматривается система совместного управления как гибкий и эффек-
тивный инструмент для противостояния современным проблемам управления. В 
этом контексте в статье обсуждается определение совместного управления, его 
методы и их значение для повышения эффективности управления. Обсуждаются 
положительные и отрицательные стороны совместного управления. Важность 
системы совместного управления заключается в том, что она, совмещая навыки 
руководителя и подчиненных, направлена на преодоление поставленных задач 
управления. Благодаря совместному управлению руководители могут избавиться 
от ненужной работы и направить свои усилия на стратегию организации. 
 Samson PETROSYAN 
Participatory management as a modern management system Key words: eadership, leader, management, efficiency, decentralization 
 The article discusses the participatory management system as a flexible and effective 
tool for dealing with modern management challenges. In this context, the article discus-
ses the definition of participatory management, its methods and their importance in en-
hancing management effectiveness.  The advantages and disadvantages of participatory 
governance are discussed. The importance of a participatory management system is that, 
it is aimed at overcoming the problems of governance by combining the skills of the 
leader and subordinates. Through participatory management, managers are able to get 
rid of some unnecessary work and direct their efforts to the organization's  strategy, 
thereby enhancing both the team spirit and effectiveness of the organization. 
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ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ ԵՎ 
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
ՀԱԱՀ, Տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ 

Արթուր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀԱԱՀ Ագրարային Էկոնոմիկայի ամբիոնի հայցորդ 

 
Բանալի բառեր. պետություն,  բարեփոխում, տարածք, արդյունք, ցուցանիշ 

 
1991թ. սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրով Արցախի տարածքի մի մասում 

ստեղծվեց հայկական երկրորդ պետությունը` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրա-
պետությունը: 2006թ. դեկտեմբերի 10-ին ընդունվեց Լեռնային Ղարաբաղի 
Հանրապետության Սահմանադրությունը, որով այն հռչակվեց ինքնիշխան և 
իրավական պետություն Անդրկովկասում1: 

 Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որը դեռևս թեև համար-
վում է չճանաչված, այդուհանդերձ իր պետական գործողություններով հաս-
տատվում է համաշխարհային տնտեսության համակարգում: 

Լեռնային Ղարաբաղի (Արցախի) Հանրապետությունը մինչև 1991թ. 
կոչվում էր ԼՂԻՄ (Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզ), տարածքը` 4,4 
հազ. քառ. կմ, բնակչությունը 1976թ.՝ 157,2 հազ, իսկ 1989-ին` 189,1 հազ 
մարդ: ԼՂ տիպիկ լեռնային երկիր է, ամենաբարձր կետը Արիություն (Գոմ-
շասար) լեռն է (3724մ ծովի մակերևույթից), կազմում է հայկական բարձրա-
վանդակի հյուսիսարևելյան եզրը և միաժամանակ փոքր Կովկասի հարավ-
արևելյան մասը: Հյուսիսից և արևմուտքից այն եզրավորում է Մռավի և Ղա-
րաբաղի լեռնաշղթաները: Տարածաշրջանում գոյություն ունեցող օգտակար 
հանածոներից են բազմամետաղները, վիմագրական քարը, իսլանդական 
սպաթը, մարմարը, գրաֆիտը, ասբեստը, կրաքարը, կավը և այլն: Կան բազ-
մաթիվ հանքային աղբյուրներ: Կլիման տարածքի մեծ մասում չափավոր տաք 
է, չոր ձմեռներով, բարձրլեռնային և մասամբ միջին բարձրության լեռնային 
շրջաններում` ցուրտ, չոր ձմեռներով: Տարեկան տեղումները հարթավայրե-
րում 400-450 մմ, բարձրլեռնային շրջաններում 800-850 մմ: Խոշոր գետերն 
են Թարթառը, Խաչենագետը, Կարկառը (Կուրի ավազան), Խոնաշենը, Քլոն-

                                                             1 ԼՂՀ Սահմանադրություն, 10.12. 2006 թ.։ 
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դալանը, Ղուրագետը, Իշխանագետը (Արաքսի ավազան), որոնք օգտագործ-
վում են ոռոգման և հիդրոէներգետիկ նպատակներով։ Թարթառի վրա կա-
ռուցված են Սարսանգի ջրամբարը և ՀԷԿ-ը: Տարածաշրջանն ունի լեռնա-
կլիմայական առողջարաններ, կենտրոնն է Շուշին, որտեղ առկա են մի շարք 
առողջարաններ և հանգստայն տներ: Կլիման մեղմ ու առողջարար է1: 

Մինչև Ադրբեջանին բռնակցելը Ղարաբաղը եղել է համեմատաբար 
զարգացած տարածաշրջան, հատկապես գյուղատնտեսության, արհեստի, 
մշակույթի և առևտրի բնագավառներում: Աշխարհագրորեն մոտ լինելով «Մե-
տաքսի Մեծ ճանապարհին»՝ Ղարաբաղը ակտիվորեն ներգրավվում էր մի-
ջազգային առևտրի հոսքերին: Տարանցիկ առևտրական ճանապարհներին 
մոտ լինելը, Լեռնային Ղարաբաղի վաճառականների և գործարարների սերտ 
կապերը Եվրոպայի, Ամերիկայի և Ասիայի երկրների գործարար շրջանակ-
ների հետ, հիմք էին հանդիսանում տնտեսության տարբեր ճյուղերի զարգաց-
ման համար: Արցախում հնագույն ժամանակներից զբաղվել են գորգագոր-
ծությամբ, բրուտագործությամբ, մետաղագործությամբ, գինեգործությամբ2: 
Ղարաբաղը հայտնի էր հատկապես շերամապահությամբ, իսկ ղարաբաղյան 
մետաքսը մեծ համբավ ուներ միջազգային շուկայում3: Այն ժամանակ Լեռ-
նային Ղարաբաղի տնտեսությունում հիմնական ոլորտներն էին նաև անաս-
նապահությունը և հացահատիկային բույսերի մշակումը: Զարգացած էր օղու 
և գինու արտադրությունը, որով առաջին տեղում էր Անդրկովկասում4, 
սակայն զրկված էր ինքնուրույն սոցիալ-տնտեսական ռազմավարությունից, 
Բաքվից պարտադրվում էին այնպիսի դիրեկտիվներ, որոնք թույլ չէին տալիս 
դիվերսիֆիկացնել տնտեսությունը, բուսաբուծության ոլորտում աճեցնել բնա-
կան ոռոգմամբ աճող մշակաբույսեր: Հետևաբար, անկախության հռչակումից 
հետո այդ հարցերին նույնպես պետք է ուշադրություն դարձվեր: 

Պատերազմից հետո՝ 1994-1995թթ. ԼՂ կառավարությունը սկսեց տըն-
տեսական բարեփոխումներ: ՀՀ օրինակով գյուղատնտեսության ոլորտում 
փորձեցին պահպանել կոլեկտիվ ու պետական տնտեսությունները` վերափո-
խելով գյուղացիական կոոպերատիվ տնտեսությունների: Առաջին հերթին ի-

                                                             
1 Հայկական Սովետական Հանրագիտարան, հատ. 4. Եր., 1978, էջ 576-579։ 2 Հայկական հանրագիտարան, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետւթյուն 
://www.enciclopedia, am/pages php.bld=1gg hld=284. 10․01․2016, 23։15։ 3 Բալայան Վ., Արցախի պատմություն, Երևան, 2002թ., էջ 252։ 4 Գալստյան Խ., Քաղաքական բանակցություններ, տեսություն և պրակտիկա, Եր., 2007 
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րականացվեց գյուղատնտեսական նշանակության հողերի, անասունների և 
գյուղատնտեսական տեխնիկայի մասնավորեցում. 1998թ. բաժանվեցին վա-
րելահողերը` ամեն գյուղական բնակչին 0,6 հա վարելահող, միջին ընտանի-
քը` 2,5 հա:  Բարեփոխումները շուտով տվեցին շոշափելի արդյունքներ: Ար-
դեն 1999թ. Արցախը կարողացավ բավարարել հացահատիկի սեփական 
պահանջը: 2002-ին հացահատիկի համախառն բերքը 60 հազ. տոննա էր, 
2003-ին` 100 հազ. տոննա, որը գերազանցեց 1990 թվականի ցուցանիշը1: 
Պետությունը գյուղացիներին ազատեց բոլոր տեսակի հարկերից, բացի հողի 
հարկից, այն սահմանված էր վարելահողերի 1 հեկտարի համար 4-5 հազար 
դրամ, իսկ մյուս հողերինը` 1,5-2 հազար դրամ: Գյուղացիները վարձակալում 
էին նաև պետական ու համայնքային սեփականության հողերից: Իրականաց-
վեցին նաև հարկային բարեփոխումներ, որոնք էլ խթանեցին տնտեսության 
զարգացումը, շահութահարկի դրույքաչափը 32%-ից իջեցվեց 5%-ի, եկամտա-
հարկինը` 30-ից` 5%-ի: ԼՂՀ կառավարությունը վերացրեց բոլոր տեսակի 
հարկերը առևտրի ոլորտում, բացի միասնական շրջանառության հարկից, 
այն սահմանվեց 2,5%: Ավելացված արժեքի հարկից (ԱԱՀ) ազատվեցին 
գյուղատնտեսական հումք վերամշակողները, իսկ սոցիալական հարկը 28%-
ից իջեցվեց 13%-ի: 

Գտնվելով պատերազմական վիճակում՝ Լեռնային Ղարաբաղը կարո-
ղացավ ապահովել տնտեսության դինամիկ զարգացում: 1990-2012թթ. նրա 
սոցիալ-տնտեսական զարգացման տեմպերն ավելի բարձր են եղել, քան ՀՀ-
ինը և նույնիսկ Ադրբեջանինը: 1995-2012թթ.. հաջողվեց ոչ միայն վերա-
կանգնել տնտեսությունը, այլև 2,7 անգամ գերազանցել 1995թ. մակարդակը: 

Այդ ժամանակահատվածում Լեռնային Ղարաբաղի ՀՆԱ-ի միջին տա-
րեկան աճը կազմել է 17,4, իսկ ՀՀ-ում` 12,5 տոկոս: Բոլոր տարիներին, բա-
ցառությամբ 2001, 2002 և 2007 թվականներին, Ղարաբաղի բնակչության 
մեկ շնչի կտրվածքով աճի տեմպը գերազանցել է Հայաստանի համապա-
տասխան ցուցանիշը։ Արցախում նվազագույն մակարդակը կազմել է 2000-
ին՝ 102,2, իսկ առավելագույնը 2003-ին՝ 127,6 տոկոս։ ԼՂՀ տնտեսական 
զարգացումն ընթացել է 4 փուլով՝ 

                                                             1 ԼՂՀ վիճակագրական տարեգիրք 2002-2008թթ. Ստեփանակերտ, էջ 189: 
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1-ին՝ 1991-1994 թվականներ, պատերազմական գործողությոններին 
զուգահեռ գոյապահպանման սոցիալ-տնտեսական միջոցառումներ։ 

2-րդ՝ 1995-2004 թվականներ, իրականացվել է տնտեսության վերական-
գընողական գործունեություն, որի ընթացքում նյութական և մարդկային 
ռեսուրսների մի մասը ռազմադաշտից տեղփոխվեց տնտեսական ոլորտ։ 

3-րդ՝ 2005-2013 թվականներ, ինստիտուցիոնալ վերափոխումներ՝ կա-
տարվեցին բարեփոխումներ ոչ միայն տնտեսության, այլ նաև կառավարման 
համակարգում, շեշտը դրվեց նաև արտադրության դիվերսիֆիկացման վրա։ 

4-րդ՝ 2014-2018 թվականների հիմնական նպատակը տնտեսական աճի 
տեմպերի և բնակչության բարեկեցության մակարդակի բարձրացումն է։ 

 Լեռնային Ղարաբաղի տնտեսության զարգացման չորրորդ փուլի 
համար դրված էին հետևյալ խնդիրները՝ 

 Տնտեսական աճը պետք է լինի կայուն, 
 Տնտեսական աճը պետք է լինի դիվերսիֆիկացված ըստ աճի ճյուղա-

յին կառուցվածքի, արտադրանքի ու ծառայությունների, միտված՝ արտահան-
ման՝ ՀՀ և ՀՀ-ԱՀ միասնական տնտեսական տարածքից դուրս, 

 Տնտեսական աճը պետք է խորացնի կոոպերացիան Ղարաբաղի և 
Հայաստանի տնտեսվարող սուբյեկտների միջև, 

 Տնտեսական աճը պետք է ապահովի մրցունակ արտադրանքի թողար-
կումը, նպաստի արտագաղթի թուլացմանը, խթանի բնակչության ներգաղթը1: 

Ղարաբաղի տնտեսական զարգացման նախորդ երկու փուլերի գոր-
ծունեության բովանդակությունն արտահայտվում է ընդհանուր տնտեսության 
կառուցվածքային վերափոխմամբ, ինչը համահունչ էր միջազգային տնտե-
սական քաղաքականությունների փոփոխություններին։ Հատկապես 2004-
2012թթ. փոփոխվել են շուկայական ծառայությունները 4,4%-ից հասնելով 
31,2-ի, շինարարությունը՝ 7,3-8,7%-ի, արդյունաբերությունը՝ 7,2-ից 3,6%-ի, 
գյուղատնտեսությունը՝ 30,2-ից 14,3-ի, իսկ ոչ շուկայական ծառայությունները՝ 
35,4-ից 30,0 տոկոսի։ 

ԼՂՀ տնտեսությունն առանձնանում է նրանով, որ նրա կառուցվածքում 
մեծ տեսակարար կշիռ ունի ոչ շուկայական ոլորտը, ինչը բխում է կառավար-
ման ու պաշտպանության գործունեությունից, որը երկրի ՀՆԱ-ի 21% է 

                                                             
1 Տես ԼՂՀ կառավարության 2014-2018թթ․ Տնտեսական քաղաքականության ծրագիր, 
Ստեփանակերտ, 2014, էջ 13։ 
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կազմում։ Տնտեսական զարգացման 4-րդ փուլի առաքելությունն այն էր, որ 
2013-2018թթ. արդյունաբերական արտադրության ծավալներն ավելացան 
շուրջ 2,82 անգամ՝ գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքը՝ 134,2 
տոկոսով, վճարովի ծառայությունների մատուցումը՝ 3,6 անգամ, ՀՆԱ-ի ծա-
վալը՝ 172,8 տոկոսով։ 

Աղյուսակ 1. ԱՀ մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2013-2018 թթ․

1 

Ցուցանիշներ 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

2018-ը 
2013-ի 
նկատ-
մաբ (%) 

Բնակչության թվաքանակը 
տարեվերջին (հազ․ մարդ) 

143,5 144,6 145,2 146,1 147,0 148,1 103,2 

Միջին ամսական 
անվանական 

աշխատավարձը (հազ․ 
դրամ) 

128,6 141,2 151,1 152,7 155,4 161,2 125,3 

Համախառն ներքին 
արդյունք (մլն դրամ) 168,5 188,8 209,3 229,6 271,1 291,2 172,8 

ՀՆԱ մեկ շնչի հաշվով (հազ
․ դրամ) 

1174,7 1308,7 1443,8 1577,3 1855,9 1964,3 167,2 

Արդյունաբերական 
արտադրանքը (մլրդ դրամ) 44,3 52,0 53,5 59,0 97,5 125,0 282,2 

Գյուղատնտեսական 
արտադրանքը (մլրդ դրամ) 55,2 57,6 64,3 68,5 76,2 74,1 134,2 

Շինարարության ծավալը 
(մլրդ դրամ) 45,2 49,7 50,1 45,6 47,1 52,5 116,2 

Առևտրի շրջանառությունը 
(մլրդ դրամ) 

113,5 116,3 116,3 99,6 114,2 120,9 106,5 

Ծառայությունների ծավալը 
(մլրդ դրամ) 

18,6 51,1 53,3 53,9 59,3 67,1 360,7 
 

Աղյուսակ 2-ում բերվում են գյուղատնտեսության համախառն արտա-
դրանքի ցուցանիշները, որում պարզ երևում է, որ անցյալ հինգ տարիների 
ընթացքում գյուղատնտեսության ոլորտում տեղի է ունեցել նշանակալի դրա-
կան տեղաշարժ։ Սակայն առավել բարձր տեմպերով զարգացում է ունեցել 
անասնաբուծության ենթաճյուղը, որի աճը այդ ժամանակահատվածում կազ-

                                                             
1 ԱՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2018, Ստեփանակերտ, էջ 27-28։  ԱՀ սոցիալ-
տնտեսական ցուցանիշները 2018 հունվար-դեկտեմբերին, Ստեփանակերտ 2019, էջ 4։ 
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մել է շուրջ 185,3 տոկոս, ինչի հետևանքով էլ նրա տեսակարար կշիռը 
գյուղատնտեսության համախառն արտադրանքի մեջ 36,7%-ից բարձրացել է 
50,8 տոկոսի, իսկ բուսաբուծության բաժինը 63,3-ից նվազել է 49,2 տոկոսի։ 
Զգալի փոփոխության է եղել նաև ըստ տնտեսությունների կազմակերպչա-
կան ձևի՝ առևտրային կազմակերպությունների և բնակչության տնտեսու-
թյունների համախառն արտադրանքի թողարկման տեսակարար կշիռներում։ 
Եթե 2013-ին այդ հարաբերակցությունը կազմել է 29,5 և 70,5 տոկոս, ապա 
2017-ին՝ 3,2 և 96,8 տոկոս։ Այս գործընթացում իր բացասական ազդեցու-
թյունն է թողնում հողերի ոչ արդյունավետ օգտագործումը, մասնավորապես 
ոռոգելի հողատարածքների ցածր տեսակարար կշիռը գյուղատնտեսական 
նշանակության հողերի կառուցվածքում։ 

Փոփոխություններ են տեղի ունեցել նաև Արցախի հողային մակերեսի և 
գյուղատնտեսական նշանակության հողատեսքերի կառուցվածքում, որը երե-
վում է ազյուսակ 3-ի տվյալներից: 

Աղյուսակ 3. ԱՀ ընդհանուր հողային մակերեսը և գյուղատնտեսական հողա-
տեսքերի բաշխումն ըստ տեսակների, 2017-2018 թթ․ հուլիսի 1-ի դրությամբ 

Հողատեսքերը 
2017թ․ 

հազ․ հա 
2018թ․ 

հազ․ հա 
Տեսակարար 

կշիռը (%) 
ընդհանուր հողային մակերեսը 1143,27 1143,27  

որից՝ գյուղատնտեսական 
նշանակության հողեր 

592,36 547,53 100,0 

այդ թվում՝ վարելահող 142,45 132,53 23,0 
բազմամյա տնկարկներ 9,49 1,3 1,3 

խոտհարքներ 35,29 35,08 6,1 
արոտավայրեր 373,22 362,83 63,0 

այլ հողեր 31,91 37,76 6,6 
 

Աղյուսակի տվյալները վկայում են, որ միայն մեկ տարվա ընթացքում 
ԱՀ-ում գյուղատնտեսական նշանակության հողատարածքը կրճատվել է 17,17 
հազ․ հա-ով, որից վարելահողերը՝ շուրջ 10 հազարով, բազմամյա տնկարկ-
ները 2 հազարով, արոտավայրերը՝ 10,5 հազարով, որոնց հաշվին այլ հողերի 
կատեգորիան ավելացել է շուրջ 6 հազ․ հա-ով։   
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Սայադ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ, Արթուր ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
Արցախի Հանրապետության բնատնտեսական պայմանները եվ սոցիալ-
տնտեսական ցուցանիշների վերլուծությունը 
Բանալի բառեր. պետություն,  բարեփոխում, տարածք, արդյունք, ցուցանիշ 
 

1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ի հռչակագրով Արցախի տարածքի մի մա-
սում ստեղծվեց հայկական 2-րդ պետությունը՝ Լեռնային Ղարաբաղի Հան-
րապետությունը, մինչ այդ կոչվում էր Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար 
մարզ և զբաղեցնում էր 4.4 հազ. քառ. կմ. տարածք, 1989 թվականին ուներ 
189.1 հազար բնակիչ: Տիպիկ լեռնային երկիր է, ամենաբարձր կետը Արիու-
թյուն լեռը ծովի մակերևույթից բարձր է 3724 մ-ով, հարուստ է օգտակար հա-
նածոներով, կլիման մեծ մասում չափավոր տաք է:  1994-1995 թվականների 
պատերազմից հետո կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ իրականացնելու 
տնտեսական բարեփոխումներ, որոնք շուտով տվեցին շոշափելի արդյունք-
ներ:  
 Sayad Petrosyan, Artur Grigoryan 
The natural economic conditions and analysis of socio-economic indicators of the 
Republic of Artsakh Key words: state, reforms, territory, result, index 
 By the September 2, 1991 Declaration, in a part of territory of Artsakh was created the 
second Armenian State, the Nagorno-Karabakh Republic, formerly called the auto-
nomous region of Nagorno-Karabakh. It occupied an area of 4.4 thousand km, in 1989 it 
had 189.1 thousand inhabitants. It is a typical mountainous country, the highest point is 
Mount Ariutyun at 3724 m above sea level, it is rich in minerals, the climate mostly is 
moderately warm. After the 1994-1995 war, the government embarked on economic 
reforms that soon yielded tangible results. The economic development proceeded in four 
stages, during which the macroeconomic indicators, which are presented in Tables 1 and 
2, were significantly improved in 2013-2018. 
 
Саяд ПЕТРОСЯН, Артур ГРИГОРЯН 
Природно-экономичеккие условия и анализ  социально-экономических 
показателей Республики Арцаха Ключевые слова: государство, преобразование, территория, итог, показатель 
 Второго Сентября 1991 года по деклараци на части территории Арцаха создалось  
второе государство – Республика Нагорный Карабах, которая до этого называлась 
Автономная область Нагорного Карабаха. Она занимала 4.4 тыс. кв. км.  Терито-
рии, где в 1989 году проживало 189.1 тыс. насиления. Это типичная горная стра-
на. Самая высокая точка – гора Ариутюн 3724 м, богата полезными ископаемыми. 
Климат на большинстве территории умеренно теплый. После войны 1994-1995 
годов правительство начало осуществлять экономические преобразования, 
которые вскоре дали ощутимые плоды. 
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ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐԻ ՕՊՏԻՄԱԼ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐԻ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ  ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 

Մարիամ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
ՀՊՏՀ ֆինանսների ամբիոնի ասպիրանտ 

 
Բանալի բառեր. առևտրային բանկ, ներդրումային փաթեթ, արժեթուղթ, 

ներդրումային ռազմավարություն, դիվերսիֆիկացիա 

 
Առևտրային բանկերը, ձևավորելով ներդրումային փաթեթներ (ՆՓ), հե-

տապնդում են որոշակի նպատակներ, որոնցից կարևոր է առանձնացնել հե-
տևյալները՝  

 Առաջինը անվտանգությունն է: Սա ենթադրում է այնպիսի ներդրումնե-
րի իրականացում, որի արդյունքում երաշխավորվում է նաև ներդրված գու-
մարի վերադարձը: 

 Երկրորդը իրացվելիությունն է: Կատարված ներդրումները պետք է ա-
պահովեն իրացվելիության այնպիսի մակարդակ, որը թույլ կտա բանկին ան-
հրաժեշտության դեպքում իրացնել ակտիվը և կարողանալ ճշգրիտ կառավա-
րել անհրաժեշտ դրամական հոսքերը: 

 Երրորդը եկամտաբերությունն է: Բանկը պետք է այնպիսի ներդրում-
ներ իրականացնի, որպեսզի անվտանգության և իրացվելիության նպատակ-
ների իրագործման պայմաններում հնարավոր լինի ապահովել նաև եկա-
մտաբերության առավելագույն մակարդակ: Աշխատանքի նպատակն է բա-
ցահայտել, թե առևտրային բանկերի տարբեր կառուցվածքային ռազմավա-
րություններով ձևավորված ՆՓ-ներից որն է օպտիմալ: Այդ հասնելու համար 
տարբեր մեթոդների և ռազմավա-րությունների կիրառմամբ ձևավորվել են 
ՆՓ-ներ: Ենթադրենք 150 միլիարդ դրամական միջոցներով պետք է ձևա-
վորել ՆՓ-ներ (եկամտաբերության հաշվարկի հիմք է ԿԲ եկամտաբերության 
կորի տվյալները՝ մասնավորապես մինչև մարման եկամտաբերության ցուցա-
նիշը, և ֆոնդային բորսայի հրապարակած միջին կշռված տոկոսադրույք-
ները): Ռիսկը հաշվարկվել է միջին կշռվածի եղանակով, իսկ որպես ռիսկի 
կշիռներ վերցրված է ՀՀ Կենտրոնական բանկի խորհրդի 2007թ. փետրվարի 
9-ի «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության 
հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգով տրվող ռիսկի կը-
շիռները, ընդ որում, պետական պարտատոմսերի վարկային ռիսկը հավա-
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սար է 0, նրանք ունեն իրացվելիության ռիսկը, իսկ կորպորատիվ պարտա-
տոմսերի համար` կախված դրանց թողարկողի վարկանիշից վերցրված է 
համապատասխան ռիսկի կշիռները: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված է «Հավա-
սարակշռված» ռազմավարությամբ ներդյումային փաթեթի պարամետրերը: 

Աղյուսակ 1. «Հավասարակշռված» ռազմավարությամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը 

 
Կազմված հավասարակշռված ՆՓ-ի եկամտաբերությունը կազմում է 7.05%, 
իսկ ռիսկը կամ ստանդարտ շեղումը՝ 14.17: Այս ռազմավարության էությունն 
այն է, որ ընտրվում է առավել ընդունելի ժամանակահատված և հավասա-
րաչափ ներդրումներ են կատարվում այն արժեթղթերում, որոնց օգտագործ-
ման ժամանակահատվածը փոքր է կամ հավասար այդ ընտրված ժամանա-
կահատվածին: Այս ռազմավարության առավելությունը կայանում է նրանում, 
որ ներդրողի միջոցները արագ իրացվելի են, և, բացի այդ, ներդրողը, որը 
նախընտրում է ներդրումներ կատարել պետական պարտատոմսերում խու-
սափում է հնարավոր տոկոսադրույքի փոփոխության կորուստներից: Ճիշտ է, 
հավասարակշռված ռազմավարությունն առավելագույնի չի հասցնում ներդը-
րումներից ստացված եկամուտը, սակայն նրա հիմանական առավելությունը 
կայանում է նրանում, որ կրճատվում են ներդրումային եկամտի տատանում-
ները, քանի որ այդպիսի արժեթղթերը պարբերաբար ետ են գնվում և մար-



  
 
 
 
 ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

428 
 

վում: Ուստի ներդրողը կարող է օգտագործել իր «հետ վերադարձված» մի-
ջոցները նոր ներդրումներ կատարելու համար: Աղյուսակ 2-ում ներկայաց-
ված է «Կարճաժամկետ» ներդյումային փաթեթի պարամետրերը: 

Աղյուսակ 2. «Կարճաժամկետ» ռազմավարությամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը 

 
Կարճաժամկետ արժեթղթերով ձևավորված ՆՓ-ի եկամտաբերությունը 

5.87 է, իսկ ռիսկը՝ 2.00: Այս դեպքում ՆՓ-ի կառավարիչը ձեռք է բերում մին-
չև մեկ տարի ժամկետայնությամբ արժեթղթեր, որի արդյունքում այս ներդը-
րումները համարվում են ոչ թե եկամտաբեր, այլ իրացվելի:  

Աղյուսակ 3. «Միջնաժամկետ» ռազմավարությամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը 

 
Այս ռազմավարության առավելությունն այն է, որ բանկը խուսափում է 

հնարավոր տոկոսադրույքի փոփոխության կորուստներից: Պետք է նկատել , 
որ կարճաժամկետ ՆՓ եկամտաբերությունը և ռիսկի մակարդակը ավելի 
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ցածր է հավասարակշռված ՆՓ եկամտաբերությունից: Ինչպես տեսնում ենք 
միջնաժամկետ արժեթղթերով ձևավորված ՆՓ ունի 7.15 եկամտաբերություն, 
իսկ ռիսկը կազմում է 8.23 (Տես, աղյուսակ 3): Այս ռազմավարության դեպ-
քում ռիսկի նման արդյունքը պայմանավորված է ՆՓ մեջ «ԱՐԱՐԱՏԲԱՆԿ» 
ԲԲԸ և «Կոնվերս բանկ» ՓԲԸ  կորպորատիվ պարտատոմսերի ներառմամբ: 

Աղյուսակ 4. «Երկարաժամկետ» ռազմավարությամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը 

 
Երկարաժամկետ արժեթղթերով ձևավորված ՆՓ-ի դեպքում եկամտաբերու-
թյունը կազմում է 8.31, իսկ ռիսկը՝ 18.44 (Տես, աղյուսակ 4): Նշենք, որ այս 
դեպքում կրկին ՆՓ բաժնետոմսեր ներառելու փաստով պայմանավորված 
ռիսկի կշիռը ավելացել է: Այս դեպքում ձեռք են բերվում հիմնականում երկա-
րաժամկետ արժեթղթեր, որի արդյունքում ներդրողը ստանում է ֆիքսված 
եկամուտ, սակայն նրա մոտ ի հայտ է գալիս իրացվելիության խնդիր: Նշենք, 
որ այս պորտֆելը նախատեսված է առավել ագրեսիվ ներդրողների համար, 
որոնք հակված են դեպի բարձր եկամտաբերությունը, բայց միևնույն ժամա-
նակ բարձր ռիսկայնությունը և շատ դեպքերում կարող են իրականացնել 
սպեկուլյատիվ գործառնություններ գնային մեծ տատանումներից եկամուտ 
ստանալու նպատակով: 

Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարությունների միաձուլման 
արդյունքում ձևավորվում է նոր քաղաքականություն` այսպես կոչված «Բևե-
ռացված» ռազմավարություն, համաձայն որի ներդրողը իր միջոցների մի 
մասը ներդնում է կարճաժամկետ արժեթղթերում, իսկ մյուս մասը երկա-
րաժամկետ արժեթղթերում: Դրա արդյունքում կարճաժամկետ պորտֆելը 
ապահովում է իրացվելիություն, իսկ երկարաժամկետը` եկամտաբերություն: 
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Աղյուսակ 5-ում ներկայացված է «բևեռացված» ռազմավարության սկզբուն-
քով ձևավորված ՆՓ: 

Աղյուսակ 5. «Բևեռացված» ռազմավարությամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը1 

 
Բևեռացված ռազմավարության դեպքում ՆՓ ստացած եկամտաբերու-

թյունը կազմում է 7.49, իսկ ռիսկը՝ 13.77: Բևեռացված ռազմավարությունը, 
լինելով կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ռազմավարությունների համակ-
ցություն՝ միաժամանակ ապահովում է և իրացվելիություն, և եկամտաբերու-
թյուն: Սակայն փաթեթն իր առավելություններով հանդերձ, շատ գրավիչ չէ: 
Աղյուսակ 6-ում ներակայացված է ռեպո համաձայնագրերի կիրառմամբ ՆՓ: 

Սեփական միջոցներով պորտֆելի ձևավորած մասը կունենա 7.05 
տոկոս եկամտաբերություն, իսկ ռեպոյի միջոցով ներգրավված միջոցների 
հաշվին գնված արժեթղթերը կապահովեն 7.60 տոկոս եկամտաբերություն, 
որից էլ եթե հանենք ռեպո տոկոսադրույքը (5.64%), ապա կստանանք, որ 
ռեպոի հաշվին փաթեթի եկամտաբերությունը բարձրանում է շուրջ 1.96 
տոկոսով: 

                                                             
1 Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ ԿԲ և ՀՖԲ հրապարակած տվյալների հիման վրա՝ 30.09.2019թ․  
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Աղյուսակ 6. Ռեպո համաձայնագրերի կիրառմամբ ձևավորված ՆՓ 
պարամետրերը1 

 
Այսպիսով, կազմված ՆՓ-ների եկամտաբերությունը և ռիսկը ներկայացնենք 
համախվբված տեսքով (Տես, աղյուսակ 7): Աղյուսակ 7-ից պարզ է դառնում, 
որ ՆՓ մեջ ամենաբարձր եկամուտն ապահովում է ռեպո համաձայնագրերի 
կիրառմամբ ձևավորված փաթեթը, իսկ ամենացածր ռիսկերն ունի կարճա-
ժամկետ ռազմավարությամբ փաթեթը: Այսպիով, ռեպո համաձայնագրերի 
կիրառմամբ փաթեթը հնարավորություն է տալիս, որ էժան փոխառու միջոց-
ներով էապես աճի սեփական միջոցների օգտագործման արդյունավետու-
թյունը՝ շնորհիվ ֆինանսական լծակի արդյունավետության էֆեկտի: Այսինքն` 
ձևավորելով փաթեթ հավասարակշռված ռազմավարությամբ, ներառելով  ռե-

                                                             
1 Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ ԿԲ և ՀՖԲ հրապարակած տվյալների հիման վրա՝ 30.09.2019թ․  
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պո պայմանագրեր կարելի է բարձրացնել փաթեթի եկամտաբերությունը, 
միաժամանակ զսպելով ռիսկերը: 

 

Աղյուսակ 7. Տարբեր ռազմավարությունների կիրառմամբ ձևավորված ՆՓ 
եկամտաբերությունները և ռիսկը1 

 
Այսպիսով, ելնելով աշխատանքում կատարված վերլուծություններից 

հանգում ենք հետևյալ եզրահանգումներին և առաջարկություններին ՝ 
 Ձևավորված ՆՓ-երից առավելագույն եկամուտ ապահովում է երկա-

րաժամկետ ռազմավարության սկզբունքով ՆՓ-ը՝ 8.31%, բայց այս ՆՓ  դեպ-
քում ՆՓ ռիսկն ամենամեծն է (18,44): Իսկ կարճաժամկետ ՆՓ-ը ունի նվազ 
ռիսկայնություն (2), իսկ եկամտաբերությունն ամենափոքրն է՝ 5.87%: Այնու-
ամենայնիվ, բոլոր ՆՓ ընդունելի են և կախված առևտրային բանկի ներդրու-
մային նպատակներից օպտիմալ կլինի այս կամ այն փաթեթը: 

 Որպեսզի փաթեթն ապահովի և իրացվելիություն, և եկամտաբերու-
թյուն պետք է ՆՓ-ն դիվերսիֆիկացնել, ներառել տարբեր ժամկետայնության 
արժեթղթեր, ձևավորել հավասարակշռված ռազմավարությամբ ՆՓ: 

 Ներդրումային փաթեթի եկամտաբերությունն առավելագույնի հասցնե-
լու համար կիրառել ռեպո համաձայնագրեր: Ռեպո համաձայնագրերի կի-
րառմամբ ՆՓ-ի առավելությունն այն է, որ էժան միջոցներ են ներգրավվում և 
գրավադրված արժեթղթերը դուրս չեն գալիս բանկի հաշվեկշռից, այսինքն 
տվյալ արժեթղթերը շարունակում են աշխատել բանկի օգտին: Տվյալ դեպ-
քում առևտրային բանկը օգտվում է ֆինանսական լծակի էֆեկտից: Հավասա-
րակշռված ռազմավարության սկզբունքով ձևավորված ՆՓ եկամտաբերու-
թյունը էականորեն բարձրացել է ռեպո պայմանագրեր ներգրավելու պարա-
գայում (եկամտաբերությունը 7.05-ից դարձել է 9.00): 

 

 

                                                             1 Աղյուսակը կազմվել է ՀՀ ԿԲ և ՀՖԲ հրապարակած տվյալների հիման վրա՝ 30.09.2019թ. 
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Մարիամ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Առևտրային բանկերի օպտիմալ ներդրումային փաթեթների 
բացահայտման  ուղիները ՀՀ-ում 
Բանալի բառեր. առևտրային բանկ, ներդրումային փաթեթ, արժեթուղթ, 
ներդրումային ռազմավարություն, դիվերսիֆիկացիա 
 

Առևտրային բանկերը, ձևավորելով ներդրումային փաթեթներ, հետապնդում 
են որոշակի նպատակներ, որոնցից կարևոր է առանձնացնել անվտանգու-
թյունը, իրացվելիությունը և եկամտաբերությունը: Սույն հոդվածը նվիրված է 
ՀՀ առևտրային բանկերի օպտիմալ ներդրումային փաթեթների բացահայտ-
մանը: Հոդվածում ուսումնասիրվել են ներդրումային փաթեթների ձևավոր-
ման կառուցվածքային ռազմավարությունները: Ինչպես նաև կառուցվածքա-
յին ռազմավարությունների կիրառմամբ ձևավորվել են ներդրումային փա-
թեթներ: Կատարվել է տարբեր տեսակի արժեթղթերով ձևավորված ներդրու-
մային փաթեթների համեմատական վելուծություն: 
 Mariam Hovhannisyan 
Ways of identifying optimal investment portfolios of RA commercial banks 
Key words: commercial bank, investment portfolio, securities, strategy, diversification 
 Commercial banks, when designing investment portfolios, pursue certain goals, from 
which is important to distinguish between security, liquidity and profitability. This ar-
ticle is dedicated to identifying optimal investment portfolios for RA commercial banks. 
The article explored the structural strategies of the formation of investment portfolios. 
Investment portfolios have also been developed using structural strategies. A com-
parative analysis of investment portfolios formed from different types of securities has 
been made and the preferred investment portfolio combining risk and profitability was 
identified.  
 Мариам Оганесян 
Способы определения оптимальных инвестиционных портфелей 
коммерческих банков в Армении 
Ключевые слова: коммерческий банк, инвестиционный портфель, ценные бумаги, 
инвестиционная стратегия, диверсификация  
 Коммерческие банки при разработке инвестиционных портфелей преследуют 
определенные цели, из которых важны различить безопасность, ликвидность и 
прибыльность. Данная статья посвящена определению оптимальных 
инвестиционных портфелей для армянских коммерческих банков. В статье 
рассматриваются структурные стратегии формирования инвестиционных 
портфелей. Инвестиционные портфели также были разработаны с использованием 
структурных стратегий. Был проведен сравнительный анализ инвестиционных 
портфелей, состоящих из различных типов ценных бумаг, и был определен 
предпочтительный инвестиционный портфель с сочетанием риска и доходности. 
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ԿՈՆՖԼԻԿՏՆԵՐԸ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔՈՒՄ՝ ՈՐՊԵՍ ՍՈՑԻԱԼ-
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԵՐևՈՒՅԹ 

 

Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ 

Մարգարիտա Եղիազարյան 
ԵՊՀ ՏԿ ֆակուլտետի դոցենտ, տնտ.գիտ.թեկնածու 

 
Բանալի բառեր. կոնֆլիկտ, կոնֆլիկների տեսություն, հոգեբանություն, կոնֆլիկտի 

դիտարկում, կոնֆլիկտի կանխում 

 
Ինչպես տնտեսության տարբեր ճյուղերում, այնպես էլ կառավարման 

համակարգում և հանրային կյանքում կոնֆլիկտները որոշակի սոցիալական 
և հոգեբանական նշանակություն են ձեռք բերում: Դրանք ազդում են մարդ-
կանց կենսագործունեության, ձեռնարկատիրության, սպառողի վարքագծի և 
այլ երևույթների վրա: Կոնֆլիկտ հասկացությունը առաջացել է լատիներեն 
«կոնֆլիկտուս» (conflictus) բառից, որը հայերեն նշանակում է բախում, սա-
կայն միջազգային այն տերմիններից է, որը թարգմանության կարիք չունի, 
բայց իմաստն այն է, այն հակադարձ նպատակների, հայացքների, ձգտում-
ների, միտումների, դրդապատճառների բախում է, որի հետևանքով անձն 
ապրում է հոգեկան աններդաշնակություն, պրոբլեմային վիճակ [6, 591]: 

Յուրաքանչյուր կոնֆլիկտ ունի իր թե՛ դրական, թե՛ բացասական կող-
մերը` կախված տարբեր հանգամանքներից: Այնինչ, այն կարծիքն է առկա, 
թե կոնֆլիկտը վատ, անախորժություններով լի, տհաճ երևույթ է: Եթե հաշվի 
առնենք այն, որ (թե՛ միջանձնային, թե՛ ներանձնային) կոնֆլիկտը  նպաս-
տում է ներքին պոռթկումների, լարվածության, ֆրուստրացիոն վիճակների 
արտամղմանը, բացասական ապրումների դուրս թափմանը, ապա ակնհայտ 
են դառնում տվյալ երևույթի դրական կողմերը, որոնք կարող են նպաստել 
անձի հոգեկան հարմարավետությանը և ներքին հանգստության առաջաց-
մանը: Կոնֆլիկտների հարթումը կարող է նպաստել դրական հարաբերու-
թյունների ստեղծմանը, վատ հարաբերությունների լավացմանը, քանի որ 
շատ հաճախ հենց գործարար բանակցությունների, տարբեր քննարկումների 
ու մտքերի քաղաքակիրթ փոխանակության դեպքում են բարիդրացիական 
հարաբերությունները առաջանում: Ուստի և անհրաժեշտ է կոնֆլիկտը առողջ 
հանգուցալուծել՝ հաշվի առնելով սեռատարիքային, կրթական, հաստատու-
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թենական և մի շարք այլ հանգամանքները: Այս մոտեցումը հիմք ընդունելիս՝ 
հակամարտող կողմերը պետք է կարողանան ճիշտ հասկանալ միմյանց, ա-
ռողջ փոխզիջման գնան, ինչը հաճախ մեծ ջանքեր, վարպետություն, խելա-
մտություն ու ճկունություն է պահանջում, որոնց բացակայության դեպքում 
հաճախ բախումն ավելի սուր ընթացք է ստանում: 

Բախումներն անկասկած, կարող են խանգարել աշխատանքային նոր-
մալ միջավայրի ձևավորմանը, ընդհանուր գործին, խոչընդոտել փոխհամա-
ձայնեցման ջանքերի ներդրմանը, խաթարել մարդկային փոխհարաբերու-
թյունների ձևավորմանն ու ամրապնդմանը, առաջացնել լարվածություններ ու 
ցնցումներ, որոնք բացասաբար են անդրադառնում ինչպես մարդու առողջու-
թյան, հոգեկան աշխարհի, այնպես էլ մարդու կողմից ստեղծվող նյութական 
և հոգևոր բարիքների որակի վրա: Ուստի շատ մարդիկ հիմնականում խու-
սափում ու վախենում են բախումներից: Ուսումնասիրությունները ցույց են 
տվել, որ հակամարտող կողմերը չեն սիրում «կոնֆլիկտ» անվանել այն, ինչ 
իրականում տեղի է ունենում իրենց միջև:  

Կոնֆլիկտի դիտարկումը, որպես սոցիալ-հոգեբանական գործընթացնե-
րի ամբողջություն, թույլ է տալիս հասկանալ այդ երևույթի բովանդակային 
կողմերը: Այդտեղ կարևոր է ընդունել այն հանգամանքը, որ մարդը գտնվում 
է տեղեկատվական դաշտում, որտեղից նա կարող է ստանալ բազմապիսի ու 
բազմաբնույթ ազդակներ: Անձին հատկապես դժվար է լինում կողմնորոշվել 
սոցիալական իրականության մեջ այն ժամանակ, երբ միևնույն երևույթի մա-
սին ստացված տեղեկատվությունը հակասական է լինում [6, 49]: 

Այս իրավիճակը մարդու մոտ ֆրուստրացիա է առաջացնում և կարող է 
հասցնել ընկճախտի: Ֆրուստրացիայի հետևանքները իրենց հերթին կարող 
են ծնել ագրեսիա, իսկ այդպիսի իրավիճակներում մարդը երկար չի կարող 
գոյատևել: Այդ նպատակով մարդը մշակում է կենսագործունեության քայլեր, 
որոնք կանխարգելում են հոգեբանական բացասական հետևանքները: 

Կոնֆլիկտի ժամանակ ակտիվանում են հակառակորդի վերաբերյալ բա-
ցասական կարծրատիպերը: Կոնֆլիկտի կառավարումը անհրաժեշտ է սկսել 
մասնակիցների միջև այդ երևույթի գիտակցման և ընկալման փոփոխությու-
նից, կարգավորման հնարավոր ուղիների նկատմամբ նրանց փոխադարձ 
պատկերացումներից: Որքան էլ կոնֆլիկտի կողմերի միջև տեսակետները մե-
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կը մյուսից հեռու լինել, չհամապատասխանեն իրականությանը, պատճառա-
հետևանքային ընկալումները տարբեր լինեն, այնուամենայնիվ դրանք պետք 
է հաշվի առնել ու մանրամասը վերլուծել: Այս տեսանկյունից ուսումնասիրում 
է սոցիալական կոնֆլիկտները հասարակական հարաբերությունների տեսա-
կան վերլուծության համատեքստում, իսկ կոնֆլիկտի հոգեբանության ուշա-
դրության կենտրոնում միջանձնային և ներանձնային հակասություններն են և 
գործնական, կիրառական բնույթի այն հարցերը, որոնք կապված են կոնֆլիկ-
տի հանգուցալուծման հոգեբանական միջոցների որոնումների հետ: Այսպի-
սով, կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ են ոչ թե միայն կենսաբանական, 
սոցիալական կամ դաստիրակչական գործոնները մեկուսի դիտարկմամբ, 
այլ՝ դրանց համատեղ ազդեցությունը:  

Կոնֆլիկտային իրավիճակում կողմերը ձեռնարկում են այս կամ այն 
գործողությունները, ընտրում են խնդրի լուծման ուժային կամ խաղաղ ուղի-
ներ, ոչ թե ելնելով իրենց միջև «օբյեկտիվ» հակասությունների առկայու-
թյունից, այլ իրավիճակի իրենց ընկալումից ու գնահատականից: Սակայն ի-
րենք` կողմերը, քիչ ուշադրություն են դարձնում ընկալումների տարբերու-
թյան փաստին` փորձելով ապացուցել իրենց սեփական տեսակետի ճշտու-
թյունը, դրա համապատասխանությունը իրավիճակի օբյեկտիվ բնութագրիչ-
ներին: Ինքնին հակասությունների առկայությունը ոչ միշտ է տանում կոնֆ-
լիկտի, այլև դրա զարգացման համար կողմերը պետք է գիտակցեն, որ իրենց 
շահերը և նպատակները անհամատեղելի են, ինչպես նաև ունենան հակա-
սությունների լուծման կողմնորոշվածություն: Ավելին, օբյեկտիվորեն կողմերի 
նպատակները և շահերը կարող են չհակասել, բայց եթե ընկալվում են որպես 
փոխբացառող, դա կարող է մեծացնել կոնֆլիկտի հավանակությունը: 

Այսպիսով, կոնֆլիկտը կարելի է սահմանել նաև որպես ընկալվող 
շահերի բախում` հաշվի առնելով այն, որ ցանկացած դեպքում մասնակից 
կողմերը միմյանց շահերը ընդունոմ են որպես փոխհակասող` անկախ այն 
բանից, թե ինչպիսին են դրանք իրականում: Նույն կերպ կոնֆլիկտի մաս-
նակիցները կարող են ունենալ տնտեսական և այլ շահերի խորը օբյեկտիվ 
տարբերություններ, բայց, այնուամենայինիվ, չընդունեն, որ այդպիսիք գոյու-
թյուն ունեն և գործեն` առաջնորդվելով իրականության նկատմամբ սեփա-
կան հայացքներով` խուսափելով ակնհայտ առճակատումից: Գործնականում 
կարող է պատահել նաև այնպես, որ շահերի իրական կոնֆլիկտը նաև մերժ-
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վի, իսկ իրականում գոյություն չունեցող կոնֆլիկտը ընկալվի որպես իրական 
սպառնալիք: 

Իր ծայրահեղ արտահայտության մեջ իրականության և դրա ընկալման 
անհամապատասխանությունը կարող է ոչ միայն ծնել կոնֆլիկտներ, այլև 
ստեղծել բազմաթիվ դժվարություններ դրանց կառավարման հարցում:  

Կոնֆլիկտը հոգեկան և սոցիալական ուժերի հակասությունների սրման 
բարձր աստիճան է: Կոնֆլիկտերը լինում են ներքին և արտաքին: Ներքին 
կոնֆլիկտի դեպքում բախվում են նույն անձի հոգեկանում առկա երկու կամ 
ավելի ուժեր, հակումներ, դրդապատճառներ կամ դիրքորոշումներ: Օրինակ` 
մարդը միաժամանակ կարող է ունենալ երկու անհամատեղելի ցանկությունը, 
որոնցից մեկը կատարելու դեպքում, մյուսից պետք է հրաժարվի: Դերային 
կոնֆլիկտները էական նշանակություն ունեն միջանձնային փոխհարաբերու-
թյուններում: Դրանց լուծումն իրագործվում է հարմարվողական մեխանիզմ-
ների և գործընթացների օգնությամբ, որոնց հետևանքով փոփոխություններ 
են առաջանում ինչպես անձի, այնպես էլ տնտեսության և հասարակության 
մեջ: Կոնֆլիկտները կարող են առաջանալ այն դեպքում, երբ նույն անձից 
պահանջում են միաժամանակ կատարել երկու դեր, որոնց ներկայացրած 
սպասումները անհամատեղելի են կամ բավարար չափով փոխհամաձայնեց-
ված են: Օրնակ` նույն անձը միաժամանակ ընտանիքի և ընկերախմբի ան-
դամ  է, և երկուսն էլ նրա համար էտալոնային խմբեր են: Միջդերային կոնֆ-
լիկտի վիճակները հասարակության մեջ քիչ  չեն: Այդպիսի վիճակ  է ապրում, 
օրինակ, այն ուսուցիչը, որի դասարանում նստած է նաև իր հարազատ զավ-
ակը: Երեխան այս դեպքում ուսուցչի համար հանդես  է գալիս որպես զավակ 
և աշակերտ: Որոշ միջդերային կոնֆլիկտներ կարող են կանխատեսվել ու 
կանխվել: Օրինակ` նույն Ա անձը, լինելով Բ անձնավորության որդին և են-
թական միաժամանակ, և ինքն է հայտնվում միջդերային կոնֆլիկտի վի-
ճակում, և հորն է նույնանման վիճակի մեջ ներքաշում: Եթե կոնֆլիկտային 
հարաբերությունների մեջ գտնվող դերերից մեկը պաշտոնական է ու ձեռք 
բերված, իսկ մյուսը`վերագրվող է կամ կենսաբանորեն կանխորոշված, ապա 
պաշտոնական խմբերում պահանջվում է, որպեսզի անձն իրագործի առաջի-
նը և հրաժարվի երկրորդից:  
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Կան միջդերային կոնֆլիկտների առաջացման մի շարք այլ պայնաններ 
ևս: Օրինակ, երբ մարդուց պահանջվում է զուգահեռաբար երկու դեր կա-
տարել, բայց նրա ժամանակն ու եռանդը չեն հերիքում, ապա նա այդպիսի 
կոնֆլիկտ է ապրում: Կոնֆլիկտներ ծագում են այն դեպքում, երբ անձը կա-
տարում է մեկ (Ա) դեր, բայց անհամաձայնություն  գոյություն ունի այն հարցի 
վերաբերյալ, թե ինչ պահանջների պետք է բավարարի և ինչպես պետք է 
գործի դերակատարը: Տարբերում ենք ներդերային կոնֆլիկտների երկու 
տեսակ. 

1. այնպիսի ներդերային կոնֆլիկտներ, երբ անձը կատարում է մեկ` Ա 
դեր, բայց նրա երկու տարբեր  էտալոնային խմբերի ներկայացուցիչների 
պահանջները նույնը չեն: Այլ կերպ այդ խմբերի ներկայացուցիչներին կարելի 
է անվանել լրացուցիչ Բ և Գ դերերի կատարողներ, որոնք` Ա դերը կատա-
րողին անհամատեղելի պահանջներ են ներկայացնում, 

2. ներդերային կոնֆլիկտ, որն ապրող մարդը դարձյալ մեկ` Ա դեր է 
կատարում, բայց նրա միակ էտալոնային խմբի անդամների միջև համաձայ-
նություն չկա այն հարցի վերաբերյալ, թե նա ինչպես պետք է կատարի իր 
դերը և ինչ հիմնական սպասումներ պետք է ունենալ նրանից: Այս դեպքում 
կարելի է խոսել միևնույն լրացուցիչ Բ դերի կատարողների մրջև անհամա-
ձայնության առկայության մասին: Այսպիսով կոնֆլիկտներ առաջանում են 
այն դեպքում, երբ հանձնարարվող կամ ստանձնվող դերը չի համապատաս-
խանում անձի առանձնահատկություններին և ընդունակություններին: Օրի-
նակ, երբ ավտորիտար բնավորություն ունեցող անձը ղեկավարում է այն-
պիսի մի ընկերություն կամ կազմակերպություն, որի  գործունեությունն առա-
վել արդյունավետ կլիներ ժողովրդավարական ղեկավարման կամ կառավար-
ման դեպքում:  

Երբ դերային կոնֆլիկներն արագ լուծում չեն ստանում, ապա հանգեց-
նում են մարդկանց դժգոհության, ինքնամեկուսացման, հոգեմարմնային 
(փսիխոսոմատիկ) հիվանդությունների, գործունեության արդյունավետության 
իջեցման և այլ անհարմարվողական գործողությունների և հետևանքների:  
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Մարիամ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 
Առևտրային բանկերի օպտիմալ ներդրումային փաթեթների 
բացահայտման  ուղիները ՀՀ-ում Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
Կոնֆլիկտները որպես հոգեբանական երևույթ 
Բանալի բառեր. Կոնֆլիկտ, կոնֆլիկների տեսություն, հոգեբանություն, կոնֆլիկտի 
դիտարկում, կոնֆլիկտի կանխում 
 

Կոնֆլիկտի առաջացման պատճառ հանդիսանում են ոչ թե միայն կենսաբա-
նական, սոցիալական կամ դաստիրակչական գործոններն առանձին-առան-
ձին, այլ դրանց համատեղ ազդեցությունը: Կոնֆլիկտային իրավիճակում 
կողմերը ձեռնարկում են այս կամ այն գործողությունները, ընտրում են խըն-
դըրի լուծման ուժային կամ խաղաղ ուղիներ, ոչ թե ելնելով իրենց միջև «օբ-
յեկտիվ» հակասությունների առկայությունից, այլ իրավիճակի իրենց ընկալու-
մից ու գնահատականից: Սակայն իրենք` կողմերը, քիչ ուշադրություն են 
դարձնում ընկալումների տարբերության փաստին` փորձելով ապացուցել 
իրենց սեփական տեսակետի ճշտությունը, դրա համապատասխանությունը 
իրավիճակի օբյեկտիվ բնութագրիչներին: 
 
Нелли ХАЧАТРЯН 
Конфликты как психологический феномен Ключевые слова. Конфликт, теория конфликтов, психология, наблюдение за 
конфликтами, предотвращение конфликтов. 
 
Причиной конфликта являются не только биологические, социальные или образо-
вательные факторы личности, но и их совместное воздействие. В конфликтной 
ситуации стороны предпринимают одно или несколько действий, выбирая сило-
вые или мирные способы решения проблемы, не исходя из «объективных» про-
тиворечий между ними, а исходя из своего восприятия и оценки ситуации. Однако 
сами стороны уделяют мало внимания разнице в восприятии, пытаясь доказать 
правильность собственной точки зрения, ее соответствие объективным характе-
ристикам ситуации. 
 
Nelly KHACHATRYAN 
Conflicts as a psychological phenomenon 
Key words. Conflict, conflict theory, psychology, conflict observation, conflict prevention 
 
The cause of the conflict is not only the biological, social or educational factors of the 
individual, but their joint impact. In a conflict situation, the parties take one or another 
of the actions, choosing force or peaceful ways of resolving the problem, not on the 
basis of their "objective" contradictions, but on their understanding and assessment of 
the situation. However, the parties themselves pay little attention to the difference in 
perceptions, trying to prove the accuracy of their own point of view, its conformity with 
the objective characteristics of the situation. 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

440 
 

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

 

                                                              Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  
ԵՊՄՀ հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ  

 
Բանալի բառեր. զինծառայություն, զինվորական ստորաբաժանում, հոգեբանություն, 

զինվորական ստորաբաժանման ընդհանուր բնութագիր 

 
Զինվորական կյանքը խիստ դինամիկ, արագ զարգացումների ու փոփո-

խությունների բարդ ապրելակերպ է: Այն չի կարող հապաղել, սպասել մինչև 
զինվորներն իրենց ցանկությամբ հարմարվեն, առավել ևս այդ ցանկությունը 
նրանց մոտ կարող է բացակայել: Այդ իսկ պատճառով, խիստ կարևոր են 
զինվորական ստորաբաժանման անդամների միջև առողջ փոխհարաբերու-
թյուններ կառուցումը, ռազմական հոգեբանի ինստիտուտի համապարփակ 
ներդրումն ու գործունեության սահմանների ընդլայնումը, սպայական անձնա-
կազմի հարմարողական գործուն աշխատանքների ռազմավարության ընտ-
րությունը:  

Մարդկային կոլեկտիվի կառավարման տեսանկյունից առաջնորդության 
մեխանիզմները և կառուցվածքային առանձնահատկությունները հատուկ 
դրսևորումներ են ստանում զինված ուժերում: Իմաստաբանական տեսան-
կյունից սպայական անձնակազմի՝ ռազմական հոգեբանների, առաջնորդման 
(վարքաբանական, մասնակցային, դիպվածային, փոխակերպումային,  իրա-
վիճակային և մի շարք այլ) տեսությունների իմացությունը ու հստակ գործար-
կումը մեծապես նպաստում է այդ հաստատության գործունեության արդյու-
նավետության բարձրացմանը: Բանակը, լինելով հարաբերականորեն փակ 
համակարգ, այնուամենայնիվ հասարակության մասնիկն է և իրենում պարու-
նակում է հասարակական օրգանիզմի հատկանիշները: Միևնույն ժամանակ 
այն ունի իր ներքին մշակույթը, կանոնակարգը, վարքը կարգավորող իրա-
կան ու ձևական սկզբունքները, որոնք տարբեր պետությունների զինված 
ուժերում ստացել են բացարձականցման, հարաբերակցման և բաշխման 
տարբեր չափեր և դրսևորումներ` կապված զինված ուժերի համալրման մե-
խանիզմների, զինծառայողների սոցիալական ծագման, զինծառայության սո-
ցիալ-տնտեսական պայմանների, ինչպես նաև ամբողջ հասարակության բա-
րոյահոգեբանական նկարագրի հետ:  
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Այսպես, հասարակության մեջ սոցիալական վարքի կառավարման և 
կարգավորման գործում օրենքի և օրինականության գերակայությունն ուղղա-
կի արտահայտություն է ստանում այդ հասարակության անդամներով համա-
լըրվող զինված ուժերի համակարգում, զինվորական կոլեկտիվի անդամների 
փոխհարաբերություններում, որոնց հենքը անձերի փոխադարձ հարգանքն է, 
իրավունքների և արժանապատվության պաշտպանությունն է: Հակառակ 
դեպքում, հասարակության մեջ օրենքի գերակայության բացակայությունը 
կամ թերի լինելը, սոցիալական հարաբերությունների կարգավորման անօրի-
նական մեխանիզմների արդարացումը և քրեական վարքի ծավալումը,  նմա-
նատիպ պատկեր են ստեղծում այդ պետության զինված ուժերում (միջանձ-
նային հարաբերություններում), որոնց հետևանքով բանակը կորցնում է մար-
տունակության իր հնարավորությունները: Այս բոլոր հիմնախնդիրների պայ-
մաններում առաջնորդության հիմնահարցը1 տեսագործնական մեծ կարևո-
րություն է ստանում՝ իրենում խտացնելով վարքաբանական մի շարք հմտու-
թյուններ: Դիցուք, ամերիկացի կառավարաբան Պիտեր Դրուքերի տեսությու-
նից առանձնացնենք հատկապես այս սկզբունքները2՝ սեփական որոշում-
ների, կայացրած վճիռների, ներկազմակերպական փոխհարաբերությունների 
համար պատասխանատու լինելը, տեղեկատվության հավաքագրումը, ար-
դյունավետ մշակումը, զարգացման ուղղությունների ու գործողությունների 
հստակ պլանների մշակումը և մի շարք այլ «հանգամանքներ», որոնք կարող 
են նպաստել զինվորական ստորաբաժանման հոգեբանական կառավարման 

                                                             
1 Այս տեսանկյունից Վ. Միրզոյանի «Առաջնորդման փիլիսոփայություն» աշխատությունը 
հստակ անդրադարձ ու մեկնաբանություններ է պարունակում առաջնորդ, առաջնորդում, 
կառավարիչ, կառավարում հասկացությունների տարբերակման վերաբերյալ: Կատարենք 
մի մեջբերում, «Իհարկե, ամեն իշխանություն ունեցող և գործադրող ինքնին դեռ չի կարող 
կոչվել «առաջնորդ», իշխանություն է գործադրում նաև զուտ «կառավարիչը»՝ «մենեջերը» 
(գրականության մեջ տիրապետող տեսակետը տարբերակում է «շիտակ առաջնորդին» 
«պետից», «պաշտոնավարողից», «բյուրոկրատից», «շեֆից», «զուտ կառավարչից», թեփետ 
նկատենք, որ աստիճանաբար տարածվում է նաև այն տեսակետը, որ լավ կառավարիչը 
պետք է ունենա առաջնորդման որոշակի կարողություն, անգամ հանդես գա որպես 
«առաջնորդ կառավարիչ» կամ «առաջնորդող կառավարիչ»): Բայց հակառակը պնդել 
հնարավոր չէ, այսինքն՝ չկա «առաջնորդում» երևույթը, եթե տվյալ տվյալ սուբյեկտը զուրկ է 
հնարավոր հետևորդների վրա իշխանական ազդեցության որևէ լծակից: Եթե անհատը սոսկ 
իշխանավորի կամ առաջնորդի դիրք կամ տիտղոս ունի, ապա նա սոսկ առերևույթ է 
համապատասխանում իր գրաված դիրքին, քանի որ և քանի դեռ իշխանազուրկ է» (Վ. 
Միրզոյան «Առաջնորդման փիլիսոփայություն», Եր.: Մեկնարկ, 2018, էջ 6 – 7):   2 П. Друкер, Менеджмент. Вызовы XXI века. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2012, П. Друкер, 
Дж. Макьярелло, Друкер каждый день. 366 советов успешному менеджеру. М.: Эксмо, 2013.  
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արդյունավետության բարձրացմանը: Այս սկզբունքները բացարձակ ճշմար-
տություններ չեն և միանշանակ կիրառություններ չունեն, այլ՝ դրանք պետք է 
համատեղել մյուս տեսաբանների մոտեցումների հետ ու ճկունությամբ օգտա-
գործել1 ռազմարվեստում: Մեկ այլ կառավարաբան Սթիվեն Քովին «սկըզ-
բունքակենտրոն» առաջնորդի գործունեությանը հատուկ ուշադրություն է 
դարձնում, կարևորելով հիմնահարցի հետևյալ վարքաբանական կողմերը՝ 
մշտապես սովորելու (աշխատանքն ավելի լավ կատարելու) ցանկությունը, 
կողմնորոշումը դեպի ծառայությունը, լավատեսությունն ու խանդավառությու-
նը, գործը վստահությամբ ու հավատով կատարելու պատրաստակամությու-
նը, զուսպ ու հավասարակշռված լինելը և այլն2: Մեկ այլ դիտարկմամբ ի-
րավիճակային, դիպվածային ու փոխակերպումային տեսությունները քննար-
կելիս ու հնարավոր փոխառնչությունները մանրամասնելիս ուշադրության է 
արժանի հարմարման գործընթացում անձնային գծերի, օբյեկտիվ ու սուբ-
յեկտիվ յուրահատկությունների վերլուծությունը: Դիցուք, տարիքային գործո-
նը էական է այն դեպքում, զինվորների մի մասը համեմատաբար ուշ հասա-
կում են բանակ զորակոչվում: Այստե, հաճախ նկատելի են շտապողականու-
թյունը, կոպիտ սխալների դրսևորումները, որոնք ուղղակիորեն անդրադառ-
նում են զինվորի անձի կայացման, ինքնության, նրա արժանապատվության, 
հայրենասիրական դրդապատճառների ու արժեքային համակարգի ձևավոր-
ման գործընթացի վրա: Զինվորների հնարավոր չափով սահուն, առանց 
ցավի ներգրավումը կոլեկտիվում և հարմարման գործընթացի արդյունավետ 
կազմակերպումը մասնագետներից պահանջում է մի շարք գործոնների հաշ-
վառում, որոնք կապահովեն նաև զինվորների հետագա ծառայության դժվա-
րությունների հաղթահարումը: Պետք է հաշվի առնել այն, որ զինվորներից 
յուրաքանչյուրն ունի իր բնավորության և հոգեբանության  առանձնահատկու-
թյունները, որոնց հիման վրա զինվորներին կարելի է ներգրավել տարբեր 
ստորաբաժանումներում: Հանրության մեջ զինծառայողի իրավական կարգա-
վիճակի առանձնահատկությունները սահմանում են պետությունը զինված 

                                                             
1 Նպակադրման մեջ կարևոր է ճկուն մոտեցումը. ամեն ինչ փոխվում է, բացարձակապես 
միանման իրավիճակներ գոյություն չունեն: Միևնույն լուծումը չի կարող մշտապես 
ապահովել հաջողություն: Այս դրույթը կարող են համարել արդյունավետ կառավարման 
վճռորոշ նախապայմաններից մեկը: Վ. Միզոյան, Կառավարման փիլիսոփայության. – 
Չորրորդ, լրացված հրատարակություն. Եր.: ՎՄՎ-ՊՐԻՆՏ, 2013, էջ 52 – 53: 2 С. Кови, Семь навыков высоко эффективных людей: Мощные инструменты развития 
личности / Пер. с англ. О. Кириченко; — 12-е изд., доп. — М. : Альпина Паблишер, 2017.   
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պաշտպանելու պարտականությամբ, որը կապված է ցանկացած, այդ թվում՝ 
կյանքի համար վտանգավոր պայմաններում (ՀՀ զինված ուժերում, ներքին 
գործերի, ազգային անվտանգության, արտակարգ իրավիճակների մարմիննե-
րում) խնդիր լուծելու, առաջադրանք կատարելու անհրաժեշտությամբ:  

Զինվորների հնարավորինս սահուն ներգրավումը կոլեկտիվ և նրանում 
հնարավորինս շուտ հարմարումը ոչ միայն նրա բանակային կյանքի բարե-
նպաստ իրողություն է, այլև կոլեկտիվում ոչ կանոնոկարգային փոխհարաբե-
րությունների բացառման պայման, նրա մարտական պատրաստության ու 
ռազմավարական խնդիրների լուծման կարևոր նախադրյալ [1, 64]: Զինվո-
րական ծառայությունը կապված է ծայրահեղ պայմանների և կյանքի 
ռիսկային տարրերի հետ, սակայն զինծառայության մեջ կան որոշակի 
շրջաններ, երբ կյանքի համար վտանգն առավել սուր է և մասնագի-
տական գործունեության մշտական պայման է դառնում: Այդ փուլերում 
հուզական ծանրաբեռնվածությունները իրենց լարմամբ ու հաճախա-
կանությամբ տարբեր են: Օրինակ` մարտական գործողություններում1 
կյանքի սպառնալիքն առավել մեծ է և զինծառայողի հոգեվիճակի վրա 
էական ազդեցություն է գործում, մինչդեռ մարտական գործողություն-
ների ապահովման գործունեության դեպքում հոգեհուզական ներգոր-
ծությունը թույլ է: Մարտական խնդիրներ կատարելիս կարևոր է հաշվի 
առնել զինծառայողների հոգեվիճակների առանձնահատկությունները 
և արտակարգ պայմանների հոգեծին գործոնների ազդեցության բը-
նույթն ու առանձնահատկությունները, ինչպես նաև գործունեությանը 
հարմարման ժամանակ հոգեվիճակի այն փոփոխությունների օրինա-
չափությունները, որոնք առաջ են գալիս կյանքի համար սպառնալիքի 
առկայությամբ: 

                                                             
1 Հատկանշական է, որ զինված ընդհարումներին զուգահեռ կիրառվում են պայքարի 
այնպիսի ձևեր, ինչպիսիք են կազմակերպական, դիվանագիտական, տեղեկատվական և այլ 
հակամարտությունների բազմաբնույթ մեթոդները: Առանձին վերլուծության առարկա են 
հենց պետության կողմից իրականացվող տեղեկատվական պատերազմները, որոնք կարող 
են լինել նաև առևտրային, գաղափարախոսական, «սովորական» պատերազմներին զու-
գահեռ: Տեղեկատվական պատերազմներից սերվելով, ինքնուրույն «կյանքի իրավունք» են 
ստացել ցանցային կամ ցանցակենտրոն պատերազմները, կիբեր պատերազմները և այլն: 
Թ. Մանասերյան, Պատերազմի տնտեսագիտություն. Պետության առաջնահերթություն-
ները, ՀՀ ՊՆ ՊԱՀՀ «Հայկական բանակ»-ի հավելված, աշխ. տետրեր, 3-4, 2017, էջ 99 – 100:  
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Նելլի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
Զինվորական ստորաբաժանման կառավարման հոգեբանական 
առանձնահատկությունները 
Բանալի բառեր. զինծառայություն, զինվորական ստորաբաժանում, հոգեբանություն, 
զինվորական ստորաբաժանման ընդհանուր բնութագիր. 
 

Զինվորական ստորաբաժանումը փակ համակարգ է, որտեղ զինվորներից 
յուրաքանչյուրն ունի իր բնավորության և հոգեբանության  առանձնահատ-
կությունները: Զինվորական ծառայությունը ՀՀ զինված ուժերում, ներքին գոր-
ծերի, ազգային անվտանգության, արտակարգ իրավիճակների գործադիր 
մարմիններում քաղաքացիների պետական ծառայության հատուկ տեսակն է: 
Զինծառայողի կարգավիճակը զինծառայողների իրավունքների, ազատու-
թյունների և պարտականությունների պատասխանատվության ամբողջու-
թյունն է, որը սահմանված է օրենսդրությամբ և երաշխավորված է պետության 
կողմից: Զինծառայողի իրավական կարգավիճակի առանձնահատկություննե-
րը որոշվում են պետությունը զինված պաշտպանելու պարտականությամբ:  
 Нелли ХАЧАТРЯН 
Психологические особенности воинской части Ключевые слова: военная служба, воинская часть, психология, общая характеристика 
воинской части 
 Воинская часть представляет собой замкнутую систему, каждая из которых имеет 
свой характер и психологию. Служба в армии является особым видом гражданской 
службы в Вооруженных силах, органах внутренних дел, национальной безопаснос-
ти и по чрезвычайным ситуациям РА.  Статус солдата - это совокупность прав, 
свобод и обязанностей военнослужащих, определенных законом и гарантируемых 
государством. Особенности правового статуса военнослужащего в обществе опре-
деляются обязанностью защищать государство в вооруженных силах, что связано с 
необходимостью выполнять любые задачи, в том числе опасные для жизни. 
 
Nelly KHACHATRYAN 
Psychological peculiarities of the military unit 
Key words: military service, military unit, psychology, general description of the military unit 
 The military unit is a closed system, each of which has its own character and psychology. 
The military service is a special type of citizen service in the RA Armed Forces, Internal 
Affairs, National Security, and Emergency Executive Bodies.  The status of a soldier is the 
totality of the rights, freedoms and responsibilities of servicemen as defined by law and 
guaranteed by the state. The peculiarities of the legal status of a serviceman in society are 
determined by the duty of protecting the state in the armed forces, which is connected with 
the necessity to perform any tasks, including life-threatening tasks. 
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CURRENT STATE OF FOOD SECURITY IN ARMENIA 
 Alireza (Arik) ADKANIAN 

Ph.D. student at European university, Yerevan 
 Key words: food security, crisis, food security management, Armenia, external pressure  

Armenia is a country in the South Caucasus with an area of 29,800 square kilo-
metres and a population of about three million. The country has an old history and is re-
ferred to as Urartu or the Land of Armenia in ancient Iranian inscriptions texts. In terms 
of neighbors the Armenia situation is sensitive. The total border of Armenia is 1254 km 
and it borders with four neighboring countries. Among the neighbors is the largest bor-
der with the Republic of Azerbaijan and the Nakhchivan Autonomous Region, which is 
part of the territory of Azerbaijan. Turkey and Georgia are in the second place, and Iran, 
with 35 km of the common border, ranks fourth among Armenia's neighbors. The rela-
tions between the Republic of Azerbaijan and Armenia have always been hostile and, in 
some cases, have led to military tensions. The most important of these conflicts has been 
the Karabakh conflict. Turkey has the second-longest border with Armenia among its 
neighbors, while Armenia's borders with Turkey are also closed. In the crisis between 
Azerbaijan and Armenia, Turkey has always been a strong supporter of Azerbaijan and 
has provided various support to it. 

Food always plays a very important role in the stability of a society. The health of 
the people in a society and the energy of their activity and the health of their next-ge-
neration depends heavily on food. Thus, it is of the utmost importance to examine food 
security in a society always under pressure from its enemies and to consider the dangers 
that threaten its food security. 

Food Security in Armenia. First, a brief definition of food security is needed. 
There are different definitions of food security. The 1980s, a revised and broadened 
concept of food security was proposed by FAO and endorsed by CFS in 1983. It was 
linked to three specific goals: adequacy of food supplies, stability in food supplies and 
markets, and security of access to supplies.1 In 1995, new changes were made to this 
concept that point to sub details of human feeding security. Nutrition security can be 
defined as adequate nutritional status in terms of protein, energy, vitamins, and minerals 
for all household members at all times2. But last and main concept of food security that 
in this research use as standard and scale was announced at the 1996 World Food Sum-
mit held in Rome but the standard definition of food security can be considered the latest 
international definition. 

                                                             407 CFS, 4, 2012 
408 Committee on World food security 
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Food security exists when all people, at all times, have physical and economic 
access to sufficient safe and nutritious food that meets their dietary needs and food 
preferences for an active and healthy life1. Given this definition, we can examine the 
food security conditions in Armenia. We will review international reports on this in or-
der to understand the depth of the situation and the dangers that threaten food security in 
Armenia. In this regard, we consider the latest opinion of the World Food Organization. 
As one of the most specialized organizations on food security, it has a credible scientific 
standing as part of the United Nations that has done much to promote food security in 
the world. Armenia is an upper-middle-income, landlocked, net food-importer country, 
and is vulnerable to external shocks. An estimated 16 percent of families were classified 
as food insecure in 2015 with huge disparities across different population groups and 
regions, reaching peaks of 24 percent in Shirak and 28 among households with an 
unemployed head. Food insecurity goes hand in hand with the double burden of child 
malnutrition. The 2018 Global Nutrition Report identified the coexistence of two forms 
of malnutrition, namely overweight and anaemia. The proportion of overweight children 
under 5 was 14 percent in 2015-16, reaching up to 36 percent in Ararat province. The 
prevalence of anemia among women between 15 and 49 years of age was 13 percent, 
and 16 percent among children under 5, with peaks of 39 and 49 percent respectively in 
Gegharkunik province2. 

Table 1. Survey of Armenian regions on the prevalence of malnutrition 

These data are provided in the form of joint surveys by the World Food and Agriculture 
Organization (FAO) and UNICEF.3 

                                                             
409  World Food Summit, 1996. 410 https://www.wfp.org/countries/armenia, 9 august2019  -1  411- Armenia comprehensive food security, Vulnerablity aand nutrition analysis (CFSVNA)  
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Armenia's food dependency from abroad. Armenia supplies part of its food needs 
from abroad. The amount of this imported need for agricultural products has varied from 
year to year. Importing food in the world is commonplace and nothing strange or nega-
tive. Many countries supply parts of their food needs with imports. Armenia is a net food 
importer of wheat, vegetable oil, and other key foodstuffs.  Domestic agriculture cannot 
entirely satisfy demand for a range of items such as meat and poultry, sugar, flour, soft 
drinks, wine, rice, vegetable oils, and high-value grocery products1. Research about the 
situation in Armenia showed that the country was sensitive to crises that could endanger 
food security in the country. These crises can be of different types, but they can also 
occur in combination. Here's a look at reasons cause the dangers that could threaten food 
security in Armenia. A close look at Armenia's import statistics indicates that food im-
ports are significant. However, the availability of food in Armenia highly depends on 
food imports, especially with regard to cereals and certain types of meat. Meanwhile, 
these products provide more than half of the available dietary energy.in Armenia. The 
country still imports 50.5 percent of the supplied wheat, 42 percent of legumes, 78 per-
cent of poultry, 42 percent of pork, and 92 percent of vegetable oil. This reflects the 
vulnerability of country’s population to foreign food markets price fluctuations2. 

Dangers that threaten food security in Armenia. The dangers that threaten food 
security in Armenia can be divided into several sections. Natural or natural crisis, poli-
tical and economic crisis, and military and security conflicts. The impacts of these crises 
are not always separate and can be linked. As one crisis causes another crisis. Some fac-
tors simultaneously cause different problems. Sometimes the dimensions of these crises 
are very large, on international and regional scale, and sometimes limited and internal. 

Economic crisis. Food security is directly related to the economic ability of the 
community and subsequently the economic ability of families. In communities where 
there are high economic pressure and high food prices, food security declines. 

Country's conditions and the state of the economy is important. Part of the impact 
of a natural disaster on food security can be attributed to their impact on the economy 
and the government's ability to protect people. Another part is due to the destruction of 
manufacturing infrastructure or the distribution of food or the damage to producers. Da-
mage to the roads and roads of food transfers as well as airports is also important.  When 
there is poverty among families, it shows its effects by choosing the type of food and the 
amount of food. As a result, the type of food and the number of meals may change. What 
matters for the type of food is not the use of luxurious and expensive food, but the use of 
food that balances the needs of the body. There are various reports on the poverty rate in 

                                                             
412 https://www.export.gov/article?id=Armenia-agribusiness,12 Aug 2019  -1  413 nutriation in Armenia,7-8,2018  Review of food Security and  -2  
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Armenia. Some say it is much higher than its actual level, and some say it is lower than 
the actual level. Our benchmark is international statistics. For example, the Asian 
Development Bank has announced poverty rate in Armenia of 25.7% (August 2019). 

Armenia registered economic growth of 7.5% in 2017 after almost stagnating in 
2016 (0.2% growth). Economy saw several positive trends: the economic growth was 
driven by upswings in manufacturing, trade and other services, as well as rising exports. 
The government pushed a 23.5% rise in exports which passed the record-high $2 billion 
mark in January-November 2017.Despite these growth indicators, poverty levels remain 
very high. The World Bank forecasted that the poverty rate would fall to 22.2% in 2019, 
compared to 29.8% in 2016. The government’s policy program says that faster economic 
growth will cut poverty to 18% by 2022. In 2016, the difference between the poverty ra-
tes in urban (28.8%) and rural (30.4%) communities was small. Nonetheless, that differ-
rence is large between Yerevan (24.9%) and other urban communities of the country 
(33.2%). Unemployment in Armenia remains high and volatile – 18%. Unemployment is 
mostly concentrated in urban areas, among the young and women. Youth unemployment 
(36.6%) is twice that of the population aged 25 to 641. World Food Organization reports 
poverty rate in Armenia in 2019 is 26%, indica-ing high average poverty in the country2. 
While there is no signify cant difference in poverty rates among women and men, 
female-headed households are at a greater risk of becoming poor than male-headed 
households, 25 especially female-headed households with children under six years of 
age. The poverty rate among these households stands at 42.3 percent, and the extreme 
poverty rate at 2.5 percent. The most vulnerable groups of population in terms of poverty 
are large sized households with three or more children, unemployed persons, children, 
adults with low levels of education, and persons with disabilities3. Part of the popula-
tion in poverty will be more vulnerable than others. Usually, children, women, orphans 
and single-parent families and people living in remote areas will be in greater harm. 
These conditions are due to their average income or quota of family income and their 
difference with households in normal circumstances. The financial pressure on these fa-
milies diminishes their ability to buy food for the family. The disadvantages of this type 
of nutrition will be long-term nutrition and can have effects over generations. Part of the 
population in Armenia is still deprived and vulnerable. High levels of poverty, inequa-
lity, and unemployment, as well as low and unstable incomes of the population, cause 
significant differences in food security, undernourishment and nutritional indicators 
among different population groups in various regions in the country. The NSR has iden-
tified the most vulnerable group as the poor, the children, the unemployed, the infor-

                                                             
414 http://www.am.undp.org/content/armenia/en/home/sustainable-development.html,Aug2019  -1  415 https://www.wfp.org/countries/armenia,Aug2019 416 Review of food Security and- nutrition in Armenia18,2018    
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mally employed, and the large households with many children and households headed 
by women. Poverty is highly correlated with food insecurity and malnutrition. The ave-
rage daily dietary energy. Consumption of the poorest 20 percent of population compri-
ses 80 percent of the national average daily dietary energy consumption and is very close 
to the minimum dietary energy requirement. Meanwhile, the expenditures on food make 
up 59 percent of the total consumer expenditures of the poor. High inequality is also ref-
lected in the inequality of food security and nutrition indicators. The wealthiest 20 per-
cent of population has more than two times higher average food energy consumption 
than the poorest 20 percent. At the same time, the poorest shares of population consume 
much less diverse and nutritious food. The food consumption pattern of the poorest quin-
tile of population contains predominantly staple foods such as bakery goods and potatoes 
(56 percent), which, in addition to vegetables, consist of 73 percent of their diet. The 
food consumption pattern of the wealthiest quintile contains 1.3 times less staples, 2 ti-
mes more fruit, 1.9 times more meat, fish, and eggs. Despite the fact that the poor spend 
most of their budget on food, the nutritional quality of food they consume is lower. The 
prevalence of under-five stunting, wasting, and overweight is about two times higher in 
the poorest quintile of population compared with the wealthiest quintile, while the pre-
valence of under-five anemia is 1.6 times higher1. 

Crises and natural disasters. Some natural crises are predictable and some 
unpredictable. The extent of damage from these natural disasters and crises varies, and 
there is also a difference in the extent of the disaster. Here are some of the more serious 
natural risks to food security in the country and not all of them. 

Since 1980, natural disasters have hit every continent and region of the world with 
growing frequency and intensity. The number of recorded natural disasters, along with 
their associated impact on livelihoods and economies at both local and national level is 
increasing significantly. These include geophysical disasters, climate and weather-rela-
ted disasters as well as outbreaks of animal and plant pests and diseases (the biological 
disasters behind food chain emergencies). On a global level, the economic loss associa-
ted with such disasters now averages between USD 250 billion to USD 300 billion every 
year. In developing countries, an average of 260 natural disasters occurred per year bet-
ween 2005 and 2016, taking the lives of 54 000 people on average each year, affecting 
over 97 million others and costing an average of USD 27 billion in economic loss 
annually2. Floods and natural pests will affect food security if they occur to a large 

                                                             
417-National strategic of review of food security and nutrition in Armenia,15,2018,   Nutrition in 
Armenia9,2018  Review of food Security and the impact of disasters and crises on agriculture and 
Food Security,2, 2017 418 
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extent crises affect farmland and fruit orchards. In some cases, the impacts of these 
crosses will be due to long-term cause damage to the soil and environment. Damages 
such as floods are likely to be destroyed and leached soil and farmland. The natural and 
climatic conditions of Armenia determine the high vulnerability of agriculture to various 
forms of natural disasters and shock. The country is vulnerable to hydro-meteorological 
hazards, partly related to climate change, including frost, drought, hail, and seasonal 
floods, which cause great damage to agricultural production. The average annual loss in 
agricultural output caused by natural hazards is estimated at USD 32-64 million.121. 

Armenia has been exposed to some of the natural crises and has already experien-
ced some of them too. One of the 60 most disaster-prone countries in the world, Ar-
menia faces a heightened risk of catastrophes including earthquakes, drought and floo-
ding. There is always a danger of flooding in Armenia. There is a lot of rainfall in 
Armenia, and it is possible that excessive rainfall can lead to floods. Floods can cause 
short- or medium-term damage if flooding is severe and damages farmland and food sto-
rages or damages access roads and feed routes. Losses and damage to livestock and 
poultry are also high in severe floods.  The annual average population affected by 
flooding in Armenia is about 40,000 and the annual average GDP about $100 million. 
For most provinces, in which the impacts from 10- and 100-year floods do not differ 
much, relatively frequent floods have large impacts on these averages. For the few in 
which the 100-year.Impacts are much greater than the10-year impacts, less frequent 
events make a significant contribution to the annual average of affected GDP. 

The serious danger surrounding flooding is the leaching of arable soil and the 
disuse of farmland as well as the entry of toxic substances into agricultural fields. On the 
other hand, there is also the danger of rangeland destruction. Damage to such floods can 
be irreversible for years or always, destroying part of food production directly affecting 
food security, as well as indirectly by destroying jobs and creating poverty.   Drought, 
although less dangerous for Armenia, can threaten agriculture and horticulture in the 
long run. Armenia is usually considered a water-rich country, but this is not always the 
case, and the issue of lack of water technologies is also serious. When water cannot be 
used for production, there will be no difference in the availability or absence of water 
supplies. The magnitude of lands at risk for flooding is estimated at 20-30 percent. 
About 15 percent of agricultural lands in Armenia is prone to droughts, worsening 
erosion and salinity of lands. The average annual losses related to droughts in Armenia 
are estimated at USD 6.0 million.2.  Other dangers are too much cold or snow or hail. It 

                                                                                                                                                                       
419 Armenia,GFDRR.6,2015 
 420 NATIONAL STRATEGIC REVIEW OF FOOD SECURITY AND NUTRITION IN 
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may damage food production resources. Due to the mountainous nature of Arme-nia and 
its specific climatic conditions, there is the possibility of damage to cold weather or 
heavy snow. Of course, because farmers and dairy farmers have previous experience in 
this area, they are often able to deal with it. According to the World Bank, 104 Arme-nia 
is in the top 60 countries exposed to multiple hazards, including technological and 
natural disasters and hazards. Over the past decades, meteorological hazards have in-
creased in frequency and severity. Armenia is mainly exposed to droughts, early spring 
freezing, hail, landslides, strong winds and forest fires, which affect agriculture1. One of 
the strongest natural hazards affecting the country and food security is the earthquake. 
The earthquake can have many impacts. Injuries to producers and damage to foodstuffs, 
dairy plants, dairy plants and food and livestock, Transmission and distribution resour-
ces and stores. During the earthquake, food consumption remains constant or more food 
is needed due to the inability to maintain long term but production and distribution 
resources are damaged. Armenia’s worst earthquake since 1900 took place in 1988 in 
Spitak, with a magnitude of 6.8. It caused about 25,000 fatalities and more than $30 
billion in damage a 1931 earthquake in Zangezur, with a magnitude of 6.3, killed over 
2,800 people2. 

The foreign political and military crisis. The political and military crisis that 
sometimes occur separately or together is serious threats to food security in Armenia. In 
this respect, the situation in Armenia has always been in constant and dangerous danger. 
Most of Armenia's borders with Azerbaijan are rival to Armenia. The story of the 
Karabakh war showed that in case of any war with Azerbaijan, they will use its full 
potential to pressure to Armenia. The insecurity of the Nagorno-Karabakh region or 
border regions during the political upheaval will cause some of the people to migrate to 
more central regions of Armenia, resulting in the loss of part of their production 
activities and increased pressure on the government to assist the people. The emergence 
of food insecurity in wars is something that has been with him throughout human 
history. In many cases, the parties to the conflict have used siege and starvation to 
surrender to their rival. Where there is conflict, there is almost always hunger. And 
where there is hunger, it is children who are most at risk. Save the Children’s analysis of 
child malnutrition in the world’s ten worst conflicts for children shows that in 2018, 
590,000 children are likely to miss out on treatment and to die as a result of hunger. This 
means that, without emergency relief in these conflict zones, an average of 1,600 
children a day – or one child a minute – will fall victim to starvation and disease. War-
ring parties often deliberately withhold or deny humanitarian access, destroy the infra-
structure civilians need to meet their basic needs, and weaponries starvation. For the first 
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time in decades, global hunger is on the rise – with three-quarters of stunted children 
living in conflict zones1. Many households in countries affected by armed conflict are 
unable to consistently obtain food (whether it be by home production, purchase, barter, 
begging or food aid) in sufficient quantity or quality to meet the energy or nutritional 
requirements of themselves or their families. This is because conflict disrupts productive 
activity, hampers trade and the regular functioning of markets, and forces people to 
abandon their land, homes and jobs2. 

The issue that makes the situation more sensitive for the Republic of Armenia is 
the closure of the borders with Turkey, which is not only limited to the closure of the 
borders. Turkey is an ally and supporter of the Republic of Azerbaijan and has been 
alongside and supporter of the Republic of Azerbaijan in all these political or military 
conflicts. Although in international law food security and human rights are very 
important issues and today countries cannot formally impose food sanctions, in some 
cases, parties to political and military rivalries try to conceal their competitors in a food 
blockade. To use political and military pressure to push back from their positions. 
Armenia's borders with Iran and Georgia are open and one should see how much hope 
the two countries' policies would support Armenia in crisis. It should be borne in mind 
that Georgia today is affected by the conditions of its neighbors for a variety of reasons, 
and this could indirectly pose a threat to food imports in times of crisis. Armenians have 
already witnessed a massive genocide, the first genocide of the twentieth century. Like 
many scholars, the author's research indicates that starvation was used as a weapon in 
the historical tragedy to destroy the Armenians nation. Deliberately starving and cros-
sing through paths of mountain and desert to kill Armenian refugees through hunger and 
thirst. Though in this day times it is difficult to imagine such nightmares being repeated, 
there is still the risk of using the siege to create significant pressure. Food security is a 
fundamental principle of any country's development and its resistance to external threats. 
Due to the food security situation in Armenia and some natural, a military policy causes 
that threatening food security can understand the country's food security sensitivity. 
Throughout their history, Armenians have understood the meaning of war, siege and 
starvation. Food for Armenia and Armenian nation not only needed for the security and 
stability of their land, but also for the country's development and future development of 
the country. Understanding the conditions and risks should be like a guide to finding 
mid-term and long-term solutions that the author is working on in some ways. 

 
 

                                                             
423 HUNGER – A LETHAL WEAPON OF WAR,2,2018. 424 Monitoring food security in countries with conflict situations,11,2018. 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

453 
 

Alireza (Arik) ADKANIAN  
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Food security is one of the most important concerns of all of the countries in the world. 
The investigation about this problem and dangers treat food security and the research to 
find solutions to solve this problem is one of the most important duties of the 
governments. In the Middle East and Caucasus region, due to a combination of natural 
and political crises, there is a growing threat to food security. Armenia, too, is under 
threat for various reasons in terms of food security. The situation on the borders of Ar-
menia and its neighbors has caused a permanent threat. The purpose of this article is to 
examine the food security situation in Armenia and the dangers that threaten it 
 
Ալիրեզա (Արիկ) ԱԴԿԱՆՅԱՆ  
Սննդամթերքի անվտանգության ներկայիս վիճակը Հայաստանում 
Բանալի բառեր. սննդի անվտանգություն, ճգնաժամ, պարենային անվտանգության 
կառավարում, Հայաստան, արտաքին ճնշում 
 

Պարենային անվտանգությունն աշխարհի բոլոր երկրների կարևորագույն 
մտահոգություններից մեկն է: Այս խնդրի և վտանգների վերաբերյալ ուսում-
նասիրությունը վերաբերվում է պարենային անվտանգության ապահովմանը 
և այս խնդրի լուծման համար լուծումներ գտնելու ուսումնասիրությունը կա-
ռավարությունների կարևորագույն պարտականություններից է: Միջին Արևել-
քի և Կովկասի տարածաշրջանում, բնական և քաղաքական ճգնաժամերի 
համադրության պատճառով, աճում է սպառնալիք սննդի անվտանգության 
համար: Հայաստանը նույնպես վտանգի տակ է՝ պարենային անվտանգու-
թյան առումով տարբեր պատճառներով: Հայաստանի և նրա հարևանների 
սահմաններում իրավիճակը մշտական սպառնալիք է առաջացրել:  
 
Алиреза (Арик) АДКАНЯН  
Текущее состояние продовольственной безопасности в Армении 
Ключевые слова: продовольственная безопасность, кризис, управление продовольственной 
безопасностью, Армения, внешнее давление 
 Продовольственная безопасность является одной из важнейших задач всех стран 
мира. Исследование этой проблемы и опасностей относится к продовольственной 
безопасности, а исследование, направленное на поиск решения этой проблемы, яв-
ляется одной из важнейших обязанностей правительств. В регионе Ближнего Вос-
тока и Кавказа из-за сочетания природных и политических кризисов возрастает уг-
роза продовольственной безопасности. Армения также находится под угрозой по 
различным причинам в плане продовольственной безопасности. Ситуация на гра-
ницах Армении и ее соседей вызывает постоянную угрозу. Целью данной статьи 
является изучение ситуации с продовольственной безопасностью в Армении и 
опасностей, которые ей угрожают. 
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԴԻՎԱՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ 
 

Â³ÃáõÉ Ø²Ü²êºðÚ²Ü 
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ 

 
Բանալի բառեր. անվտանգություն, Մետաքսի ճանապարհ, մարտահրավերներ, 

տնտեսական դիվանագիտություն, համագործակցային առավելություններ 

 
Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին և դրանից հետո, առավել, քան 

նախկինում, մարդկանց և պետությունների համար ակնհայտորեն բարձրա-
ցավ խաղաղության արժեքը: Ակնհայտ դարձավ, որ դարերով կուտակված, 
գոյություն ունեցող և ապագայի խնդիրները պահանջում են ոչ թե բռնի ուժով 
հանգուցալուծումներ, այլ բանականության, գիտելիքի և փոխըմբռնման ճա-
նապարհով ձեռք բերվող համաձայնություններ: Ավելի շատ սկսեցին ուշա-
դրություն դարձնել բանակցություններին:  Ավելի շատ սկսվեց կիրառվել դի-
վանագիտական գործիքակազմը: Նախկին քաղաքական թշնամիները գի-
տակցեցին դիվանագիտության միջոցով փոխշահավետ սցենարներ մշակելու 
անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, աստիճանաբար նախկին հակառակորդնե-
րը սկսեցին միմյանց վերաբերվել որպես ակամա գործընկերներ և նույնիսկ՝ 
դաշնակիցներ: 

Խաղաղ պայմաններում միմյանց շահերն ընկալելու, դրանք համատեղ 
իրացնելու, ժողովուրդների և պետությունների համար կայունություն և կան-
խատեսելիություն ապահովելու նպատակով նոր աշխարհակարգի նախա-
հայր Ջոն Մեյնարդ Քեյնսն առաջարկեց ձևավորել պատերազմին մասնակ-
ցած և դրանից տուժած երկրների տնտեսությունների վերակառուցմանը և 
զարգացմանն աջակցող և դրամական հարաբերությունների կայունությունն 
ապահովող երկու համաշխարհային կառույցներ:  Դրանով իսկ, մեր համոզ-
մամբ, սկիզբ դրվեց միջազգային նոր տնտեսակարգին, խաղաղ գոյակցու-
թյան նոր սկզբունքների կիրառմանը և նոր միջազգային կառուցակարգի ձե-
վավորմանն ու զարգացմանը:  Այլ խոսքով՝ սկիզբ առավ խաղաղության հաս-
տատմանը միտված տնտեսական դիվանագիտությունը: 1944թ. ԱՄՆ-ի Բրե-
տոն-Վուդս քաղաքում հիմնադրվեցին Վերակառուցման և զարգացման մի-
ջազգային բանկը (ներկայումս՝ Համաշխարհային բանկի խումբ) և Արժույթի 
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միջազգային հիմնադրամը, որոնք սկսեցին գործել 1946 թվականին1, երբ 
դրանց հիմնադիրն արդեն ավարտել էր իր երկրային կյանքը: Նոր զարգա-
ցումներից ոգեշնչվելով, հենց հաջորդ տարի՝ 1947 թվականին ԱՄՆ-ի Կոն-
գրեսին Ջորջ Մարշալը ներկայացրեց պատերազմող երկրների տնտեսու-
թյունների վերականգնմանը միտված ֆինանսական աջակցություն տրամա-
դրելու գործողությունների ծրագիրը, որն առավել հայտնի դարձավ որպես 
Մարշալի պլան2:  Այս պլանի առանցքային ուղղությունը նոր սկիզբ առած 
տնտեսական դիվանագիտությունն էր, միջպետական հարաբերություններին 
ներարկած այն որակը, որն արմատապես փոխեց համաշխարհային տնտե-
սության զարգացման հետագա ընթացքը:  Խաղաղության հաստատմանը 
մեծապես նպաստեց հարյուրամյա արյունալի պատմություն ունեցող եվրո-
պական երկրների միջև Մարշալի պլանով ՛՛հարկադրած՛՛ Եվրոպական տըն-
տեսական համագործակցության կազմակերպության ստեղծումը3 1948թ.:  
Ուշագրավ է, որ Մարշալի պլանով նախատեսված ֆինանսական օգնության 
ստացման կարևոր նախապայմանն այն էր, որ եվրոպական երկրներն իրենք 
պետք է որոշեին ԱՄՆ դրամական օգնությամբ վերականգնվող կամ կառուց-
վող օբյեկտների առաջնահերթ ցանկը և միավորվեին մեկ կազմակերպու-
թյան մեջ՝ գործընթացներին կազմակերպված և կանոնակարգված բնույթ 
հաղորդելու նպատակով: Տնտեսական դիվանագիտության հաղթարշավի 
հերթական արդյունքը 1951 թվականին Ածխի և պողպատի միության ստեղծ-
ման համաձայնագրի ստորագրումն էր պատերազմում նախկինում հառա-
կորդ, իսկ համաձայնագրով՝ գործընկեր Գերմանիայի և Ֆրանսիայի, ինչպես 
նաև նրանց դաշնակից երկրների միջև: 

Այսպիսով, տնտեսական դիվանագիտության շնորհիվ ռազմաարդյունա-
բերական համալիրներում առանցքային ռեսուրսների՝ ածխի և պողպատի օգ-
տագործման և դրանց նկատմամբ համատեղ վերահսկողության շուրջ հա-
մաձայնության միջոցով փաստացի վերացավ Երկրորդ համաշխարհային 
պատերազմի, զինված գործողությունների վերսկսման, ռեվանշի վտանգը: Ա-

                                                             
1 George Monbiot, Keynes is innocent: the toxic spawn of Bretton Woods was no plan of his, The 
Guardian, 16 Nov., 2008, available at www.theguardian.com/commentisfree/2008/nov/18/lord-
keynes-international-monetary-fund  2 Greg Behrman, The Most Noble Adventure: The Marshall Plan and the time when America 
helped save Europe, New Yor, 2007, Free Press, pp 9-41. 
3 Nicholas Hutton, The OEEC and the OECD : A Comparative Study, First Published December 1, 
1974 Research Article, https://doi.org/10.1177/03058298740030030401 
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կընհայտ է, որ ժամանակակից տնտեսական դիվանագիտության սկզբնաղ-
բյուրը խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունն է և դրա համար մը-
շակված մեթոդների, սկզբունքների և մոտեցումների ամբողջությունը:  Այնու-
ամենայնիվ, պարզունակ կլինի սահմանափակվել հիշատակված իրողություն-
ներով և ամեն ինչ բխեցնել խաղաղության հաստատման անհրաժեշտու-
թյունից:  Առավել ևս, որ Մարշալի պլանի իրագործումն առաջատար երկըր-
ների արտաքին քաղաքական գերատեսչություններին և դրանց կողմից վար-
վող քաղաքական դիվանագիտության համար պատշաճ հետևությունների և 
եզրահանգումների այդպես էլ չհանգեցրեց:  Ավելին, քաղաքական դիվանա-
գիտության կաղապարվածությունը սկիզբ դրեց նոր տիպի հակամարտու-
թյան՝ ՛՛սառը պատերազմի՛՛, որը ծանր տնտեսական, ֆինանսական և հոգե-
բանական հետևանքներ ունեցավ մարդկության համար:  

Ներկայումս կարևորվում են խաղաղության հաստատմանը և անվտան-
գության ապահովմանը միտված տարածաշրջանային և գլոբալ նախագծեր:  
Դրանցից կարելի է առանձնացնել Չինաստանի կողմից նախաձեռնած մեկ 
գոտի - մեկ ճանապարհ ծրագիրը1: Հետևաբար, կարևոր է բացահայտել 
տնտեսական դիվանագիտության էությունը, դրա նպատակներն ու խնդիրնե-
րը, ինչպես նաև կապն այլ ոլորտների և զարգացումների հետ, ըստ այդմ 
հաշվի առնելով որոշակի պատմական հիմքերը և ժամանակի ընթացքում 
տնտեսական դիվանագիտության ընկալումների էվոլյուցիան2: 

Մասնագիտական գրականությունը ներառում է տնտեսական դիվանա-
գիտության էությանը, նպատակներին և խնդիրներին առնչվող միմյանցից 
էականորեն տարբերվող սահմանումներ և մոտեցումներ:  Դրանցից յուրա-
քանչյուրն ունի իր հիմնավորումը և դժվար է գնահատել այս կամ այն մոտեց-
ման առավել կամ նվազ արժեքը:  Այդ ամենն ընկալելու, առավել ևս գործ-
նականում կիրառելու նպատակով անհրաժեշտ է հաշվի առնել ինչպես տվյալ 
պատմական ժամանակաշրջանի, երկրի կամ տարածաշրջանի յուրահատկու-

                                                             1 Татул Манасерян, Китай – Армения: возрождение традиции Великого Шелкового пути, 
Китай глазами армян, Комитет мира Армении, ''Лимуш'', Ереван, 2013, стр. 67-83. 2 Yang X., Lewis D.J., Roddy S., Moise D. (2018) One Belt, One Road, One World: Where is US 

Business Connectivity?. In: Zhang W., Alon I., Lattemann C. (eds) China's Belt and Road Initia-
tive. Palgrave Studies of Internationalization in Emerging Markets. Palgrave Macmillan, Cham, 
pp.55-72. 
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թյուններն, այնպես էլ ապագային միտված զարգացման ռազմավարություն-
ների և ծրագրերի տեսլականներն ու թիրախները: Մեր ընկալումը հիմնված է 
այն համոզմունքի վրա, որ երկրի տնտեսական առաջընթացի երկու կարևոր 
հենասյուներն են տնտեսական անվտանգության և մրցունակության բարձր 
մակարդակի ապահովումը: Տնտեսական դիվանագիտությունը չի կարող լի-
նել բացարձակ անկախ և ինքնանպատակ գործունեության ոլորտ: Այն, մեր 
համոզմամբ, պետք է ծառայի այս երկու հենասյուներին: Թյուր կարծիք կա 
առ այն, որ ՛՛դիվանագիտություն՛՛ եզրույթը կիրառելի է հիմնականում երկրի 
արտաքին հարաբերություններում: Հայաստանում հավատարմագրված մի-
ջազգային կառույցների, արտերկրի դեսպանատների և հյուպատոսություն-
ների, Հայաստան այցելող տարբեր խմբերի, պատվիրակությունների և ան-
հատների հետ երկրի առաջընթացին նպաստող ցանկացած հանդիպում, 
քննարկում և բանակցություն պետք է դիտարկել հենց այդ համատեքստում:  

Անկախ նրանից, թե ինչպես է տեսականորեն ընկալվում տարբեր 
երկրներում, կարևոր է հստակեցնել տնտեսական դիվանագիտության էու-
թյունը, դրա խնդիրները և նպատակները յուրաքանչյուր երկրի համար՝ հաշ-
վի առնելով նաև առկա պայմանները և զարգացման միտումները: Մեր 
ընկալմամբ, այն Հայաստանում և Սփյուռքում առկա մտավոր և նյութական 
ռեսուրսների հասցեական, նպատակային և արդյունավետ օգտագործումն է՝ 
ի շահ երկրի տնտեսական անվտանգության ապահովման, ազգաբնակչու-
թյան կյանքի որակի բարելավման և այդ նպատակով Հայաստանին և հայու-
թյանը ծառայող մրցունակ մարդկային կապիտալ ձևավորման և իրացման 
միջոցով: Նախ, կարևոր է տնտեսական դիվանագիտությունը դիտարկել 
երկու հարթություններում՝ արտաքին և ներքին: 

Արտաքին տնտեսական դիվանագիտության մեջ կարելի է առանձնաց-
նել պետական, ժողովրդական, խորհրդարանային, գործարար բաղադրիչ-
ները: Ներքին տնտեսական դիվանագիտության մեջ կարելի է ներառել 

 հանրային դիվանագիտությունը, 
 երկրում հավատարմագրված միջազգային կազմակերպությունները, 
 երկրում հավատարմագրված արտերկրի դեսպանատները, 
 երկրում գործող օտարերկրյա կապիտալով ընկերությունները, 
 երկիր այցելող արտերկրի ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց, 
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 արտահանմամբ և ներմուծմամբ մասնագիտացած ֆիզիկական և ի-
րավաբանական անձանց, 

 օտարերկրյա կապիտալով և խառը ներդրումային ընկերությունները, 
 Հայաստանը միջազգային հարթակներում ներկայացնող պետական, 

ոչ պետական, մասնավոր, հասարակական կառույցները, 
 տարածաշրջանային համագործակցության ձևաչափով Հայաստանը 

ներկայացնող այլ անհատների և իրավաբանական անձանց հետ որոշակի 
նպատակների իրագործմանը միտված բանակցային և այլ կապերը: 

Ինչ վերաբերվում է արտաքին տնտեսական դիվանագիտությանն, ապա 
դրա կարևոր բաղադրիչներ են՝ 

- միջազգային տնտեսական կակառույցներում և տարածաշրջանային 
միավորումներում երկրի պաշտոնական ներակայացուցչությունները, 

- ՀՀ դեսպանատները, հյուպատոսությունները և այլ դիվանագիտական 
ներկայացուցչությունները, 

- Հայաստանի քաղաքացիական, մասնավորապես, փորձագիտական 
հանրությունը տարբեր համաժողովներում և հանդիպումներում ներկայացնող 
ոչ կառավարական, ոչ պետական կառույցներն ու անհատները, 

- աշխատանքային պայմանագրով, անձնական, գործնական, զբոսա-
շըրջային, այլ նպատակով ժամանակավորապես արտերկրում գտնվող ՀՀ 
քաղաքացիները, 

- ժամանակավոր կամ մշտական բնակության կարգավիճակով արտ-
երկրում բնակվող ՀՀ քաղաքացիները, 

- գործարարներ և գործարարների խմբեր, 
- ՀՀ պետական, հասարակական, գործարար կառույցները և դրանց 

շահերը ներկայացնող այլ անձինք, որոնք այս կամ այն չափով լիազորված են 
արտերկրում հանդես գալ և նպաստել ձեռնարկատիրության, գիտական, գի-
տատեխնիկական գործունեության, տնտեսության և առանձին ոլորտների 
զարգացման ծրագրերի, հայեցակարգերի ու առաջարկների իրագործմանը: 

Պետական մակարդակով իրականացվող տնտեսական դիվանագիտու-
թյան ասպարեզում հարկավոր է տարանջատել խորհրդակցությունները, 
պաշտոնական հանդիպումները, աշխատանքային հանդիպումները, երկկողմ 
բանակցությունները, բազմակողմ բանակցությունները, տնտեսական ծրագ-
րերի իրագործմանը միտված այլ շփումները: 
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Հարկ է նկատել, որ տնտեսական դիվանագիտությունն անմիջական 
դեր է խաղում խաղաղության, անվտանգության և համագործակցության հիմ-
նարար խնդիրները լուծելու գործում: Դիվանագիտական նախաձեռնություն-
ները ստեղծում են գործընկերային հարաբերություններ, որպեսզի ազգերը 
կարողանան միասին աշխատել երկկողմ և բազմակողմ խնդիրների լուծման 
համար: Տնտեսական դիվանագիտությունն անմիջականորեն կապված է ներ-
քին և արտաքին ուժերի հետ համարժեք հաղորդակցման և բանակցություն-
ների արվեստին ու մարտավարությանը, որոնք օգտագործում են քաղաքա-
կան և իրավական մեթոդներն ու մոտեցումները` ինչպես երկկողմ, այնպես էլ 
բազմակողմ հարթություններում առկա խնդիրների լուծման համար: 

Տնտեսական դիվանագիտության արդյունավետությունը գնահատելիս 
կարևոր է հաշվի առնել, թե որքանով է այն նպաստում ներքին և արտաքին 
անվտանգության ապահովմանը և կրճատում գոյություն ունեցող սպառնա-
լիքները, որքանով է կանխում հնարավոր սպառնալիքների առաջացումն ու 
նպաստում տնտեսական անվտանգության ապահովմանը, ինչպես նաև այն, 
թե ինչ չափով է համահունչ ազգային տնտեսության զարգացման առաջնա-
հերթություններին, համընկնում հարևան և գործընկեր երկրների շահերին և 
աջակցում տարածաշրջանային և գլոբալ անվտանգությանը:  Հետևաբար, 
տնտեսական դիվանագիտությունը վճռական դեր է խաղում արդյունավետ 
միջազգային կապեր հաստատելու, փոխշահավետ համաձայնագրեր կնքելու 
և դրանք իրացնելու, ինչպես նաև երկրի համար առաջնահերթ տնտեսական 
նպատակներ հետապնդելիս: 

Տնտեսական դիվանագիտության մեջ ներգրավված անձինք և կառույց-
ները կարող են օգնել միմյանց՝ ամբողջ աշխարհում գործընկերային կապեր 
հաստատելուն, որպեսզի առանձին վերցրած որևէ երկիր և նրա ակամա գոր-
ծընկերները կարողանան հասկանալ գլոբալ խնդիրները, պահպանել համաշ-
խարհային մրցունակությունը և նյութականացնել այն հնարավորությունները, 
որոնք ստեղծում է գլոբալացումը և թվայնացման դարաշրջանը: Եթե ոչ հեռու 
անցյալում դիվանագիտությունը, մասնավորապես, տնտեսական դիվանագի-
տությունը համարվում էր որպես հանգիստ, կուլիսային, հաղորդակցություն 
կառավարությունների, պետությունների և միջազգային կազմակերպություն-
ների միջև, ապա ներկայումս դրանից շատ բան կարելի է ակնկալել: 
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ 
Տնտեսական դիվանագիտությունը և խաղաղության ապահովումը 
Բանալի բառեր. անվտանգություն, Մետաքսի ճանապարհ, մարտահրավերներ, 
տնտեսական դիվանագիտություն, համագործակցային առավելություններ 
 

Երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին և դրանից հետո, առավել, քան 
նախկինում, մարդկանց և պետությունների համար ակնհայտորեն բարձրա-
ցավ խաղաղության արժեքը: Ակնհայտ դարձավ, որ դարերով կուտակված, 
գոյություն ունեցող և ապագայի խնդիրները պահանջում են ոչ թե բռնի ուժով 
հանգուցալուծումներ, այլ բանականության, գիտելիքի և փոխըմբռնման ճա-
նապարհով ձեռք բերվող համաձայնություններ: Ավելի շատ սկսեցին ուշա-
դրություն դարձնել բանակցություններին:  Ավելի շատ սկսվեց կիրառվել դի-
վանագիտական գործիքակազմը: Նախկին քաղաքական թշնամիները գի-
տակցեցին դիվանագիտության միջոցով փոխշահավետ սցենարներ մշակելու 
անհրաժեշտությունը: Այսպիսով, աստիճանաբար նախկին հակառակորդնե-
րը սկսեցին միմյանց վերաբերվել որպես ակամա գործընկերներ և նույնիսկ՝ 
դաշնակիցներ: 
 Tatul MANASERYAN 
Economic diplomacy and peace Key words: security, Silk Road, challenges, economic diplomacy, cooperative advantages 
 During and after World War II, the value of peace was clearly higher for the people and 
the states than ever before. It has become clear that the problems of the centuries-old 
future do not require forceful solutions, but agreements reached through intelligence, 
knowledge and mutual understanding. They began to pay more attention to the nego-
tiations. Diplomatic tools began to be used more and more. Former political enemies 
have realized the need to develop mutually beneficial scenarios through diplomacy. 
Thus, the former adversaries gradually began to treat each other as involuntary partners 
and even allies. 
 Татул МАНАСЕРЯН 
Экономическая дипломатия и мир 
Ключевые слова: безопасность, Шелковый путь, вызовы, экономическая дипломатия, 
преимущества сотрудничества 
 Во время и после Второй мировой войны ценность мира была явно выше для 
людей и государств, чем когда-либо прежде. Стало ясно, что проблемы много-
векового будущего требуют не насильственных решений, а соглашений, достигну-
тых на основе интеллекта, знаний и взаимопонимания. Они стали уделять больше 
внимания переговорам. Дипломатические инструменты стали использоваться все 
больше и больше. Бывшие политические враги осознали необходимость разработ-
ки взаимовыгодных сценариев посредством дипломатии. Таким образом, бывшие 
противники постепенно стали относиться друг к другу как невольные партнеры и 
даже союзники. 
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The liquidity trap in Keynesian interpretation significantly differs from quantity 

theory of money, which implies that output and prices are proportional to the money 
supply. According to Keynesians, money supply has an influence on output and prices 
via interest rate. Increase in money supply reduces the interest rate via demand equa-
tion. Afterwards, output and spending are stimulated by low interest rates. According to 
basic arbitrage argument, short-term interest rates can’t be negative, because no one will 
lend the money if he gets back less. Therefore, Keynesians tell, that once the interest 
rates reach the zero level, there will hardly be any effect on GDP or prices.  Neverthe-
less, several countries, such as Switzerland, Japan and Sweden in last years adopted 
negative interest rates. We can also remember several periods, when liquidity trap prob-
lem became actual. For example, during the Great Depression interest rate of three-
month Treasuries was just 0.05%. This problem also gained attention during 1990s, 
when Japan’s interest rate shrank to zero. Moreover, BoJ doubled monetary base using 
different measures to stimulate aggregate demand and increase prices. According to 
Krugman (1998), the economists were not very interested in this field because of the 
lack of faith in liquidity trap happening again. His model on liquidity trap was proposed 
by standard IS-LM model and combines interest rate, consumption, money supply and 
expectations: 

                    1+I = (P*/DP)(y*/y)p        (1) 
Where: D – discount factor, i – interest rate,  P – current price level, , P* - future 

price level, ρ – relative risk aversion, y*/y - the relation between future and current 
output. In this model it’s assumed that futures  are sticky or flexible. The coefficient of 
risk aversion comes from investor’s utility function, as they are who should decide to 
buy bonds at some interest rate i or to consume. In that case, we can imply that fixed fu-
ture price will create situation, where current prices’ raise will produce deflation, be-
cause high P means low i, which can’t be negative according to model. Sevensson 
(2001) created an open economy, which analyses domestic inflation, real interest rate 
output gap, CPI in a liquidity trap condition.  

=  + (1 − ) + + ( − ) +   (2a) 
 ≡  +   (2b) 

 =  +  (2c) 
=  − + ∗ ∗ + ( − ) − − + −  (2d) 

 ≡  ∑ ( − ) (2e) 



 
 
 
 
  ²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë 

462 
 

 ≡  −   (2f) 
 =  ∑  (2g) 

≈ ( − )(2h) 
The 2a relation is a hybrid forward-looking Phillips curve, where πt+1 is determined 

by πt , and πt+2, which is expected inflation rate in the future and also απ parameter. We 
can describe the model as predicting expected inflation rate, based on future expec-
tations of inflation rate and past inflation. The model also assumes the possibility of exo-
genous shocks, which is equal to parameter ηnt+1 .The equation 2d shows the connection 
between liquidity trap and the expected output.  

Eggertson and Woodford (2003) concluded that in a falling interest rates’ envi-
ronment, assets with different maturities turned to become substitutes. Also, it was 
shown that any increase in money supply would be reversed; price level and output will 
stay unchanged even if central bank follows a ‘Taylor rule’, which can summarize cent-
ral banks’ behavior. This rule shows how each percent inflation increase will affect no-
minal interest rates by more than one percentage point. According to several economists 
(see, for example, Eggertsson and Woodford, 2003; Reifschneider and Williams, 2000; 
Adam and Billi, 2006, Jung, Teranishi and Watanabe, 2005) monetary easing during 
liquidity trap situation should involve maintaining much lower interest rates for different 
price levels for situations when deflationary pressures occur. Japan is probably the most 
noticeable example of liquidity trap country since the 1990s, and there are several papers 
exploring this issue from point of monetarism. Fujiki and Watanabe(2004) supposed 
liquidity trap existence as nonlinear M1 demand function and short-term interest rates. 
Also, according to this model, there was found cointegration between real cash, real M1, 
demand deposits and several production indices. Bae, Kakkar, Ogaki (2006) tested the 
conditions of liquidity trap when demand for the money has indefinite elasticity as a 
consequence of zero-interest securities.  

Mt/PtYt = B0 + B1It + ut   (3a) 
Mt/PtYt = B0 + B1ln( | |) + ut  (3b) 
P – price level, I – short-term interest rate, M – money supply, Y – output. In this 

model all parameters are in logarithms. The conclusion was that nonlinear demand 
function is better for the Japanese data, so there is a liquidity trap. In modern world, it 
becomes very effective and nearly necessary for central banks to shape expectations for 
financial institutions and agents, participating in market. It can be essential for mini-
mizing deflationary shocks associated deflation and output contraction. However, it’s 
hard to understand how the correct expectations should be generated. Possibly, the 
simplest way is making clear announcements what the government’s future policy will 
be by appropriate ‘policy rule’. Kydland and Prescott(1977) started to talk about the ‘ 
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rules vs discretion’ to solve the problem of inflation bias.  The more the announcements 
about policy are believed in financial markets, they can have a huge effect. There are 
numerous works about the different rules that minimize aberrations, which are associa-
ted with deflation shocks. We can brings examples, such as Wolman(2005) and Eg-
gertsson and Woodford (2003). In these works was shown that, the optimal solution may 
be replicated if government follows inflation targeting. Under the announced rule, 
central bank keeps interest rates at nearly zero rill a particular inflation is hit, which may 
happen after deflationary shock has subsided.  

If central banks, and governments as a whole, have low credibility level, such 
announcements will never be sufficient for financial institutions and other agents. This is 
even more true for deflationary economics because of several reasons: 

 Deflation implies that central banks and governments have incentives to promise 
higher inflation and future expansion of economy. However, very often these promises 
are being reneged. 

 We can rarely see deflationary shocks, therefore, it’s very complicated for 
governments and central banks to create reputation of teams that can deal with deflation 
problem. 

 In the worst case the problem is being escalated near zero interest rate, because 
it’s assumed that country can’t take any actions, such as reducing interest rate further to 
commit to inflation. However, at this moment there are several examples of countries 
which have tried to solve this problem by reducing interest rates to negative numbers. 

Assume the central bank promises inflation in the future and in addition to that 
prints one dollar debt. In case of later reneges on inflation, real value of the dollar of 
debt will increase by the amount of inflation. Afterwards, the government would be 
forced to raise several taxes to compensate for the real debt increase. Considering the 
costly taxation, it won’t be in government’s interest to revoke its promises of moderate-
higher inflation levels. This was explored by Eggertsson (2006a), who shows the 
effectiveness of this tool against deflation. Jeane and Svenson (2006) showed that 
interventions of foreign exchange have the same effect for very similar reasons. Such 
interventions adjust the government’s balance sheet in the way that a reflation policy 
would become incentive compatible. It’s based on the assumption that government’s 
printing of nominal liabilities, such as money or government bonds and purchases fo-
reign exchange with that money, the country will face balance-sheet losses if it revoke 
raising price level promise, because it would imply an appreciation of exchange rate. 
The rise in the amount of government spending, such as government purchases of ser-
vices and goods can be very effective, as was shown in one of the most severe economic 
crisis in the history – Great Depression.  Eggertsson (2006b) showed that policies which 
temporarily reduce Yt – the natural level of output, actually increase equilibrium output. 
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Policies which suppress Yt and expected price level reflation and the effect is so strong 
that it can recover because of the real interest rates impact.  

Liquidity trap. Countries. Negative interest rates. In recent years liquidity trap 
becomes very serious problem for developed economies such as Japan, Switzerland, EU 
countries etc. The main monetary tool for expanding the economy – the nominal interest 
rate for these countries was near zero. However, at different points of time, countries 
decided to lower even these rates and work with negative interest rates. However, in 
many cases deposit rates didn’t follow the pattern of policy rates in the number of 
countries (Eggertson, 2017).  The central bank of Sweden lowered its interest rate below 
zero in the beginning of 2015, however the data shows that deposit rates didn’t follow 
the policy rate’s path. Deposit rates remained the same at near zero per cents. The same 
is true for Denmark and its central bank, which lowered the key rate below zero twice in 
2012 and 2014.Switzerland decided to implement negative rate policy in the end of 2014 
and Japan lowered its key policy rate below zero in 2016 (Eggertson, 2017). In every 
case we can see that countries’ deposit rates didn’t become negative and still were not 
being paid for just holding money, which would create disincentives to hold the money 
in financial sector, because people just can save it on cash in their houses or in special 
places, which would be created if there was demand. That’s why we can agree on the 
fact, that negative interest rates didn’t affect households directly and didn’t incentivize 
them to consume more instead of saving.  Moreover, because of not lowering deposit 
rates, bank would not reduce also the credit rate, because the spread is constant if 
nothing else happened. The argument behind the last sentence is that the cost of funds 
for banks is the same, holding constant deposit rates, that’s why they don’t will to have 
lower credit rates, which would reduce bank profits. Afterwards, we may say that there 
are several ways, how low bank profits can adversely affect economic activity. Low 
bank profits can increase financing costs of banks, reducing supply of credit resources. 
This will reduce household to borrow and consume less, which will reduce the aggregate 
demand. It’s also possible to create a negative influence on output with budget 
constraints on borrowers by distributing bank profits to all household types.  

Japan. To understand the problem of liquidity trap and negative interest rates 
more thoroughly we may look at several countries with such problems. As was 
mentioned before, Japan is ones of the most useful example to investigate this problem. 
The country has experienced deflation, stagnation and low policy rates for many years, 
so we can assume it’s in a liquidity trap. Nominal GDP of Japan is stagnant for nearly 25 
years. The same is true for the real GDP. Interest rates in the country are close to zero 
for very long time. At this moment key policy rate in Japan is – 0.1%, long-term interest 
rates, which can also be associated with low government bonds yields in Japan.  
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We can conclude that Japan is now in such an economic situation, where expan-sionary 
or accommodative monetary policy is insufficient to grow again. Country isn’t able to 
fight the deflation with monetary easing. This is classic case of liquidity trap in country, 
described by Keynesians. As we can see GDP growth slowed down since the 1990s 
(figure 1). The slowdown began after the burst of the bubble, but continued afterwards, 
exacerbated by global financial crisis in 2007-2008, earthquakes in Japan and also tax 
hike in 2014. This is a strong contrast to the growth which was shown since 1950s. Also 
we can see that Nominal GDP is stagnant since the beginning of 1990s (figure 2). It’s 
proposed in classic literature that liquidity trap should also affect parame-ters of 
inflation, demand etc. So, further, let’s have a look at inflation in Japan (Figure 3) 

 Figure 1. Japan’s Nominal GDP growth rate 

 Figure 2. Japan GDP (1992-2017) 

 Figure 3. Japan CPI 1992-2017 
Core CPI (consumer price index) inflation and nominal wages in Japan have been 

weak since the 1990s ( figure 3). The lack of growth in wages in Japan was the key 
driver of low inflation and even deflation in the country. CPI rose in 2014, but it’s flat 
again now. A depreciated yen raises prices of import, however we don’t see any effect 
on CPI.  There has been almost no connection between the CB’s monetary base 
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expansion and inflation in Japan. Let’s find some reasons of 2014 rise in inflation. The 
increase in the taxes, especially consumption tax, which was taken place in 2014 in Ja-
pan may lead to higher rise in inflation in 2014, comparing with other years. Also we 
should consider the ‘Abenomics’ called after the name of Japanese politician Abe. In 
combination this brings a hike in inflation. The Japanese currency has greatly apprecia-
ted since the 1990s. It appreciated from nearly 200 $/¥in the 1980s to 135 $/¥ by 1990. 
In 2012 yen’s exchange rate was near 86 $/¥. However, at this moment exchange rate is 
near 110 $/¥. Keynesian school’s insights of liquidity traps are probably relevant for 
Japan. There are several factors to think that way: 

 The monetary policy of central bank of Japan is accommodative for several 
decades and still keeps long-term interest rates low, but it didn’t help to revive the 
economy. 

 Fiscal deficits hold for many years, but even in such conditions fiscal policy 
doesn’t always provide stimulus. We can see such an example in 2014, when consump-
tion tax was raised. Both in 2014 and 2008  when the Japanese government tried to raise 
the taxes, effective demand and consumption were hampered.  

 The Japanese government didn’t pursue policies about direct employment. The 
unemployment rate was low, particularly if we compare it to UR of other developed 
countries, but there were huge changes in labor market of this Asian country, such as de-
unionization, the decline of employment in manufacturing etc. 

 The downward flexibility in prices and wages witnessed during past decades 
didn’t help to overcome the labor market’s weakness. 

We can conclude, that Japan is in a liquidity trap and faces a problem with effect-
tive demand. Monetary policy actions alone aren’t able to solve this problem. The 
country needs effective and prudent fiscal policy to revoke export competitiveness, 
support effective demand, wage growth, etc. There is a need in the real income of wor-
kers to be higher for government to be able to have a sustained and strong economic 
growth. The BoJ now uses the negative policy rate and may be forced to take steps for 
quantitative easing. We can expect that yield on Japanese government bonds will be low 
because of near-zero or negative policy rate, low inflation, unfavorable economic condi-
tions, which exerts downward pressure on interest rates in advanced economies.  

United States during 2007 crisis. Of course it’s not as evident, but we can find 
several factors describing the liquidity trap condition during financial crisis in United 
States after Lehman Bros. collapsed. This example is, of course, differs from Japanese 
case.  In case of US, we have a situation with positive inflation rate and rising output in 
2010-2011. However, the monetary base share in GDP rose sharply in the United States 
since the policy of quantitative easing was introduced in 2008-2009 years, as was the 
case in Japan. The monetary approach to assess liquidity trap condition is based on 
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equation of money demand. The theory assumes that cash balance must be relevant to 
real activities of economy. We also know, that liquidity trap might be assessed with 
function of demand for transactional money.  

(m-p)t =a1yt + a2it + εt             (4) 
m-p – real cash balance; y – output measure; i – interest rate; All parameters are in 

logarithms.  
To find the liquidity trap condition during financial crisis in US we should find, if 

the long-term relation of equation of money demand changed or if there is any 
cointegration between interest rate and money balance.  

Brycz (2012), by comparing 1992-2008 and 2008-2012 periods  with applying 
Johansen test for cointegration, showed that there is cointegration among analyzed 
variables and that there was a structural change between those periods.  First period 
shows a stable relation with elasticity of demand near 0,03- 0,04.  In the period of 2008-
2012 the same elasticity turns out to become negative. However, income elasticity of 
money demand increased, which was an indicator that it  tends to infinity, if interest 
rates approach to zero, which is a parameter of liquidity trap. As was said above there 
was a condition like liquidity trap for a short time in the US, considering the problems of 
monetary base and lowering interest rates and also the fact, that it didn’t have much 
effect for several years and country was in recession processes.  

Conclusion. Modern economics made attempts to understand and explain a 
liquidity trap condition and got some advances. However, there are still limitations of 
the quantity theory of money, as we can see in the works of Krugman(1998a, 1998b) and 
many other macroeconomists. In contrast to that Keynes book provides a basis to 
understand several aspects of this problem.  Modern Keynesians may offer even better 
understanding of liquidity trap by applying the theory to Japan’s case and reviewing 
changes and development in the country.  

Globally, we may insist on the idea, that liquidity trap condition occurs, when 
strong monetary stimulation doesn’t help to transform economy in such a way to rise 
output and prices. The expansionary monetary policy aiming to lower policy rates and 
provide economy with more cash. Considering the fact, that monetary theory assumes 
that larger amounts of cash holdings and lower interest rates should revoke the inflation 
in the economy. Friedman suggested that 1930’s Great Depression in the US was created 
by decrease of money supply. However, Keynesians suggest that when the demand is 
reluctant, excessive supply of oney will not help to raise prices or output, because bonds 
and money becomes perfect substitutes in such a condition, when interest rates are near 
zero. In this case, expectations are becoming crucial too, because unsuccessful monetary 
policy may cause the excessive money supply to be saved in banks instead of lending to 
economy.  
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Մարտին ՏՈՆԻԿՅԱՆ 
Ժամանակակից աշխարհում իրացվելիության թակարդի վերլուծություն 
Բանալի բառեր. իրացվելիության թակարդ, տոկոսադրույքներ, սղաճ, գնանկում, 
բացասական տոկոսադրույքներ, փողի առաջարկ 
 

Իրացվելիության թակարդն այնպիսի իրավիճակ է, երբ կարճաժամկետ տո-
կոսադրույքները մոտ են զրոյի, կենտրոնական բանկը մեծացնում է փողի ա-
ռաջարկը` առանց գների կամ տնտեսական արդյունքի վրա ազդելու: Իրաց-
վելիության թակարդի գաղափարը առաջին անգամ հայտնաբերվել է Հիքսի 
և Քեյնսի կողմից 1930-ականների մեծ անկման ժամանակ: Նրանք շեշտե-
ցին, որ փողի առաջարկի ավելացումը իրացվելիության թակարդում ազդե-
ցություն չունի, ուստի դրամավարկային քաղաքականությունն արդյունավետ 
չէ: Այնուամենայնիվ, ժամանակակից գիտությունը, ի հակադրություն, ենթա-
դրում է, որ դրամավարկային քաղաքականությունն անարդյունավետ չէ, նույ-
նիսկ եթե փողի առաջարկի բարձրացումը որևէ ազդեցություն չունի գնաճի և 
տնտեսական արդյունքի վրա: 
 Martin TONIKYAN  
Analysis of liquidity trap in the modern world 
Key words: liquidity trap, interest rate, inflation, deflation, negative interest rates, money supply 
 Liquidity trap is a situation, where short-term interest rates are close to zero, central 
bank increases the money supply with no effect on prices or economic output. The idea 
of liquidity trap was first discovered by Hicks and Keynes, as it occurred in 1930’s du-
ring the great recession. They emphasized that increase in money supply has no effect in 
liquidity trap, so monetary policy is not efficient. However, modern science, in contrast, 
implies that monetary policy is not ineffective, even if increase in the money supply has 
no effect on inflation and economic output. 
 
Мартин ТОНИКЯН 
Анализ ловушки ликвидности в современном мире 
Ключевые слова: ловушка ликвидности, процентная ставка,инфляция, дефляция, 
отрицательные процентные ставки, предложение денег.  
 Ловушка ликвидности – это ситуация, когда краткосрочные процентные ставки 
близки к нулю, центральные банки увеличивают предложение денег с отсутст-
вием влияния на цены или выпуск экономики. Идея ловушки ликвидности была 
впервые обнаружена Хиксом и Кейсном, после ее появления в 1930-х годах во 
время великой депрессии. Они отметили, что увеличение в предложении денег не 
имеет влияния в ситуации ловушки ликвидности, следовтельно монетарная поли-
тика неэффективна. Однако, современная наука, утверждает, что монетарная по-
литика эффективна даже если увеличение денежного предложения не влияет на 
инфляцию или выпуск экономики.  

 


