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Իրանի տնտեսական ազատության համաթվի և հիմնական մարոտնտեսական
ցուցանիշների փոխկախվածությունը
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î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ºì ¶Èà´²È ¼²ð¶²òàôØÜºðÀ Üàð
ÆðàÔàôÂÚàôÜÜºðÆ ºì ²ä²¶²ÚÆ ²ÎÜÎ²ÈÆøÜºðÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ
Â³ÃáõÉ Ø²Ü²êºðÚ²Ü
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¹áÏïáñ, åñáý»ëáñ
²ÚÈÀÜîð²Üø Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Õ»Ï³í³ñ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÙÇïáõÙÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ËÙµ³íáñáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ×·Ý³Å³Ù

²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ·Éáµ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ëÃ³÷ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ³ÛÝå»ë ¿É, ³å³·³ÛÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ·Éáµ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ýáñ ïÁÝï»ë³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÏÁÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë å³ñ»Ý³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÛÉ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ÙçïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý·»óÝ»É ³é³í»É³·áõÛÝÁ ÙÇ³ÝÇß Ãíáí ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ`
ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³é¨ïÁñáõÙ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏÉÇÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ÑÇßÛ³É ÙÇïáõÙÝ»ñáí, ³ÛÉ¨ ÙÇçå»ï³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: ÆëÏ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ Ï³é³ç³Ý³ µ³ñ»É³í»Éáõ ýÇëÏ³É ¹Çñù»ñÁ, Ù»ÕÙ»Éáõ ÇÝýÉÛ³óÇ³Ý, ³í»É³óÝ»Éáõ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ é»½»ñíÝ»ñÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ³ç³Ïó»Éáõ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ: Ð»ï¨»Éáí
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ï»ë³Ý»ÉÇ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ ³ñ³·³ÝóÇÏ ³×` ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ³å³Ï³ÛáõÝ³óÝáÕ ßáÏ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ·Éáµ³É ÙÇïáõÙÝ»ñÁ Ï³ñÇù áõÝ»Ý ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³ÏñÏÇï
ùÝÝ³ñÏÙ³Ý, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ÝË³ï»ë»É í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Ç ï»Ùå»ñÇ íñ³, ³ÛÉ¨ ¹³ñÓÝ»Éáõ ïÁÝï»ë³Ï³Ý óÇÏÉ»ñÝ áõ ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ÷áõÉ»ñÝ ³é³í»É Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¨ Ï³é³í³ñ»ÉÇ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ï³ñ¨áñ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝ»É ³ÛÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù ³é³í»É ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹»ñ áõÝ»Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ:
7

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ù»Í ¿ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ, Ö³åáÝÇ³ÛÇ ¨ ²ñ¨ÙÁïÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ, áñáÝù, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ÙÇÝã ·Éáµ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáí ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÝ»ñáí: ²Ûë
³éáõÙáí ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É Ý³¨ ÑÇßÛ³É »ñÏñÝ»ñáõÙ Ýáñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, áñÝ
³í»ÉÇ ëáõñ µÝáõÛÃ ¿ Ñ³Õáñ¹áõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ:
ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ âÇÝ³ëï³ÝÇÝ, ³å³ ³Ûë »ñÏÇñÁ Ó¨³íáñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áõÅÇ Ýáñ Ï»ÝïñáÝ` ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³Ùñ³åÁÝ¹»Éáí ³é¨ïñ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, Ñ»ï¨³µ³ñ Ýå³ëï»Éáí ë»÷³Ï³Ý ¹Çñù»ñÁ ·Éáµ³É Ù³ëßï³µáí: ´³óÇ ³Û¹, Ñ³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ³ÝóÝáÕ ï³ñÇÝ»ñÇÝ âÇÝ³ëï³ÝÇ
Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ ¿ñ`
Ñ³Ù»ï³Í ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝãå»ë ·Éáµ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá:
Î³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñáõÙ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ï÷áËíÇ ³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ áñå»ë ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñáí³Ý³íáñÇ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßË³íáñÇ: ²ÛÝ
³í»ÉÇ ³Ù»Ý³ß³ï Ï·Ý³Ñ³ïíÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí` ½Çç»Éáí ¹Çñù»ñÁ Ý»ñùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³ÝÁ: Øûáõë ÏáÕÙÇó, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý
ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ Ñ³×³Ë³ÏÇ, Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ áã ÙÇ ³ÛÉ` ÉÇµ»ñ³É Ï³Ù Ý»áÉÇµ»ñ³É Ù»Ãá¹Ý»ñáí ¨ ³½³ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ï³Ù „³Ýï»ë³Ý»ÉÇ Ó»éù“-Ç ëÏ½µáõÝùáí ÑÝ³ñ³íáñ ãÉÇÝÇ
Ýå³ëï»É ³éáÕç Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ:
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ³½·³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ·Çï³Ïó»É ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ
ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ ·Éáµ³ÉÇó ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝÇ: Ü»ñùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ï³ñáÕ ¿ ß³ñáõÝ³Ïí»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ýáñ ïÝï»ë³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é:
²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³é³çÇÏ³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÇó ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»É ¹»åÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñï
¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³é³í»É Ñ³çáÕ³Ï Ï³ñáÕ
»Ý ÉÇÝ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ³é³ç³íáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, ·Çï»ÉçùÝ»ñÇ áõ
Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ïí»ñ³µ³ßË»Ý
³éÏ³ ³½·³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ ¨ Ïí»ñ³ÑëÏ»Ý í»ñ³Ùß³ÏíáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ½·³ÉÇ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÁ:
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ÆÝã í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ·Éáµ³É ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ, ³å³ ³ÛÝ »ÝÃ³Ï³ ¿ Ýáñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ` ÝáõÛÝÇëÏ ³é³çÇÝ ¨ »ñÏñáñ¹ ³ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÇó Ñ»ïá: ê³Ï³ÛÝ Ù»Í³å»ë Ï¹Åí³ñ³Ý³ ÙÇÝã×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÁ, Ñ³ïÏ³å»ë Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ 1997-1998ÃÃ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÝ Çñ ³Ý¹ñ³¹³ñÓÝ áõÝ»ó³í 2008-2010ÃÃ. ×·Ý³Å³ÙÇ íñ³, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ³Õ¹»óáõÃÛ³Ùµ ·Éáµ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³×»óÇÝ Ý³¨ Ý³íÃÇ
·Ý»ñÁ: ²ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³½³ï³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ·Éáµ³É³óáõÙÁ
Ñ³Ý·»óñ»É »Ý áñáß³ÏÇ éÇëÏ»ñÇ: ´³½Ù³ÃÇí Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ
Ï³ñÍÇùáí ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÏñÏÝí»É: î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨
·Éáµ³É ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ÝÏ³ïíáÕ Ý»ñÏ³ÛÇë ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ»ï¨»É Ý³¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ³å³Ï³ÛáõÝ³óáÙÁ, áñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³Ý·³Ù
ã»Ý Ýí³½Ç ³é³ÝÓÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù Çñ³óÝ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Éáµ³É ßáõÏ³Ý»ñáõÙ:
Æ ÉñáõÙÝ ß³ï »ñÏñÝ»ñÇ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ïëï»ÕÍí»Ý Ý³¨
Ýáñ»ñÁ` ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²é³ÝÓÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ óÝóáõÙÝ»ñÁ, ³×áÕ ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÷áËå³ÛÙ³Ý³íáñí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ï×³éáí, Ï³½¹»Ý Ý³¨
³ÛÉ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³: ²×áÕ ³é¨ïáõñÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·Éáµ³É ßáõÏ³Ý»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Ï³½¹»Ý ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³1:
ØÇç³½·³ÛÇÝ Ýáñ ïÝï»ë³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ý ³éÝãíáÕ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ Ù³ëÇÝ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ñ³×³Ë³ÏÇ »Ý ¹³ñÓ»É áã ÙÇ³ÛÝ
½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³ÛÉ¨ ³ÛÝåÇëÇ Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ ýáñáõÙÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ¸³íáëÁ àõÇÉÃÁÝ ä³ñÏÁ ¨ ³ÛÉÝ: ì»ñçÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ
µ³ó³Ñ³Ûï»ó Ý³¨ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·Éáµ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ: àñå»ë ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³ÛÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñ, µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñ
ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³×»É ¨ Ó·ïáõÙ »Ý ³í»ÉÇ áñáßÇã Ó³ÛÝÇ` ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ØÇ ß³ñù Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ ÏáÝë»ÝëáõëÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Å³Ù³Ý³Ï ³é Å³Ù³Ý³Ï Ë³Ã³ñ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ³×Á:
ø³ÝÇ áñ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ³í»ÉÇ
÷áËÏ³å³Ïóí³Í »Ý, ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ í»ñ³óáõÙÁ µáÉáñ »ñÏñÁÝ»ñÇÝ ³é³í»É ³ñ¹³ñ ³é¨ïñÇ ¨ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ É³í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ÉÇÝ»Éáõ „Ñ³ÕÃáÕ - Ñ³ÕÃáÕ“-Ç Ï³ñ·³íÇ1

ÆÝãå»ë ûñÇÝ³Ï, èáõë³ëï³ÝÇ ÏáÕÙÇó ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇÝ ¨ ²ñ·»ÝïÇÝ³ÛÇÝ ·³½Ç
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ 1998Ã.-ÇÝ ½·³ÉÇáñ»Ý ³½¹»óÇÝ ²ØÜ-Ç
ëå³éÙ³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ íñ³:

9

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

×³ÏáõÙ` ßÝáñÑÇí Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý: ²Ûëûñ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ½³ñ·³óÙ³Ý Ù»ç, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ
»ñÏñÝ»ñÇ ¨ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÷áËÑ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ` ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝ ³×Ç ³å³ÑáíÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí: ¸³, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ÃáõÛÉ Ïï³ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á
í»ñ³¹³ñÓÝ»É ³ÛÝ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï, ³ÛÝ »Õ»É 1960Ã.
Ï»ë»ñÇÝ ¨ 1970 - ³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³×Ç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É áõÅ»Õ ½³ñ·³óáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë BRICS å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ µ³½Ù³ÃÇí ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ,
ìñ³ëï³ÝáõÙ ¨ Æñ³ÝáõÙ: ²ÝóÛ³ÉÇ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ÑÇßÛ³É ï³ñÇÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáÕ ³ÉÇùÁ ëï»ÕÍ»ó µ³½Ù³ÃÇí
ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³ç³ï³ñÝ»ñÇ` ¶»ñÙ³ÝÇ³, Ö³åáÝÇ³ ¨ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ, µ³Ûó
¹³ ãÇ µÝ³í ãí»ñ³óñ»ó ëáóÇ³É³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ. ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ
ÙÇÝã ûñë ãÇ Ýí³½áõÙ ³Ý·³Ù 1% - áí: ÜáõÛÝÇëÏ ³ÛÝ µ³ÝÇó Ñ»ïá, »ñµ 1996Ã.
ÐéáÙÇ ·Éáµ³É ·³·³Ã³ÅáÕáíáõÙ, áñï»Õ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ
å³ñï³íáñí»óÇÝ Ýí³½»óÝ»É ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ ÏÇëáí ã³÷ ÙÇÝã¨ 2015Ã., ¹³
³Û¹å»ë ¿É ï»ÕÇ ãáõÝ»ó³í: ²í»ÉÇÝ, ³ÛÝ ³×áõÙ ¿ ¨ áñáß »ñÏñÝ»ñáõÙ
³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³Ýí»ñ³ÑëÏ»ÉÇ áõ ³ÝÑ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÇ ÙÇïáõÙ:
ºÃ» Ý³Ëáñ¹ ¹³ñÇ ëÏÇ½µÇÝ µ³½Ù³ÃÇí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñ »Õ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, ³å³ 21-ñ¹ ¹³ñÁ µ³½Ù³ÃÇí ÷áñÓ³·»ïÝ»ñ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý áñå»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý áãÝã³óáõÙ:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ·Éáµ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇó Ñ»ïá ï»Õ ·ï³Í
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñ¨áñ »Ý ³å³·³ÛÇÝ ÙÇïí³Í Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Ïû·Ý»Ý ×Çßï ¹Çñù³íáñí»Éáõ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»Éáõ ³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ µáÉáñ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇó áñáßáõÙ Ï³Û³óÝáÕ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, Ñ³Ïí³Í
»Ý ÁÝïñ»É Ù»Ï Ù»·³ Ý³Ë³·ÇÍ Ï³Ù É³í³ï»ë³Ï³Ý, Ï³Ù Ñáé»ï»ë³Ï³Ý
ëó»Ý³ñáí: Î³ ³ÏÝÑ³Ûï ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ` ï»ëÝ»Éáõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñ ¨ ³ÛÉ ÑÝ³ñ³íáñ ëó»Ý³ñÝ»ñ` »ÉÝ»Éáí Ýñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ íñ³ ·Éáµ³É ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÀÝ¹ëÙÇÝ,
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ¨ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÁ, Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ùÝÝ³ñÏ»É Ñ»ï¨Û³É ëó»Ý³ñÝ»ñÁ, áñáÝù
áõñí³·ÍáõÙ »Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³·³Ý: Àëï áñáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ëó»Ý³ñ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ՝ ÁÝ¹·Í»Éáí ³é³Ýóù³ÛÇÝ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ë³Ã³ñáõÙÝ»ñÁ ¨
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Ñ³í³Ý³Ï³Ý
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
ÇÝãå»ë
Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ»ñÁ:

Ý³¨

Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ

²é³çÇÝ ëó»Ý³ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ýí»É áñå»ë ÇÝùÉÛáõ½Çí ·Éáµ³É³óáõÙ:
¼³ñ·³ÝáõÙ »Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ÙÇ
Ù³ëÇÝ û·ïí»É ·Éáµ³É³óÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÇó, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ßË³ñÑÇ ï³ñµ»ñ Í³Ûñ»ñáõÙ áñáß ¹»åù»ñáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ í»ñ³ÍáõÙ »Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ` Í³Ýñ íÝ³ë Ñ³ëóÝ»Éáí ÇÝãå»ë
³éáÕçáõÃÛ³ÝÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï,
·Éáµ³É ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝ ³×Á ËÃ³ÝíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï³·³ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ùµ, áõÅ»Õ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáÝë»ÝëáõëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÙÇçÇÝ
Ë³íÇ ³ßË³ï³Ýùáí Ó»éù µ»ñí³Í ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙÁ
ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ áñáß³ÏÇáñ»Ý Ù»ÕÙ³óÝáõÙ ¿ µ³½Ù³ÃÇí ÅáÕáíÁñ¹³·ñ³Ï³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: Î³é³í³ñáõÙÝ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ ¹³éÝáõÙ ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝ,
³ÛÝå»ë ¿É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ: Þ³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ í»ñ³ñÅ¨áñíáõÙ
»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, áñ³Ï³å»ë Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¿ Ñ³ëóÁíáõÙ å»ïáõÃÛáõÝ - Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³Í ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, Ëáñ³ÝáõÙ ¿
·Éáµ³É Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ` Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: Ð³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëóíáõÙ »Ý Ýí³½³·áõÛÝÇ` ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ß³Ñ»ñÇ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÃáõÛÉ
¿ ï³ÉÇë ³é³í»É³·áõÛÝë û·ïí»É ·Éáµ³É³óáõÙÇó: ²ßË³ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ÙÇ ëïí³ñ Ñ³ïí³Í` ²ýñÇÏ³ÛáõÙ, ØÇçÇÝ ²ñ»õ»ÉùáõÙ, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý áõ
Ð³ñ³í³ÛÇÝ ²ëÇ³ÛáõÙ ¨ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝáõÙ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ÉÇ³ñÅ»ùáñ»Ý û·ïí»É ³Û¹ ¹ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãÁ Ý»ñùÇÝ
Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ëïÇåáõÙ ¿ ³Û¹ »ñÏñÝ»ñÁ ÙÝ³É ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ:
ÎáñÍ³Ý³ñ³ñ ·Éáµ³É³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ñ³çáñ¹ ëó»Ý³ñÁ: ¶Éáµ³É
¿ÉÇï³Ý»ñÁ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ³ßË³ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ ãÇ
û·ïíáõÙ ·Éáµ³É³óáõÙÇó: ´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ³×Á ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ÝÑ³Ù³ã³÷
µ³ßËáõÙÁ Í³Ýñ µ»é »Ý ¹³éÝáõÙ µ³½Ù³ÃÇí ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ,
ÇëÏ ³åûñÇÝÇ ÙÇ·ñ³óÇáÝ Ñáëù»ñÁ ÙÇçå»ï³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
³ÕµÛáõñ »Ý ¹³éÝáõÙ: ´³ñÓñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ã»Ý Ýå³ëïáõÙ
½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ³Ý·áõó³ÉáõÍÙ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ í»ñ³½·³ÛÇÝ
Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó û·ï³·áñÍí»Éáí, Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë
µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝ` ¹áõñë ÙÕ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹³éÝ³Éáí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³å³Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ½»Ýù. Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ µ³Å³ÝáõÙ ¿ »ñ»ù Ù³ëÇ. ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿
ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÃ³óÁ, ß³ï ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñ ½ñÏíáõÙ »Ý ïÝï»ë³11
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Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³×áõÙ ¿ ëïí»ñ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³Ùñ³åÝ¹»É ¹Çñù»ñÁ ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ:
²Ûë ³Ù»ÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ËáñÁ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ë»÷³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ Ùá¹»ÉÇ
Ó¨³íáñáõÙ` Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ ·Éáµ³É Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³óÝ»Éáõ ³½·³ÛÇÝ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑáõÙ:
Â³ÃáõÉ Ø²Ü²êºðÚ²Ü
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ·Éáµ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ýáñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
³å³·³ÛÇ ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÙÇïáõÙÝ»ñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³, ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ
ËÙµ³íáñáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ×·Ý³Å³Ù
²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý
ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ·Éáµ³É ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ëÃ³÷ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÝ, ³ÛÝå»ë ¿É, ³å³·³ÛÇ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÁ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ·Éáµ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÏÝÏ³ÉÇùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³í»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉÇÝ»É` ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ýáñ ïÁÝï»ë³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÏÉÇÝ»Ý ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ:
Tatoul MANASSERIAN
Regional and global developments in the context of new realities and expectations
Key words: trends, financial market, regional block, national economy, crisis

Given the major trends in today‘s world economy, particularly after global financial crisis,
forecasts on further developments are feasible. However, all projections may prone to
failure in selecting one mega projection based on either optimistic or pessimistic grounds.
There is an obvious need to see alternative ways of development and feasible scenarios
with the assumption of global changes in each of them.

Татул МАНАСЕРЯН
Региональные и глобальные перемены в контексте новых реалий и ожиданой
Ключевые слова: тенденции, финансовый рынок, региональный блок, кризис
Общий вывод заключается в том, что в перспективе мировая экономика выглядет
лучше в случае создания нового экономического порядка. В то же время все еще
существуют некоторые неопределенности. Мы можем сделать вывод, что в
ближайшие десятилетия текущие тенденции на пять процентов больше окажут
воздействие на внешный фронт, обеспечивая более широкий доступ к
международным финансовым рынкам. Формирующийся глобальные тенденций
требуют тщательного рассмотрения.
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ä²ðî²îàØêºðÆ ÂàÔ²ðÎØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì ¶ðÆ
Æð²ì²Î²Ü ´ÜàôÚÂÀ
è³ýÇÏ ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
ºäÐ Æñ³í³·ÇïáõÃÛ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å³ñï³ïáÙë« ÃáÕ³ñÏáÕ« ³½¹³·Çñ« íÝ³ë

ä³ñï³ïáÙë»ñÁ ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ÃáÕ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí: ÂáÕ³ñÏÙ³Ý
Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë ¿ §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ2 « áñÇ 3ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 16-ñ¹ Ï»ïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿© §³ñÅ»ÃáõÕÃ ÃáÕ³ñÏ»ÉÝ ³ÝÓÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ ¿ª áõÕÕí³Í ÝáõÛÝ ¹³ëÇ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³ËÙµÇ ³é³ç³óÙ³ÝÁ¦: ä³ñï³ïáÙëÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ»ï Ï³åí³Í
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ ¿ ³ÝÑëï³ÏáõÃÛáõÝ: Àëï ëáõµÛ»ÏïÇ å³ñï³ïáÙë»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý Ïáñåáñ³ïÇí« å»ï³Ï³Ý ¨ ÙáõÝÇóÇå³É å³ñï³ïáÙë»ñÇ: ä»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ ÃáÕ³ñÏíáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝÇó« ³ÛëÇÝùÝª å»ï³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáÕ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ: ØáõÝÇóÇå³É å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ: §î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ3 ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ¨ ï»Õ³µ³ßË»Éáõ Ï³ñ·Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ« áñÁ« ë³Ï³ÛÝ« ÙÇÝã ûñë ãÇ ÁÝ¹áõÝ»É ³Û¹åÇëÇ Ï³ñ·« áõëïÇ ÙáõÝÇóÇå³É å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ¨ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ
ÐÐ-áõÙ ¹»é ã»Ý ·áñÍáõÙ: Îáñåáñ³ïÇí å³ñï³ïáÙë»ñÇ ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ³ñóÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³éÏ³ ¿ ³ÝÑëï³Ï Ùáï»óáõÙ« Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ë³ÑÙ³Ýí³Í ã»Ý« Ã» ÇÝã Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï
áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É: ²í»ÉÇÝ Ñëï³Ï»óí³Í ã¿« Ã» ³ñ¹Ûáù ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É
å³ñï³ïáÙë»ñ: ²Ûëå»ëª §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 13-ñ¹ Ï»ïÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ ÃáÕ³ñÏáÕ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ³ÝÓÁ«
áñÝ ³ñÅ»ÃáõÕÃ ¿ ÃáÕ³ñÏáõÙ (ÃáÕ³ñÏ»É) Ï³Ù Çñ ³ÝáõÝÇó ³ñÅ»ÃáõÕÃ
ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝ ¿ ³ÝáõÙ« ÇëÏ ÝáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ 24-ñ¹ Ï»ïÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ÝÓ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ó³ÝÏ³ó³Í ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ: ²Ûëï»ÕÇó Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙª ³ñ¹Ûáù Ï³ñáÕ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
2

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 11©10©2007Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 29©02©2008Ã©: î»°ë ÐÐäî
2007©10©31/53(577) Ðá¹©1098« Ðú-195-Ü£
3
ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 07©05©2002Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 21©06©2002Ã©: î»°ë ÐÐäî
2002©06©21/21(196) Ðá¹©473« Ðú-337:
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ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ ÃáÕ³ñÏ»É ³ñÅ»ÃáõÕÃ« Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª å³ñï³ïáÙë: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ Ñëï³Ï å³ï³ëË³Ý ãÇ ï³ÉÇë: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó«
Ã»Ïáõ½ Ý³ Ñ³Ý¹Çë³Ý³ ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ« áñÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ4 26-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 3-ñ¹ Ù³ëÇ áõÅáí ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Ï³ÝáÝÝ»ñÁ« ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ã¿ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ
µË»É å³ñï³ïáÙëÇ ¿áõÃÛáõÝÇó ¨ µÝáõÛÃÇó: ä³ñï³ïáÙëÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ïáñåáñ³ïÇí ·áñÍÇù« áñÁ ÙÇçÝáñ¹³íáñáõÙ
¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ: ²Û¹
é»ëáõñëÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³ííáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ùµª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇ ß³ñù Çñ³í³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ« áñáÝù
¿É ·ñ³íÇã »Ý ¹³ñÓÝáõÙ å³ñï³ïáÙëÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñáí: ´³óÇ ³Û¹« å³ñï³ïáÙëÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý í»ñ³¹³ñÓÝ»ÉÇáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï« ÇÝãÇ å³ï×³éáí ¿É §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ5 40-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ ³é³Ýó ³å³ÑáíÙ³Ý
å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
·ñ³ÝóáõÙÇó ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñÇ Ñ»ïá ¨ å³ÛÙ³Ýáí« áñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÝ»ñÁ: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ëáõµÛ»Ïï ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ÝáõÛÝå»ë ¹ÇïíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù: ²Ûëå»ëª èáõë³ëï³ÝÇ
¸³ßÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÃáÕ³ñÏáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ« å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÁ Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÁ6: ²Ù»ñÇÏ³ÛÇ ØÇ³óÛ³É Ü³Ñ³Ý·Ý»ñáõÙ ·áñÍáÕ ¹³ßÝ³ÛÇÝ ûñ»ÝùÇ (Securities Act of 1933) Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÃáÕ³ñÏáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓ« áí ÃáÕ³ñÏ»É ¿ Ï³Ù Ùï³¹Çñ ¿ ÃáÕ³ñÏ»É áñ¨¿
³ñÅ»ÃáõÕÃ« ÇëÏ §³ÝÓ¦ »½ñáõÛÃÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Çµñ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ï³Ù
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ« å»ïáõÃÛáõÝ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ7: ê³Ï³ÛÝ ²ØÜ
å³ñï³ïáÙë»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ« áñ ³éÏ³
¿ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáÕÝ»ñÇ 3 ï»ë³Ïª ¹³ßÝ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ¨
4

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 05©05©1998Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 01©01©1999Ã©: î»°ë ÐÐäî
1998©08©10/17(50)« Ðú-239։
5
ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 25©09©2001Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 06©12©2001Ã©: î»°ë ÐÐäî
2001©11©06/34(166) Ðá¹©831« Ðú-232£
6
î»°ë Федеральный закон от 22©04©1996 N 39-ФЗ (ред© от 30©12©2015) "О рынке
ценных бумаг"« Ñá¹í³Í 2 (
https://www©consultant©ru/document/cons_doc_LAW_10148/ ):
7
î»°ë Securities Act ûf 1933« Ñá¹í³ÍÝ»ñ SEC© 2© (4) ¨ SEC© 2© (2)
(http://www©sec©gov/about/laws/sa33©pdf ):
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Ýñ³ ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ÙáõÝÇóÇå³É Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ïáñåáñ³óÇ³Ý»ñÁ8: ²ÛëåÇëáíª ·ïÝáõÙ »Ýù« áñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏáÕÝ»ñ ¨ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ÙÇ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó §Ù»Ý³ßÝáñÑÝ¦ ¿:
Ð³çáñ¹ ËÝ¹ÇñÝ ³ÛÝ ¿« Ã» áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý
ÃáÕ³ñÏ»É å³ñï³ïáÙë»ñ: Î³ñá±Õ »Ý ³ñ¹Ûáù å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»É
µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨ áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù: Æñ³í³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ³Ûë Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ã¿: ²Ûëå»ëª ê© ¶© ²µñ³ÙáíÁ ·ïÝáõÙ ¿« áñ å³ñï³ïáÙë»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É ÙÇ³ÛÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù« µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÉÇ³Ï³ï³ñ ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ÇëÏ íëï³ÑáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É å³ñï³ïáÙë»ñ ÙÇ³ÛÝ ³í³Ý¹³ïáõÝ»ñÇ (ÏáÙ³Ý¹ÇïÇëïÝ»ñÇ) Ý»ñ¹ñ³Í ³í³Ý¹Ç ·áõÙ³ñÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ9: º© Ü© è»ß»ïÇÝ³Ý ·ïÝáõÙ ¿« áñ Ïáñåáñ³ïÇí ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ³ÛÝ ¿ÙÇëÇáÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÝ
»Ý« áñáÝù ÃáÕ³ñÏíáõÙ »Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÏáÕÙÇó« áñáÝù ÑÇÙÝí³Í »Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇ³íáñÙ³Ý íñ³« ¨ áñáÝù ÁÝÓ»éáõÙ »Ý Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏóÇÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ ûñ»Ýùáí ¨ Ñ³ïáõÏ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ10: ì© ²© ´»ÉáíÁ ¨ Ä© ì© Î³ñßáõÝáí³Ý
·ïÝáõÙ »Ý« áñ å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý µáÉáñ ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù« áñáÝó ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ïñí³Í ¿ ûñ»Ýùáí Ï³Ù ³ÛÉ
ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïïáí11:
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ûë Ñ³ñóÁ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý »ÝÃ³ñÏí³Í ã¿:
Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù áõÝ»Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ (Ñ³ïáõÏ) Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
Ï³Ù ÇÝãå»ë Çñ³í³·»ïÝ»ñÝ »Ý ³Ýí³ÝáõÙ Ï³ÝáÝ³¹ñ³ÛÇÝ Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛáõÝª Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Çñ³íáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý12:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 52-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
8

î»°ë Frank J© Fabozzi« Bond Markets« Analysis« And Strategies« eight editition ‟
Pearson« Boston ‟ 2013« ¿ç 3-4:
9
î»°ë Абрамов« С© Г© Облигации на первичном рынке ценных бумаг: Аспекты
гражданско-правового регулирования и уголовно-правовой ответственности« Дисс©
©©© к©ю©н©« Москва - 2002« ¿ç 16:
10
î»°ë Решетина© Е© Н© Правовая природа корпоративных эмиссионных ценных
бумаг« Издательство “Городец”« Москва 2005« ¿ç 15:
11
î»°ë Белов В©А© Ценные бумаги в российском гражданском праве: Учебное
пособие по специальному курсу© Изд©-е 2-е« Том II« ЮрИнфоР - Москва« 2007« ¿ç»ñ
373-378«
Ý³¨ Коршунова Ж© В© Облигации как вид ценных бумаг по
законодательству Российской Федерации« Дисс©к©ю©н©« Санкт-Петербург 2008« ¿ç 96:
12
î»°ë ´³ñë»ÕÛ³Ý î© Î© Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝù:
²é³çÇÝ Ù³ë© (»ññáñ¹ Ññ³ï³ñ³ÏáõÃÛáõÝ) ‟ ºäÐ, ºñ©: ºäÐ© Ññ³ï©« 2006 ‟ ¿ç 119:
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³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É Çñ ÑÇÙÝ³¹Çñ ÷³ëï³ÃÕÃáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ïñ»É ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ïñ»É ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ¨ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí: ²Û¹åÇëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í §¶ñ³í³ïÝ»ñÇ ¨ ·ñ³í³ïÝ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ13 7-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëáí«
áñÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ ·ñ³í³ïáõÝÁ« áñåÇëÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ »Ý
Í³í³É»É ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÁ ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù« ãÇ Ï³ñáÕ
í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ï»Õ³µ³ßË»É å³ñï³ïáÙë»ñ:
ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó« Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó Ï³ÝáÝ³¹ñ³ÛÇÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ó»éù µ»ñ»É Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ« ÇëÏ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý
ëï³ÝÓÝ»É ûñ»Ýùáí ã³ñ·»Éí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñ ¨ Ïñ»É
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÛëÇÝùÝª Ï³ñ¨áñ ã¿« Ã» ûñ»Ýùáí
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝ ïñí»É ¿ å³ñï³ïáÙë ÃáÕ³ñÏ»Éáõ Çñ³íáõÝù« Ã» áã«
Ý³ ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿ Ï³ñáÕ ¿ ¹³ ³Ý»É« »Ã» ¹³ µËáõÙ ¿ Çñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³ÛÇÝ
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¨ »Ã» ³Û¹ Çñ³íáõÝùÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ã¿ ûñ»Ýùáí
(ÇÝãå»ë ·ñ³í³ïÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ): ¶ïÝáõÙ »Ýù« áñ ÝÙ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ãÇ
Ï³ñáÕ ³å³Ñáí»É å³ñï³ïáÙë»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝÁ« å³ñï³ïáÙë»ñÁ ¹³ñÓÝ»É áñå»ë íëï³Ñ»ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ íëï³ÑáõÃÛ³Ý
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý Ñ³Ù³ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ÙÇ
ß³ñù »ñ³ßËÇùÝ»ñ: Ü³Ë« ÝáõÛÝ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý ³é³Ýó ³å³ÑáíÙ³Ý å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
·ñ³ÝóáõÙÇó ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñÇ Ñ»ïá ¨ å³ÛÙ³Ýáí« áñ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïí³Í ÉÇÝ»Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßÇéÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹« ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 114-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2ñ¹ Ù³ëÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ
å³ñï³ïáÙë»ñ ÃáÕ³ñÏ»É Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Á Ï³Ù ³Û¹
Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ »ññáñ¹ ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í
³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ã·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñáí: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ
Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ù³ÛÉ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ Ý³¨ §üÇ½ÇÏ³Ï³Ý
13

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 03©12©2003Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 09©01©2004Ã©: î»°ë ÐÐäî
2003©12©30/64(299) Ðá¹©1289« Ðú-43-Ü:
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³ÝÓ³Ýó µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ »ñ³ßË³íáñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»Ýùáí14 ³Ýí³Ý³Ï³Ý å³ñï³ïáÙë»ñÁ (µ³óÇ ³å³Ñáíí³Í ÑÇ÷áÃ»ù³ÛÇÝ
å³ñï³ïáÙë»ñÇ) áñå»ë ³í³Ý¹ ¹Çï»ÉÁ ¨ ¹ñ³Ýù ÝáõÛÝ Ï»ñå »ñ³ßË³íáñ»ÉÁ« ÇÝã µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÁ: ²ÛëåÇëáíª í»ñÁ Ýßí³Í µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÝ
áõÕÕí³Í »Ý å³ñï³ïáÙë»ñÇ ßáõÏ³Ý Ï³ñ·³íáñ»ÉáõÝ« å³ñï³ïáÙë»ñÁª
áñå»ë Ï³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ·áñÍÇù ¹³ñÓÝ»ÉáõÝ ¨ å³ñï³ïáÙëÁ ïÇñ³å»ïáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»ÉáõÝ: ºÉÝ»Éáí í»ñÁ Ýßí³Í ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó ·ïÝáõÙ »Ýù« áñ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿
ë³ÑÙ³ÝíÇ Ñ³ïáõÏ Ï³ñ·³íáñáõÙ« áñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ñï³ïáÙë Ï³ñáÕ »Ý
ÃáÕ³ñÏ»É ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù« áñáÝù ³Û¹åÇëÇ Çñ³íáõÝù »Ý
ëï³ó»É ûñ»Ýùáí: Ð³Ï³é³Ï å³ñ³·³ÛáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ Çñ ÑÇÙÝ³¹ñÙ³Ý ÷³ëï³ÃÕÃáõÙ Ïë³ÑÙ³ÝÇ å³ñï³ïáÙë ÃáÕ³ñÏ»Éáõ
Çñ³íáõÝùÁ ¨ ÏÃáÕ³ñÏÇ å³ñï³ïáÙë»ñ« áñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã»Ýù
Ñ³Ù³ñáõÙ: ²ÛëåÇëáíª ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ
154-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ Éñ³óÝ»É 3-ñ¹ Ù³ëáíª Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ© §å³ñ-

ï³ïáÙë»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É ³ÛÝ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù« áñáÝó ³Û¹åÇëÇ Çñ³íáõÝù ïñí³Í ¿ ûñ»Ýùáí¦:
ä³ñï³ïáÙëÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó ³é³ç³ñÏÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ ¿
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝª ÃáõÛÉ³ïñ»Éáí Ï³ï³ñ»É µ³Å³Ýáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ« áñÁ Ï³ñáÕ ¿
ÉÇÝ»É ÷³Ï (ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ãíáí ¨ Ñëï³Ï áñáßí³Í ³ÝÓ³Ýó ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ) Ï³Ù µ³ó (³Ýáñáß Ãíáí ³ÝÓ³Ýó): §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÇ 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÇ 8-ñ¹ Ï»ïÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³é³ç³ñÏ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÓ³Ýó áõÕÕí³Í ó³ÝÏ³ó³Í Ó¨Ç Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ«
áñÝ ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ í³×³é»Éáõ ³é³ç³ñÏ Ï³Ù ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ ·Ý»Éáõ ³é³ç³ñÏ
³Ý»Éáõ Ññ³í»ñ ¿ å³ñáõÝ³ÏáõÙ: úñ»ÝùÁ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ ¿ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ¨
áã Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ: ²Ûëå»ëª Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ
áñ³Ï³íáñí³Í Ý»ñ¹ñáÕ ãÑ³Ý¹Çë³óáÕ 100-Çó ³í»ÉÇ ³ÝÓ³Ýó Ï³Ù ³Ýáñáß
Ãíáí ³ÝÓ³Ýó áõÕÕí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ³é³ç³ñÏÁ« ÇëÏ ÙÝ³ó³Í ³é³ç³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý áã Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ:
ä³ñï³ïáÙë»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¿ ³½¹³·ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý å³Ñ³ÝçÁ: §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 5-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ³é³Ýó ³Û¹ ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ µ³í³ñ³ñáÕ ³½¹³·ñÇ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý« ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ³é³ç³ñÏ ³Ý»ÉÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿: ²½¹³·ÇñÁ Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃ ¿ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñ« áñÁ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ÃáÕ³ñÏáÕÇ ¨ ³é³ç³ñÏíáÕ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ÙµáÕç³14

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 24©11©2004Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 07©01©2005Ã©: î»°ë ÐÐäî
2004©12©28/72(371) Ðá¹©1463« Ðú-142-Ü:
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Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ« áñÁ å»ïù ¿ µ³í³ñ³ñ ÉÇÝÇ Ý»ñ¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó
ÃáÕ³ñÏáÕÇ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏ³ó³Í »ñ³ßË³íáñÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ« »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ Í³Ëë»ñÇ« ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÇ« Ýñ³ Ñ»ï
Ï³åí³Í éÇëÏ»ñÇ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Û¹ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñáí ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇÙÝ³íáñí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²½¹³·ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ýå³ï³Ï áõÝÇ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ëóÝ»É Ý»ñ¹ñáÕÇÝ: ÆÝýáñÙ³óÇ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÁ15: úñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³½¹³·ñÇ
ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ: ²Ûëå»ëª §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿© »Ã» ³½¹³·ñáõÙ« ³Û¹ ÃíáõÙª ¹ñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« áñ¨¿
¿³Ï³Ý ÷³ëï ¿ µ³ó ÃáÕÝí»É Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñí»É« ³å³ ÃáÕ³ñÏáÕÁ Ï³Ù
ï»Õ³µ³ßËáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ ÷áËÑ³ïáõó»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ (³Û¹ ÃíáõÙ` µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ)« áñáÝù ³é³ç³ó»É
»Ý ÝÙ³Ý ÷³ëïÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕÙ³Ý Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ´³óÇ ³Û¹« ³½¹³·ñáõÙ Ñ³ßí³å³ÑÇ« ·Ý³Ñ³ïáÕÇ« ËáñÑñ¹³ïáõÇ
Ï³Ù ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ ÷áñÓ³·»ïÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñÍÇùÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ
¹»åùáõÙ ³Û¹ Ï³ñÍÇùÁ ïñ³Ù³¹ñ³Í ³ÝÓÇÝù å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý
ÏñáõÙ ³½¹³·ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í` Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³ñÍÇùÇ« Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý« Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý« »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý« ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÏïÇ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙª úñ»ÝùÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í»ñÁ Ýßí³Í µáÉáñ ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ·Ýáñ¹Ç ³éç¨ Ñ³Ù³å³ñï ¿ª áñå»ë íÝ³ëÁ
Ñ³Ù³ï»Õ å³ï×³é³Í ³ÝÓÇÝù« µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñÍÇù
ïí³Í ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý« »ñµ Ñ³Ù³å³ñï ¿ ÙÇ³ÛÝ ÝáõÛÝ
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ï³Ù ¹ñ³ ÝáõÛÝ Ù³ëÁ ëïáñ³·ñ³Í »ñÏáõ ¨ ³í»ÉÇ
÷áñÓ³·»ïÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ: ÂáÕ³ñÏáÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ³éÏ³ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñµ ³½¹³·ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É »ññáñ¹ ³ÝÓÇÝùª ³ÝÏ³Ë ³Û¹
³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« ÇëÏ ï»Õ³µ³ßËáÕÝ ³½³ïíáõÙ ¿
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« »Ã» ³å³óáõóáõÙ ¿« áñ µ³í³ñ³ñ ¨ å³ïß³×
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù»ñ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³í³ï³Éáõ ¨
Ñ³í³ï³ó»É ¿« áñ ³½¹³·ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÇÝ ¹ñ³ÝáõÙ ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙ (µ³óÃáÕáõÙ) ãÇ »Õ»É: ÆÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó«
úñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿« áñ Ñ³ïáõóíáõÙ »Ý ³ñÅ»ÃÕÃÇ
15

î»°ë Directive 2003/71/Ec Of The European Parliament And Of The Council of 4
November 2003 on the prospectus to be published when securities are offered to the
public or admitted to trading and amending Directive 2001/34/EC« Ï»ï 21 (http://eurlex©europa©eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0071&from=EN ) :

18

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Ïñ³Í µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÁ« ³Û¹ ÃíáõÙª µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ«
ë³Ï³ÛÝ úñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ù³ëÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿« áñ ³ÝÓÁ« áñÁ«
úñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ« íÝ³ë ¿ å³ï×³é»É Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ« å³ñï³íáñ ¿ Ñ³ïáõó»É ³Û¹ íÝ³ëÁª íÝ³ëÁ Ïñ³Í ³ÝÓÇó Ýñ³Ý í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ñ»ï·Ý»Éáõ ÙÇçáóáí« ³ÛÝ ·Ýáí« áñáí í»ñçÇÝë Ó»éù ¿ µ»ñ»É ¹ñ³Ýù:
ÜÙ³Ý Ó¨áí íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó»Éáí` íÝ³ë å³ï×³é³Í ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ íÝ³ë
Ïñ³Í ³ÝÓÇÝ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ íÝ³ë Ñ³ïáõó»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: ²ÛëÇÝùÝª ëï³óíáõÙ ¿« áñ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáçÁ Ñ³ïáõóíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ
³ñÅ»ÃÕÃÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ« ÇëÏ ³ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ í»ñ³¹³ñÓÝáõÙ ¿
³ñÅ»ÃáõÕÃÁ ¨ ³Û¹ù³Ýáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóáõÙÁ: ²Û¹ ¹»åùáõÙ Ëáëù ãÇ Ï³ñáÕ ·Ý³É µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÇ ï»ëùáí íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ù³ëÇÝ« ÝáõÛÝÇëÏ Çñ³Ï³Ý íÝ³ëÁ ÙÇ ß³ñù ¹»åù»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ·»ñ³½³Ýó»É ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÇÝÁ (ûñÇÝ³Ïª ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ Ó»éù µ»ñ»ÉÇë Ý»ñ¹ñáÕÁ ·áõÙ³ñÝ»ñ ¿ í×³ñ»É µñáù»ñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝª ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ó»éù µ»ñÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõ Ñ³Ù³ñ): ²Ûë ¹»åùáõÙ ·áñÍ áõÝ»Ýù
áã Ã» íÝ³ëÝ»ñÇ ÉñÇí Ñ³ïáõóÙ³Ý« ³ÛÉ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ»ï:
´³óÇ ³Û¹« ³Ûëï»Õ íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý Ó¨Á ÝßíáõÙ ¿ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ñ»ï·ÝáõÙÁ
µáÉáñ ³ÛÝ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó« áíù»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý: ²Ûë Ï³éáõó³Ï³ñ·Á Ï³ñáÕ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ« »ñµ ³½¹³·ñáõÙ ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý ÃáÕ³ñÏáÕÁ
Ï³Ù ï»Õ³µ³ßËáÕÁ« ë³Ï³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ« »ñµ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
»Ý ÏñáõÙ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý Ï³ñÍÇù Ñ³ÛïÝáÕ ³ÝÓÇÝù« ³å³ ÇÝãå»±ë Ýñ³Ýù
å»ïù ¿ §Ñ»ï ·Ý»Ý¦ ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ ¹ñ³Ýó ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇó: ²Ûë ¹»åùáõÙ
³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝ»ñ ë³ÑÙ³Ý»É« áñ ³Û¹ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ÏñáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ·ÝÇ ¨ Çñ³Ï³Ý
ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÝÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷áí íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó»Éáí: ´³óÇ ù³Õ³ù³óÇ³Çñ³í³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« ³ñÅ»ÃÕÃ»ñ ÃáÕ³ñÏ»ÉÇë ÐÐ
ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ16 204-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ù³ëÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿
ùñ»³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñáõÙ ³ÏÝÑ³Ûï áã ëïáõÛ· ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ÙïóÝ»Éáõ« ÇÝãå»ë Ý³¨
³ÏÝÑ³Ûï áã ëïáõÛ· ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ÇñÁ Ï³Ù ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³ÏÝÑ³Ûï áã ëïáõÛ· ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñª »Ã» ³Û¹ ³ñ³ñùÝ»ñÁ Ëáßáñ íÝ³ë »Ý å³ï×³é»Éª Ý³Ë³ï»ë»Éáí å³ïÇÅ ïáõ·³Ýùáíª Ýí³½³·áõÛÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ »ñ»ùÑ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÇó ÑÇÝ·Ñ³ñÛáõñ³å³ïÇÏÇ ã³÷áí« Ï³Ù ³½³ï³½ñÏÙ³Ùµª ³é³í»É³·áõÛÝÁ Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ëáßáñ íÝ³ë ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ³Ý16

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 18©04©2003Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 01©08©2003Ã©« ï»°ë ÐÐäî
2003©05©02/25(260) Ðá¹©407« Ðú-528-Ü:
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ó³·áñÍáõÃÛ³Ý å³ÑÇÝ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ Ñ³½³ñ³å³ïÇÏÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ ·áõÙ³ñÁ (³ñÅ»ùÁ)« ³ÛëÇÝùÝª 1«000«000 (Ù»Ï ÙÇÉÇáÝ)
ÐÐ ¹ñ³Ùª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí §Üí³½³·áõÛÝ ³Ùë³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ17 3-ñ¹ Ñá¹í³ÍÁ: ²Ûëï»Õ ÙÇ ÷áùñ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ §ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ¦ »½ñáõÛÃÁ: ²Û¹åÇëÇ ÷³ëï³ÃáõÕÃ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ¨« ÇÝãå»ë í»ñÁ Ýßí»ó« ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ
ÃáÕ³ñÏíáõÙ »Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý áñáßÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³« ÇëÏ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ¹»åù»ñáõÙ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿
³½¹³·ÇñÁ: ¶ïÝáõÙ »Ýù« áñ ÐÐ ùñ»³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·Çñ »½ñáõÛÃÁ û·ï³·áñÍ»É ¿ª ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí ³ÛÝ ÷³ëï³ÃáõÕÃ(»ñ)Á« áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³ÛÉ ³ÝÓ³Ýó ï»Õ»Ï³Ý³Éáõ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É« áñåÇëÇÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ý³¨ ³½¹³·ÇñÁ: ²ñÅ»ÃÕÃÇ ³½¹³·ñáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó ÃáÕÙ³Ý
Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ÙÇ ù³ÝÇ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ÷áñÓÁ: ²Ûëå»ëª üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ¨°
ùñ»³Ï³Ý« ¨° ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í
³é³ç³ñÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ë»Õ³ÃÛáõñáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ18: ÀÝ¹ áñáõÙª ³éÏ³ ã¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ« Ã»
áñ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³Û¹ Ë»Õ³ÃÛáõñáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ©
³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ûñÇÝ³Ïª ³½¹³·ñáõÙ« ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áí³½¹Ý»ñáõÙ« µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÅáÕáíÝ»ñÇ áñáßáõÙÝ»ñáõÙ« Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ã³÷Ç í»ñ³µ»ñÛ³É
1993Ã© üñ³ÝëÇ³ÛÇ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ áñáß»ó« áñ Ý»ñ¹ñáÕÁ Ï³ñáÕ ¿
ëï³Ý³É íÝ³ëÝ»ñÇ Ñ³ïáõóáõÙ ÙÇ³ÛÝ Çñ Ó»éù µ»ñÙ³Ý ·ÝÇ ¨ ³ñÅ»ÃÕÃÇ
Çñ³Ï³Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ã³÷áí: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ
ÝáõÛÝå»ë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ Ý³Ë³ï»ëí³Í áã ÙÇ³ÛÝ ³½¹³·ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ«
³ÛÉ Ý³¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ Ñ³Ù³ñª Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ« ·áí³½¹ ¨
³ÛÉÝ19: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ Ý»ñ¹ñáÕÁ å»ïù ¿ ³å³óáõóÇ« áñ ³½¹³·ÇñÁ »Õ»É ¿ áã ×Çßï Ï³Ù áã
³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ Ý³ Ó»éù ¿ µ»ñ»É ³Û¹ ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ ³½¹³·ÇñÁ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõó Ñ»ïá: ÀÝ¹ áñáõÙª å³ñï³¹Çñ ã¿« áñ Ý»ñ¹ñáÕÇ Ùáï ³é³ç³ó³Í
íÝ³ëÇ ¨ ³½¹³·ñÇ ³éÏ³ ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù»ç ÉÇÝÇ å³ï×³é³17

ÀÝ¹áõÝí»É ¿ 17©12©2003Ã©« áõÅÇ Ù»ç ¿ Ùï»É 01©01©2004Ã©« ï»°ë ÐÐäî
2004©01©16/3(302) Ðá¹©43« Ðú-66-Ü:
18
î»°ë Copeman J©« Bafi A©« Chemla D©« Smith H©« Friedrich B©« Lutz G© Prospectus liability
in Europe and the US« Plc Global Counsel Magazine« ë»åï»Ùµ»ñ 2003« ¿ç 40
(https://www©herbertsmithfreehills©com//media/Files/PDFs/2013/39_47%20prospectus%20liability©pdf):
19
î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ« ¿ç 41:
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Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³å: ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ¶»ñ³·áõÛÝ ¹³ï³ñ³ÝÁ ë³ÑÙ³Ý»É ¿« áñ
ÝáõÛÝÇëÏ »Ã» ³½¹³·ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ í»ñóí³Í
×Çßï »Ý« ë³Ï³ÛÝ ³½¹³·ÇñÁ ÃáÕ³ñÏáÕÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ß³Ñ³í»ï
ÉáõÛëÇ Ý»ñùá« ù³Ý í»ñçÇÝë Ï³ Çñ³Ï³ÝáõÙ« ³å³ ³½¹³·ÇñÁ Ï³ñáÕ ¿
Ñ³Ù³ñí»É ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å³ñáõÝ³ÏáÕ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿
§×Çßï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñÇ¦ Ã»ëïÁ20: ²ØÜ-áõÙ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿
Ý³Ë³ï»ëí³Í ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñ»ñáõÙ ¨ ³½¹³·ñáõÙ
Ï»ÕÍ
21
ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñ³é»Éáõ Ñ³Ù³ñ : ²ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ å³ñï³íáñ
¿ ³å³óáõó»É« áñ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ûï³ñ³ñ³·ñáõÙ Ï³Ù ³½¹³·ñáõÙ ³éÏ³ ¿
§µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ¦ (material) µ³óÃáÕáõÙ Ï³Ù ëË³É (Securities Act Section
11(a))« ³ÛëÇÝùÝª áÕç³ÙÇï Ý»ñ¹ñáÕÁ ³Û¹ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ Ñ³ßíÇ Ï³éÝ»ñ
Ý»ñ¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»ÉÇë: ²ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ å³ñï³íáñ ã¿ ³å³óáõó»É
å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÇ ¹Çï³íáñáõÃÛáõÝÁ« áã ¿É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ« áñ ÇÝùÁ
ã·Çï»ñ ³Û¹ ëË³ÉÇ Ù³ëÇÝ: ê³Ï³ÛÝ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Ï³ñáÕ ¿
³½³ïí»É å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« »Ã» ³ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ å³ñï³íáñ ¿ñ ÇÙ³Ý³É ëË³É Ï³Ù µ³ó ÃáÕÝí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
§áÕç³ÙÇï Ñá·³ÍáõÃÛ³Ý¦ (§reasonable care¦) ¹»åùáõÙ (Securities Act
Section 12(a)(2)): ´³óÇ ³Û¹« ²ØÜ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝª »Ã» ³ñÅ»ÃáõÕÃ
ÃáÕ³ñÏáÕÁ Ï³Ù í³×³éáÕÁ ³å³óáõóáõÙ »Ý« áñ ³ñÅ»ÃÕÃÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç íÝ³ëÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ë³Ùµ ã»Ý ³é³ç³ó»É Ë»Õ³ÃÛáõñáÕ
Ï³Ù µ³ó ÃáÕÝí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉÙ³Ùµ« ³å³ ³½³ïíáõÙ »Ý
³Û¹ Ù³ëáí íÝ³ëÝ»ñÁ Ñ³ïáõó»Éáõó (Securities Act Section 12(b)):
²Ù÷á÷»Éáí í»ñÁ Ýßí³ÍÁª å»ïù ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É« áñ ³½¹³·ñáõÙ« ³Û¹
ÃíáõÙª ¹ñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« áñ¨¿ ¿³Ï³Ý ÷³ëï µ³ó ÃáÕÝí»Éáõ Ï³Ù
Ë»Õ³ÃÛáõñí»Éáõ ¹»åùáõÙ ÃáÕ³ñÏáÕÁ Ï³Ù ï»Õ³µ³ßËáÕÁ å³ñï³íáñ ¿
÷áËÑ³ïáõó»É ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáç Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ: ö³ëïÁ
å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É ¿³Ï³Ý« »Ã» ¹³ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»É ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ Ó»éù µ»ñáÕÇ
áñáßÙ³Ý íñ³ ·Ý»Éáõ Ï³Ù ã·Ý»Éáõ ïíÛ³É ³ñÅ»ÃáõÕÃÁ: úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í
¿« áñ Ñ³ïáõóíáõÙ »Ý µáÉáñ íÝ³ëÝ»ñÁ (Ý»ñ³éÛ³É µ³ó ÃáÕÝí³Í û·áõïÁ)«
ë³Ï³ÛÝ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ³é ³ÛÝ« áñ íÝ³ëÁ Ñ³ïáõóíáõÙ ¿
íÝ³ëÁ Ïñ³Í ³ÝÓÇó Ýñ³Ý í³×³éí³Í ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÁ Ñ»ï·Ý»Éáõ ÙÇçáóáí« ³ÛÝ
·Ýáí« áñáí í»ñçÇÝë Ó»éù ¿ µ»ñ»É ¹ñ³Ýù: ÜÙ³Ý Ó¨áí íÝ³ëÁ Ñ³ïáõó»Éáí`
íÝ³ë å³ï×³é³Í ³ÝÓÝ ³½³ïíáõÙ ¿ íÝ³ë Ïñ³Í ³ÝÓÇÝ ó³ÝÏ³ó³Í ³ÛÉ
íÝ³ë Ñ³ïáõó»Éáõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: ¶ïÝáõÙ »Ýù« áñ ³Ûë »ñÏáõ ÝáñÙ»ñÇ
ÙÇç¨ ³éÏ³ ¿ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ ¨ íÝ³ëÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ñ³ïáõóÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³20

î»°ë ÝáõÛÝ ï»ÕáõÙ« ¿ç 42:
î»°ë Securities Act Of 1933« Section 11 ¨ Section
12(a)(2)(http://www©sec©gov/about/laws/sa33©pdf):
21
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÷³Ï Ñ³ïáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ÝáñÙÁ å»ïù ¿ Ñ³ÝíÇ ¨ ÏÇñ³éíÇ íÝ³ëÇ ÉñÇí Ñ³ïáõóÙ³Ý Ï³éáõó³Ï³ñ·Á« ù³ÝÇ áñ ³½¹³·ñáõÙ ëË³É
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ¿³Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙ« áñÇ
¹Çï³íáñáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ùñ»³Ï³Ý
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ: Ü»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñÍáõÙ »Ýù« áñ Ýñ³Ýù å»ïù ¿ íëï³Ñ ÉÇÝ»Ý« áñ Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ í»ñ³¹³ñÓí»Éáõ »Ý ¨ Çñ»Ýó Ïñ³Í íÝ³ëÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
Ñ³ïáõóí»Éáõ »Ý ³½¹³·ñáõÙ ÷³ëïÇ Ï³Ù ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ï³Ù µ³óÃáÕÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ: ÈñÇí ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ï»ëáõÙÁ ËÃ³Ý ¿ Ý³¨ ³½¹³·ÇñÁ ³í»ÉÇ ßñç³Ñ³Û³ó ¨
×ß·ñÇï Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ù³ÝÇ áñ ¹³ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ³½¹³·ÇñÁ Ï³½ÙáÕÝ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ³½¹³·ÇñÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³Ý ³í»ÉÇ íëï³Ñ»ÉÇ ·áñÍÇù: àõëïÇ ³é³ç³ñÏáõÙ
»Ýù Ñ³Ý»É §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ
Ù³ëÁ£
²½¹³·ñáõÙ áñ¨¿ ÷³ëïÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý ¿³Ï³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ï³Ù
µ³óÃáÕÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³ç³ó³Í íÝ³ëÝ»ñÁ Ñ³ïáõóíáõÙ »Ý« »Ã» ³é³ç³ó»É
»Ý ÝÙ³Ý ÷³ëïÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕÙ³Ý Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ²ÛëÇÝùÝª ³éÏ³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³åÁ
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ï³Ù ÷³ëïÇ Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ï³Ù µ³óÃáÕÙ³Ý ¨ íÝ³ëÇ
³é³ç³óÙ³Ý ÙÇç¨« áñÁ úñ»ÝùÇ Ý»ñÏ³ ËÙµ³·ñáõÃÛáõÝÇó »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿« áñ
å»ïù ¿ ³å³óáõóÇ ³ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ: ¶ïÝáõÙ »Ýù« áñ áñáß ¹»åù»ñáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ (»Ã» áã ³ÝÑÝ³ñ) ³å³óáõó»É« Ã»
³ñÅ»ÃáõÕÃÁ Ó»éù µ»ñáÕÇ íÝ³ëÝ»ñÁ ³é³ç³ó»É »Ý ïíÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý
ëË³É ÉÇÝ»Éáõó« Ã» áã: úñÇÝ³Ïª ³½¹³·ñáõÙ ëË³É »Ý Ýßí³Í ÃáÕ³ñÏáÕÇ
Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ« Ï³Ù ÃáÕ³ñÏáÕÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ë»Õ³ÃÛáõñí»É ¿ Ýñ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ ¨ å³ïÙáõÃÛáõÝ«
Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³í»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ÉáõÛëÇ Ý»ñùá: ²Ûë ¹»åùáõÙ å³ñï³ïáÙëÁ«
áñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ñ ³í»ÉÇ ³å³Ñáí ¨ áã éÇëÏ³ÛÇÝ« ù³ÝÇ áñ ÃáÕ³ñÏí»É ¿ñ
»ÝÃ³¹ñÛ³É §Ñ»ÕÇÝ³Ï³íáñ¦ ÃáÕ³ñÏáÕÇ ÏáÕÙÇó« ë³Ï³ÛÝ Çñ³Ï³ÝáõÙ ³Û¹åÇëÇÝ ã¿« Ý»ñ¹ñáÕÇ ÏáÕÙÇó »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ í³×³éíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ
ó³Íñ ·Ýáí« ù³Ý »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿: ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³å³óáõó»É« áñ ó³Íñ
·Ýáí í³×³éùÇ å³ï×³éÁ Ñ»Ýó ³½¹³·ñáõÙ ³éÏ³ ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÝ ¿« Ï³ñáÕ ¿ Ý»ñ¹ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ ß³ï ¹Åí³ñ ÉÇÝ»É: Î³ñÍáõÙ »Ýù
³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É« áñ Ñ³ÛóíáñÁ ãå»ïù ¿ ³å³óáõóÇ
å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³åÁ ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ íÝ³ëÝ»ñÇ« ÇëÏ
»Ã» å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ Ï³å³óáõóÇ« áñ íÝ³ëÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
Ï³Ù Ù³ë³Ùµ ã»Ý ³é³ç³ó»É ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ññ³å³ñ³Ï»Éáõ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ« ³å³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëáí ³ÝÓÁ
22
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Ï³½³ïíÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³ñÅ»ÃáõÕÃ Ó»éù µ»ñáÕÁ å»ïù ¿ ³å³óáõóÇ ÙÇ³ÛÝ íÝ³ëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ¿³Ï³Ý ÷³ëïÇ Ï³Ù
ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕáõÙÁ Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙÁ: ÀÝ¹ áñáõÙª ÃáÕ³ñÏáÕÇ
Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ ³é³Ýó Ù»ÕùÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ« ù³ÝÇ áñ
úñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿« áñ ÃáÕ³ñÏáÕÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ ³éÏ³ ¿
Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñµ ³½¹³·ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ »Ý
Ñ³Ý¹Çë³ó»É »ññáñ¹ ³ÝÓÇÝùª ³ÝÏ³Ë ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« ÇëÏ ï»Õ³µ³ßËáÕÇ Ñ³Ù³ñ Áëï Ù»ÕùÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁª
Ù»Õ³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³í³ñÏ³Íáí© ï»Õ³µ³ßËáÕÝ ³½³ïíáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó« »Ã» ³å³óáõóáõÙ ¿« áñ µ³í³ñ³ñ ¨ å³ïß³× áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù»ñ ¿ áõÝ»ó»É Ñ³í³ï³Éáõ ¨ Ñ³í³ï³ó»É ¿« áñ ³½¹³·ñÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý å³ÑÇÝ ¹ñ³ÝáõÙ ëË³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñáõÙ (µ³óÃáÕáõÙ) ãÇ »Õ»É:
àõëïÇ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 12ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 1-ÇÝ Ý³Ë³¹³ëáõÃÛáõÝáõÙ ³éÏ³ §« áñáÝù ³é³ç³ó»É »Ý ÝÙ³Ý
÷³ëïÇ Ï³Ù ï»Õ»ÏáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕÙ³Ý Ï³Ù Ë»Õ³ÃÛáõñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí¦
µ³é»ñÁ Ñ³Ý»É ¨ Ñá¹í³ÍÁ Éñ³óÝ»É 5-ñ¹ Ù³ëáíª Ñ»ï¨Û³É ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ©
§5© ºÃ» ëáõÛÝ Ñá¹í³ÍáõÙ Ýßí³Í å³ï³ëË³Ý³ïáõ ³ÝÓÁ ³å³óáõóÇ« áñ
íÝ³ëÝ»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ë³Ùµ ã»Ý ³é³ç³ó»É ³½¹³·ñáõÙ« ³Û¹
ÃíáõÙª ¹ñ³ Ã³ñ·Ù³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« áñ¨¿ ¿³Ï³Ý ÷³ëï µ³ó ÃáÕÝí»Éáõ Ï³Ù
Ë»Õ³ÃÛáõñí»Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí« ³å³ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
Ù³ëáí ³Û¹ ³ÝÓÁ ³½³ïíáõÙ ¿ íÝ³ëÇ Ñ³ïáõóÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó:¦
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è³ýÇÏ ¶ðÆ¶àðÚ²Ü
ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ³½¹³·ñÇ Çñ³í³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. å³ñï³ïáÙë« ÃáÕ³ñÏáÕ« ³½¹³·Çñ« íÝ³ë

ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ áã ³ÛÝù³Ý Ñëï³Ï ¿ Ï³ñ·³íáñí³Í£ Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ å³ñï³ïáÙëÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ Ñ³ñóÁ ¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏÁ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý ¿
Ñ³Ý·áõÙ« áñ å³ñï³ïáÙë Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É ÙÇ³ÛÝ ûñ»Ýùáí ³Û¹åÇëÇ
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù£ ²ÛÝáõÑ»ï¨ áõëáõÙÝ³ëÇñí»É ¿ å³ñï³ïáÙëÇ ³½¹³·ÇñÁ ¨ ¹ñ³ Ù»ç áã ×Çßï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³óáÉÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ï×³éí³Í íÝ³ëÇ ÇÝëïÇïáõïÁ£ øÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³Û¹ áÉáñïáõÙ ¨ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ï³ï³ñ»É ÙÇ ß³ñù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ£
Рафик ГРИГОРЯН
Особенности выпуска облигаций и правовые аспекты проспекта облигаций
Ключевые слова: облигация, эмитент, проспект, ущерб

Выпуск облигаций не столь четко регламентирован законодательством РА. В
статье рассматривается вопрос о субъекте выпуска облигаций и автор приходит к
выводу, что право на выпуск может быть выдана только тем юридическим лицам,
которые уполномоченны законом. Затем изучается проспект облигаций и
институт возмещения ущерба в результате включения неправильной информации
в проспекте. Автор обсуждает недостатки законадательства Армении в этой
области и предлогает изменить некоторие положения.

Rafik GRIGORYAN
The special features of bond issuance and the legal aspects of bond prospectus
Key words: bond, issuer, prospectus, damage

The bond issuance is not clearly regulated by the legislation of the Republic of
Armenia. The article discusses the question about who can issue bonds in Armenia and
the author comes to the conclusion that the right to issue bonds can be given only to the
legal entities that are authorized by the law. Then the author examines the bond
prospectus and the legal framework of compensation of damage when misstatement in
prospectus occurs. The author discusses the gaps in the legislation of Armenia
concerning misstatement of prospectus and offers to change some of its provisions.
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ՎՆԱՍԻ ՀԱՏՈւՑՈւՄԸ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԱԾ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈւԹՅՈւՆՆ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄՆԻ ԻՐԱՎԱՀԱՋՈՐԴՈւԹՅԱՆ ԴԵՊՔՈւՄ
Պարգև ՍԱՐՈՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. լիազորության վերացում, գործառութային իրավահաջորդություն, լիազորության փոխանցում, վերակազմակերպում, լուծարում

’’Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին’’ ՀՀ
օրենքի22 100-րդ հոդվածի 1-ին մասը սահմանում է, որ վնասի հատուցման
պահանջը պետք է ներկայացվի այն վարչական մարմին, որի վարչարարության հետևանքով պատճառվել է դա: Այս հոդվածի բովանդակությունից հետևում է, որ վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցման շուրջ հանրային-իրավական հարաբերություններ են առաջանում վընաս պատճառած վարչարարությունն իրականացրած վարչական մարմնի
և այդ վարչարարությունից վնաս կրած անձի միջև: Ինչպես հայտնի է,
յուրաքանչյուր իրավահարաբերություն իր գոյության ընթացքում որոշակի
իրավաբանական փաստերի ազդեցությամբ զարգացում է ապրում՝
սկսած իրավահարաբերության ծագումից մինչև դրա դադարումը: Իրավահարաբերությունների զարգացումն արդյունք է դրա տարրերի վրա
տարբեր իրավաբանական փաստերի ազդեցության, և այդ ազդեցության
բնույթից կախված՝ որոշվում է իրավահարաբերության զարգացման դինամիկան: Վարչական մարմնի և վնաս կրած անձի միջև ձևավորված իրավահարաբերության զարգացման լույսի ներքո հետաքրքրություն է ներկայացնում այն հարցը, թե արդյոք այն դեպքերում, երբ վնաս պատճառած
վարչական մարմինը դադարում է գոյություն ունենալուց վերակազմակերպման կամ լուծարման արդյունքում, դա հանգեցնում է այդ մարմնի և
վնաս կրած անձի միջև ձևավորված իրավահարաբերության դադարման,
և, ըստ այդմ, արդյոք այդ իրավահարաբերության բովանդակությունը
կազմող իրավունքներն ու պարտականությունները դադարում են, թե
դրանք պահպանվում են այլ տեսքով:
Իրավահարաբերությունների դինամիկայի վերաբերյալ իրավաբանական գրականության մեջ արտահայտվել են տարաբնույթ դիրքորոշումներ: Արտահայտված կարծիքների միջև եղած հիմնական տարբերությունը
22

Ընդունվել է 18.02.2004թ., ուժի մեջ է մտել 31.12.2004թ.: Տե′ս ՀՀՊՏ
2004.03.31/18(317): Այսուհետ՝ նաև Օրենք:
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հանգում է նրան, որ մի խումբ հեղինակների բնորոշմամբ ցանկացած
իրավահարաբերություն իր զարգացման ընթացքում կարող է անցնել միայն երկու փուլ՝ առաջացման և դադարման, իսկ մյուս խումբը կազմող
հեղինակների պնդմամբ իրավահարաբերության զարգացման փուլերից է
պետք համարել նաև իրավահարաբերության փոփոխությունը: Վ. Ա.
Բելովը գրում է, որ առաջացումը և դադարումը այն հիմնական, առանցքային հասկացություններն են, որոնց օգնությամբ կարող է բնութագրվել
իրավահարաբերության դինամիկայի ցանկացած դեպք՝ ներառյալ իրավահարաբերության մեջ իրավահաջորդության դեպքերը23: Ս. Կուլտիշևը
ևս բացառում է իրավահարաբերության փոփոխության հնարավորությունը՝ նշելով, որ իրավահարաբերության յուրաքանչյուր տարրի փոփոխություն հանգեցնում է սկզբնական իրավահարաբերության դադարման և
դրա փոխարեն նոր, ինքնուրույն իրավահարաբերության առաջացման24:
Այսպիսով, նշված երկու հեղինակների դիրքորոշման համաձայն՝ իրավահարաբերության առաջացումից հետո դրա հետ տեղի ունեցած ցանկացած փոփոխություն՝ անկախ նրանից, թե այդ փոփոխությունը իրավահարաբերության որ տարրի հետ է կապված, պետք է դիտել որպես հին
իրավահարաբերության դադարում և դրա փոխարեն մեկ այլ իրավահարաբերության առաջացում: Սակայն կան հեղինակներ, որոնք կողմ են հակառակ մոտեցմանը. նրանց հիմնավորմամբ հնարավոր է նաև իրավահարաբերության փոփոխություն: Իրավահարաբերությունը կարող է փոփոխվել ինչպես դրա բովանդակության, այնպես էլ սուբյեկտային կազմի տեսանկյունից: Ե. Դենիսևիչը գրում է, որ փոփոխությունը իրավահարաբերության զարգացման ոչ պարտադիր փուլ է: Այն հնարավոր է երկու ուղղություններով՝ իրավահարաբերության բովանդակության և (կամ) սուբյեկտային կազմի25: Այս մոտեցումը պաշտպանություն է գտել նաև այլ հեղինակների շրջանում: Դեռևս Գ. Շերշենևիչը նշել է, որ իրավահարաբերության փոփոխությունը դրա սուբյեկտերի առումով ոչ թե պետք է դիտել
այդ իրավահարաբերության դադարում և նորի առաջացում, այլ գոյություն ունեցող իրավահարաբերության փոփոխություն26: Այսպիսով, նշված
երկու հակադիր տեսակետներն ի մի բերելով՝ կարելի է եզրակացնել, որ
դրանցից առաջինի համաձայն՝ իրավահարաբերության ցանկացած տար23

Տե′ս Белов В. А. Гражданское право. Общая часть. Т.1. Введение в гражданское право:
учебник /В. А. Белов. – М.: Издательство Юрайт, 2011, էջ 440:
24
Տե′ս Култышев С. Б. Распоряьение требованиями посредством уступки: автореф. дис. ...
канд. юрид. наук. Томск. 2006, էջ 14:
25
Տե′ս Денисевич Е. М. Односторонние сделки в гражданском праве Российской
Федерации: понятие, виды и значение: дисс. канд. юрид. наук, Екатеринбург, 2004, էջ 110:
26
Տե′ս Шершеневич Г. Ф. Общая теория права – Рига. 1924, էջ 668:
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րի վերաբերող յուրաքանչյուր փոփոխության դեպքում գոյություն ունեցող
իրավահարաբերությունը դադարում է, իսկ երկրորդ մոտեցման հիմքում
ընկած է այն գաղափարը, որ իրավահարաբերության բովանդակության և
(կամ) սուբյեկտային կազմի հետ կապված փոփոխությունը նշանակում է
ոչ թե նոր իրավահարաբերության առաջացում, այլ գոյություն ունեցող
իրավահարաբերության փոփոխություն: Պետական մարմինների իրավահաջորդության դիտարկման համատեքստում մեզ հետաքրքրում է միայն
իրավահարաբերության սուբյեկտի փոխվելու դեպքը: Արդյո՞ք իրավահարաբերության սուբյեկտային կազմի փոփոխությունը հանգեցնում է գոյություն ունեցող իրավահարաբերության դադարման, թե այդ նույն իրավահարաբերությունը պահպանվում է այլ սուբյեկտային կազմով: Մենք այն
կարծիքին ենք, որ իրավահարաբերության կողմերից մեկի փոխարեն իրավահարաբերության մեջ այլ անձի ներգրավվելը չի կարող հիմք լինել իրավահարաբերության դադարման համար: Իրավահարաբերությունը
նույնությամբ պահպանվում է, և ընդամենը տեղի է ունենում իրավահարաբերությունից որևէ հիմքով դուրս եկած կողմի իրավունքների և պարտականությունների անցում նրա փոխարեն իրավահարաբերության մեջ
մտած մեկ այլ անձի: Այլ կերպ ասած՝ իրավահարաբերությունը նույնությամբ շարունակում է գործել դրանում որպես կողմ ներգրավված նոր անձի համար: Իհարկե, այս համատեքստում անհրաժեշտ է նկատի ունենալ,
որ ինչպես իրավահարաբերության փոփոխության հնարավորությունն ընդունող հեղինակներն են նշում, փոփոխությունը իրավահարաբերության
զարգացման պարտադիր փուլ չէ, և ցանկացած իրավահարաբերություն
կարող է ծագել և դադարել առանց որևէ փոփոխության, մասնավորապես՝
սուբյեկտային կազմի առումով, ենթարկվելու: Իրավահարաբերության
սուբյեկտային կազմի փոփոխման հիմքում կարող են ընկած լինել տարբեր իրավաբանական փաստեր: Սույն աշխատության շրջանակներում
մեզ հետաքրքրում է իրավահարաբերության կողմ համարվող վարչական
մարմնի փոփոխությունը՝ դրա իրավահաջորդությամբ պայմանավորված:
Վարչական մարմի իրավահաջորդության հարց կարող է ծագել դրա
գործունեության դադարեցման կապակցությամբ: Վարչական մարմնի
գործունեությունը կարող է դադարեցվել այդ մարմնի վերակազմակերպման կամ լուծարման մասին նորմատիվ իրավական ակտի հիման վրա:
Այսպիսով, վարչական մարմնի իրավահաջորդությամբ պայմանավորված իրավահարաբերության փոփոխության և կողմերի իրավունքների
ու պարտականությունների վրա ունեցած ազդեցության բնույթը հասկանալու համար անհրաժեշտ է պարզել, թե ինչ պետք է հասկանալ վարչական մարմնի իրավահաջորդության ներքո, և ինչ դեպքեր է այն ներառում:
Լ. Էսկինան պետական մարմինների իրավահաջորդության նյութաիրավա27
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կան հիմք է համարում պետական կառավարման ոլորտում տեղի ունեցած
փոփոխությունը՝ առաջին հերթին սուբյեկտային կազմի առումով, և պետաիշխանական բնույթի լիազորությունների անընդմեջ իրականացման
պահանջմունքը27: Այս բնորոշումը հնարավորություն է տալիս բացահայտելու պետական մարմինների իրավահաջորդությանը բնորոշ մի քանի էական հատկանիշներ: Առաջին հերթին, պետական մարմինների իրավահաջորդության նկատմամբ կիրառելի չեն համանուն ինստիտուտը կարգավորող քաղաքացիաիրավական նորմերը: Դա պայմանավորված է մի
քանի հանգամանքներով. նախ՝ եթե հիմք ընդունվեն քաղաքացիաիրավական նորմերը, ապա կստացվի, որ պետական մարմնի լուծարման դեպքում պետությունը կարող է ազատվել պատասխանատվությունից, այդ
թվում՝ վարչարարությամբ պատճառված վնասը հատուցելու պարտավորությունից, մինչդեռ իրավական պետությունում մարդը, նրա իրավունքներն ու ազատությունները բարձրագույն արժեքներ են, որոնց ճանաչման
և պաշտպանության պարտականությունը կրում է պետությունը: Երկրորդ՝
պետական մարմնի լուծարումը չի կարող դիտվել և մեկնաբանվել քաղաքացիաիրավական համանուն ինստիտուտի նորմերի իրավակակարգավորումների լույսի ներքո, քանի որ ի տարբերություն քաղաքացիաիրավական առումով լուծարման՝ պետական մարմնի լուծարումն ուղեկցվում է
վերջինիս պատկանող իրավունքների և պարտականությունների փոխանցմամբ մեկ այլ պետական մարմնի: Դասական առումով, այսինքն՝ առանց իրավահաջորդության պետական մարմնի լուծարում կարող է ճանաչվել միայն դրա գործունեության դադարեցումը որևէ կոնկրետ ոլորտի
պետաիրավական կարգավորումն իրականացնելուց հրաժարվելու կապակցությամբ28:
Սահմանադրագետները ևս այն եզրահանգմանն են գալիս, որ քաղաքացիական օրենսդրությամբ նախատեսված իրավաբանական անձանց
վերակազմակերպմանը և լուծարմանը վերաբերող կանոնները չեն կարող
հիմք ընդունվել պետական մարմինների իրավահաջորդության հարցը լուծելիս, քանի որ ի տարբերություն քաղաքացիական իրավունքների օբյեկտների փոխանցման՝ պետական մարմինների պարագայում փոխանցվում է պետաիշխանական բնույթի լիազորությունը: Ըստ այդմ, քաղաքացիական օրենսդրությամբ սահմանված այն նորմը, որի համաձայն՝ լուծարումը իրավաբանական անձի գործունեության դադարեցումն է առանց
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նրան պատկանող իրավունքների և պարտականութունների՝ մեկ այլ սուբյեկտի անցման, պետական մարմինների պարագայում չի կարող կիրառվել, քանի որ այստեղ գործում է տրամաբանորեն հակառակ կանոնը. Պետական մարմնի լուծարումը հենց պետք է առաջացնի իրավահաջորդության կարգով նրա իրավունքների և պարտականությունների անցում մեկ
այլ պետական մարմնի29:
Այսպիսով, եթե ամփոփենք պետական մարմնի լուծարման առնչությամբ վերը նշված դատողությունները, ապա կարող ենք պնդել, որ բոլոր
այն դեպքերում, երբ պետական մարմինը իրավասու մարմնի նորմատիվ
ակտի հիման վրա լուծարվում է, սակայն վերջինիս կողմից իրականացվող
պետաիշխանական բնույթի կոնկրետ լիազորությունը պահպանվում է և
այն վերապահվում է մեկ այլ պետական մարմնի, ապա այս դեպքում պետական մարմնի լուծարմամբ վերջինիս մասնակցությամբ իրավահարաբերությունը չի դադարում, և լուծարված մարմնի փոխարեն իրավահարաբերության մեջ ներգրավվում է այն պետական մարմինը, որի իրավասությանը վերապահվել է լուծարված մարմնի կողմից իրականացվող լիազորությունը: Այլ կերպ ասած՝ պետական մարմինների իրավահաջորդության
հարցը լուծելիս որպես ելակետ պետք է ընդունել փոխանցվող լիազորության բնույթը: Եթե պետական համապատասխան լիազորությունը, որպես
այդպիսին, չի վերանում, ապա լուծարված վարչական մարմնի փոխարեն
վնասի հատուցման շուրջ ծագած իրավահարաբերության մեջ իրավահաջորդության կարգով պետք է մտնի այն վարչական մարմինը, որին փոխանցվել է այն լիազորությունը, որի իրականացմամբ ընդունված վարչական ակտը կամ որի իրականացմանն ուղղված գործողությունը կամ անգործությունը, որոնք վնաս են պատճառել, ճանաչվել են ոչ իրավաչափ:
Վարչական մարմինների իրավահաջորդությունը հենց վերջիններիս կողմից իրականացվող լիազորությունների փոխանցման մեջ է, հետևաբար իրավահարաբերության մեջ մետք է մտնի համապատասխան լիազորությունն ստանձնած վարչական մարմինը: Վերոհիշյալ դիրքորոշումը
հավասարապես վերաբերում է նաև վարչական մարմինների վերակազմակերպմանը, հետևաբար վարչական մարմինների պարագայում, կարելի
է ասել, նշանակություն չունի, թե նրանց գործունեությունը դադարեցվում
է վերակազմակերպման, թե լուծարման հետևանքով: Այստեղ, ինչպես
նշվեց, առանցքայինը լիազորության փոխանցման հարցն է: Այսպիսով,
պարզ դարձավ, որ վարչական մարմինների լուծարումը չի կարող հիմք
29
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լինել վերջինիս մասնակցությամբ որևէ իրավահարաբերության դադարման համար:
Այժմ վերադառնանք օրենքի 100-րդ հոդվածի 1-ին մասին: Դրանով,
ինչպես նշեցինք, սահմանվում է, որ վնասի հատուցման պահանջը պետք է
ներկայացվի այն վարչական մարմնին, որի իրականացրած վարչարարության արդյունքում պատճառվել է դա: Արդյոք եթե տվյալ վարչական մարմինը վերակազմակերպվել կամ, առավել ևս, լուծարվել է, ապա այդ հանգամանքը կարող է որևէ կերպ հիմք լինել անձին վնասի հատուցման
մերժման համար: Եթե վնասի հատուցում տրամադրելուն պարտավորեցնելու վերաբերյալ առկա է դատական գործ, ապա այդ դեպքում, մեր
կարծիքով, խնդիր չի առաջանա, քանի որ հնարավոր կլինի պարզապես
այդ դատական գործով իրականացնել դատավարական իրավահաջորդություն՝ դատավարության մեջ ներգրավելով այն վարչական մարմնին, որին
փոխանցվել է համապատասխան լիազորությունը, և հարցը կլուծվի: Որոշակիորեն խնդրահարույց կարելի է համարել այն իրավիճակը, երբ առկա
է դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատական ակտ՝ վարչական
մարմնին վնասի հատուցում տրամադրելուն պարտավորեցնելու վերաբերյալ, սակայն վարչական մարմնի իրավահաջորդությունը տեղի է ունեցել
այդ դատական ակտի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո: Արդյոք նման
պայմաններում վարչական մարմինը կարող է առարկել վնասի հատուցմանն այն հիմնավորմամբ, որ նախ՝ վնասը պատճառվել է ոչ իր վարչարարության արդյունքում, երկրորդ՝ տվյալ վարչական մարմինը չի
մասնակցել վնասի հատուցում տրամադրելուն պարտավորեցնելու վերաբերյալ դատական գործին, և, ըստ այդմ, այդ դատական գործով և դրա
արդյունքում կայացված վճռով կապված չէ: Նշված հարցը դարձել է նաև
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի քննարկման առարկա:
Մասնավորապես՝ Մոլդովայի ճշմարիտ ուղղափառ եկեղեցին և այլոք ընդդեմ Մոլդովայի գործով30 պատասխանող պետության առարկությունն այն
էր, որ պետական մարմնի կողմից դատարանի՝ օրինական ուժի մեջ մտած
դատական ակտի չկատարումը պայմանավորված է եղել նրանով, որ այդ
մարմինը նոր է ստեղծվել, գործի քննությանը չի մասնակցել, հետևաբար
կայացված դատական ակտով կապված չէ31: Սակայն Մարդու իրավունք30

Տե′ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 27.02.2007թ. թիվ 952/03
վճիռը (http://hudoc.echr.coe.int/):
31
Նշված գործով ներպետական դատարանը որոշում էր կայացրել կրոնական
կազմակերպությանը գրանցելու մասին, սակայն դատական ակտը չէր կատարվել
այն պատճառաբանությամբ, որ կրոնական կազմակերպությունների գրանցման
լիազորությունը փոխանցվել է այլ մարմնի, որը գործի քննությանը չի մասնակցել:
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ների եվրոպական դատարանը չի ընդունել պատասխանող պետության
փաստարկները՝ այն հիմնավորմամբ, որ պարտապանը հենց պետությունն է, և այդ տեսանկյունից նշանակություն չունի, թե որ պետական
մարմինն է նրա անունից մասնակցել գործի քննությանը և որն է պատասխանատու եղել վերջնական դատական ակտի կատարման համար:
Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի նշված իրավական
դատողությունները հիմք ընդունելով՝ կարող ենք նշել, որ մեր կողմից ամբողջ նյութի շարադրման ընթացքում վարչական մարմնին իրավահարաբերության կողմ դիտելը պայմանական բնույթ է կրել: Հանրային իրավահարաբերություններում, որտեղ խոսքը վերաբերում է պետության անունից իրականացվող իշխանական լիազորությունների իրականացմամբ ընդունված վարչական ակտերին կամ այդ լիազորությունների իրականացմանն ուղղված գործողություններին, իրավահարաբերության կողմը հենց
պետությունն է՝ ի դեմ այս կամ այն մարմնի: Հետևաբար հիշյալ համատեքստում խոսք կարող է լինել իրավահաջորդության կարգով հանրային
իրավահարաբերություններում պետության անունից հանդես եկող որևէ
վարչական մարմնի լիազորությունների փոխանցման մասին մեկ այլ
մարմնի: Այլ կերպ ասած՝ իրավահաջորդության արդյունքում փոխվում է
միայն պետության անունից հանդես եկող մարմինը, իսկ պետությունը՝ որպես իրավահարաբերության կողմ, մնում է անփոփոխ: Այս ամենից եզրակացությունը մեկն է. որևէ նշանակություն չունի իրավահաջորդության
պահը և այն, թե վնասի հատուցման վերաբերյալ դատական գործի քննության ժամանակ որ մարմինն է հանդես եկել պետության անունից, իսկ
վճռի օրինական ուժի մեջ մտնելուց հետո այն պետք է կատարի այդ, թե
մեկ այլ մարմին: Իսկ վճիռը կատարելուն պարտավոր մարմինը որոշվում
է ելնելով այն հանգամանքից, թե որ մարմնի իրավասությանն է տվյալ
պահի դրությամբ վերապահված այն լիազորությունը, որի իրականացմանն ուղղված է եղել ոչ իրավաչափ ճանաչված և վնաս պատճառած
վարչարարությունը:
Այսպիսով, խախտված իրավունքների վերականգնման պարտականությունը դրվում է այն մարմնի վրա, որի իրավասությանը վերապահվել է
համապատասխան պետաիշխանական բնույթի լիազորությունը: Այս մոտեցումը բնորոշվում է որպես գործառութային իրավահաջորդություն: Իշխանական լիազորությունների փոխանցմանը խախտված իրավունքների
վերականգնման պարտակության հետևելու վերաբերյալ մոտեցումը ամբողջությամբ համապատասխանում է իրավունքի գերակայության սկըզբունքին, որտեղ արդարարատության իրականացման նպատակը խախտ-
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ված իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի արդյունավետ պաշտպանությունն է:
Այս կապակցությամբ տեղին ենք համարում վկայակոչել պետական
մարմինների դատավարական իրավահաջորդության վերաբերյալ Ուկրաինայի փորձը: Ճիշտ է, խոսքը դատավարական իրավահաջորդության մասին է, սակայն քանի որ այն հիմնված է նյութաիրավական հարաբերություններում տեղի ունեցած սուբյեկտային կազմի փոփոխության հետ, իրավահաջորդության հարցի կարգավորման՝ Ուկրաինայում գործող տարբերակի դիտարկումը կարող է նպաստել պետական մարմինների իրավահաջորդության լիարժեք ընկալմանը: Խոսքն այն մասին է, որ Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի վերոհիշյալ որոշման կայացումից
հետո Ուկրաինայում պետական մարմինների իրավահաջորդության հետ
կապված խնդիրն իր լուծումն ստացավ վարչական գործեր քննելիս վարչական դատարանի կողմից վարչական դատավարության օրենսգրքի առանձին դրույթների կիրառման պրակտիկայի վերաբերյալ Ուկրաինայի
բարձրագույն վարչական դատարանի նախագահության 2008թ. մարտի 6ի որոշման 9-րդ կետում: Դրանով, մասնավորապես, սահմանվում է, որ
եթե գործի քննության ընթացքում հաստատվի, որ դադարել է այն պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմնի գոյությունը, որի որոշումը, գործողությունը կամ անգործությունը բողոքարկվում է, ապա
դատարանը պետք է դատավարության մեջ ներգրավի նրա իրավահաջորդին: Իրավահաջորդի բացակայության դեպքում դատարանը պետք է գործի քննությանը մասնակից դարձնի այն մարմնին, որի իրավասությանն
առնչվում է անձի իրավունքների, ազատությունների և օրինական շահերի
խախտման վերացման հարցի լուծումը:
Որոշման քննարկվող կետի բովանդակությունից կարելի է այն հետեվությունն անել, որ պետական մարմնի իրավահաջորդի առկայության
հարցը կապվում է այն հանգամանքի հետ, թե պետական մարմնի գործունեությունը դադարեցվել է վերակազմակերպման, թե լուծարման արդյունքում: Վերակազմակերպման դեպքում իրավահաջորդ հստակ առկա է, իսկ
լուծարման դեպքում, որպես այդպիսին, իրավահաջորդ պետք է համարել
այն մարմնին, որին փոխանցվել է լուծարված մարմնի կողմից իրականացված համապատասխան լիազորությունը: Սակայն մենք կարծում ենք,
որ տվյալ դեպքում էական չէ այն հարցը, թե պետական մարմինը լուծարվել է, թե վերակազմակերպվել: Էականն այն է, որ երկու դեպքում էլ նրա
փոխարեն իրավահարաբերության մեջ է մտնում այդ մարմնի համապատասխան լիազորությունն ստանձնած պետական մարմինը:
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Պետաիշխանական լիազորության փոխանցումը որպես վարչական
մարմինների իրավահաջորդության հիմք դիտելու հարցն առավել պատկերավոր ներկայացնելու նպատակով նպատակահարմար ենք գտնում վկայակոչելու ՌԴ դատական պրակտիկայից մեկ դատական գործ: Այդ գործով
կայացված վճռով ՌԴ սուբյեկտներից մեկի գործադիր իշխանության մարմինը՝ պետական գույքի կառավարման հանձնաժողովը, պարտավորեցվել
էր նախապատրաստել հողամասի օտարման վերաբերյալ պայմանագրի
նախագիծ և այն սահմանված ժամկետում ուղարկել գործի մասնակից իրավաբանական անձին՝ պոտենցիալ ձեռքբերողին: Հետագայում հանձնաժողովը դիմել էր դատարան դատավարական իրավահաջորդություն իրականացնելու վերաբերյալ միջնոդորդությամբ և խնդրել իր փոխարեն
դատավարության մեջ ներգրավել ՌԴ սուբյեկտի տեղական ինքնակառավարման մարմնին՝ այն հիմնավորմամբ, որ ՌԴ սուբյեկտի օրենսդրության
մեջ տեղի ունեցած փոփոխությամբ պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասի օտարման լիազորությունը փոխանցվել է սուբյեկտի
տեղական ինքնակառավարման մարմնին: Սակայն դատարանը մերժել էր
գույքի կառավարման հանձնաժողովի միջնորդությունն այն պատճառաբանությամբ, որ ՌԴ սուբյեկտի հողի մասին օրենքում փոփոխություններ
կատարելու մասին օրենքի եզրափակիչ դրույթներով նախատեսված չէ
այնպիսի մի նորմ, որով ՌԴ սուբյեկտի գործադիր մարմնի կողմից խախտված իրավունքի վերականգնման պարտականությունը կդրվեր տեղական
ինքնակառավարման մարմնի վրա: Օրինական ուժի մեջ մտած դատական
ակտից ծագող ՌԴ սուբյեկտի գործադիր մարմնի պարտավորությունները
չեն փոխանցվել տեղական ինքնակառավարման մարմնին:
Առաջին հայացքից կարող է թվալ, թե դատարանը չի իրականացրել
պետական մարմնի դատավարական իրավահաջորդություն: Սակայն, մեր
կարծիքով, այս պարագայում խնդիրը նրա մեջ է, որ կայացված վճիռը վերաբերել է ոչ թե գույքի կառավարման հանձնաժողովին հողամասի օտարման պայմանագիր կնքելուն, այլ հողամասի օտարման պայմանագրի նախագիծը մշակելուն և մյուս կողմին ուղարկելուն պարտավորեցնելուն: ՌԴ
սուբյեկտի հողի մասին օրենքում կատարված փոփոխությամբ հողամասի
օտարման լիազորությունն է փոխանցվել սուբյեկտի տեղական ինքնակառավարման մարմնին, իսկ պայմանագրի նախագծի մշակումը չի ենթադրում դրա օտարում: Հետևաբար կարող ենք ասել, որ եթե կայացված
վճռով հանձնաժողովը պարտավորեցված լիներ ոչ թե մշակելու հողամասի օտարման պայմանագրի նախագիծը, այլ կնքելու պայմանագիրը,
ապա դատարանն այդ դեպքում թույլ կտար պետական մարմնի դատավարական իրավահաջորդություն: Այս դատական գործի ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ վարչական մարմինների իրավահաջորդու33
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թյան հարցը կարող է ծագել ոչ միայն դրանց վերակազմակերպման կամ
լուծարման, այլև այն դեպքում, երբ տեղի է ունեցել վարչական մարմնի
առանձին լիազորության փոխանցում այլ մարմնի, սակայն տվյալ վարչական մարմնի գործունեությունը չի դադարեցվել: Սա է պատճառը, որ Ուկրաինայի բարձրագույն վարչական դատարանի որոշումն առանձին կարգավորում է որևէ լիազորություն մեկ պետական մարմնից մեկ այլ մարմնի փոխանցվելու դեպքում. իշխանական լիազորության սուբյեկտի իրավասության ծավալի կրճատման դեպքում գործի քննությանը որպես երկրորդ պատասխանող ներգրավվում է այն պետական մարմինը, որի իրավասությանն առնչվում է խախտված իրավունքների, ազատությունների և
օրինական շահերի վերակագնումը: Խոսքը պետական մարմնին գործին
որպես երկրորդ պատասխանող ներգրավելու մասին է, թեև ակնհայտ է,
որ երբ վեճը վերաբերում է որևէ կոնկրետ լիազորության իրականացման,
որը փոխանցվել է այլ պետական մարմնի, ապա նախորդի գործի մեջ
մնալն իմաստ չունի, և մյուս պետական մարմինը գործի մեջ մտնում է նրա
փոխարեն: Պետական մարմինների իրավահաջորդության հարցում
պետաիշխանական լիազորության փոխանցման վերաբերյալ գիտության
մեջ տարբեր առաջարկներ են արվում` պետական մարմնի դատավարական իրավահաջորդությունը սահմանող իրավական նորմի ձևակերպման
մասով: Մասնավորապես՝ Ն. Բանդորինան առաջարկում է ՌԴ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 44-րդ հոդվածում ավելացնել, որ
դատարանի կողմից գործին մասնակցող պետական մարմնի դատավարական իրավահաջորդություն իրականացնելու հիմք է նաև գործին մասնակցող պետական մարմնի փոխարեն վիճելի իրավահարաբերության մեջ
այլ անվանմամբ, սակայն համապատասխան ոլորտում նույն իրավասությամբ օժտված պետական մարմնի մտնելը32:
Վերջում հարկ է հավելել, որ նույնիսկ պետաիշխանական բնույթի լիազորության դադարումը չի կարող հիմք լինել պետությանը վնասի հատուցումից ազատելու համար: Այդ և այն դեպքերում, երբ հնարավոր չէ
որոշել իր գործունեությունը դադարեցրած վարչական մարմնի իրավահաջորդին, անձը վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցում ստանալու նպատակով պետք է համապատասխան դիմում ներկայացնի ՀՀ
ֆինանսների նախարարությանը՝ որպես պատասխանատվություն կրող
սուբյեկտի՝ Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսական մարմնի:
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Պարգև ՍԱՐՈՅԱՆ
Վնասի հատուցումը վնաս պատճառած վարչարարությունն
իրականացրած վարչական մարմնի իրավահաջորդության դեպքում
Բանալի բառեր. լիազորության վերացում, գործառութային իրավահաջորդություն, լիազորության փոխանցում, վերակազմակերպում, լուծարում
Հայրենական և արտասահմանյան փորձի ուսումնասիրությունը վկայում
է, որ վարչարարությամբ պատճառված վնասի հատուցումը խնդիրներ է
հարուցում այն դեպքերում, երբ վնաս պատճառած վարչարարությունն
իրականացրած վարչական մարմինը, որպես այդպիսին, դադարում է գոյություն ունենալուց: Սույն հոդվածում քննարկվում է այն հարցը, թե
ինչպես պետք է լուծվի վնասի հատուցման հարցը, եթե վնաս պատճառած
վարչարարությունն իրականացրած վարչական մարմինը լուծարվել է,
վնասի հանգեցրած լիազորությունը փոխանցվել է որևէ այլ մարմնի կամ,
որպես այդպիսին, այդ լիազորությունը վերացվել է:
Паргев САРОЯН
Возмещение ущерба в случае правопреемства административного
органа причинившего вред администрированием
Ключевые слова: отмена полномочий, функциональное правопреемство, передача
полномочий, реорганизация, ликвидация административного органа

Исследование отечественного и зарубежного опыта свидетельствует о том, что
возмещение ущерба, причиненного администрированием вызывает проблемы в
тех случаях, когда причинивший ущерб административный орган осуществивший администрирование, как таковой, перестает существовать. В настоящей
статье обсуждается вопрос о том, как должен быть решен вопрос возмещения
ущерба, если причинивший ущерб административный орган осуществивший
администрирование ликвидирован, полномочие приведшее к ущербу передано
какому-нибудь другому органу или, как таковое, это полномочие было отменено.
Pargev SAROYAN
Compensation of damage in case of legal succession of the administrative body
that performed the administration that caused the damage
Key words: abolition of authority, functional legal succession, transfer of authority,
reorganization, liquidation of an administrative body

The study of domestic and foreign experiencesproves that the compensation of damage
caused by administration causes problems in cases, when the administrative body that
performed the administration, as such, ceases to exist. This article discusses the
question as to how the question of damage compensation has to be solved if the
administrative body that performed the administration which caused the damage has
been dissolved, the damage causing authority has been transferred to another body or
the mentioned authority, as such, has been abolished.
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ºìð²êÆ²Î²Ü Ð²Þì²ðÎ²ÚÆÜ ØÆ²ìàðÆ Øà¸ºÈÀ ºîØ ²ðÄàôÂ²ÚÆÜ
ÆÜîº¶ðØ²Ü Ð²Ø²îºøêîàôØ
¸³íÇÃ ¸ÆÈ²ÜÚ²Ü
Ð³Û-éáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ
§üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³¦ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. º²îØ, ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñáõÙ,
¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »íñá, ¿ùÛáõ, ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½³ÙµÛáõÕ

ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý (ºîØ) ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Ý¹³Ù
»ñÏñÝ»ñÇ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ³éáõÙáí
É³ÛÝáñ»Ý ùÝÝ³ñÏíáõÙ ¿ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñóÁ ºîØ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ²Û¹ ³éáõÙáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ùÝÝ³ñÏ»É ³ÛÝ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ ¨ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É ³Û¹ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: 2025 Ã. Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÇã
Ù³ñÙÝÇ ëï»ÕÍáõÙÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ Ùáï³ñÏáõÙÁ ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÁ ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ
³ÝóáõÙ ¿ Ï³ï³ñí»Éáõ áñ³Ï³Ï³Ý Ýáñ ÷áõÉÇ:
ºíñáå³Ï³Ý îÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý (î²Ø) ÷áñÓÝ ³Ûë
³éáõÙáí ÃáõÛÉ Ïï³ ³é³í»É ×ßïáñ»Ý ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý
ëï»ÕÍÙ³Ý ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ºîØ ï³ñ³ÍùáõÙ:
ºíñáå³Ï³Ý î²Ø-Ç Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ç Ñ³Ûï »Ý ·³ÉÇë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ »ñ¨áõÛÃÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ÜÙ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ýß»É áñáß »ñÏñÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³Ý»ñÇ ÃáõÛÉ ÇÝï»·ñáõÙÁ, ³Ý¹³Ù
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÝí»ñ·»ÝóÇ³ÛÇ ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
ºîØ ï³ñ³ÍùáõÙ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý (ÏáÝí»ñ·»ÝóÇ³) ·áñÍÁÝÃ³óÝ ³ñ·»É³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí: ²é¨ïñ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ÃáõÛÉ ÇÝï»·ñáõÙÁ, ³ßË³ïáõÅÇ ×ÏáõÝáõÃÛ³Ý ¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³Ï³ëÁ ³Ûë »ñÏñÝ»ñáõÙ Ñ³Ý·»óñ»É »Ý Ï³åÇï³ÉÇ áã é³óÇáÝ³É ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý:33
ºîØ å³ÛÙ³Ý³·ñáí ³ñÓ³Ý³·ñí³Í »Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ: ºîØ ³Ý¹³Ù »ñÏÁñÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõÕÕáñ¹»Ý Çñ»Ýó ç³Ýù»ñÁª Ñ³ëÝ»Éáõ Ý³Ë³Ýßí³Í Ù³ÏñáïÁÝ33

ECB Economic Bulletin, Real convergence in the euro area: evidence, theory and policy
implications, – Issue 5 – 2015, p 31.
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ï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ùáï³ñÏí³Í »Ý Ù³³ëïñÇËïÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ: îÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõóÇãÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ
»Ý ºîØ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ VIII µ³ÅÝÇ Ðá¹í³Í 63-áí`
 ³Ý¹³Ù »ñÏñÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ï³ëáõñ¹Á ãå»ïù ¿
·»ñ³½³ÝóÇ ÐÜ²-Ç 3 %-Á,
 ä»ï³Ï³Ý å³ñïùÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ ÐÜ²-Ç 50%-Á,
 ¶Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ï³ñ»Ï³Ý Ïïñí³Íùáí ãå»ïù ¿ 5 ïáÏáë³ÛÇÝ
Ï»ïáí ·»ñ³½³ÝóÇ ³Ù»Ý³ó³Íñ ·Ý³× áõÝ»óáÕ ºîØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÇ
óáõó³ÝÇßÁ:
Ø»Í ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý áñáß óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³éáõÙáí, Ñ³ïÏ³å»ëª ÐÜ²-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ ³éáõÙÝ»ñáí: ²Ûëå»ë, 2015 Ã.
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ïñ×³ïí»É »Ý Ù»Ï ù³éáñ¹áí, ÁÝ¹ëÙÇÝª ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñÇ Í³í³ÉÝ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é¨ïñÇ Ù»ç Ï³½ÙáõÙ ¿ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 13.5%, ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñµ ºØ-áõÙ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 40%: Ð³ñÏ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É Ý³¨ Ý»ñÙÇáõÃ»Ý³Ï³Ý ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇÝ: ²é³ç³ñÏíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÁ
Ýí³½»óÝáõÙ ¿
÷áË³¹³ñÓ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÁ` ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³Ý¹³Ù å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
¹³ñÓÝ»Éáí Ý³¨ Ùñó³ÏÇóÝ»ñ:
²Ûë ³éáõÙáí Ñ³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ èáõë³ëï³ÝÁ ¨ Ô³½³Ëëï³ÝÝ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñ »Ý, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ÔñÕ½ëï³ÝÁª Ý»ñÏñáÕÝ»ñ: ä³ñ½
¿, áñ Ý»ñÏñáÕÝ»ñÇÝ ³é³í»É ß³Ñ»Ï³Ý ¿ áõÝ»Ý³É ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ³í»ÉÇ
µ³ñÓñ ÷áË³ñÅ»ù, ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇÝª ³é³í»É ó³Íñ ÷áË³ñÅ»ù:
ºÃ» ºîØ-áõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝíÇ, ³å³
¹Åí³ñ ÏÉÇÝÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÝ»É ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ:
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍáõÙÁ, µ³óÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇó, áõÝÇ Ý³¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ñ¹³å³ï×³éÝ»ñ: ²Ûë ù³ÛÉÁ Ï³ï³ñ»Éáí Ý³Ëáñ¹ ¹³ñÇÝª »íñáå³Ï³Ý î²Ø-Á µ³Ëí»ó ³í»ÉÇ ËáñÁ ÇÝï»·ñÙ³Ý ¨ í»ñå»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³ÝÁ:
ºîØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ
Ñ³ñÏ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ûåïÇÙ³É ³½·³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝª Ýå³ëï»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ùáï³ñÏÙ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ
ºîØ-Ý ºØ-Ç å»ë ãáõÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÇÝï»·ñ³óÇ³ÛÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
·áñÍÇùÝ»ñ` Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ñ³ñÃ»óÙ³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñ, áñáÝù
áõÕÕí³Í »Ý Ïñ×³ï»Éáõ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ý¹³Ù
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»ñÏñÝ»ñÇ ÙÇç¨: Æñ³Ï³Ý ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ:34 ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¹³ñÓÝ»É Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý
Ù»ÕÙ³óÝ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óÇÏÉ»ñÁ ¨ ³å³Ñáí»É ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ
ÙÇáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. îÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý óáõóÇãÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ß³ñÅÁÝÃ³óÁª 4
Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ 2009-2012 ÃÃ. (Ó³ËÇó) ¨ 1999-2012
ÃÃ. (³çÇó) (²ÕµÛáõñÁª Система индикаторов евразийской интеграции II 35)
ºîØ ï³ñ³ÍùáõÙ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ñÏ ¿ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É ³½·³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³ÝÁ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, áñå»ë ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ µÝáñáßáÕ óáõóÇãÝ»ñ, ëáíáñ³µ³ñ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý ëå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ ¨ í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ:
ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÝÏÁ, ûñÇÝ³Ï, ÑÇÙÝí»Éáí ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ
Ñ³Ý¹»å ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ñ»Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ ï³ñ»Ï³Ý ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³, Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ ²äÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ 1999-2012 ÃÃ.ª Áëï
ï³ñµ»ñ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ÏÉ³ëï»ñÝ»ñÇª ²äÐ, ºíñ²½¾ê, ºíñ³ëÇ³Ï³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñ³Íù, Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ²ëÇ³ (¶Í³å³ïÏ»ñ 1):

34

ECB Economic Bulletin, Issue 5 / 2015 –How sustainable real convergence can be achieved ;
Update on economic and monetary developments; 2015, p. 40
35
Система индикаторов евразийской интеграции II. — ЦИИ ЕАБР, 2014
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´³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ
ºîØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·Ý³Ñ³ï»É ºîØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ

¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ:
²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É »ñÏáõ óáõóÇã,
áñáÝóÇó ³é³çÇÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
óáõóÇãÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³ÝÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹Áª ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇÝ (·Í³å³ïÏ»ñ 2): ì»ñçÇÝÁ,
µ³óÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ
óáõóÇãÝ»ñÇó (í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛù, ëå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ
³×) ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
íñ³ ³½¹áÕ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ óáõó³ÝÇßÝ»ñ ¨ë, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ïª ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÁ, ³ñï³ùÇÝ å»ï³Ï³Ý å³ñïùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ïÁÝï»ëáõÃÛ³Ý ÷áÕ³ÛÝ³óÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ:

Գծապատկեր 2. ԵՏՄ անդամ երկրների միջև դրամավարկային ցուցիչների
կոնվերգենցիայի և դրամավարկային իրական կոնվերգենցիայի
աստիճանը 2008-2015 թթ.36
¸Çï³ñÏ»Éáí ºîØ ï³ñ³ÍùáõÙ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ Çñ³íÇ×³ÏÁª Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ó³Íñ ¿ª ãÝ³Û³Í ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý
Գծապատկերը կազմված է հեղինակի կողմից՝ օգտագործելով ՀԲ, ԱՄՀ, ԵՏՄ
անդամ երկրների ազգային վիճակագրական ծառայությունների տվյյալները:
Վերընթաց կորը ցույց է տալիս ցուցիչների դիվերգենցիա, իսկ վարընթացը կորը՝
զուգամիտում:
36
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ÃáõÛÉ ÙÇïÙ³ÝÁ: ºîØ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Í³å»ë ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ÙÇÙÛ³ÝóÇóª Çñ»Ýó ã³÷»ñáí ¨ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
²ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¨ ÷áË³ñÅ»ùÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý³Ë³å³ÛÙ³Ý ¿ª ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³é³çÁÝÃ³ó
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ »ñÏ³ñ³ï¨ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ·ïÝ»É ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñáõÙª Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óÝ»Éáõ ï³ñíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: ÆëÏ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇ Ñ»é³ÝÏ³ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÝ»É ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý
µáÉáñ ÷áõÉ»ñÁª ³å³Ñáí»Éáí ÏáÝí»ñ·»ÝóÇ³ÛÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ëïÇ×³ÝÁ:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁª Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ñ»ï¨Û³É ÷áõÉ»ñáí.

²é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ ºîØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÁ å»ïù ¿ ß»ßïÁ ¹Ý»Ý ³éÏ³
ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý, å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ¨ Ý³Ë³ï»ëí³Í Íñ³·ñ»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ ÏáãÙ³Ý íñ³:37 Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³ñÏ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
ï³Ý»É ºîØ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ Ðá¹í³Í 64-Çª ÷áË³¹³ñÓ ³é¨ïñáõÙ ³½·³ÛÇÝ
³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ù³ÛÉáí
ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ áñáß³ÏÇáñ»Ý ÉáõÍ»É ÙÇ ß³ñù ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñª Ï³åí³Í
³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ Ñ³Ý¹»å íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨, áñå»ë ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ»ï¨³Ýùª ¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï:
ºñÏñáñ¹ ÷áõÉáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÇã Ù³ñÙÝÇ
ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é, Ñ³ñÏ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É ³ÝóáõÙ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý í×³ñ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ, áñÁ Ïû·ï³·áñÍíÇ ³ÝÏ³ÝËÇÏ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ: ºíñ³ëÇ³Ï³Ý
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÁ (º²²Ø) ÏÝ»ñÏ³Û³óíÇ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ý»ñùá: ²ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍí»É áñå»ë ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
½³ÙµÛáõÕª ¿ùÛáõÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµ:

ºññáñ¹ ÷áõÉáõÙ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½áõ·³Ïó»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, Ñ³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨
³é¨ïñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ù³Ý Ñ»ï: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙª ³ÛÝ
ÏÑ³Ý·»óÝÇ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ Ñ³ÙÁÝÃ³ó ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý,
ÇÝãÁ ÑÇÙù»ñ Ïëï»ÕÍÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÇ ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

§ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ å³ÛÙ³Ý³·Çñ, Ð³í»Éí³Í 15.
²ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ. www.mineconomy.am/uploades/14_arm.pdf
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²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ ºîØ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½³ÙµÛáõÕÇª ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³ÝÁª Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ï³éáõó»É §ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ¦ (º²²Ø) Ùá¹»ÉÁ: àñå»ë Ùá¹»ÉÇ ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ºíñáå³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¿ùÛáõÇ Ùá¹»ÉÁ:
²½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éí»É ¿
ÙÇÝã 1999Ã. ÏÇñ³éíáÕ ¿ùÛáõÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý µ³Ý³Ó¨Á (÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ÏÇñ³éí»É ¿ Ð³ïáõÏ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÁ (ÐöÆ, SDR)38.
àñï»Õª
Si ‟ i ³ñÅáõÛÃÇ ³ñÅ»ùÝ ¿ º²²Ø-áõÙ,
Wi - i ³ñÅáõÛÃÇ ÏßÇéÝ ¿ª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáÝÝ»ñáí,
FXi(0) ‟ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ Ñ³Ý¹»å,
º²²Ø (0) ‟ ÐöÆ/º²²Ø ÷áË³ñÅ»ùÝ ¿ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇÝ ³ÝóÙ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï:
²ÛëåÇëáí, º²²Ø-Çª ÐöÆ-áí ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ³ñÅ»ùÁ ïñí³Í t Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, Ù³ëÝ³ÏÇó ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÝ ¿, áñ ÷áË³Ï»ñåíáõÙ ¿ ÐöÆ-Çª

Øá¹»ÉÇ Ï³éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³çÇÝ ù³ÛÉáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáß»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñÅáõÛÃÇ ÏßÇéÁ ½³ÙµÛáõÕáõÙ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ³Ûë ÏßÇéÝ»ñÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³É Çñ³Ï³Ý ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝª û·ï³·áñÍ»Éáí
ÁÝÃ³óÇÏ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÐöÆ-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³ñï³óáÉ»Ý »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
ÙÇáõÃÛ³Ý Ù»ç: ä³ñ½»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½³ÙµÛáõÕáõÙ ºîØ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁª áñå»ë Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙù ÏÇñ³éí»É ¿ ºîØ ÐÜ²-áõÙ ¨
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ óáõóÇãÁ
(²ÕÛáõë³Ï 1):

38

Edison H.J., Is the ECU an optimal currency basket? International Finance Discussion Papers,
Number 282, 1986, p. 5
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²ÕÛáõë³Ï 1. ºîØ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÁ (Wi) ¨ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ (Si)
º²²Ø ½³ÙµÛáõÕáõÙ39
²ñÅáõÛÃÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ ÏßÇéÁ ½³ÙµÛáõÕáõÙ (%)
4.89239
´»É. éáõµÉÇ
11.15724
î»Ý·»
0.36707
êáÙ
0.50715
¸ñ³Ù
83.07616
èáõë. éáõµÉÇ
ÐöÆ ÷áË³ñ- Å»ùÁ º²²Ø-Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùµ

²ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÁ
ÐöÆ-Ç
ÝÏ³ïÙ³Ùµ
25731.620
471.162
105.176
678.693
100.996
-

¼³ÙµÛáõÕÇ ²½·³ÛÇÝ
ÏßÇéÁ
³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ
ÐöÆ-áí
÷áË³ñÅ»ùÁ
º²²Ø-Ç ÝÏ.
0.00019
30248.33
0.02368
553.87
0.00349
123.64
0.00075
797.82
0.82257
118.72
0.85068
-

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáß»É Ý³¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½³ÙµÛáõÕáõÙ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ 2011 Ã.
û·áëïáëÇó 2014Ã. û·áëïáë ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁª ÐöÆ-Ç ¨ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨
³é³ç³ñÏí»É ¿ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁª ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ¨ ÔñÕ½ëï³ÝÇ ëáÙÇ Ñ³Ù³ñ ±10%, Õ³½³Ë³Ï³Ý
ï»Ý·»Ç, µ»É³éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ ¨ éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ Ñ³Ù³ñª ±15% ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2. 2011 Ã. û·áëïáë ‟ 2014 Ã. û·áëïáë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ
³Ýí³Ý³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ÙÇçÇÝ ³Ùë³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
ÐöÆ ³é³í.
ÐöÆ Ýí³½.
î³ï³ÝáõÙÁ
¸áÉ³ñÇ Ñ»ï,
³é³í»É³·áõÛÝÁ
¸áÉ³ñÇ Ñ»ï,
Ýí³½³·áõÛÝÁ
î³ï³ÝáõÙÁ
ØÇçÇÝ
ï³ï³ÝáõÙÁ

µ»É. éáõµÉÇ

ï»Ý·»

ëáÙ

¹ñ³Ù

15836.70
12423.70
±13.74
10430.00

284.85
223.61
±13.69
184.08

84.21
70.13
±10.04
54.48

640.94
592.26
±4.11
418.58

éáõë.
éáõµÉÇ
56.08
45.05
±12.24
36.93

8020.00

147.69

45.60

379.59

28.95

±15.02
±14.38

±12.32
±13.01

±9.74
±9.89

±5.14
±4.62

±13.78
±13.01

²ÛëåÇëáí, Ùá¹»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÝ ³Ù÷á÷í³Í »Ý ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 1 º²²Ø-Ç ÷áË³ñÅ»ùÝ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í Ùá¹»ÉÝ áõÝÇ áñáß ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ.
39

²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇóª ÑÇÙÝí»Éáí ºîØ ÐÜ²-áõÙ ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Ù»ç ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ:
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1. Øá¹»ÉáõÙ ß»ÕáõÙÁ Ïñ×³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É ¿ 2011 Ã. û·áëïáëÇó
ÙÇÝã¨ 2014 Ã. û·áëïáë ÁÝÏ³Í Ñ³ïí³ÍÁª ãÝ»ñ³é»Éáí ³ñï³ùÇÝ ßáÏáí
å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù Í³Ûñ ³é³Ý 2014 Ã.
Ï»ë»ñÇó:
2. àñå»ë ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÏßéÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ·áñÍáÝª
ÏÇñ³éí»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÐÜ²-áõÙ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³é¨ïñáõÙ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßéÇ óáõó³ÝÇßÁ: Ð»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ³ÛÉ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ ¨ë:
3. Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É ¿ ÐöÆ-Ý, áñÝ
³é³í»É Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ ¿: Ð»ï³·³ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ û·ï³·áñÍ»É Ý³¨ ³ÛÉª áã ï³ï³ÝáÕ³Ï³Ý ³ñÅáõÛÃÝ»ñ: ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »íñáÛÇ ¨ ¹áÉ³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ»ïª
·ïÝáõÙ »Ýù, áñ ³Ûë ³ñÅáõÛÃÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã»Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ
ÑÇÙù ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³ñÏ ¿ ÁÝ¹·Í»É, áñ ÷áË³¹³ñÓ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ ½ëåáõÙÁ Ý³Ë³Ýßí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ïå³Ñ³ÝçÇ ³½·³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñª ÙÇç³½·³ÛÇÝ å³ÑáõëïÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ: ²Ûë ³éáõÙáí Ññ³Ù³Û³Ï³Ý ¿ ºîØ »ñÏÝ»ñáõÙ 2014 Ã.
½·³ÉÇ Ïñ×³ïáõÙÇó Ñ»ïá Ñ³Ù³Éñ»É ³ñï³ùÇÝ å³ÑáõëïÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÁ Ï³ñáÕ ¿ ßñç³Ý³éí»É ¿ùÛáõÇ ÝÙ³ÝáõÃÛ³Ùµª å³ßïáÝ³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ ³ÝÏ³ÝËÇÏ ·áñÍ³ñùÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éí»Éáí áñå»ë Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñ: Ð³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÇó ³é³ç, ë³Ï³ÛÝ, Ï³ñ¨áñ ¿ Çñ³·áñÍ»É ÙÇ ËáõÙµ ÑÇÙÝ³ñ³ñ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ: ²Ûëå»ë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ
ÏßÇéÁ ¨ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ýó Ñ³Ý¹»åª Ù»Í³óÝ»Éáí ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ
÷áË³¹³ñÓ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñáõÙ, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ
Ññ³Å³ñí»Éáí ³ñï³ñÅáõÛÃáí ·áñÍ³ñùÝ»ñÇó ¨ ³ÝóáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí ¹»é¨ë å»ïù ¿ ³å³ÑáííÇ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ºîØ å³ÛÙÝ³·ñ³ÛÇÝ µ³½³ÛÇ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÁ ¨ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï»óáõÙÁ:
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¸³íÇÃ ¸ÆÈ²ÜÚ²Ü
ºíñ³ëÇ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ Ùá¹»ÉÁ ºîØ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý
Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ: º²îØ, ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝï»·ñáõÙ,
¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »íñá, ¿ùÛáõ, ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½³ÙµÛáõÕ
ºîØ ³Ý¹³Ù »ñÏñÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ¹Çï³ñÏáõÙÁ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí Ñ³ñÏ ¿ usumnasire ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ïëË³Ý óáõóÇãÝ»ñÇ ½áõ·³ÙÇïÙ³Ý ³ëïÇ×³Ýy ¨ ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ÁñÙ³Ý ù³ÛÉ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ñ»ï³ùñùÇñ ¿ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý
ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁª áñå»ë
³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÇÝï»·ñÙ³Ý ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï Ýå³ï³Ï:
Давид ДИЛАНЯН
Модель Евразийской расчетной единицы в контексте валютной интеграции
ЕАЭС
Ключевые слова: ЕАЭС, валютный союз, экономическая интеграция, денежно-кредитная
политика, евро, экю, валютная корзина, гармонизация, единая валюта

В рамках согласование денежно-кредитных политик стран-членов ЕАЭС рассмотрение валютной интеграции имеет важное значение. В этом смысле следует
оценить конвергенцию соответствующих индикаторов денежно-кредитных политик и разработать шаги для валютной интеграции. В этом контексте изучение
внедрения единой валютной евразийской единицы представляет особый интерес,
как среднесрочная цель валютной интеграции.

David DILANYAN
The model of Eurasian cuurency unit in the context of monetary integration of
EAEU
Key words: EAEU, monetary union, economic integration, monetary policy, euro, ECU,
currency basket, harmonization, single currency

In the scope of harmonization of monetary policies of the EAEU member states the it is
important to consider of monetary integration. In this sense, it is necessary to assess the
convergence of the respective monetary policy indicators and to develop steps for
monetary integration. In this context, the study of the introduction the single Eurasian
currency unit is of particular interest as a medium-term objective of monetary
integration.
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²¶ð²ð²ÚÆÜ àÈàðîàôØ Üàð²ØàôÌ²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
ÊÂ²ÜØ²Ü äºî²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À
²ñïÛáÙ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
ÐÐ ¶²² îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ՝ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ËÃ³ÝáõÙ, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ
áÉáñï, ³ñïáÝÛ³É í³ñÏ³íáñáõÙ

Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ ·ïÝíáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý
¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç։ àÉáñïáõÙ ¹»é¨ë ³ÙµáÕçáíÇÝ ãÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñí»É íÝ³ë³µ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ Ý³ËÏÇÝÇ å»ë ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿
µ³ñÓñ ÙÝ³É։ ´³ñÓñ ¿ Ý³¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ýáñ³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý։
ÖÛáõÕáõÙ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÑÝ³ó³Í ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ó³Íñ µ»ñù³ïáõ ï»ë³ÏÝ»ñ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ó³Íñ
ÙÃ»ñ³ïáõ ó»Õ³ï»ë³ÏÝ»ñ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹Ý»ñ։
àÉáñïáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ ¿ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ùµ։ ê³ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³ÝÁ, ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։
²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿
Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, Ýáñ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ, Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ Ýáñ ëáñï»ñÇ, Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ Ýáñ ó»Õ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, Ýáñ å³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ ¨ µáõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ýáñ µáõÅ³ÝÛáõÃ»ñÇ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¨ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ40: Üáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ:

40

Шайтан Б. И. Инновации в АПК и роль службы сельскохозяйственного
консультирования// Материалы Международной научно-практической конференции
«Инновационная деятельность в АПК: опыт и проблемы» (13–14 января 2005 г.). – М.,
2005.
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²ÕÛáõë³Ï 1. ²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ41
Üáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÁ

ê»É»ÏóÇáÝ·»Ý»ïÇÏ³Ï³Ý

î»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý

Î³½Ù³Ï»ñå³ïÝï»ë³Ï³Ý

êáóÇ³É³Ï³Ý
´Ý³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý

Üáñ³ÙáõÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ
1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ Ýáñ ëáñï»ñ ¨
ÑÇµñÇ¹Ý»ñ
2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ¨ ÃéãáõÝÝ»ñÇ Ýáñ
ó»Õ³ï»ë³ÏÝ»ñ
3. ÐÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ, íÝ³ë³ïáõÝ»ñÇ, ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï
ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³ÛáõÝ
µáõë³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÇ ëï³óáõÙ
1. Üáñ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙ
2. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý Ùß³Ï³µáõÛë»ñÇ ³×»óÙ³Ý Ýáñ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
3. ä³ñ³ñï³ÝÛáõÃ»ñÇ Ýáñ ï»ë³ÏÝ»ñ
4. ´áõÛë»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñ
5. ØÃ»ñùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ýáñ ¿Ý»ñ·³ËÝ³ÛáÕ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ
1. Îááå»ñ³óÇ³ÛÇ ½³ñ·³óáõÙ
2. î»ËÝÇÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³ÑáíÙ³Ý
Ýáñ Ó¨»ñ
3. ²·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ Ó¨»ñ
4. Üáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·
5. Üáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙ
1. ¶Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ó¨³íáñáõÙ
2. ²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ
3. ²·ñáïáõñÇ½ÙÇ ½³ñ·³óáõÙ
1. ÐáÕ³·áñÍáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙ
2. Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛáõÝ
1. ¶ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÝ³óáõÙ
2. ¶ÛáõÕ³Ï³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ Ñ³Ù³ó³ÝóÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝ
1. üÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ýáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙ
2. ¶Ý³·áÛ³óÙ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ

¼³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ
·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¿³å»ë Ï³Ëí³Í
¿ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÇó: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
41

Иванов В. А. Методологические основы инновационного развития агропромышленного
комплекса // Экономические и социальные перемены: Факты, тенденции, прогноз. – 2008.
– N 2 (2). – с. 55
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îÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·í³Í »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ Ù»çª
áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ: àõÕÕ³ÏÇ å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ µÛáõç»ï³ÛÇÝ ¨ ³ñï³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ÙÇçáóáí Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙ: ²ÝáõÕÕ³ÏÇ å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý, ³ÙáñïÇ½³óÇáÝ, ³ñïáÝ³·ñ³ÛÇÝ, ³ñïáÝÛ³É í³ñÏ³íáñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí42: àõÕÕ³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ËÃ³ÝáõÙ »Ý
·Çï³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ, Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÁ, ÇëÏ
³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÁª ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ½³ñ·³ó³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏÁñÝ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ, Ñ³ïÏ³å»ëª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ: ØÇÝ¹»ÉÇÇ Ï³ñÍÇùáí, Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ËÃ³ÝÙ³Ý ³Û¹ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
áõÕÕ³ÏÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½ Í³Ëë³ï³ñ ¿, ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³í»ÉÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³Ï43:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á å»ïù ¿ Ý»ñ³éÇ
Ñ»ï¨Û³É ï³ññ»ñÁª ËÃ³ÝÙ³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÁ, Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñ³Ï³
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ËÃ³ÝÙ³Ý Ó¨»ñÝ áõ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ44 (·Í³å³ïÏ»ñ 1):
ÐÐ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ ¨ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ²Ûë ³éáõÙáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñÉáõÍ»É ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ùß³Ï»É Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

42

Дохолян С. В., Умавов Ю. Д. Инновационные подходы к повышению эффективности
использования ресурсного потенциала агропромышленного комплекса // Ежеквартальный
научно-практический журнал «Проблемы развития АПК региона». – 2011. – N 4 (8). с. 73
43
Основы инновационного менеджмента: теория и практика: учеб. пособие / Под ред. А.
К. Казанцева, Л. Э. Миндели. – М.: «Экономика», 2004. 518 с
44
Баранова О. А. Тусков А. А. Система государственного стимулирования инновационной
деятельности в апк // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – N 6
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÁÝ¹áõÝí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ, áñáÝù Ïáãí³Í »Ý ³Ùñ³·ñ»Éáõ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 2010Ã.-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §ÐÐ ·ÛáõÕÇ ¨
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý 2010-2020 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ùµ¦ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ 17 ËáõÙµ, áñáÝóáõÙ, ë³Ï³ÛÝ,
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áñ¨¿ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ: ØÛáõë
÷³ëï³ÃáõÕÃÁ 2015Ã.-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §ÐÐ ·ÛáõÕÇ ¨ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
2015-2025 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ¦ ¿: ²Ûë
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë í»ñ³Ùß³ÏáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕÇ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝ, Ù³ïÝ³ÝßáõÙ ¿ ³é³ç³¹ÇÙ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ,
÷³ëï³ÃÕÃáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ ß³ï ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý »Ý ¨ ã»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»óíáõÙ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: ²ÛëåÇëáí, ³Ûë »ñÏáõ áõÕ»Ýß³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Ýï»ëáõÙ »Ý Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¹»ñÁ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ:
àõëïÇ, ³Ûë ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
å»ï³Ï³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáõÙ Ý»ñ³éáõÙÁ: àñå»ë ³Û¹åÇëÇ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ
å»ïù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Ýª
 ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³Ý, Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ¨
³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ³é³ç³íáñ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý,
³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ÙñóáõÝ³Ï Ýáñ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ,
 ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ó¨³íáñáõÙ, áñÁ ÏÝå³ëïÇ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ é³óÇáÝ³É û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³ÝÁ, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ýí³×áõÙÝ»ñÇ ³é¨ïñ³ÛÝ³óÙ³ÝÁ,
 Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ, í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ ¨ áñ³Ï³íáñÙ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ,
 Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ ÏÇñ³éáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñïáÝÛ³É í³ñÏ³íáñáõÙ,
 Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ñ³í³ëï³·ñáõÙ ¨ å»ï³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ,
 Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇª ·Çï³ÇÝáí³óÇáÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:
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²ñïÛáÙ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
²·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý å»ï³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, ËÃ³ÝáõÙ, ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñï,
³ñïáÝÛ³É í³ñÏ³íáñáõÙ
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ³·ñ³ñ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ÐÐ-áõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óí»É »Ý ³·ñ³ñ³ÛÇÝ
áÉáñïáõÙ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ù»Ãá¹Ý»ñÁ, óáõÛó »Ý ïñí»É ¹ñ³Ýó ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Артѐм ОГАНЕСЯН
Система государственного стимулирования инновационной деятельности в
аграрном секторе
Ключевые слова: инновационная деятельность, стимулирование, аграрный сектор,
льготное кредитование

В статье рассмотрены понятие инновационной деятельности в аграрном секторе,
их специфика и основные направления осуществления. Выявлены основные факторы, препятствующие инновационной деятельности в РА. Представлены прямые
и косвенные методы стимулирования инновационной деятельности в аграрном
секторе, показаны их преимущества и недостатки.
Artyom HOVHANNISYAN
System of the state stimulation of innovative activity in agrarian sector
Key words: innovative activity, incentives, agrarian sector, concessional lending

The article deals with the concept of innovation activity in agrarian sector, its specificity and the main directions of implementation. The main factors affecting the innovative activity in RA are revealed. Direct and indirect methods of stimulating innovation activity in the agricultural sector are presented, their advantages and disadvantages are showed.
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²èºìîð²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ ä²ðîøºðÆ
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ
´áñÇë ²ì²¶Ú²Ü
ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù, ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ¦ Ñá¹í³Í 2-Ç (§Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ¦) Ñ³Ù³Ó³ÛÝ. §Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÝÓÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ, Çñ éÇëÏáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ·áõÛù û·ï³·áñÍ»Éáõó, ³åñ³ÝùÝ»ñ í³×³é»Éáõó, ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõó Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»Éáõó ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³ÉÝ ¿¦45: ÜáõÛÝ ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ (Ðá¹í³Í
50. §Æñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ¦), áñ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÁ
³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ, áñå»ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áõÝÇ ³é³ÝÓÝ³óí³Í ·áõÛù ¨ Çñ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ ³Û¹
·áõÛùáí, Ï³ñáÕ ¿ Çñ ³ÝáõÝÇó Ó»éù µ»ñ»É áõ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áõÛù³ÛÇÝ ¨ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñ, Ïñ»É å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¹³ï³ñ³ÝáõÙ Ñ³Ý¹»ë ·³É áñå»ë Ñ³Ûóíáñ Ï³Ù å³ï³ëË³ÝáÕ:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É Çñ»Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ùµ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹áÕ (³é¨ïñ³ÛÇÝ)
Ï³Ù ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ï ãÑ»ï³åÝ¹áÕ ¨ ëï³óí³Í ß³ÑáõÛÃÁ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ãµ³ßËáÕ (áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ:
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍí»É ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÏ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨áí:
Îááå»ñ³ïÇíÝ»ñÁ` Ï³Ëí³Í Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÇó, Ï³ñáÕ
»Ý ÉÇÝ»É ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹áÕ (³é¨ïñ³ÛÇÝ) Ï³Ù ÝÙ³Ý
Ýå³ï³Ï ãÑ»ï³åÝ¹áÕ (áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ) Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åù»ñáõÙ, »ñµ ¹³ Í³é³ÛáõÙ ¿
³ÛÝ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ, áñáÝó Ñ³Ù³ñ Ýñ³Ýù ëï»ÕÍí»É »Ý, ¨
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ: Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Ç45

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·Çñù¦, ºñ.,
§ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ¦ ö´À, 2011, ¿ç 8:
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ñ³íáõÝù áõÝ»Ý ëï»ÕÍ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù ÉÇÝ»É Ýñ³Ýó
Ù³ëÝ³ÏÇó46: ²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÑ³ï Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ Ó¨³íáñáõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý
ÑÇÙùÁ: Üñ³Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÁ Ï³Ù µçÇçÝ»ñÝ »Ý,
áñáÝó ÙÇçáóáí ÑÛáõëíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: Üñ³Ýù »Ý ëï»ÕÍáõÙ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÁ ¨ ³½·³µÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ³ßË³ï³ï»Õ»ñáí ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, Ý³¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³å³Ñáí»Éáí »ñÏñÇ
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ¹ñ³Ù³Ï³Ý Ùáõïù»ñÇ ³éÛáõÍÇ µ³ÅÇÝÁ: ´³í³Ï³Ý ¿ Ýß»É,
áñ 2013 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ÁÝ¹³Ù»ÝÁ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ 99.2%-Á
(2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ` 99.1%-Á, 2015 Ãí³Ï³ÝÇÝ` 94.8%-Á) Ó¨³íáñ»É »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ` 0.8%-Á (0.9%, 5.2%) ¨ å³ßïáÝ³Ï³Ý ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÁ: Àëï
áñáõÙ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 93.9%-Á (93.6%, 93.1%) Ï³½Ù»É »Ý Ñ³ñÏ»ñÁ ¨
ïáõñù»ñÁ (ÙÝ³ó³ÍÁ` ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ): ÀÝ¹ áñáõÙ, §Ð³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ¦
Ù»ç Ù»Í ¿ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ (Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` 37.7%,
38.7% ¨ 37.0%), »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ (23.5%, 25.4% ¨ 28.6%), ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ (11.7%, 9.1% ¨ 9.0%), ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ (4.9%, 4.4% ¨ 4.3%), Ù³ùë³ïáõñù»ñÇ (4.3%, 4.3% ¨ 5.4%) µ³ÅÇÝÝ»ñÁ47: ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù»ñÇ ß³ñÅÇ 1995-2014
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ`
 1995-2014ÃÃ. ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 926.3 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù, áñÇó Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù»ñÁ` 11.5 ÙÉñ¹
¹ñ³Ù (1.2%): Àëï áñáõÙ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÇ
56.6%-Á (417.0 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù), ³Û¹ ÃíáõÙ` Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù»ñÁ` 1.1% (9.9
ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù), ÇëÏ ëï³ó³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó` 43.4%
(551.6 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù), áñÇó Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù»ñÁ 0.4% (3.7 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù),
 1995Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ³× ÝÏ³ïí»É ¿ 1997Ã. (ßáõñç 2 ³Ý·³Ù` Ñ³ëÝ»Éáí 307.6 ÙÉñ¹
¹ñ³ÙÇ), 1998Ã. Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ (³×Á Ï³½Ù»É ¿ 2.1 ³Ý·³Ù` Ñ³ëÝ»Éáí 650.4 ÙÉñ¹ ¹ñ³ÙÇ): ä³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ ÙÇÝã¨ 2001Ã. (2000Ã. ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 763.7 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù), áñÇó Ñ»ïá ÙÇÝã¨
2007Ã. ÝÏ³ïí»É ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ (2006Ã. Ï³½Ù»Éáí 653.7
ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù): êÏë³Í 2007Ã. å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ (³ÛÝ
Çñ ·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ ¿ Ñ³ë»É 2014Ã. (2628.3 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù)) Ï³Ù ³Û¹ ³×Á
2006Ã.-Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 402.1% (ï»’ë ·Í³ÝÏ³ñ 1-Á):

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 26-27
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2014Ã. ÑáõÝí³ñ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2015, ¿ç 103-104, ÐÐ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ
2015Ã. ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2016, ¿ç 103-104:
47
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¶Í³ÝÏ³ñ 1. ÐÐ Ëáßáñ ¨ ÙÇçÇÝ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 1995-2014ÃÃ.48
¶Í³ÝÏ³ñ 1-Çó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ 1995-2014ÃÃ. ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É 1997-1998ÃÃ.
¨ 2008-2009ÃÃ. Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³ëÇ³Ï³Ý ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÁ: ØÇÝã ¨ Ñ»ï ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ÐÐ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ É³í³·áõÛÝë ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ³ÛÝ ë»ñï Ï³åÁ, áñÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ýßí³Í »ñÏáõ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ (×·Ý³Å³Ù»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÙÇç¨: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý
¿ Ý³¨, áñ »Ã» 1995-2000ÃÃ. å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (³é³çÇÝ ÷áõÉ) ëÏë³Í
2000Ã. Ï³ÛáõÝ³ó»É »Ý ÙÇÝã¨ 2006Ã. Ý»ñ³éÛ³É áõÝ»ó»É ¿ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ¨
Ýí³½»óÙ³Ý ß³ñÅ (Ï³ÛáõÝ³óÙ³Ý ¨ Ýí³½»óÙ³Ý »ñÏñáñ¹ ÷áõÉ), ³å³ ëÏë³Í
2006Ã. ëÏëíáõÙ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Ç »ñÏñáñ¹ ÷áõÉÁ, áñÝ Çñ
·³·³ÃÝ³Ï»ïÇÝ ¿ Ñ³ë»É 2014Ã.-ÇÝ ¨ 2013Ã.-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 122.3%-áí:
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¶Í³ÝÏ³ñ 2. ÐÐ Ëáßáñ ¨ ÙÇçÇÝ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù»ñÇ
Ï³éáõóí³ÍùÁ, %
48

Î³½Ùí»É ¿ ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, www.armstat.am:
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²ÕµÛáõñÁ` ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2015, ¿ç 392, ÐÐ íÇ×³Ï³-·ñ³Ï³Ý
ï³ñ»·Çñù, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2014, ¿ç 395, ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2011, ¿ç
402, ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2007, ¿ç 382, ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ï³ñ»·Çñù, ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2003, ¿ç 414, ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»-·Çñù (1997,1998) 2001,
ºñ., ÐÐ ²ìÌ, 2001, ¿ç 366:

²ÛëÇÝùÝ, »Ã» §³ëÇ³Ï³Ý¦ ×·Ý³Å³ÙÁ ëÏÇ½µ ³éÝ»Éáí 1995Ã.-Çó 5 ï³ñÇ Ñ»ïá §Ï³ÛáõÝ³ó»É¦ ¨ ëÏë»É ¿ ÏáñóÝ»É Çñ §Ã³÷Á¦, ÙÇÝã¹»é 2008-2009ÃÃ.
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ §Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇáõÃÛáõÝÁ¦ Ý³Ë³×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ ¿ »Õ»É (2006-2008ÃÃ.),
ÙÇÝã¹»é å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ 2008-2014ÃÃ.-ÇÝ` áõÝ»Ý³Éáí ³í»ÉÇ ³ñ³· ³×Ç (ÏïñáõÏ) ï»Ùå:
²ÛëåÇëÇÝ ¿ ÷áùñ ¨ µ³ó ïÝï»ëáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ §×³Ï³ï³·ÇñÁ¦ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ·Éáµ³É ³ßË³ñÑáõÙ, áñï»Õ µ³ñÓñ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý
ÇÝï»·ñí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àõëïÇ ³ÝÑÇÙÝ ¨ ÷³ëï³ñÏí³Í ã¿ÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇ í³ñã³å»ï»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÝ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÁ ã»Ý ³éÝãíÇ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ, ù³ÝÇ áñ
Ý³ ÃáõÛÉ ¿ ÇÝï»·ñí³Í Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¨
³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇÝ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë: ØÇÝã¹»é Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ ¿, ÇëÏ
¹ñ³ ¹ñë¨áñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ ¿É ³ÏÝ³éáõ »Ý: ²Ûë å³ñ½ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É ¨ ³é³çÇÏ³ÛáõÙ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ¨ Ùß³Ï»É
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ï³×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñ (ÇÝãÁ Ù»½³ÝáõÙ »ñÏáõ
¹»åùáõÙ ¿É ã³ñí»ó, ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ýù ³Û¹åÇëÇ Íñ³·ñ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙÁ (ÁÝ¹áõÝáõÙÁ) ÐÐ ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ûñ»ÝùÇ ï»ëùáí): ²í»ÉÇÝ, ÐÐ ³é¨ïÁñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝí»óÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù»ñÇ
ï³ñ»ñùÇÝ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¹ñ³Ýù Ñ³ÛïÝí»óÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
§Ã³Ï³ñ¹áõÙ¦: ²ÛÝ, áñ 2008-2009ÃÃ. Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÝ áõÝ»ó³í ³í»ÉÇ Ù»Í §ËáñáõÃÛáõÝ¦ (ÝÏ³ïÇ ãáõÝ»Ýù ÙÇ³ÛÝ ÐÜ²-Ç
14.1%-áó ³ÝÏáõÙÁ 2009Ã.-ÇÝ ¨ Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç
ÝÏ³ï»ÉÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙÁ) ³ÏÝ³éáõ Ó¨áí »ñ¨áõÙ ¿ Ý³¨ ·Í³ÝÏ³ñ 3-Çó: ²Ûëï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ §í³ñù³·ÇÍÁ¦ ÇÝã ¹ñ³Ýó å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ Ýßí³Í Å³Ù³ÝÏ³Ñ³ïí³ÍáõÙ Çñ»Ýó §åÇÏÇÝ¦ »Ý Ñ³ë»É 2011Ã.-ÇÝ ¨ áã
Ã» 2012Ã.-ÇÝ (ÇÝãÁ ÝÏ³ïí»É ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï) ¨, »Ã»
å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³ÝÇßÁ 2013Ã.-ÇÝ 2012Ã.-Ç Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É ¿,
³å³ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ 2013Ã.-ÇÝ 2012Ã.-Ç Ñ³Ù»Ù³ï ÝáõÛÝå»ë
³×»É »Ý:
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¶Í³ÝÏ³ñ 3. ÐÐ Ëáßáñ ¨ ÙÇçÇÝ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ 1995-2014ÃÃ.49

Ստացած վարկերի և փոխառությունների
դիմաց պարտքերը, մլրդ դրամ

ÐÐ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÇ ß³ñÅÁ 1995-2014ÃÃ.-ÇÝ µ»ñí³Í ¿ ·Í³ÝÏ³ñ 4-áõÙ,
áõñ ïñí³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ñÏñáñ¹ µ³ÕÏ³óáõóÇãÇ` ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó å³ñïù»ñÁ:
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1631.7

1338.9

941
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272.6

309

280.9

1545.8

1023.5

585.7

304.5

Տարիները

¶Í³ÝÏ³ñ 4. ÐÐ Ëáßáñ ¨ ÙÇçÇÝ áã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³ó³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
å³ñïù»ñÁ 1995-2014ÃÃ.50
49
50

Î³½Ùí»É ¿ ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, www.armstat.am:
Î³½Ùí»É ¿ ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, www.armstat.am:
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¶Í³ÝÏ³ñ 4-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 1995-2006ÃÃ. Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó å³ñïù»ñÁ ÃéÇãù³Ó¨ ³×»É »Ý Ñ»Ýó 1995-1998ÃÃ. (1998Ã.` 1995Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 8 ³Ý·³Ù), áñÇó Ñ»ïá ëÏë³Í 1999Ã. ÙÇÝã¨ 2006Ã. ¹ñ³Ýù ³í»É³ó»É »Ý 247.8%áí: êÏë³Í 2007Ã. å³ñïù»ñÝ áõÝ»ó»É »Ý ÃéÇãù³Ó¨ ³×: ´³í³Ï³Ý ¿ Ýß»É, áñ
ÑÇßÛ³É å³ñïù»ñÁ 2007Ã. Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³×»É »Ý 167.4%-áí,
2009Ã. Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` 160.7%-áí, 2012Ã. 2011Ã. ÝÏ³ïÙ³Ùµ`
122.1%-áí: 2012Ã. óáõó³ÝÇßÁ 2006Ã. óáõó³ÝÇßÇÝ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ 537.0%-áí:
²ÛëÇÝùÝ, ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ (ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ýù ë»÷³Ï³Ý í»ñ³ñï³¹ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ, ¨, ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ,
¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ) ï³ñ»ó-ï³ñÇ ëÏë³Í 1995Ã.-Çó Ùáï ¿ »Õ»É §×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ¦ íÇ×³ÏÇÝ, áñÁ Ñ³ïÏ³å»ë ÁÝ¹·Íí³Í »ñ¨áõÙ ¿ 2006-2007ÃÃ. ¨ Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ Ý³¨, áñ ³Û¹ å³ñïù»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»É
»Ý ³×»É ÙÇÝã¨ Ý»ñ³éÛ³É 2012Ã.: 2013Ã.` 2012Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ¹ñ³Ýù Ýí³½»É »Ý
5.3%-áí, ÇëÏ 2014Ã.` 2013Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ¹ñ³Ýù ÝáñÇó ³×»É »Ý 127.3%-áí:
êï³ó³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó å³ñïù»ñÁ 1995-2014ÃÃ.
áõÝ»ó»É »Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ³×Ç ÙÇïáõÙ ¨ ³Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ 1995Ã. 9.6%-Ç ÷áË³ñ»Ý
2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 74.8% (2013Ã.-ÇÝ` 72.0%): ÜáõÛÝ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ
(100%-Ç Ï³½ÙáõÙ) ÷á÷áËí»É »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ: ÜÏ³ï»Ýù Ý³¨, áñ 1995-2014ÃÃ. Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñùáõÙ 2014Ã. áõÝ»ó»É ¿ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÁ, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙ: ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÙ³Ý Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³×áí: ´³í³Ï³Ý ¿ Ýß»É, áñ ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ 1995-1998ÃÃ. ³í»É³ó»É »Ý 257.1%-áí, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ (áñáÝù 1997Ã.
Ï³½Ù»É »Ý ÁÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ 99.9%-Á): ²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ 1999-2006ÃÃ. ³×»É »Ý 319.0%-áí (»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³é³ç³ÝóÇÏ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ 1999Ã. 49.5%-Çó 2006Ã.-ÇÝ Ñ³ë³Ý 63.2%-Ç): ì³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ñ³· ³× ¿ ÝÏ³ïíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë 2006-2008ÃÃ.-ÇÝ (2006Ã. Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ¹ñ³Ýù ³×»É »Ý 124.1%-áí, 2007Ã.` Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ` 177.9%-áí, 2008Ã.` 148.9%-áí): ¸ñ³Ýù ß³ñáõÝ³Ï»óÇÝ ³×»É
Ñ³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÝáõÛÝå»ë ¨ 2014Ã. Ï³½Ù»É »Ý 1994.5 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù (ÇÝãÁ
2006Ã.-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ ßáõñç 8.4 ³Ý·³Ù, ÇëÏ 2009Ã. Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³í»ÉÇ ù³Ý 275%-áí): Üßí³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ¹ñ³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ
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å»ïù ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³½ÙáõÙ
»ñÏ³ñ³Å³Ï»ï í³ñÏ»ñÇ µ³ÅÝÇ ³í»É³óáõÙÁ, áñÁ 2014Ã. Ï³½Ù»É ¿ 82.8%51:
´áñÇë ²ì²¶Ú²Ü
²é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñïù»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ, Å³ÙÏ»ï³Ýó å³ñïù, ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ù:
ØÇÏñáÙ³Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³ñïù»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó í»ñ³¹³ñÓÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ ×³Ï³ï³·ñ³Ï³Ý ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: àõëáõÙÝ³ëÇñí»É »Ý ÐÐ Ëáßáñ ¨ ÙÇçÇÝ
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Борис АВАКЯН
Проблема долгов коммерческих организаций в Республике Армения
Ключевые слова: коммерческая организация; обязательства; предпринимательская
деятельность; просроченная задолженность; финансово-экономический кризис.

Для обеспечения жизнеспособности коммерческой организации важной считается решение проблемы возникновения долгов и обеспечения их возвратности.
Автор статьи исследовал структуру обязательств и просроченных задолженностей крупных и средних коммерческих организаций нефинансового сектора экономики, данные о накопившихся обязательствах по кредитам и займам за период
1995-2014 годы. Результаты исследования позволяют сделать вывод, что собственные ресурсы развития коммерческих организаций РА очень ограничены.
Boris AVAGYAN
Debt problems of commercial organizations in the Republic of Armenia
Key words: commercial organization, liabilities, entrepreneurial activity, overdue bill payable

The emergence of the debt repayment problem and its solution is always being in the
center of attention of economists on micro level (for commercial organizations),
because of their ability to return to viability of the organization and its future fate. The
author has studied the large and medium-sized non-financial sector commitments to
commercial organizations, their structure and overdue receivables, payables, loans and
borrowings obtained for period 1995-2014 years‘ debts data. The main conclusion is
that the sector's own funds for the development of commercial organizations strictly
limiting the opportunities they turn to bank loans.
51

ÐÐ ²ìÌ ïíÛ³ÉÝ»ñáí, www.armstat.am
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INTERNATIONAL EXHIBITION AS A TOOL FOR MARKET
RESEARCH AND CONSUMER PREFERENCES
Seyed Mohammad SEYEDI
Postgraduate student, Armenian Agrarian University
Key words: exhibition, market research, consumer, integration, economic reforms

Given the latest developments in Iran after lifting the sanctions from the West we
expect to witness major changes in all areas of economic development. Particularly,
careful examination of market sources, as well as contemporary tools of market
research may be of great importance for further economic progress. Among various
means and tools, exhibitions are consdiered as an effective resource for organizing and
conducting marketing research, since they give interested organizations the extensive
application information.
It becomes obvious that the exhibitors form a very specific community and have
a huge amount of very diverse and reliable marketing information. The value of
research shows that they have the following advantages:
• make it possible to obtain large amounts of data faster and cheaper than the
cabinet conditions;
• allow to achieve in-depth understanding of the market situation, not focusing
on the long-term and costly mass data collection;
• allow to track the dynamics of the various indicators, as exhibitions are held
at regular intervals;
• allow experts to define new trends in market development, to identify gaps
and focus on the study of those segments that seem most promising.
On the other hand, the exhibition is a reliable field for multi-purpose surveys52,
which are organized at the same time for several customers and as a result of which
receive data from a variety of goods and services.
While implementing economic reforms exhibitions may provide an opportunity
to reach the right audience and at the same time using different types of marketing
research in Iranian economy, taking into account the opportunity to reach the main
representatives of the same industry at the same time in the same place.
In particular this applies to exhibitors representing the producers of goods and
services, and visitors, reflecting the particular segmentation of the consumer market. It
is therefore possible to accurately identify target segments and produce measurement of
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Feasibility Study for a Multipurpose Convention / Event Center at Village West Presented to:
Unified Government of Wyandotte County and Kansas City, Kansas December 18, 2014, p.26.
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their characteristics, to obtain sufficient information on consumers of a particular
product.
According to our observations, the circle of interested parties in such marketing
studies is wide enough. Among them, first of all – the organizers of exhibitions,
exhibitors, participants and experts of a particular professional field and visitors, acting
as a real or potential consumers of a particular product and services.
In addition, exhibition terms allow to use for research rich methodological
arsenal, including both quantitative and qualitative methods of market research53.
From the practicaal point of view, the effectiveness of the research work is
determined by the speed and accuracy of reflection of the market situation, so
methodical apparatus need to be arranged in a way to better facilitate this process54.
The preferred option is when the research is carried out at exhibitions specialized in
marketing services.
Thus we may conclude that all kinds of services provided by the organizers of the
exhibitors and visitors can be grouped into several sections: general, administrative,
advertising and information, technical.
The main technical service that organizer shall provide the exhibitor, is to give
the exhibition stand. Together, exhibition stands form the exposition.
Organization of exhibition space involves the development of design, engineering, navigation, functionality and design solutions that create a unique image of the
exhibition, including exhibition space in the general philosophy of the exhibition
project. Based on international experience we expect to see a tangible progress in
Iranian market so that the organizer may offer exhibitors and visitors a wide range of
administrative and advertising and information services on the show floor, providing
information transparency, a comfortable stay and a high level of service55.
Those Iranian companies that become participants of local and international
exhibitions, also anticipate individual attention, procedures for the collection and
analysis of statistical data of the exhibition. Exhibition statistics consists of quantitative
53 Rob Sheldon Qualitative or quantitative — which method is for you? Տthe marketing donut,
Resourves for your business, http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketresearch/qualitative-or-quantitative-which-method-is-for-you.
54
WCKC Event Center Study FINAL 2014_12_18.pdf
https://www.wycokck.org/uploadedFiles/Departments/County_Administration/WCKC%20Event
%20Center%20Study%20FINAL%202014_12_18.pdf
55
EXPORT BARRIERS AND EXPORT PERFORMANCE: EMPIRICAL EVIDENCE FROM
THE COMMERCIAL RELATIONSHIP BETWEEN GREECE AND IRAN SEYED HOSSEIN
JALALI* Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran, pp.53-57.
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and qualitative data. Quantitative data includes data about visitors and participants, as
well as the value of the exhibition space. Qualitative data provide a deeper analysis of
quantitative data on various grounds the study. There are rules and procedures for the
collection of statistical data show, some authoritative exhibition associations.
We believe that the statistic data of the exhibition are of crucial importance for
the international recognition of the exhibition project, and serve as a guide to adjusting
the strategies of the organizers, used in advertising and information materials for the
exhibition. It is worthy to note that like all exhibitions, trade shows are also an effective
resource for organizing and conducting marketing research, since they give interested
organizations the extensive application information.
Considering the fact that both exhibitions and trade fairs deal with certain
segments of the Iranian market, certain industries and consumers, therefore, public
relations play major role in organizing them and spreading their positive outcome.
Despite the experience of the Iran International exhibition company, public relations
need significant improvement, particularly in mentioned field. We, therefore, find
important to define the goals, objectives, tools of public relations in the field of
exhibitions.
In a broader sense, public relations (hereinafter - PR) is defined as "the planned
and ongoing efforts to establish and maintain friendly relations between the
organization and its public"56.
Among the objectives of PR, specific exhibition organization, are the
following:
• creation of individual image of the exhibition, strengthening its status as a
regular, meaningful, professional exhibition event;
• strengthening of the status of the exhibition organizing company, its
commercial image;
• strengthening of the international status of the exhibition and the organizing
company;
• promotion of exhibition activities in the industry as a whole;
• building trust and goodwill between the company and its partners and
competitors;
• Formation of image of the head and the top managers of the company as a
professional exhibition activities, and industry experts.

56

John M. Bryson, Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations, pp. 12-17.
https://books.google.am/books?hl=en&lr=&id=jWwpVIsx5SoC&oi=fnd&pg=PA1&dq=the+plan
ned+and+ongoing+efforts+to+establish+and+maintain+friendly+relations+between+the+organiz
ation+and+its+public&ots
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Unlike marketing, PR can be organized over the long-term and is a subject
oriented communication based on the sum of techniques, the result of which is often
difficult to quantify. PR activities are addressed to multiple audiences with special
interests while using less controlled communication, acting in the wider public opinion
plane.
By "public" organizer understands a wide range of organizations and individuals
- participants of the exhibition process, namely exhibitors (real and potential);
exhibition visitors (real and potential); mass media; state, public; other exhibition
organizations, owners of exhibition centers; subjects related markets (exhibition
service, advertising, congress activities, etc.)57.
In our opinion, regarding the above destinations activities in PR (public and
corporate groups), the following main areas of PR work at the exhibition field in Iran
may be defined:
• Work with professional and public trade associations;
• State support of the exhibition;
• PR in the media;
• presentation and special exhibition projects;
• methodical activity;
• research and statistics;
• social activities, publicity;
• international connections;
• receptions, business meetings.
The goals of public relations for the exhibition company has a high priority,
since it does not sell products and service, so the question of confidence of potential
customers to the product offerings (exhibitions) comes to the fore.
The key to confidence in the participants of the exhibition process, the
proposed exhibition project is the goodwill of the host company - "track record", the
quality of services, professional integrity in relation to partners and competitors,
friendliness and professionalism of the staff58.
Taking into account the current state of affairs in local economy, we value the
importance of working with professional and public trade associations in Iran.

57

THE MAKING OF EXHIBITIONS: PURPOSE, STRUCTURE, ROLES AND PROCESS,
October 2002 Office of Policy and Analysis Washington, DC 20560-0039, pp. 7-12.
58
Morris, Martha. 2002. Recent trends in exhibition development. Exhibitionist, 21(1) (spring):
8-12, Office of Policy and Analysis. 2002a. Marketing exhibitions: Will they come? Washington,
DC: Smithsonian Institution, Office of Policy and Analysis. Available at:
(http://www.si.edu/opanda/reports/htm)
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As part of the exhibition, market analysis is considered as the most important
segment of the exhibition process, involving professional associations and public
sector, branch unions, associations, trade unions, professional guilds and others. The
involvement of industry associations in the orbit of public relations events solves
several major problems: the event provides stability and importance to the industry;
promotes awareness of the subjects of the industrial market; helping to attract
exhibitors; contributes to the formation of an exhibition as a platform to exchange
views on specific issues of the industry.
Working with professional and public trade associations, in our opinion,
assumes several directions:
• signing of the circular letters and individual members of the associations of
the exhibition;
• participation in events organized by the association / union (with performance
information about the exhibition, a traveling exhibition booth, distributing the
advertising materials);
• Work on the site of association / union (banner exchange, participation in the
newsroom and other sections.);
• placing information and advertising exhibitions in the print media
associations / unions in other advertising media;
• joint organization of business events;
• joint organization of professional competitions, shows and other professional
events;
• joint organization of sections of the exhibition / trade show itself.
As one of the most realistic tools in this field we consider the formation of
exhibition service network and well engineered outsourcing in the exhibition
industry. While developing the service network model for the organizer of the
exhibition, the question of determining the limits of outsourcing - to bring to
fulfillment the work of other organizations may be inevitably raised. Which of the
major exhibition services (development, design, etc.) or complex support services
(accommodation, transfers, registration at the exhibition, audiovisual services) to send
to the side, and what it is expedient to provide on their own - this is a key issue in the
design of channel delivery and distribution.
Based on the experience of exhibition organization in Iran, we may state that
the process of organization attracts a large number of suppliers in the whole
technological cycle of production of the exhibition, which coincides with the global
trend of increasing the share of outsourcing in the process of delivery and distribution
of goods and services. Outsourcing usually expands the market reach, reduces costs for
the maintenance of the system of marketing channels, improves the quality of service,
as a new channel often creates new opportunities to serve consumers.
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We believe that the validity of outsourcing needs to be based on economic
criteria and the criterion of verifiability channel members. For example, the solution
exhibition company to acquire its own registration system can be driven by a desire to
fully control the system design, quality and confidentiality of results.
In general, the major exhibition companies in Iran have their own
accommodation units, their builders, their tourism departments. At sufficiently large
quantities it is economically advantageous. For small amounts of ordered services it is
more profitable to apply to specialized companies.
If we imagine the exhibitor side, for the exhibition company is one of the
contractors for the organization of its participation in the exhibition. Also, the exhibitor
orders a large number of services in the above-mentioned special contractors - service
providers. A large number of service providers generate a high risk as to the quality,
cost and timing of the execution of their work. The influence of the exhibition
organizer at the price and quality of service providers is very limited. In a way, it can
be implemented through contracts, shareholdings, or the creation of subsidiaries.
The service network formed by service providers may have different
configurations. Thus, three models of network service structures are usually considered
based on international experience of exhibition management59.
The organizational structures are different depending on the field of exhibition.
The point of focus of activity is the exhibitor. It controls all contractual partners and
shall bear all the risks. Linking the various services with the organizer of the exhibition
and the agency, it can reduce the expenses incurred for the organization of the
exhibition.
The network structure of the "single window" model currently is currently
being used in Iran. The network structure of the "single window" model allows the
exhibition organizer to affect the quality and cost of services, as they are under his
control. He takes over the coordination of services directly related to the appearance of
the exhibitor at the show, and acts as a contact person exhibitor. Ideally, the exhibitor
places an order and receives only one invoice. The organizer receives the total revenue
from the sales of these services. The exhibitor receives a significant cost savings,
eliminating the need to have in the company organizing exhibitions department. In
order to better organize and manage the work of international exhibitions in Iran, it is
vitally important to examine the modern trends in the development of exhibitions and
trade fairs worldwide.
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Analysis of Management Issues, Delft University of Technology, Netherlands, available at:
www.isoc.org/inet99/proceedings/3h/3h_1.htm
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Differentiation of market segments, the division of labor, the development of
international trade cause the constant evolution of the concepts of trade shows60. Most
commonly they are characterized by the following criteria:
• the range of products and services presented at the exhibition, defined the
products and services offered in a particular market segment. The exhibitors and
visitors of the exhibition belong to a specific target group, which is part of the market
segment;
• association representing the market segment initiate the holding of trade fairs
or exhibitions are invited to become partners of the organizer;
• professional publications offer their services as media partners;
• industry concept require specialization among the organizers and the integration of information technology;
• dynamic changes in the structure of markets and value chains are forcing
exhibition companies evolve towards integrated communications service providers
throughout the year. Easy sale of square meters of exhibition space is no longer a
viable business model;
• growing importance of intangible products offered by the operators of the
exhibition, which opens up significant reserves of additional sales and growth potential.
The development and effective marketing of these products and services have become
the bedrock of exhibition companies.
All these changes and business systems complement the exhibition organizers
will have a lasting impact on their sales and marketing activities. In addition, their
activities will be much more difficult. Since the choice of products and services is
expanding, operators will have to more clearly explain in detail what they offer. To
properly manage these increasingly complex software sales they need to apply
adequate planning, management and incentive systems.
Globalization of the exhibition industry is also a determining factor in the
development of the exhibition industry in Iran. Recent changes related to the
elimination of trade sanctions against the country and the subsequent transformation of
the closed economy into a market-oriented economic system paved the way for
intensification of trade and the growing information exchange. Formation of
competitive and cooperating regions, such as the EC and ASEAN, as well as relations
with China and Russia, As well as Armenia and Georgia have a positive impact on the
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Wendell R. Smith Product Differentiation and Market Segmentation As Alternative Marketing
Strategies Although closely related, the two concepts have important differences, pp.63-67.
Available at:
https://archive.ama.org/archive/ResourceLibrary/MarketingManagement/documents/9602131166
.pdf

64

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

exchange of goods, services and ideas. This may grow along the development of
Eurasian Economic Union61.
As a result of these changes, the exhibition industry started to move for change:
the construction of new large exhibition centers in China, Korea, Singapore, India and
the Middle East. In Eastern Europe, a lot of exhibition organizers expand their trade
show program.
European trade shows are exported to the growth markets, exhibition campaign
to become its regular customers of global marketing partners. International exhibition
organizers collaborate with local partners to export its exhibitions, develop new forms
of interaction. The internationalization of the exhibition business entails new
opportunities and risks.
In addition to mentioned tools and methods to better use exhibitions to speed up
economic growth, it is also worthy to pay special attention to the international
marketing of exhibition projects.
Our study clearly proves that developing a good marketing strategy is crucial
when it comes to the sale of foreign exhibitors. World economy is an unlimited space,
and when the limited time and resources are an issue, concentration strategy is the most
effective approach for successful solutions.
Presentation of promising target markets can be obtained based on the analysis
of trade statistics, including price data, the index of average prices, quantity, growth
rates, market share, and many other indicators. The statistics help to determine regional
markets that contain large amount of export products suitable for exhibitions, high rates
of economic growth, favorable terms of trade and other key factors that govern
international trade.
In order to create a list of potential customers, we certainly need to use the
international industry reference books and publications, as well as various Internet
sources. One of the most productive ways to contact trade associations in the target
markets is to use foreign publishers of industry magazines, local and foreign
government agencies that are related to the trade in the region, and other owners of
industry databases.
Trade associations in foreign countries are very important partners in the
promotion of the event, unless they are linked too closely with directly competing
exhibitions. Typically, they can provide a list of members and the database industry,
which can be used in their own databases. The publishers of industry magazines can
help by lending their lists of subscribers who fit the profile of the exhibition. Offices
61
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related to trade facilitation are usually willing and able to provide lists of producers of
goods and services. Agencies specializing in direct mail can provide a list of possible
foreign exhibitors for direct marketing purposes.
While being involved in the international marketing of the exhibition, we need
to take into account the following realities:
• the availability and quality of the lists are very different, therefore, it is
necessary to conduct screenings to evaluate their efficiency;
• approach to language, culture and business varies between and even within
different countries. It is important in the preparation of the program of action to be able
to consult a local expert;
• local laws and regulations affect the ability of proposals on direct mail and the
use of mailings. Some countries protect their producers so that they generally cannot be
used for direct marketing.
In many cases the organizers of the exhibitions try to convince foreign
companies to become exhibitors by telling them that the exhibition is much more than
the sum of its visitors. There is a need to show that the exhibition offers a unique
opportunity to develop relationships with manufacturers and distributors, and that the
visitors do not only attend the exhibition, but also cooperate with the representatives of
different segments. In fact, other exhibitors are also potential buyers, agents and joint
venture partners.
As for difficult domestic customers to close the sale of the international
exhibition area, companies often need additional incentives. Particularly, there is a need
to give them as much information to explain the value of all the special services
available at the exhibition (international trade center and recreation room, registration
of foreign visitors and accommodation service). It is also necessary to provide all the
background information - to trade associations, translators, distributors, sales
representatives, - make customers feel that, coming into the country, they can get help
on any issue.
Incidentally, experienced organizers of the exhibition are united in the opinion
that the basic materials for marketing are the materials targeted for foreign audiences
(letters, pamphlets, fact sheets, brochures and business cards) should be translated into
the native language, because translation is a sign of professional courtesy and respect.
A special group that needs to be taken into account in international marketing
are foreign visitors. They are one of the most motivated and qualified buyers, which
can meet exhibitors. Foreign visitors that anticipate to spend time and money traveling
across several borders and time zones to be present at the show, would not have done it
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without a serious consumer interest. This is confirmed by a poll conducted after the
exhibition to explore the nature of demand.
In the case of foreign visitors, as well as the sale of exhibition space to foreign
buyers, the approach "market for the market" remains one of the most popular.
Experienced international sellers know that the idea of a large geographic region, or
political / economic union as the single market is deceptive, even if they share a
common language.
While developing an advertising campaign the best strategy is probably to use the
strategy of "dominance in the dominant media." Creating a translation or a bilingual
advertising is expensive, therefore it is worthy to look for a magazine or magazines
with the largest audience. It is important that the magazine industry really look for an
opportunity to agree on a package insert or inset in the international media, place a
local telephone number for foreign readers, and, of course, use the services of a
reputable translation company to translate the information. Therefore, promotion of the
exhibition on the Internet becomes more preferable.
Technology is changing the face of the exhibition industry as well as they alter
the communication around the world. Organizer modern exhibition has the opportunity
to bring together buyers and sellers using the new tools available, and above all - the
Internet. Exhibition companies actively uses the "world wide web" in their work to find
the actual information about the market, enterprises, government agencies, advertising
the exhibition company and exhibitions, public relations, marketing research,
correspondence.
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Սեյեդ Մոհամմադ ՍԵՅԵԴԻ
Միջազգային ցուցահանդեսը որպես շուկայի հետազոտության եւ
սպառողական նախասիրությունների գործիք
Բանալի բառեր. ցուցահանդես, շուկայի հետազոտություն, սպառող, ինտեգրում,
տնտեսական բարեփոխումներ
Ի թիվս տարբեր միջոցների ու գործիքների, ցուցահանդեսները համարվում են մարկետինգային հետազոտությունների կազմակերպման և իրականացման արդյունավետ ռեսուրս, քանի որ նրանք շահագրգիռ կազմակերպություններին տալիս են կիրառական նշանակության լայնածավալ
տեղեկություններ. Ակնհայտ է դառնում, որ ցուցահանդեսներն օգնում են
ձեւավորել շատ կոնկրետ գործարար համայնք և ունեն մեծ քանակությամբ ու շատ բազմազան, հուսալի մարքեթինգային տեղեկատվություն:
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ նրանք ունեն մի շարք առավելություններ:

Seyed Mohammad SEYEDI
International exhibition as a tool for market research and consumer preferences
Key words: exhibition, market research, consumer, integration, economic reforms

Among various means and tools, exhibitions are consdiered as an effective resource for
organizing and conducting marketing research, since they give interested organizations
the extensive application information. It becomes obvious that the exhibitors form a
very specific community and have a huge amount of very diverse and reliable
marketing information. The value of research shows that they have several advantages.
Сейед Мохаммад СЕЙЕДИ
Международная выставка в качестве инструмента для исследования рынка
и потребительских предпочтений
Ключевые слова: выставка, исследование рынка, потребители, интеграция,
экономические реформы

Среди различных средств и инструментов, выставки являются эффективным
ресурсом для организации и проведения маркетинговых исследований, так как
они дают заинтересованным организациям обширную информацию приложения.
Становится очевидным, что участники образуют очень конкретные сообщества и
имеют огромное количество самой разнообразной и надежной маркетинговой
информации. Исследования показывает, что они имеют несколько преимуществ.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Надежда Анатольевна ЧАПКИНА
к.э.н., доцент кафедры экономики ФГБОУ ВО «СВГУ», г. Магадан
Ключевые слова. Качество кредита, доходность, кредитная политика, кредитный
портфель, кредитный риск, портфельная теория и вероятностный подход

Введение
В настоящее время все более актуальным стоит вопрос о качестве кредита и
кредитного портфеля. Отметим, что качество характеризует эффективность формирования кредитного портфеля банка с точки зрения доходности, степени
кредитного риска и обеспеченности. Для эффективной кредитной деятельности
коммерческого банка необходимо рационально использовать имеющиеся ресурсы, а также вкладывать их в различные активы. Наиболее известным методом
использования банковских ресурсов, а также главным направлением деятельности коммерческих банков является выдача кредитов, которая с одной стороны наиболее доходная операция, с другой стороны - наиболее рискованная. Одним
из основных моментов реализации кредитной политики коммерческого банка
является формирование кредитного портфеля. Кредитный портфель - это структурированный определенным образом совокупный объем кредитных вложений
банка, который характеризуется процентной ставкой, ликвидностью и надежностью [3, с. 4]. Эффективность кредитной деятельности обусловлена качеством
сформированного кредитного портфеля.
Модель формирования эффективного кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка
Качество кредитного портфеля коммерческого банка является одним из
важнейших показателей его деятельности, который оказывает существенное
влияние на надежность и финансовую устойчивость. Кроме того, с помощью
данного показателя можно определить качество банковского менеджмента,
прозрачность взаимоотношений между банком, его клиентами и другими финансово-кредитными институтами, степень кредитного риска, а также состояние
деятельности кредитной организации и банковской системы в целом.
В исследовании были выявлены связи, возникающие между участниками в
процессе формирования кредитного портфеля территориального подразделения
коммерческого банка, на основе чего разработана модель его взаимодействия с
центральным офисом, что позволяет определить особенности формирования оп69
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тимальной структуры кредитного портфеля и разработать практические предложения для принятия эффективных управленческих решений в территориальном подразделении коммерческого банка (см. рисунок 1.1) [3, с. 68].

Рисунок 1.1. Модель формирования кредитного портфеля территориального
подразделения коммерческого банка
Связи смоделированного алгоритма пронумерованы: развитие банковской
инфраструктуры в регионе (1); влияние банков-конкурентов на разработку и проведение региональной кредитной политики (2); определение требований к формированию кредитной политики территориального подразделения коммерческого банка (3); потребность населения, юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в получении кредита (4); формирование заявки в головной
банк на получение дополнительных кредитных ресурсов. При получении отрицательного ответа определяются требования к формированию кредитной политики, в частности к структуре кредитного портфеля (5); прием и анализ кредитной заявки клиента (условия заемщика: срок, сумма, процентная ставка, обеспечение) с учетом региональных особенностей (6); определение доходности кредитного продукта, оценка риска; возможность выдачи кредита заемщику (7); определение оптимальной структуры кредитного портфеля на основе определенных
параметров (8); выявление и анализ факторов, влияющих на структуру и качество
портфеля (9); формирование эффективного кредитного портфеля путем построения моделей зависимости результативного показателя (объем кредитного портфеля) и факторов влияния, системы показателей по критерию доходности и
уровню кредитного риска, установления степени линейной зависимости риска от
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доходности (10); качественно сформированный кредитный портфель (11) способствует повышению эффективности кредитной деятельности банка, в частности, ведет к увеличению уровня доходности, обеспечению достаточной степени ликвидности и надежности, снижению кредитного риска; система межбанковского кредитования (12).
Рассмотрев модель формирования кредитного портфеля с учетом прямых и
обратных связей, перейдем к методике определения оптимальной структуры кредитного портфеля.
Методика определения оптимальной структуры кредитного портфеля
территориального подразделения коммерческого банка с учетом критерия
доходности и риска
Кредитная политика создает основу всего процесса управления кредитами;
определяет стандарты, с помощью которых должны руководствоваться банковские работники в процессе предоставления кредитов. Правильно сформулированная и четко проводимая кредитная политика позволяет руководству банка
поддерживать вышеуказанные стандарты в области кредитов и минимизировать
риски. Разработка кредитной политики становится наиболее важным этапом в
кредитной деятельности коммерческого банка, так как ему предстоит адаптироваться к сложным и постоянно меняющимся экономическим условиям. Основными целями кредитной политики территориального подразделения коммерческого банка являются [3, с. 70]:
– максимизация доходности кредитных продуктов;
– контроль кредитных рисков;
– организация комплексного обслуживания клиентов,
совершенствование процесса кредитования и улучшение качества кредитного
портфеля;
– формирование и развитие диверсифицированной клиентской базы;
– формирование надежно и стабильно функционирующей системы
обеспечения возвратности выданных кредитов и др.
Кредитная политика любого кредитного учреждения базируется на основных принципах кредитования, в частности, срочности, платности, возвратности,
обеспеченности, дифференцированности, целевой направленности и договорной
основы. Выделим основные принципы территориального подразделения коммерческого банка:
– учет региональных приоритетов по кредитованию;
–
максимальное использование возможностей филиальной сети
коммерческого банка для отбора, анализа и реализации кредитных проектов;
– предоставление заѐмщикам кредитных средств в строгом соответствии
с установленной системой лимитирования и др.
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Основными задачами кредитной политики территориального подразделения коммерческого банка являются:
– разработка состава и структуры предоставляемых кредитных
продуктов;
– развитие конкурентных преимуществ на региональном рынке
банковских услуг и адаптация условий их предоставления к специфическим
запросам разных типов заемщиков;
– формирование сбалансированного кредитного портфеля, в том числе
по срокам погашения;
– обеспечение роста объемов кредитования населения, организаций и
предприятий различных форм собственности, представителей малого и среднего
бизнеса.
Особое внимание уделяется поддержанию качества кредитного портфеля и
обеспечению возвратности кредитов, в связи с чем используется залог имущества, которое дополнительно страхуется в надежных страховых компаниях.
На основании модели формирования кредитного портфеля (см. рисунок 1.1)
был разработан алгоритм (см. рисунок 1.2) [3, с. 72], позволяющий упорядочить
работу головного банка в целом и его подразделений, в частности, исключающий
дублирование управляющих воздействий в процессе разработки и проведения
кредитной политики. Каждый блок разработанного алгоритма содержит определенный объем работ, описание которых представлено поэтапно. Этап 1-2. Основные положения кредитной политики отмечаются:
1) в нормативных документах Банка России;
2) во внутренних документах центрального офиса (головного банка);
3) во внутренних документах территориального подразделения
коммерческого банка (меморандум).
Основные требования формирования кредитной политики диктуются со
стороны центрального офиса, поэтому моделировать ситуацию в регионе достаточно сложно, однако иметь механизм формирования кредитной политики на
территории необходимо. Территориальные подразделения имеют возможность
детализировать свою кредитную политику за счет учета: структуры реального
сектора экономики; степени развитости банковского сектора; величины денежных доходов населения и др. В связи с этим необходимо разработать механизм
формирования структуры кредитного портфеля территориального подразделения
коммерческого банка, как одной из составляющей кредитной политики.
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Рисунок 1.2. Алгоритм взаимодействия головного банка и территориального
подразделения с целью выделения дополнительных кредитных ресурсов
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Центральный офис должен разрабатывать кредитную политику территориальных подразделений с учетом региональной специфики. Однако, он формирует единую кредитную политику, не учитывая при этом их особенности, что вызывает определенные трудности у филиалов в отношении достаточности собственных ресурсов и/или установленного лимита риска на одного заемщика и как
следствие - при кредитовании отдельных заемщиков, например, недропользователей. В Магаданской области основными направлениями развития региона
являются золотодобывающая и рыбная отрасли, в связи с чем при кредитовании
данного сектора экономики необходимо учитывать региональные особенности, в
частности, сезонность работы, объем выделяемых квот на добычу драгоценных
металлов и вылов водных биоресурсов. Таким образом, это позволит совершенствовать кредитную политику центрального офиса исходя из обоснованности
стратегии, учитывающей локальный рынок, который обслуживает территориальное подразделение [3, с. 73].
Этап 3. Кредитная деятельность территориального подразделения в большей степени зависит от требований, которые устанавливает ему центральный
офис. В пределах установленного комитетом центрального офиса по процентным
ставкам и лимитам максимального размера риска на одного заемщика и в случае
достаточности у территориального подразделения собственных кредитных
ресурсов, им принимается решение и осуществляется кредитование самостоятельно. В случае недостаточности у территориального банка установленного
лимита риска на одного заемщика и/или собственных кредитных ресурсов в
запрашиваемом объеме он готовит и направляет заявку в центральный офис на
увеличение лимитов риска для конкретных заемщиков в управление рисков и/или
заявку на предоставление кредитных ресурсов под программу кредитования
отдельных типов заемщиков - в Кредитный комитет, т.е. выделение дополнительных средств (этап 4). Отметим, что в заявке необходимо указать следующее:
1) информацию об имеющихся на данный момент заявках отдельных категорий заемщиков, о потребности в увеличении лимита риска на одного заемщика
и в привлечении дополнительных кредитных ресурсов от центрального офиса для
кредитования;
2) заключение, которое содержит:
 обоснование суммы и сроков запрашиваемых ресурсов, запрашиваемая
периодичность уплаты процентов (в случае, если подана заявка на предоставление ресурсов);
 сведения о заемщике: наименование, юридический адрес, год регистрации, учредители, лицензия на право пользования недрами (для недропользователей), финансовое состояние, кредитная история, заключение службы
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безопасности;
 условия предоставления кредита для отдельных категорий заемщиков.
В случае подачи территориальным банком заявки на предоставление
средств управление операций на денежных рынках центрального офиса по
запросу управления кредитования должен предоставить информацию о наличии
либо отсутствии собственных кредитных ресурсов у территориального банка на
момент рассмотрения заявки. При получении положительного ответа (этап 5),
территориальное подразделение определяет структуру своего кредитного портфеля с учетом региональных особенностей (этап 6) и принимает к рассмотрению
кредитные заявки (этап 7).
Этап 6. Разработка состава и структуры кредитных продуктов, предоставляемых банком, является одной из основных задач кредитной политики.
Главное требование к формированию кредитного портфеля состоит в том, что
портфель должен быть сбалансированным, т.е. повышенный риск по одним
кредитам должен компенсироваться надежностью и доходностью других кредитов. Распределение кредитных ресурсов внутри портфеля определяет его
структуру. Структура портфеля территориального подразделения коммерческого
банка формируется под воздействием следующих факторов:
– доходность и риск отдельных кредитов;
– уровень спроса различных категорий заемщиков на отдельные виды
кредитов;
– нормативы кредитных рисков, установленные Банком России;
– структура кредитных ресурсов (краткосрочные / долгосрочные);
– специфика сектора экономики и отрасли, которые обслуживает
территориальный банк;
– величина и структура собственных средств (капитал) территориального
банка;
– опыт и квалификация банковских работников в сфере кредитования;
– кредитная политика, определенная центральным офисом, устанавливающая параметры и ограничения в процессе формирования кредитного портфеля [3, с. 76].
В формировании структуры банковских активов решающим фактором
является уровень доходности каждого вида активов. Отметим, что высокая
доходность, как правило, сопровождается высоким уровнем риска, поэтому
менеджменту банка необходимо учитывать эти факторы. В случае одинакового
уровня доходности отдельных банковских активов, преимущество отдается
наименее рискованным направлениям размещения средств. В данном случае
объем кредитного портфеля может уменьшиться в пользу портфеля ценных
бумаг или в пользу проведения других видов активных операций.
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В структуре банковского баланса кредитный портфель рассматривается как
одно целое и составная активов банка, характеризующаяся показателями доходности и уровнем риска. В процессе анализа следует вывить те статьи кредитного
портфеля, доля которых максимальна и минимальна, а также статьи, изменение
объема которых в ту или иную сторону оказалось наибольшим.
Положительным фактором является увеличение доли долгосрочных кредитов в структуре кредитного портфеля, что свидетельствует, во-первых, о наличии
у банка долгосрочной ресурсной базы, во-вторых, о потенциале банка в удовлетворении потребностей корпоративных клиентов различных секторов экономики, основная проблема развития которых заключается в отсутствии долгосрочного инвестиционного ресурса.
Особое внимание в процессе исследования следует уделить определению
уровня доходности различных видов кредитных продуктов и уровню их риска,
что в результате составляет качественную оценку кредитной деятельности.
Уровень доходности следует анализировать в динамике для возможности определения тенденций развития кредитной деятельности. Для более подробной оценки
необходимо определить доходность каждого кредитного продукта, что способствует выявлению наиболее и наименее доходных. Объективные выводы в данном исследовании можно получить только при сравнении рассчитанной доходности со средней процентной ставкой, сформировавшейся на региональном рынке, а также учитывая ставку рефинансирования. Действия территориальных
подразделений коммерческого банка в отношении изменения кредитной политики, в частности, структуры кредитного портфеля, позволят совершенствовать
кредитную политику центрального офиса. Структурируя кредитный портфель,
территориальные подразделения должны учитывать вышеуказанные факторы
влияния, определяющие следующие требования [3, с. 77]:
 группы заемщиков: золото- и рыбодобывающие предприятия, торговые
предприятия, финансовые учреждения, кредитные организации, муниципальные
образования, индивидуальные предприниматели, физические лица;
 отраслевая направленность: строительство, сфера услуг, торговля,
золото- и рыбодобывающая отрасль и др.;
 цели использования: пополнение оборотных средств, воспроизводство
основных фондов, потребительские нужды индивидуальных заемщиков;
 обеспеченность: обеспеченные, бланковые (доверительные);
 сроки: краткосрочные - до 1 года, среднесрочные - до 3-х лет года,
долгосрочные – свыше 3-х лет;
 виды кредитов: потребительский кредит, инвестиционный кредит,
кредитная линия, вексельный кредит, овердрафт и др.;
 региональная диверсификация: Магаданская область.
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Методика определения оптимальной структуры кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка представлена в виде блоксхемы (см. рисунок 1.3) [3, с. 78]. Каждый блок разработанного алгоритма
содержит определенный объем работ, описание которых ниже представлено
поэтапно.

Рисунок 1.3. Блок-схема определения оптимальной структуры кредитного
портфеля территориального подразделения коммерческого банка
Согласно портфельной теории Г. Марковица [1, с. 87] одним из основных
условий оптимальности кредитного портфеля являются эффективная диверсификация, которая при заданной доходности портфеля обеспечивает наименьший
уровень риска. В этом случае выбор оптимальной структуры портфеля можно
свести к задаче минимизации риска при заданных значениях ожидаемой доходности, которая математически может быть решена методом множителей Лагранжа. Однако, данный подход с нашей точки зрения предполагает достаточно
сложный процесс подготовки исходной информации, формирования модели и ее
решения. Определенный интерес вызывает методика, предложенная в работе Д.Г.
Ханина [2, с. 51], предлагающая формирование оптимальной структуры портфеля ценных бумаг с учетом доходности и риска, которая, на наш взгляд, может
быть использована и в отношении кредитного портфеля коммерческого банка.
На первом этапе определяется доходность и риск отдельных кредитов,
используя вероятностный подход и формируется набор кредитных продуктов
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(этап 3) (по розничному, корпоративному кредитному портфелю, представителей
малого и среднего бизнеса) с учетом риска (3а) и доходности (3б).
Оптимизация структуры кредитного портфеля может исходить из двух критериев: минимум риска и максимум доходности (этап 4). Исходя из этого минимизация риска (4а) и максимизация доходности (4б) достигается выбором из базы
кредитных продуктов элементов А и В (виды кредитов, входящих в портфель),
дающих минимальное среднее квадратическое отклонение (далее – ско) в отношении доходности - его максимальные значения. После определяется коэффициент корреляции. Таким образом, если уровень риска кредитного продукта составит σmin, то банк рассматривает вариант включения этого кредита в портфель с
большей долей, если - σmax, то банк кредит включает в портфель с меньшей
долей, и принимает решение в выдаче кредита в ограниченном количестве, т.к.
может понести значительные потери. При этом нормативы риска принимаем
следующие: умеренный риск - размер которого находится на уровне 0-20%
потерь ссуды; повышенный - при потере в пределах 21-40 %; высокий - при
потере в пределах 41-60 %; критический - ущерб составляет 61-100 % [3, с. 79].
В отношении максимизации доходности кредитного продукта получаем
следующие требования: если доходность кредитного продукта составит Dmin, то
данное значение принимается минимальным, если Dmax - максимальным.
На пятом этапе, используя вышеуказанный результат, рассчитываются доли
элементов (структура). На шестом шаге рассматривается другое сочетание
кредитных продуктов с учетом предыдущих расчетов, т.е. составляется линейная
комбинация, с любым из оставшихся в базовом наборе элементов (кредитов) D,
дающего минимальное ско. При этом рассчитывается соответствующий коэффициент корреляции, который позволяет определить структуру с учетом нового элемента (кредита).
Оптимальный состав кредитного портфеля будет определен, если все
базовые кредитные продукты введены, либо дальнейшее введение их не
обеспечивает уменьшение ско (риска) данного кредитного портфеля.
В банковской практике возможны ситуации, когда кредитный продукт с
высоким уровнем риска имеет максимальную доходность, и с низким уровнем
риска минимальную доходность. В данном случае банк склоняется к первому
варианту, так как во втором варианте можно получить не только максимальный
доход, но и значительный риск, что в свою очередь отрицательно повлияет на
качество кредитного портфеля. Определяя оптимальную структуру кредитного
портфеля для получения наибольшего эффекта, предлагаем использовать
следующие варианты [3, с. 80]:
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- получение наибольшей ожидаемой доходности при наименьшем риске. В
этом случае вступает в действие правило доминирования: при одинаковом
уровне ожидаемых доходностей из всех возможных вариантов кредитования
предпочтение отдается наименьшему риску (mi = mk, σi > σk); при равной степени
риска предпочтение отдается большей ожидаемой доходности (mi > mk, σi = σk);
- в случае сравнения кредитов с разными ожидаемыми доходностями и
разными рисками (mi < mk, σi < σk или mi > mk, σi > σk) используем оценку
предпочтительности. В этом случае предпочтительный вид кредита можно
определить, используя коэффициент вариации (Сp) как критерий наименьшего
уровня риска, что в свою очередь является основой структуры эффективного
кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка;
- доходности кредитных продуктов взаимозависимы или независимы, что
оценивается с помощью коэффициента корреляции. В этом случае для снижения
степени кредитного риска необходимо применять диверсификацию.
Таким образом, в случае недостаточности дополнительных кредитных ресурсов (неполучения дополнительных средств от головного офиса) предлагаем
банку структурировать кредитный портфель, включая большую долю кредитных
продуктов с невысоким риском и меньшей доходностью, чем с высоким риском и
наибольшей доходностью. Это позволит банку минимизировать риск кредитного
портфеля и получить доходность.
Этап 8. После определения достаточности средств и структуры кредитного
портфеля производится оценка кредитной заявки потенциального заемщика. В
итоге формулируются выводы о кредитоспособности и надежности заемщика,
определяется вид и характеристика кредитного продукта, дается оценка ликвидности обеспечения, устанавливается лимит по кредитному продукту, установление рейтинга заемщика и др. Основные критерии отбора потенциальных
заемщиков определяются нормативной документацией банка. Для физических
лиц такими критериями являются дееспособность, гражданство, возраст, кредитоспособность, отсутствие судимостей, хорошая кредитная история, отсутствие
задолженности работодателем отчислений во внебюджетные фонды. Отметим,
что территориальный банк не может отказать в выдаче кредита, если у клиента
средняя кредитная история. Для юридических лиц критериями отбора является
вид деятельности, которое предприятие планирует финансировать: банк не
финансирует проекты, связанные с «отмыванием» нелегальных доходов, а также
связанные с производством оружия, наркотических веществ, иных изъятых из
гражданского оборота объектов. Важным критерием отбора является достаточность доходов организации для осуществления текущей деятельности и обслуживания кредита, отсутствие просроченной задолженности перед банком или подругому - хорошая кредитная история. Уже при предварительных переговорах о
кредите проверяется правомочность лиц, подписывающих кредитную документа79
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цию со стороны заемщика. Основополагающим при принятии решения о выдаче
кредита является наличие обеспечения, покрывающего сумму основного долга,
процентов и возможных издержек, связанных с взысканием ссудной задолженности. По данным Северо-Восточного банка Сбербанка России (ОАО), кредитование мелких (квота по добыче золота - до 100 кг, серебра - до 3-х тонн) и
средних (квота по добыче золота - от 100 кг до 1 тонны) артелей допускается
только при условии заключения с ними договора купли-продажи на весь объем
их квоты по добыче драгметаллов. Для крупных недропользователей, имеющих
объем добычи золота от 1 до 2-х тонн в год, предварительное финансирование
возможно при условии заключения с ними договора купли-продажи не менее чем
на 500 кг золота. Для предприятий с годовым объемом добычи золота свыше 2-х
тонн, серебра свыше 3-х тонн предварительное финансирование допускается при
условии заключения с ними договора купли-продажи не менее чем на 25% их
квоты по добыче драгметаллов [3, с. 82]. При рассмотрении заявок таких
заемщиков, как недропользователи и рыбодобывающие предприятия, на предоставление кредита для предварительного (предсезонного) финансирования добычи
драгметаллов (вылова водных биоресурсов) территориальный банк должен определить максимальный объем кредитования заемщика и согласовывать с заемщиком сумму кредита. По окончании анализа кредитной заявки и удовлетворения ее
требованиям банка (этап 9), снова проверяется наличие свободных кредитных
ресурсов для включения заявки в кредитный портфель, в том случае, если по
некоторым кредитам заемщиком запрашивается большая сумма, например,
ипотека, жилищный кредит для физических лиц или инвестиционный кредит для
корпоративных клиентов (этап 11). Если средств достаточно (этап 11), кредитная
заявка включается в кредитный портфель (этап 14) и территориальным
подразделением осуществляется выдача кредита (этап 15). При отсутствии свободных кредитных ресурсов уточняются сроки выдачи кредитов (этап 12). Возможна ситуация, когда заемщику необходимо получить кредит на 2 года, а территориальное подразделение не владеет достаточным объемом кредитных ресурсов,
чтобы удовлетворить требования заемщика и может выдать кредит на 1 год.
Поэтому рассматривается вариант в отношении сроков кредитования. В случае
согласованности срока, кредитная заявка включается в кредитный портфель и
впоследствии заемщику выдается кредит. В случае несогласованности по срокам
заемщику отказывается в выдаче кредита (этап 13).
Если средств недостаточно и в отношении сроков выдачи кредитов
отсутствует согласованность с заемщиком (например, с золотодобывающим
предприятием, где учитывается сезонность работы, высокая стоимость горного
оборудования, проведение геологоразведки месторождений), территориальным
подразделением формулируются особенности кредитования отдельных типов
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заемщиков с учетом региональной специфики для внесения центральным офисом
изменений в положение о кредитной политике (этап 1). Если кредитная заявка не
удовлетворяет требованиям территориального подразделения (этап 9), то с заемщиком согласуются параметры кредита, в частности процентная ставка, сумма
кредита, форма обеспечения и др. (этап 10). В случае несогласованности заемщику отказывают в выдаче кредита (этап 13). Согласованность с заемщиком по
кредитным параметрам (этап 10) и удовлетворение требованиям территориального подразделения кредитной заявки (этап 9) будет являться основанием ее
включения в кредитный портфель, и в конечном итоге заемщику будет выдан
кредит (этап 15). Таким образом, появляется возможность определения оптимальной структуры кредитного портфеля территориального подразделения коммерческого банка с учетом региональных особенностей, и как результат – формирование эффективного кредитного портфеля.
Выводы. Разработанная модель взаимодействия участников процесса
формирования кредитного портфеля территориального банка позволяет
упорядочить работу центрального офиса в целом и его подразделений, в
частности, исключить дублирование управляющих воздействий в процессе
разработки и проведения кредитной политики.
Проблема формирования оптимального кредитного портфеля при наличии
жестких ограничений по суммам имеющихся в наличии свободных кредитных
ресурсов, их стоимости, процентным ставкам на предоставляемые кредиты,
срокам привлечения ресурсов, максимальному размеру кредита на одного
заемщика является главной и постоянной операцией, которую выполняют
специалисты банка. От правильности решений данных вопросов зависит
финансовая стабильность банка. Серьезные проблемы с ликвидностью, которые
могут испытывать банки, требуют повышения эффективности технологического
процесса управления формированием активных операций. С этой целью
возможно привлечение современных математико-статистических методов
анализа данных, в том числе и вероятностных.
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Надежда ЧАПКИНА
Модель формирования кредитного портфеля территориального
подразделения коммерческого банка
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портфель, кредитный риск, портфельная теория и вероятностный подход

Статья посвящена разработке модели взаимодействия участников процесса
формирования кредитного портфеля территориального банка, позволяющая
упорядочить работу центрального офиса в целом и его подразделений, в
частности, исключающая дублирование управляющих воздействий в процессе
разработки и проведения кредитной политики. В статье представлена методика
определения оптимальной структуры кредитного портфеля с учетом
региональных особенностей с позиций минимизации риска при приемлемом,
заранее заданном, уровне доходности для формирования и мониторинга стратегии
обеспечения кредитами населения, предприятий и предпринимателей региона.
Նադեժդա ՉԱՊԿԻՆԱ
Առևտրային բանկի տարածքային ստորաբաժանումների վարկային
պորտֆելի ձևավորման մոդելը
Բանալի բառեր. վարկերի որակ, եկամտաբերություն, վարկային քաղաքականություն, վարկային պորտֆել, վարկային ռիսկ, պորտֆելի տեսություն
Հոդվածը նվիրված է տարածաշրջանային բանկի վարկային պորտֆելի
ձևավորման գործընթացում մասնակիցների փոխազդեցության մոդելի
մշակմանը, որը թույլ է տալիս կարգավորել կենտրոնական գրասենյակի`
որպես մի ամբողջության և դրա ստորաբաժանումների աշխատանքը,
մասնավորապես, բացառելով վարկային քաղաքականության մշակման և
իրականացման գործընթացում վերահսկողության ներգործությունների
կրկնությունները: Հոդվածում ներկայացվում է վարկային պորտֆելի օպտիմալ կառուցվածքը որոշելու մեթոդաբանությունը, հաշվի առնելով
տարածաշրջանային առանձնահատկությունները` ռիսկը նվազագույնի
հասցնելու և շահութաբերության կանխավ տրված ընդունելի մակարդակը:
Nadezhda CHAPKINA
The model of formation of loan portfolio of territorial units of a commercial bank
Key words. credit quality, profitability, credit policy, credit portfolio, credit risk, portfolio theory
and probabilistic approach

The article is devoted to the development of the model of interaction between
participants of the process of formation of territorial loan portfolio, which allows to
streamline the work of the central office as a whole and its divisions, in particular, avoid
duplication of control actions in the process of development and implementation of
credit policies. The article presents a method of determining the optimal structure of the
loan portfolio from a regional perspective from the standpoint of minimizing the risk at
an acceptable, predetermined, level of profitability for the development and monitoring
of strategies for public loans, enterprises and entrepreneurs in the region.
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՐԵՐԸ
Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. կառավարչական որոշումներ, արդյունավետության
բարձրացում, որոշումների արդյունավետության բարձրացման մեթոդներ

Կառավարման արդյունավետության բարձրացումն ընկերության աշխատակիցների համագործակցությունն է դեպի համընդհանուր նպատակի իրականացում, որի դեպքում ստացված արժեքը գերազանցում է ընկերության կողմից օգտագործված ռեսուրսները կամ ներուժը: Ընդհանուր
առմամբ կառավարման համակարգի արդյունավետությունն իրենից ներկայացնում է կազմակերպության ղեկավարների ուժերով կազմակերպության տարեկան բարեկեցության աճ62:
Արդյունավետությունը բնորոշ է ոչ բոլոր տեսակի համագործակցություններին, այն պահանջում է կոնկրետ նպատակաուղղվածություն: Այս
պատճատով է, որ այս հասկացությունը կրում է կառավարչական բնույթ և
առաջին հերթին ցույց է տալիս, թե որքան է դրված նպատակներին հասնելու աստիճանը: Ի տարբերություն արդյունքի՝ արդյունավետությունը
որոշակի հարաբերակցություն է: Կառավարման արդյունավետությունը
արտասահմանյան գրականության մեջ բնութագրվում է երկու բառով՝
effectiveness և efficiency: Effectiveness-ը ցույց է տալիս կազմակերպության ռազմավարական, օպերատիվ նպատակներին հասնելու աստիճանը, ընկերության գործունեության հաջողությունը, արտաքին միջավայրի
հետ փոխգործակցությունը և այլն: Իսկ efficiency բառի տակ հասկանում
ենք տնտեսում, որն իր մեջ ներառում է կազմակերպության կողմից օգտագործվող ռեսուրսների, միջոցների խնայումը: Օրինակ՝ թողարկվող
արտադրանքի և օգտագործվող ռեսուրսների ծավալների հարաբերակցությունը, որն անհրաժեշտ է այդ ծավալի ապրանքը թողարկելու համար:
Որքան քիչ են տվյալ ռեսուրսների օգտագործման ծավալները ապրանքի
արտադրության ժամանակ, այնքան կազմակերպությունը խնայում է: Սակայն պետք է չմոռանալ արտադրանքի նվազագույն որակական հատկանիշներին վերաբերող պահանջների մասին, որոնց անկումը կարող է լրջորեն ազդել ձեռնարկության վաճառքների ծավալի և հեղինակության վրա:
Трофимова Л. А., Трофимов В. В. Управленческие решения (методы принятия и
реализации). СПб.: Экономика и финансы, 2011, էջ 129:
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Այսպիսով՝ կարող ենք գալ այն եզրահանգմանը, որ կառավարման
արդյունավետության հիմնական նպատակն է ստեղծել կազմակերպության կառավարման համակարգ, որը մաքսիմալ կհապատասխանի ընկերության ներքին միջավայրի պահանջներին և կապահովի ընկերության
ռեսուրսների և արտաքին միջավայրի առավել արդյունավետ օգտագործումը: Կառավարչական որոշումները՝ որպես կառավարչական գործունեության արդյունք, կարող են գնահատվել պարզ և բարդ ցուցանիշներով: Առաջինների թվին են դասվում ստացված արդյունքները, ժամանակը, օգտագործված ռեսուրսները: Բարդ ցուցանիշները կառուցվում են
ավելի խորը գնահատման համար, որոնց թվին են դասվում արդյունավետության և արտադրողականության ցուցանիշները:
Կառավարչական որոշումների արդյունքները կախված են որոշումների որակից, դրանց ժամանակին լինելուց, նպատակների համապատասխանությունից, պատվիրատուների պահանջներից, ինչպես նաև
դրանց կայունությունից, ճշտությունից, ներքին հապատասխանությունից,
զարգացման հնարավորություններից և այլն: Կառավարչական որոշումների ընդունման համար կատարվող ծախսերի թվին են դասվում տեղեկատվական, ժամանակային, տեխնիկական, աշխատուժի և այլ ծախսերը: Արդյունավետությունն՝ միևնույն ծախսերով առավել մեծ նպատակների հասնելն է: Կառավարչական որոշումների վրա ազդող գործոնները
բաժանվում են երեք հիմնական խմբերի՝ ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործում, ժամանակային գործոն և կառավարման նպատակասլացություն: Առաջին գործոնը բնութագրում է օգտագործվող ռեսուրսների որակը, դրանց տնտեսումը կառավարման գործընթացում և կուտակման ու ավելացման հնարավորությունը: Երկրորդ գործոնը արտացոլում է որոշումների ժամանակին լինելը, ժամանակի խնայումը, նոր տեխնոլոգիաների
օգտագործումը և անձնակազմի ներուժը, որը կարող է լուծել առաջացած
հիմնախնդիրները բավականին արագ և մասնագիտորեն:Երրորդ գործոնն
արտացոլում է նպատակի իրատեսական լինելը և կարևորությունը: Դրան
համապատասխան դիտարկվում է մենեջերի գործունեությունը, նրա ռազմավարությունը և տնտեսական զարգացմանը ուղղված գործընթացները:
Կառավարչական որոշումների ինտենսիվությունն իրենից ներկայացնում է ժամանակի և օգտագործված ջանքերի, իսկ արտադրողականությունը՝ ժամանակի և արդյունքի հարաբերակցություն:
Նմանատիպ հարաբերակցությունը ցույց է տալիս, որ այդ որոշման
արդյունավետության գնահատումը ընկերության ներքին և արտաքին միջավայրի կայունության գնահատման մեթոդներից մեկն է: Այս ամենը
հնարավորություն է տալիս ոչ միայն համոզվել այդ որոշման իրականաց84
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ման մեջ, այլև փաստացի շեղումների դեպքում իրականացնել աշխատանքներ այդ որոշումների հետևանքների շտկման և նոր որոշման նախագծման համար:
Այլընտրանքների ընտրության ժամանակ անհրաժեշտ է հասնել
նրան, որպեսզի որոշման վերջնական ձևակերպումը արտացոլի դրա արդյունավետության չափման մեթոդը: Երբ հնարավոր չէ գնահատել կամ
չափել որոշման արդյունավետությունը, պետք է խուսափել նման որոշման
ընդունումից: Որոշումը արդյունավետ է, եթե այն նպաստում է ընկերության կողմից դրված նպատակներին հասնելուն: Բազմաթիվ նպատակների առկայության դեպքում արդյունավետ կարելի է համարել այն որոշումը, որի դեպքում հասնում ենք դրական արդյունքի և ընդհանուր նպատակը գերակա է մի շարք երկրորդական նպատակների նկատմամբ:
Այսպիսով՝ կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը
նաև ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման արդյունք է, որը ստացվում է կառավարչական որոշումների մշակման կամ իրականացման ընթացքում: Կազմակերպության ռեսուրսների թվին կարելի է դասել ֆինանսները, նյութերն, անձնակազմի առողջությունն, աշխատանքի կազմակերպումը և այլն: Տարբերակում են կառավարչական որոշումների
կազմակերպական, տնտեսական, հոգեբանական, իրավաբանական, էթիկական, տեխնոլոգիական և սոցիալական արդյունավետությունները63:
Կառավարչական որոշումների կազմակերպական արդյունավետության տակ հասկանում ենք կազմակերպության նպատակներին հասնելը՝
աշխատակիցների նվազագույն քանակության կամ ժամանակի նվազագույն օգտագործման պայմաններում: Կազմակերպական նպատակները
կապված են մարդկանց հետևյալ պահանջմունքների հետ՝ աշխատանքի
կազմակերպում և անվտանգության, կառավարում և կայունություն: Կազմակերպական արդյունավետությունը և կառավարչական որոշումների
որակը սերտորեն կապակցված են64: Կառավարչական որոշումների
տնտեսական արդյունավետությունը կառավարչական որոշման իրականացման արդյունքում ստացված լրացուցիչ ապրանքի հարաբերակցությունն է այդ որոշման մշակման և իրականացման համար կատարված
ծախսի վրա: Կառավարչական որոշումների սոցիալական արդյունավետությունը սոցիալական նպատակներին հասնելն է, այսինքն՝ աշխատակիցների վրա ազդող որոշումների ավելի կարճ ժամանակահատվածում

Васильев С.Н., Селедкин А.П. Синтез функции эффективности в многокритериальных задачах принятия решений // Техническая кибернетика, 1980, № 3, էջ 161:
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ընդունումը, մարդկային և ֆինանսական ռեսուրսների նվազագույն օգտագործմամբ: Սոցիալական նպատակները բավարարում են մարդկանց
տեղեկացված լինելու, գիտելիք ստանալու, ինքնադրսևորման, շփման,
հանգստի և այլ պահանջմունքներ:
Կառավարչական որոշումների տեխնոլոգիական արդյունավետությունը բիզնես պլանով նախատեսված որոշակի արդյունքներին հասնելն է
ավելի կարճ ժամանակահատվածում և ավելի քիչ ֆինանսական ծախսերի պայմանաններում: Կառավարչական որոշումների հոգեբանական
արդյունավետությունը մեծ թվով մարդկանց համար հոգեբանական նպատակներին հասնելն է համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում ու
ավելի քիչ աշխատակիցների առկայության և ֆինանսական ռեսուրսների
պայմաններում: Հոգեբանական նպատակները բավարարում են մարդկանց սիրելու, ընտանիք կազմելու, ազատ ժամանակ ունենալու և այլ
պահանջմունքներ: Կառավարչական որոշումների իրավական արդյունավետությունը կազմակերպության իրավական նպատակներին հասնելն է
համեմատաբար կարճ ժամանակահատվածում և քիչ ֆինանսական ռեսուրսների առկայության պայմաններում: Իրավական նպատակները բավարարում են մարդկանց պաշտպանված լինելու պահանջմունքը:
Այսօր կազմակերպության արդյունավետության կառավարման մեթոդներն ու մոտեցումները բազմազան են. ֆինանսական ցուցանիշների
հավաքածուից մինչև տնտեսական ավելացված արժեքի ժամանակակից
հայեցակարգ (EVA), դեպի արժեքն ուղղված կառավարում (VBM), ֆրանսիական կառավարման թվային համակարգ (tableau de bord) և հաշվեկշըռված ցուցանիշների համակարգ (BSC):
BSC հայեցակարգ - Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգ: Կազմակերպության արդյունավետությունը (արժեքի ավելացում) դիտարկվում
է չորս ուղղություններով, որոնք արտացոլում են կազմակերպության գործունեության ընթացիկ և հեռանկարային ծրագրերը՝ ֆինանսների, սպառողների, բիզնես գործընթացների, ուսուցման և աճի տեսանկյունից: Կազմակերպության տվյալ չորս ուղղության ռազմավարական նպատակները
բաժանվում են ըստ կազմակերպության առանձին ստորաբաժանումների
ցուցանիշների65:
EVA հայեցակարգ - Տնտեսական ավելացված արժեք: Կազմակերպության արդյունավետությունը հարաբերակցված է EVA ցուցանիշի հետ:
EVA-ի որոշող գործոններն ընկած են կազմակերպության արժեքի հիմՏե՛ս Каплан Р. С., Нортон Д. П. Сбалансированная система показателей: От стратегии к
действию. М.: Олимп-Бизнес, 2003, էջ 29:
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քում: Կազմակերպության ռազմավարական նպատակները կապակցված
են EVA-ի գործոնների օպտիմիզացման հետ: EVA-ն իրենից ներկայացնում է արդյունավետության գնահատման միակ ցուցանիշը66:
Tableau de bord հայեցակարգ - Կառավարման թվային համակարգ:
Կազմակերպության արդյունավետությունը դիտարկվում է տարբեր հեռանկարային ուղղությունների տեսանկյունից՝ բաժնետերերի, սպառողների,
հասարակության, բիզնես գործընթացների, գործընկերների և անձնակազմի: Կազմակերպության գործունեության ընթացքում հնարավոր է վերոնշյալ ուղղությունների ճկուն օգտագործում: Այդ ցուցանիշների մասնատման հիմքում ընկած է կազմակերպական կառուցվածքը67:
VBM հայեցակարգ - Արժեքի կառավարման համակարգ: Կազմակերպության արդյունավետությունը դիտարկվում է ընկերության շուկայական
արժեքի աճի տեսանկյունից, որտեղ կարևորվում է գնահատումը, ռազմավարությունը, ֆինանսները և կորպորատիվ կառավարումը: Գործունեության արդյունավետության գնահատումն իրականացվում է արժեքի կառավարման ցուցանիշների համակարգի միջոցով (ներառյալ EVA-ը):68:
Կառավարչական որոշումների արդյունավետության գնահատման
վերը նշված բոլոր առկա մոտեցումները, գործոնները և մեթոդները ուսումնասիրելուց հետո կարող ենք դրանք համախմբել ցուցանիշների համախմբի մեջ, որոնք արտացոլում են կազմակերպության գործնեության
հիմնական արդյունքները և հնարավորություն են տալիս գնահատել կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը: Այդպիսի ցուցանիշների թվին են դասվում հետևյալ ցուցանիշները.








GPM (Gross Profit Margin) - համախառն շահույթի մարժա,
NPM (Net Profit Margin) - զուտ շահույթի մարժա,
ROCE (Return on Capital Employed) - ներդրված կապիտալի վերադարձ,
Current and Acid Ratio - ընթացիկ և արագ իրացվելիություն,
Inventory Holding Period - պաշարների պահպանման ժամկետ,
Receivables Collection Period - դեբիտորական պարտքերի ժամկետ,
Payables Payments Period - կրեդիտորական պարտքերի ժամկետ:

Փորձենք այս ցուցանիշների հաշվարկման միջոցով գնահատել կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ազդեցությունը հետևալ օրինակի վրա: Հետազոտության իրականացման համար ընտրել ենք երկու
66

Տե՛ս Brigham E. F., Ehrhardt М. C. Financial Management: Theory and Practice. 13th Edition.
Mason: South-western Centage Learning, 2011, էջ 67:
67
Տե՛ս Каплан Р. С., Нортон Д. П., նույն տեղում, էջ 191:
68
Տե՛ս Brigham E. F., Ehrhardt М. C., նույն տեղում, p. 521:
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ընկերություններ, որոնք իրենց գործունեությունն իրականացնում են մանրամեծածախ առևտրի ոլորտում: Ընկերություն Ա-ն և Ընկերություն Բ-ն
իրենց գործունեությունն իրականացնում են քաղցրավենիքի և հրուշակեղենի, շորերի, խնամքի պարագանների և կաթնամթերքի մանրամեծածախ առևտրի ոլորտներում: Ներկայացնենք ընկերությունների հիմնական
ֆինանսական ցուցանիշները, որոնք արտացոլում են իրենց գործունեության արդյունքները69: Նշենք, որ երկու ընկերություններում էլ կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերը ներդրվել են 2015թ.-ից:
Աղյուսակ 1. Ընկերություն Ա-ի գործունեության արդյունավետության
ցուցանիշները
Ցուցանիշ
2013Փ
Համախառն շահույթի մարժա
24.3%
Զուտ շահույթի մարժա
6.6%
Ակտիվների վերադարձելիություն
3.93
Ներդրած կապիտալի վերադարձելիություն 27%
Ընթացիկ իրացվելիություն
1.34
Արագ իրացվելիություն
0.42
Պաշարների պահպանման ժամկետ
261
Դեբիտ.
պարտքերի
հավաքագրման
73
ժամկետ
Կրեդիտ.պարտքերի ժամկետ
10
Պարտք/ակտիվ
70%
Պարտք/կապիտալ
2.32

2014Փ
25.0%
8.2%
3.93
32%
1.34
0.40
274

2015Պ
25.0%
5.5%
2.77
15%
1.31
0.41
412

2015Փ
27.0%
8.6%
2.88
24%
1.52
0.61
249

2016Պ

78

127

109

82

82
70%
2.36

134
72%
2.61

108
61%
1.58

54
46%
0.84

27.4%
11.1%
2.65
29%
2.04
0.81
195

* Պ – պլանային * Փ - փաստացի
Աղյուսակ 2. Ընկերություն Բ-ի գործունեության արդյունավետության
ցուցանիշները
Ցուցանիշ
Համախառն շահույթի մարժա
Զուտ շահույթի մարժա
Ակտիվների վերադարձելիություն
Ներդրած կապիտալի վերադարձելիություն
Ընթացիկ իրացվելիություն
Արագ իրացվելիություն
Պաշարների պահպանման ժամկետ
Դեբիտ. պարտքերի հավաքագրման
ժամկետ
Կրեդիտ. պարտքերի վճարման ժամկետ
Պարտք/ակտիվ
Պարտք/կապիտալ
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2013
20.9%
9.5%
2.89
14%
1.13
0.49
122.90

2014
19.0%
7.4%
2.55
9%
1.48
0.59
135.14

2015Պ
18.0%
6.3%
2.13
2%
1.49
0.69
133.41

2015Փ
22.0%
10.5%
2.09
11%
1.69
0.86
109.47

2016Պ

72.43

63.36

87.12

80.74

66.06

38.84
68%
2.09

34.92
79%
3.85

40.36
77%
3.32

33.12
71%
2.44

27.16
63%
1.69

Ընկերությունների պահանջով իրենց անվանումները փոխարինված են:
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22.2%
10.9%
2.21
15%
1.83
0.86
104.76
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Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ներդրումն երկու
կազմակերպություններում հնարավորություն է տվել բարելավել ընկերության գործունեության արդյունքները շուկայական ծանր պայմաններում: Մասնավորապես, Ընկերություն Ա-ի և Ընկերություն Բ-ի ընթացիկ և
արագ իրացվելիության ցուցանիշներն ավելացան՝ համապատասխանաբար 12.9% և 14%, 50.5% և 46% 2014 թվականի նույն ցուցանիշների
նկատմամբ: Երկու ընկերությունները սկսեցին առավել արդյունավետ կառավարել սեփական պաշարները, ինչը վկայում է պաշարների պահպանման ժամկետի ցուցանիշի կրճատումը 274 օրից 249 Ընկերություն Աում, իսկ Ընկերություն Բ-ում՝ 135-ից 109: Հետևաբար, կարող ենք
եզրակացնել, որ ընկերությունը բարձրացրել է իր ընթացիկ ակտիվների
օգտագործման արդյունավետությունը և կարողանում է ժամանակին կատարել իր կարճաժամկետ պարտավորությունները: Հասույթի ծավալներն
երկու ընկերություններում էլ կրճատվել է: Ընկերություն Ա-ում 10%՝
հասնելով 1,073,806 հազար դրամի 2014 թվականի 1,193,118 հազար
դրամի հետ համեմատած, իսկ Ընկերություն Բ-ում 18%՝ հասնելով
1,797,892 հազար դրամի 2014 թվականի 2,192,551 հազար դրամի
համեմատ: Համախառն շահույթը նույնպես կրճատվել է համապատասխանաբար 3%-ով և 5%-ով: Այս ամենի հիմնական պատճառներից մեկը
2014 թվականի դեկտեբեր ամսին դոլարի և եվրոի կտրուկ աճն է դրամի
նկատմամբ 20-25%-ով, որի հետևանքով էլ 2015 թվականին ՀՀ-ում առևտրաշրջանառությունը կրճատվել է 8%-ով: Այս դժվարին շուկայական
պայմաններում կառավարման ինֆորմացիոն համակարգի ներդրումն օգնեց առավել արդյունավետ կառավարել ընկերության ծախսերը: Բացառությամբ որոշակի պարտադիր ծախսերի կրճատումների՝ ծախսերի
ծավալն Ընկերություն Բ-ում կրճատվեց 9.5%-ով, իսկ Ընկերություն Ա-ում
ծախսերի ծավալը 2014 թվականի նկատմամբ շատ չնչին կրճատվեց՝
կազմելով ընդամենը 1-%: Չենք կարող հաշվի չառնել այն հանգամանքը,
որ երկու ընկերություններն էլ ակնկալում էին հասույթի և համախառն
շահույթի ավելի կտրուկ անկում: Համեմատության համար նշենք, որ Ընկերություն Ա-ն կանխատեսում էր հասույթի նվազում 20%-ով և համախառն շահույթի կրճատում 19.9%-ով, իսկ Ընկերություն Բ-ն կանխատեսում էր հասույթի կրճատում 20.2%-ով և համախառն շահույթի կրճատում
24.4%-ով:
Այսպիսով՝ վերը նշված ցուցանիշները հնարավորություն են տալիս
ոչ միայն գնահատել ձեռնարկության գործունեության, այլև այդ գործունեության ընթացքում մշակվող, նախապատրաստվող և իրականացվող որոշումների արդյունավետությունը: Դրանք այն ցուցանիշներն են,
որոնք գնահատում են ռազմավարական որոշումների արդյունքները:
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Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ
Կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը և հիմնական
տարրերը
Բանալի բառեր. կառավարչական որոշումներ, արդյունավետության
բարձրացում, որոշումների արդյունավետության բարձրացման մեթոդներ
Հոդվածի հիմնական նպատակն է ներկայացնել կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման դերը ձեռնարկության գործունեության մեջ: Հետազոտության օբյեկտ են հանդիսանում կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման դասական և
ժամանակակից մոտեցումները: Ուսումնասիրության արդյունքը ցույց է
տալիս, որ գոյություն ունեն կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման տարբեր մոտեցումներ, որոնք կիրառելի են ելնելով
ընկերություններում ստեղծված իրավիճակից և նպաստում են այլընտրանքներից լավագույնի ընտրությանը:
Бениамин ФРУНДЖЯН
Основные элементы и эффективность управленческих решений
Ключевые слова: управленческие решения, повышение эффективности, методы
повышения управленческих решений

Основная цель статьи – представить и обосновать роль повышения эффективности управленческих решений на предприятии. Объектом исследования
являются традиционные и современные подходы к повышению эффективности
управленческих решений. Результаты исследования показывают, что существуют
различные подходы к повышению эффективности управленческих решений,
которые могут быть применены компаниями с учетом сложившейся ситуации и
содействовать выбору лучших управленческих решений из существующих
альтернативных.

Beniamin FRUNJYAN
The efficiency of decisions and it's main elements
Key words: decisions, efficiency, methods of increasing efficiency of decisions

The main purpose of this article is to present the role of enhancing the effectiveness of
management decisions for the enterprise. The object of research is classical and modern
approaches to improve the effectiveness of management decisions. All conclusion
where made by author. The result of the study shows that there are different approaches
to improve the effectiveness of management decisions that apply to companies,
depending on the situation and promote to the best choice of alternatives.
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄՆ ԱՌԵՎՏՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ
Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. արդյունավետության բարձրացում, առևտրի ոլորտ,
ֆինանսական ցուցանիշներ, կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր

Զարգացած շուկայական տնտեսությամբ երկրներում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունները տնտեսական
համակարգում հանդիսանում են առաջատարներ: Այդպիսի կազմակերպությունները՝ ֆինանսական, նյութական, աշխատանքային և այլ տեսակի ռեսուրսները փնտրում, համախմբում և օգտագործում են՝ ապահովելով դրանց օպտիմալ համակցությունը ապրանքների արտադրության, ծառայությունների մատուցման կամ աշխատանքների կատարման ժամանակ: Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական նպատակն է շահույթի ապահովումը, որը բավարար է գործունեության ընդլայնման համար: Մրցակցության պայմաններում արտաքին աշխարհի հետ արդյունավետ համագործակցությունն ու շուկայական պահանջարկի բավարարումն ապահովում է եկամտաբերություն և զարգացում70:
Հետազոտության արդիականությունն այն է, որ զարգացման տարբեր փուլերում կազմակերպության գործունեության արդյունավետության
բարձրացման հիմնախնդիրը շարունակում է առանցքային մնալ: Կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման հիմնական ռեսուրսներից մեկն է կառավարչական որոշումների ընդունման համակարգերի կատարելագործումը: Այս հիմնախնդրի գիտական լուծումը գտնվում է բազմաթիվ մասնագետների և գիտնականների ուշադրության կենտրոնում:
Կազմակակերպության ռազմավարության իրականացման բոլոր
փուլերում ղեկավարների որոշումներն ընդունվում են հաշվի առնելով
կազմակերպության ներքին ռեսուրսներն ու արտաքին միջավայրը: Գոյություն ունեցող որոշումների ընդունման մեթոդներն ու մոդելներն օգնում են
ղեկավարներին տարբեր տեսակի խնդիրների լուծման ժամանակ: Համապարփակ մոտեցման բացակայությունն ու մրցակցային իրավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվության ոչ բավարար լինելը հնարավորություն չեն
տալիս արդյունավետ օգտագործել ունեցած ռեսուրսները կառավարչական խնդիրների լուծման ժամանակ: Կառավարման ինֆորմացիոն համա70

Տե՛ս Азоев Г. Конкуренция: Анализ, стратегия и практика. М.: Центр экономики
и маркетинга, 1996, էջ 37:
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կարգերը հնարավորություն են տալիս ի հայտ բերել այն բոլոր գործոնները, որոնք ազդում են արդյունավետ կառավարման վրա: Դրանք հնարավորություն են տալիս երկարաժամկետ հատվածում հետևել ընդունված
որոշումների հետևանքներին և նպաստում են ռազմավարական նպատակների իրականացմանը: Կազմակերպության գործունեության ներքին
պայմանների փոփոխությունը և կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի շրջանակներում դրանց հետագա ուսումնասիրությունը հնարավորություն է տալիս մշակել արդյունավետ կառավարչական որոշումների ընդունման ընդհանուր մոտեցում71: Կառավարչական որոշումների մշակման
և իրականացման համար օգտագործվող կառավարման ինֆորմացիոն
համակարգերը
պահանջում
են
քանակական
հիմնավորում
և
մեկնաբանություն: Դրանց կատարելագործումն ու ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների օգտագործումը պահանջում են կառավարման համակարգի
բարելավում: Այսպիսի մոտեցումը կարելի է իրականացնել՝ կիրառելով
կառավարման ինովացիոն մեթոդներ: Ընդ որում, լավ արդյունք ստանալու
համար կառավարման սուբյեկտները ստիպված են լուծել խնդիրներ,
որոնք պահանջում են կառավարչական որոշումների առավել արդյունավետ ձևերի և մեթոդների օգտագործում: Կազմակերպության կառավարման գործընթացում պետք է առանձնացնել ինֆորմացիոն համակարգերի
դերը և հատկապես կառավարման ինֆորմացիոն համարկարգերի օգտագործումը, որը նպաստում է կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացմանը: Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերն
առավելագույնս նպաստում են կառավարչական խնդիրների լուծմանը և
հանդիսանում են այն արդյունավետ գործիքը, որը կոչված է աջակցելու
որոշումներ ընդունող անձանց: Հիշյալ համակարգի միջոցով կարելի է
լուծել կառուցվածքային, ոչ կառուցվածքային, ինչպես նաև բազմաչափանիշային խնդիրների72:
Կառավարչական որոշումների աջակցման ավտոմատացված համակարգերի նպատակն է նպաստել առավել արդյունավետ և շահավետ որոշումների ընդունմանը բարդ պայմաններում: Ներկայումս ձևավորվել են
մի քանի ուղղություններ և գիտական դպրոցներ, որոնք զբաղվում են
կառավարչական որոշումների ընդունման և իրականացման հետ կապված խնդիրների ուսումնասիրությանբ և փնտրում են այդ գործընթացի
օպտիմալացման տարբեր ուղղություններ: Բոլոր մոտեցումներն ուսումնասիրում են տարբեր խնդիրներ և փոխկապակցված են: Այնուամենայ71

Տե՛ս Боумен К. Основы стратегического менеджмента / Пер. с англ. М.: Банки и биржи,
ЮНИТИ, 1997, էջ 52:
72
Տե՛ս Забелин П. В., Моисеева Н. К. Основы стратегического управления: Учебное
пособие. М.: Информационно-внедренческий центр "Маркетинг", 1998, էջ 95:
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նիվ, դրանք կարելի է բաժանել կախված այն բանից, թե ինչն է գտնվում
հետազոտության կենտրոնում: Դիտարկենք առևտրի ոլորտի տեղը ՀՀ
տնտեսությունում և դրա առանձնահատկություններն, այնուհետև ներկայացնենք կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ազդեցությունն
առևտրի ոլորտում իր գործունեությունն իրականացնող ընկերությունում:
ՀՀ առևտրի շրջանառությունը բաղկացած է մանրածախ և մեծածախ
առևտրի շրջանառությունից, ինչպես նաև ավտոմեքենաների առևտրից:
Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը վերջնական սպառման կամ տնային տնտեսությունում օգտագործման համար նախատեսված սպառողական ապրանքների վաճառքն է: Մանրածախ առևտրի շրջանառության
ցուցանիշը ձևավորվում է ըստ առևտրի օբյեկտների` խանութների, կըրպակների, առևտրի այլ օբյեկտների, ինչպես նաև առևտրի իրականացման վայրերի, սպառողական ապրանքների և գյուղատնտեսական
արտադրանքի շուկաների73:
Մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը, որի ժամանակ գնորդը մեծ խմբաքանակով ապրանքներ է ձեռք բերում դրանց հետագա վերավաճառքի համար: Այդ ապրանքներն այն ձեռք է բերում այլ վաճառողներից, վերամշակողներից, բայց ոչ վերջնական սպառողներից: Մեծածախ առևտրի շրջանառության ցուցանիշը ներառում է նաև արտահանման ծավալները (բացառությամբ արտադրողների կողմից անմիջական
արտահանումը): Նախքան մեր հետազոտության օբյեկտ հանդիսացող ընկերությունները դիտարկելը նկարագրենք ՀՀ առևտրի ոլորտը:
2010թ. հունվար - ապրիլ ամիսներին առևտրի շրջանառությունը
2009թ. համապատասխան ժամանակահատվածի նույն ցուցանիշի նկատմամբ, համադրելի գներով, աճել է 5.1%-ով, որտեղ մանրածախ առևտուրն
աճել է 2.3 տոկոսով, իսկ մեծածախ առևտուրը և ավտոմեքենաների
առևտուրը` համապատասխանաբար 8.6 և 32.7%-ով74: Վիճակագրական
տվյալների համաձայն՝ ՀՀ ՀՆԱ-ում իր մասնաբաժնով առևտրի ոլորտը
13.1%-ով երկրորդն է, ինչով զիջում է միայն գյուղատնտեսության ոլորտին
(19.2%) և գերազանցում է շինարարության (10.3%), մշակող արդյունաբերության (10.1%) և ֆինանսների ու ապահովարգրության (4.7%) ճյուղերին (տե՛ս գծապատկեր 1): Հայաստանի մշտական բնակչությունը 2014թ.
գնահատվել է 3 միլիոն մարդ: Վերջին 4 տարիների ընթացքում միջին
բնակչությունը պակասել է 25 հազար մարդով: Բնակչության անկման
միտումը կանխատեսվում է ՄԱԿ-ի կողմից տարածաշրջանի մյուս
երկրներում ևս, բացի Կենտրոնական Ասիայից:

73
74

Տե՛ս http://www.armstat.am/file/doc/99489248.pdf
Տե՛ս http://www.armstat.am/file/article/sv_09_14a_126.pdf
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Գծապատկեր 1. ՀՆԱ-ի կառուցվածքն ըստ ճյուղերի (2013թ.)
Կարելի է ասել, որ միայն ֆինանսական ծառայությունների և առևտըրի ոլորտի կշիռն է, որ աճում է ՀՆԱ-ում 2001թ. սկսած: Դիտարկելով
հաջորդ գծապատկերը կտեսնենք, որ տարիների ընթացքում առևտրի
ոլորտի մասնաբաժինը ՀՀ ՀՆԱ-ում տարեցտարի ավելացել է՝ ունենալով
անկում 0.5% չափով միայն 2007թ. և 2012թ. (տե՛ս գծապատկեր 2):

Գծապատեր 2. Առևտրի ոլորտի մասնաբաժինը ՀՀ ՀՆԱ-ում
Նկատվում է մանրածախ առևտրի կենտրոնացում խանութներում:
Օրինակ՝ խանութների մասնաբաժինն աստիճանաբար աճում է՝ 2004
թվականին 41% էր, իսկ 2013 թվականին 65.1%: Վերջին 2-3 տարիներին
փոքր խանութների մասնաբաժնի կրճատումը զգալիորեն դանդաղել է,
որը պայմանավորված տնտեսական աճի նվազմամբ: Նման միտում կա
նաև Հայաստանում: Ինչպես տեսնում ենք ստորև գծապատկերից,
առևտրի ոլորտում մանրածախ առևտրին ընկնում է 62.4%-ը, մեծածախ
առևտրին՝ 34%-ը, իսկ մնացած 3.6%-ը վերաբերում է մեքենաների
առևտրին (տե՛ս գծապատկեր 4): 2015թ. առևտրի շրջանառությունը
կազմել է 2 մլրդ 282 մլն դրամ՝ 2014թ. համեմատ կրճատվելով 8%-ով:
Մանրածախ առևտրաշրջանառությունը կազմել է 1 մլրդ 352 մլն դրամ՝
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կրճատվելով 10.1%-ով, իսկ մեծածախ առևտրաշրջանառությունը` 847 մլն
դրամ՝ նվազելով 4.2%-ով:

Գծապատկեր 3. Առևտրի ոլորտի կառուցվածքը (2013թ.)
2015թ. արտահանումը կազմել է մոտ 1 մլրդ 487 մլն ԱՄՆ դոլար՝
2014թ. համեմատ կրճատվելով 3.9%-ով: Ներմուծումը կազմել է 3 մլրդ 254
մլն ԱՄՆ դոլար՝ նվազելով 26.5%-ով: Արտաքին առևտրային հաշվեկշռի
բացասական սալդոն կազմել է 1 մլրդ 767 մլն ԱՄՆ դոլար: Հայաստանի
արտաքին առևտրաշրջանառության ծավալը 2015թ. կազմել է 4 մլրդ
740.8 մլն ԱՄՆ դոլար` կրճատվելով 2014թ. համեմատ 20.6%-ով75։ Առևտրի
ցուցանիշի նվազումը պայմանավորված է արտաքին մասնավոր տրանսֆերտների ծավալի կրճատմամբ, որը 2015թ. հունվար - նոյեմբերին նախորդ տարվա նույն ամիսների համեմատ նվազել է 37.2%-ով, ընդ որում,
ՌԴ-ից տրանսֆերտների ծավալը նույն ամիսներին նվազել է 43.4%-ով:
Այսպիսով՝ տրանսֆերտների կրճատումը և արտարժույթի տատանումները հանգեցրել են սպառողների եկամուտների կրաճատմանը, որի
արդյունքում էլ սպառումն առևտրում նվազել է: Նման պայմաններում
առևտրով զբաղվողներն իրենց եկամուտների անկումից խուսափելու համար պետք է իրականացնեն ծախսերի կրճատում և ներդնեն այնպիսի
գործիքներ, որոնք հնարավորություն կտան առավել արդյունավետ որոշումներ կայացնել տարբեր պայմաններում: Մասնավորապես, շրջանառության քանակի կրճատումը պահանջում է առավել արդյունավետ պաշարների և ինքնարժեքի հաշվառում, գործունեության ամեն փուլում բյուջեի կատարման վերահսկողություն և դրանց համապատասխան քայլեր:
Կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ազդեցությունը կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման վրա գնահատելու համար դիտարկենք որևէ կազմակերպություն, որն իր գործունեու75

Տե՛ս http://www.armstat.am/file/article/sv_12_15a_126.pdf
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թյունը իրականացնում է մանրածախ և մեծածախ առևտրի ոլորտներում,
մասնավորապես, քաղցրավենիքի և հրուշակեղենի առևտրի ոլորտում:
Ընկերությունը շուկայում իրացվող արտադրանքը ձեռք է բերում
Ռուսաստանից և իրացնում է այն տարբեր առևտրի կետերում:
Ընկերությունում ներդրված էր ֆինանսական հաշվառման իրականացման համար ծրագրային ապահովում, որը հնարավորություն տվեց կարճ
ժամանակահատվածում ներդնել 1C Առևտրի կառավարում ծրագիրը:
Հաշվապահական հաշվառման ծրագրում առկա ամբողջ տեղեկատվությունը նոր համակարգում ինտեգրացվելուց հետո հնարավորություն
տրվեց ընկերությանն օգտագործել ծրագրի պլանավորման, վերահսկման
և որոշումների աջակցման համար նախատեսված հաշվետվությունները:
Ստորև աղյուսակում ներակայացված են 2013-2015թթ. տվյալները և 20152016թթ. պլանային տվյալները:
Աղյուսակ 1. Ֆինանսական ցուցանիշներ
Ցուցանիշ
Համախառն շահույթի մարժա
Զուտ շահույթի մարժա
Ակտիվների վերադարձելիություն
Ներդրած կապիտալի վերադարձելիություն
Ընթացիկ իրացվելիություն
Արագ իրացվելիություն
Պաշարների պահպանման ժամկետ
Դեբիտ. պարտքերի հավաքագրման ժամկետ
Կրեդիտ. պարտքերի վճարման ժամկետ
Պարտք/ակտիվ ցուցանիշ
Պարտք/կապիտալ ցուցանիշ

* Պ - պլանային

2013Փ
24.3%
6.8%
3.93
27%
1.34
0.42
261
73
10
70%
2.32

2014Փ
25.0%
8.1%
3.93
32%
1.34
0.40
274
78
82
70%
2.36

2015Պ
25.0%
5.3%
2.77
15%
1.31
0.41
412
127
134
72%
2.61

2015Փ
27.0%
8.4%
2.88
24%
1.52
0.61
249
109
108
61%
1.58

2016Պ
27.4%
11.0%
2.65
29%
2.04
0.81
195
82
54
46%
0.84

* Փ - փաստացի

Ուսումնասիրությունը ցույց տվեց, որ ընկերությունը 2015թ.
ակնկալում էր հասույթի 20.5% և համախառն շահույթի 22.5% անկում,
սակայն 1C Առևտրի կառավարման ծրագրի միջոցով պաշարների և ծախսերի արդյունավետ կառավարումն, ինքնարժեքի ճիշտ հաշվառումը թույլ
տվեց խուսափել կտրուկ անկումից: 2015թ. ընկերության հասույթը նվազեց 16%-ով, իսկ համախառն շահույթը 9.9%-ով: Ընդ որում ընկերությունն
ակնկալում է հասույթի 5% և համախառն շահույթի 13.3% աճ 2016թ.:
Ստանալով տեղեկատվություն ընկերության հիմնական ցուցանիշների
վերաբերյալ, հասկանալով, թե որ ապրանքն ունի ավելի մեծ վաճառքի
ծավալներ և որ ապրանքից ստացվող եկամուտն է բարձր, ընկերությունը
կարողացավ կատարելագործել ձեռքբերումների քաղակականությունը:
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Այսպիսով՝ օգտագործելով ծրագրի լայն հնարավորություններն ընկերության բոլոր հարթություններում՝ ընդունվող կառավարչական որոշումների արդյունավետությունը բարձրացավ:
Բենիամին ՖՐՈՒՆՋՅԱՆ
Կ³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÝ
³éևïñÇ áÉáñïáõÙ
Բանալի
բառեր.
արդյունավետության
բարձրացում,
առևտրի
ոլորտ,
ֆինանսական ցուցանիշներ, կառավարման ինֆորմացիոն համակարգեր
Հոդվածի հիմնական նպատակն է ներկայացնել առևտրի ոլորտում ձեռնարկությունների կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները: Հետազոտության օբյեկտ են ձեռնարկությունների կառավարման
արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերը: Հեղինակի կողմից դատողությունները և եզրահանգումները կատարվել են խորհրդատվական ոլորտում առկա փորձի հիման
վրա: Ուսումնասիրության արդյունքն այն է, որ ձեռնարկությունների կառավարման և կառավարչական որոշումների արդյունավետության բարձրացման գործում էական են կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերը:
Бениамин ФРУНДЖЯН
Повышение эффективности управленческих решений в сфере торговли
Ключевые слова: повышение эффективности, торговый сектор,
финансовые показатели, информационные системы управления

Основная цель данной статьи – представить пути повышения эффективности
управления предприятиями в сфере торговли. Объектом исследования являются
информационные системы управления, изпользуемые для повышения эффективности управления бизнесом. Выводы сделаны автором на основе существующего
опыта в сфере консалтинга. Результаты исследования показывают, что важным
фактором в повышении эффективности управления и управленческих решений
являются информационные системы управления.
Beniamin FRUNJYAN
Improving the efficiency of decisions in the trade sector
Key words: improvement of effectiveness, trade sector, financial ratios, management
information systems

The main purpose of this article is to present the ways of improvement of the efficiency
of enterprise trade sector. Object of research are management information systems
which are use to improve business management efficiency. All conclusion where made
by author. Research result shows that the main role in the improvement of the
effectiveness of enterprise management and decision making is the integration of
management information systems.
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ê²ÐØ²Ü²ØºðÒ ¶àîàô ºðÆî²ê²ð¸ÜºðÆ êÂðºê-Î²ÚàôÜàôÂÚ²Ü
´²ðÒð²òØ²ÜÜ ìºð²Î²Ü¶ÜàÔ²Î²Ü ²ÞÊ²î²ÜøÜºðÆ ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
²ÝÝ³ ø²Ø²ÈÚ²Ü
ºäÐ Æç¨³ÝÇ Ù³ëÝ³×áõÕÇ ¹³ë³Ëáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïÇ, »ñÇï³ë³ñ¹, ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ,
í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ

ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÁ, Ï³Ëí³Í Çñ»Ýó µÝ³ÏáõÃÛ³Ý
³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹ÇñùÇó, áõÝ»Ý ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, áã Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý,
Ýñ³Ýó Ùáï ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ÇÝùÝ³í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¿ùëï»ñÝ³É ïÇåÁ, ï³·Ý³å³ÉÇáõÃÛ³Ý, ýñáõëïñ³óÇ³ÛÇ, ³·ñ»ëÇíáõÃÛ³Ý, ñÇ·Ç¹áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
ÝáñÙ³ÛÇó µ³ñÓñ ¿, ½³ñÏ»ñ³Ï³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÁ µ³ñÓñ ¿, åáõÉëÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÝáñÙ³ÛÇó ³ñ³·, Ýñ³Ýó Ùáï ³éÏ³ ¿ µ³í³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝ,
µ³í³ñ³ñ ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¨ µ³í³ñ³ñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ76: ²ñï³Ï³ñ·, ³Ýëáíáñ, áã ëï³Ý¹³ñï Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ³ÝÓÇ ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ñá·»ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É »Ý
ß³ï ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ: ºÉÝ»Éáí ÷áñÓ³ñ³ñ³Ï³Ý ïíÛ³Ý»ñÇ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó` ³ßË³ï³ÝùÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿` å³ñ½³µ³Ý» ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïáõ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ: Ð»ï³½áï³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³½ÙáõÙ
ÁÝ¹·ñÏí»É »Ý ÐÐ î³íáõßÇ Ù³ñ½Ç ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·ÛáõÕ»ñÇ 40 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ: ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí»É »Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ËÙµÇó 40 Ù³ñ¹, áñáÝó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñí»É ¿ å³ï³Ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí: Ð»ï³½áï³Ï³Ý ËÙµáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇó å³ï³Ñ³Ï³Ý Ï³ñ·áí Ï³½Ù»É, ÁÝïñ»É Ù³ñ¹Ï³Ýó ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ËáõÙµ, áñÝó Ñ»ï å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
1. Ø³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³å³Ñáí»É ï»ë³Ï³Ý ·Çï»ÉùÝ»ñáí, áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ëÃñ»ë³ÛÇÝ íÇ×³ÏÝ»ñÇÝ, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ËÙµ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
Ñ³Ï³½¹áõÙÝ»ñÇÝ:
2. ÊÙµ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ù³Ï³ñ·»É ¨ ÏÇñ³é»É ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³ñÙÝ³Ï³Ý, ßÝã³é³Ï³Ý, ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí, ÇÝï»ñ³ÏïÇí, Ïá·ÝÇïÇí, ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÁ ËÙµ³ÛÇÝ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

76

Рейковский Я. Экспериментальная психология эмоций. М.: Прогресс. 1979. -392
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3. Øß³Ï»É ¨ ÷áñÓ³ñÏ»É ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝáÕ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³É·áñÇÃÙ 77:
êïñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ Ñá·»í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ, áñÇ
ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ ï³ÉÇë ëï³Ý³Éáõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï óáõó³ÝÇßÝ»ñ: ²ßË³ï³ÝùÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³ÝóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÛÝ µ³Å³Ýí»É ¿ ÷áõÉ»ñÇ`
Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý, ³ÏïÇí³óÝáÕ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ ÇÝï»·ñ³óÝáÕ: ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÷áõÉ áõÝÇ Çñ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ:

ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÁÝÃ³óùÁ
Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉ. Ü³Ë³åïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ Ý³Ë³ï»ëí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåí»É »Ý ë»ÙÇÝ³ñ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñ` §êïñ»ë Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦ Ã»Ù³Ûáí: ê»ÙÇÝ³ñ å³ñ³åÙáõÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý Í³ÝáÃ³ó»É »Ý ëÃñ»ëÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó ·ñ³éáõÙÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñí»É:
ê»ÙÇÝ³ñÇ í»ñçáõÙ Ï³ï³ñí»É »Ý ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³ÝÇ
Ó¨áí: ÊÙµÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³-ÏÇó áõÝ»ó»É ¿ ûñ³·Çñ, áñï»Õ Ý³ ·ñ³é»É
¿ ë»³ÝëÝ»ñáõÙ ³é³ç³óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý
÷áõÉÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïñ³ëï»É Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïÙ³ÝÁ: Ü³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ÷áõÉÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ï³ñí»É ¿ Ñ³ñó³¹ñáõÙ, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ÁÝÏ³ÉíáõÙ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó, áñáÝù »Ý ëÃñ»ëÇ å³ï×³éÝ»ñÁ, Ñáõ½³Ï³Ý ¨ í³ñù³ÛÇÝ Ñ³Ï³½¹áõÙÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:

²ÏïÇí³óÝáÕ ÷áõÉ. ²ÝÏ³Ë Ãñ»ÝÇÝ·Ç ï»ë³ÏÇó` ËÙµáõÙ ³ßË³ï³ÝùÁ
ëÏëíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñïÇ Ó¨³íáñáõÙÇó, áñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëï»ÕÍ»É ³ÛÝåÇëÇ ËÙµ³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñï, §Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ ÙÇç³í³Ûñ¦ ¨ ËÙµÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ ³ÛÝåÇëÇ íÇ×³Ï , áñÁ
ÃáõÛÉ Ïï³ ³ÝóÝ»É ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÇÝ: ÆÝãå»ë ó³ÝÏ³ó³Í ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝ, ³Ûë ÷áõÉÁ ¨ë ëÏëíáõÙ ¿ ß÷Ù³Ý ¨ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÙÇçáóáí78: Âñ»ÝÇÝ·³ÛÇÝ ËÙµáõÙ §ËÙµ³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñïÇ¦ ³ßË³ï³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñ»ñÝ »Ý` Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñáõ½³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ»ÕÍáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÙÛ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ, íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ: ²í³Ý¹³Ï³Ý ·áñÍáÕáõ77

Ромек в.Г., Контрович В.А.,Крукович Е.Ч. Психологическая помощь в кризисных
ситуациях. СПб.: Речь 2004.-361 с.
78
Поведение и саморегуляция человека в условиях стресса // Марищук, В.И. Евдокимов.
СПб: Издательский дом ''Сенябрь'' 2001.- 60 с.
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ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³ÝáõÙ »Ý ïñ»ÝÇÝ·³ÛÇÝ ËÙµÇ ëÏÁ½µáõÙ (Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Í³ÝáÃáõÃÛáõÝÁ, ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³ñï³Ñ³ÛïáõÙÁ` Ï³åí³Í Ï³ï³ñí»ÉÇù ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ»ï, Ï³ëÏ³ÍÝ»ñÁ ¨ ½·áõß³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï, áíù»ñ Ù³ëÝ³ÏÇó »Ý »Õ»É å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇÝ), ½áõ·³Ñ»é³µ³ñ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É
Ý³¨ ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÇ Ù³ñÙÝ³Ù³ñ½³Ï³Ý í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ79: ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÙÃÝáÉáñïÇ ëï»ÕÍáõÙÁ µÝáñáß ¿ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝÇÝ ¨ ¹³ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ ¿ ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³çáñ¹ ÷áõÉ»ñáõÙ` ûñí³ ëÏ½µáõÙ ¨
ÁÝ¹ÙÇçáõÙÝ»ñÇó Ñ»ïá, Ñ³ñÏ ¿ ÉÇÝáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»É Éñ³óáõóÇã í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ïáñóñ³Í ³ßË³ïáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñÝ áõÕÕí³Í
¿ Ý³¨ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, Ñáõ½³Ï³Ý ÉÇóù³Ã³÷Ù³ÝÁ, Ñá·Ý³ÍáõÃÛ³Ý Çç»óÙ³ÝÁ: ²Ûë ÷áõÉáõÙ Ï³ï³ñíáÕ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ÛáõñûñÇÝ³Ï ËÃ³ÝÝ»ñ, áñáÝù ¹³éÝáõÙ »Ý Ï³Ùáõñç ³ßË³ï³ÝùÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉÇÝ ³ÝóÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²ÏïÇí³óÝáÕ ÷áõÉÇ ³é³çÇÝ å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÏÇñ³éíáÕ í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÁ Çñ Ï³éáõóí³Íùáí, Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ùµ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ áõÝÇí»ñë³É Ñ³Ù³ÉÇñ, ù³Ý½Ç ¹ñ³Ýù ÁÝïñí³Í »Ý ¹³ë³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í µ³ÅÇÝ»ñÇó` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí80: ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÝ ³í³ñï»Éáõó Ñ»ïá ËÙµÇ 40 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³ï³ñí»É ¿ é»Ã»ëï³íáñáõÙ ¨ Ñ³ñó³½ñáõÛó` Ùß³Ïí³Í ï»ËÝÇÏ³Ý»ñÇ ³É·áñÇÃÙÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: Â»ëï³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿
ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý¦ ´áëïáÝÛ³Ý Ã»ëïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇçáóáí:
è»Ã»ëï³íáñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³Í 40 Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝóÇó 20-Á Ç·³Ï³Ý ë»éÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã »Ý »Õ»É, ÇëÏ 20-Á ³ñ³Ï³Ý: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ ëï³óí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ý³Ëù³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ 40 »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇó áã Ù»ÏÇ Ùáï (Ï³Ý³Ûù ¨ ïÕ³Ù³ñ¹ÇÏ) ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ß³ï µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ãÇ ·ñ³Ýóí»É, 0%-Ç
Ùáï ëÃñ»ë‟Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, 0%-Ç Ùáï ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ØÇ³ÛÝ ·ñ³Ýóí»É ¿ 50%-Ç Ùáï ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ó³Íñ
Ù³Ï³ñ¹³Ï: êï³óí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ
·áïáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ý³Ëù³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ·ïÝí»É ¿ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ëïáõ79

Хухлаева О. В. Основы психологического консультирования и психологической
коррекции. М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 208 с.
80
Осипова А.А. Справочник психолога по работе в кризисных ситуациях. - Ростов н/Д.
Феникс, 2005. -315 с.
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·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ñ»ï¨Û³É Ã»ëïÁ ÏÇñ³éí»É ¿ »ñÏñáñ¹ ³Ý·³Ù, ³ÛëÇÝùÝ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá Ï³ï³ñí»É ¿ é»Ã»ëï³íáñáõÙ`
ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ Ýå³ï³Ïáí:
ì»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá 20 Ï³Ý³óÇó 30%-Ç Ùáï
·ñ³Ýóí»É ¿ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ß³ï µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, 30%-Ç Ùáï µ³ñÓñ
¿ñ, 20%-Ç Ùáï ³ñï³Ñ³Ûïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÙÇçÇÝ, ÇëÏ 20%-Ç Ùáï
ó³Íñ: è»Ã»ëï³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝÝ»ñÇó Ñ»ïá 20 ïÕ³Ù³ñ¹Ï³ÝóÇó 40%-Ç
ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ ß³ï µ³ñÓր, 40%-Ç Ùáï µ³ñÓÁñ, 10%-Ç Ùáï ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ï, ÇëÏ 10%-Ç Ùáï ó³Íñ, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ »ñÏ³ñ³ï¨ ëÃñ»ë³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³åñ»Éáõ
Ñ»ï Ï³åí³Í, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ¹ÇÙ³¹ñáÕ³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý, ûñ·³ÝÇ½ÙÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝÏÙ³Ùµ: êï³óí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ óáõÛó
»Ý ï³ÉÇë, áñ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇó Ñ»ïá ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µ³ñÓñ³ó»É ¿, ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝÃ³óùÇ Ù³ëÇÝ (ÝÏ³ñ 1):

ÜÏ³ñ 1. ºñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
Áëï ë»é³ÛÇÝ å³ïÏ³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý
Ðá·»í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇÝ Ý³Ëáñ¹³Í Ñá·»×³Ý³ãáÕ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ñëï³Ï ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ëÃñ»ëÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ áõ
»ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
²ÛëåÇëáí, ÙÇÝã¨ Ñá·»í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éáÕç³Ï³Ý ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ, Ñá·»íÇ×³ÏÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ ó³Íñ »Ý: Ðá·»í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó»éù »Ý µ»ñíáõÙ Ñá·»íÇ×³ÏÝ»ñÇ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ñÓñ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ ¨
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ ÇÝùÝ³í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï. ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñá·»íÇ×³ÏÝ»ñÇ, É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ñÓñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ´³óÇ ³Û¹,
Ýñ³Ýù Ó»éù »Ý µ»ñáõÙ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ·»ñ³½³Ýó³101
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å»ë É³í³ï»ë »Ý Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, Çñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³å³·³ÛÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ÇÝãÁ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÇó ¿:
²ÝÝ³ ø²Ø²ÈÚ²Ü
ê³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïáõ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïÇ, »ñÇï³ë³ñ¹, ëÃñ»ë-Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ,
í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ
²åñ»É³Ï»ñåÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ëÃñ»ëÏ³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý, Ñ³í³Ý³Ï³Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï Ñá·»íÇ×³ÏÝ»ñÇ
Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ËÙµ³ÛÇÝ
Ñá·»í»ñ³Ï³Ý·ÝáÕ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ ë»³ÝëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹Çñ ¿ ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ³ÝÓÇ ûñ·³ÝÇ½ÙáõÙ, Ñá·»Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ï»Õ³ß³ñÅ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ: Ø³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ Ñá·»ýÇ½ÇáÉá·Ç³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÃáõÛÉ Ïï³Ý Ýáñ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ:
Анна КАМАЛЯН
Определение реабилитационных работ направленные на повышение
стрессоустойчивости молодежи пограничной зоны
Ключевые слова: предграничная зона, молодежь, стресс-устойчивость,
восстановительные работы

В трудных жизненных ситуациях эффективность развития стрессоустойчивости,
и предотвращение негативных состояний обеспечивается во время специальных
психорегуляционных сеансов. Для этого очень важно изучение изменений в
организме и в психическй системе человека. В таких условиях изменения,
которые происходят в человеке, дают возможности для исследования новых
явлений, с другой стороны на основе результатов появляется возможность для
реализации психорегуляционных и организационных работ.
Anna KAMALYAN
Determination of rehabilitation works aimed at increasing young people stress the
border zone
Key words: pre-border zone, youth, rehabilitation works, stress-sustainability

In difficult situations the effectiveness of stress, and the prevention of negative
conditions is provided during special sessions psihoregulyatsionnyh. To this end, it is
important to study the changes in the body and in the human mental system. In such
circumstances, the changes that occur in a person, make it possible to explore new
phenomena, on the other hand, based on the results it is possible to implement
psihoregulyatsionnyh and organizational work.
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ՀԱՐԿՄԱՆ ՕՊՏԻՄԱԼՈՒԹՅՈՒՆԸ և ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԿԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ
Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. շրջանառության հարկ, հարկային բեռ, ստվեր, ապրանքների
ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորում, ԱԱՀ

Երբ 2013թ.-ի հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտավ շրջանառության հարկի
մասին ՀՀ օրենքը, այն միտված էր փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի համար հարկային ավելի բարենպաստ միջավայրի ստեղծմանը՝ հարկերի
տեսքով բյուջե վճարման ենթակա գումարների հաշվարկման և վճարման
հետ կապված հարկային հարաբերությունների ավելի պարզեցված մեխանիզմների միջոցով: Դա ըստ էության պարզեցված հարկի նոր մոտեցում է: Այն մինչև 58.35 մլն. ՀՀ դրամ շրջանառություն ունեցող ձեռնարկատերերի համար փոխարինելու եկավ ավելացված արժեքի հարկին և
(կամ) շահութահարկին: Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության տեսակները և օրենքի ընդունման պահին կիրառվող դրույքաչափերը
ներկայացված են աղյուսակ 1-ում81:
Աղյուսակ 1. Շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության
տեսակները և օրենքի ընդունման պահին կիրառվող դրույքաչափերը
Եկամուտների տեսակը
Դրույքաչափը %
Առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեությունից եկամուտներ
3.5
Արտադրական գործունեությունից եկամուտներ
3.5
Վարձակալությունից
եկամուտներ,
տոկոսներ,
ռոյալթիներ, 10
ակտիվների (անշարժ գույքի) օտարումից եկամուտներ
Նոտարական գործունեությունից եկամուտներ
20
Այլ գործունեության (եկամուտների) տեսակներից եկամուտներ
5

Շրջանառության հարկի տեսքով ՀՀ պետական բյուջե վճարվող հարկերի մեջ գերակշռող մասը կազմում են առևտրական (առքուվաճառքի)
գործունեությունից ստացվող եկամուտների հաշվին վճարվող հարկերը:
2013թ.-ին շրջանառության հարկի կազմում գումարային արտահայտությամբ դրանք կազմել են 9.2 մլրդ. ՀՀ դրամ, 2014թ.-ին՝ 9.9 մլրդ. ՀՀ դրամ
(աղյուսակ 2), իսկ տոկոսային արտահայտությամբ՝ համապատասխանաբար 68.8% և 63.4%82:

81

Շրջանառության հարկի մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 19.12.2012թ.-ին, հոդված 7, կետ 1
ՀՀ ՖՆ հարկային և մաքսային մարմինների գործունեության 2014թ.-ի տարեկան
հաշվետվ., էջ 15-17
82
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Աղյուսակ 2. Շրջանառության հարկի ծավալները գործունեության
տարբեր տեսակների գծով՝ ըստ 2013-2014թթ. /մլրդ. ՀՀ դրամ/
Անվանումը
Շրջանառության հարկ, այդ թվում՝
Առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեությունից եկամուտներ
Արտադրական գործունեությունից եկամուտներ
Վարձակալությունից եկամուտներ, տոկոսներ, ռոյալթիներ,
ակտիվների (այդ թվում՝ անշարժ գույքի) օտարումից եկամուտներ
Նոտարական գործունեությունից եկամուտներ
Այլ գործունեության (եկամուտների) տեսակներից եկամուտներ

2013
13.4
9.2
1.1
0.6

2014
15.6
9.9
1.4
0.8

0.2
2.3

0.3
3.3

Գծապատկեր 1. 2013թ. գործունեության տարբեր տեսակների գծով
վճարված շրջանառության հարկի տեսակարար կշիռը ընդհանուր
շրջանառության հարկի գումարի մեջ

Գծապատկեր 2. 2014թ. գործունեության տարբեր տեսակների գծով
վճարված շրջանառության հարկի տեսակարար կշիռը ընդհանուր
շրջանառության հարկի գումարի մեջ
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Հենց այդ պատճառով էլ ՀՀ կառավարությունը ձեռնամուխ եղավ
առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեության մեջ ստվերի նվազեցմանը, որը կյանքի կոչելու համար 2014թ.-ի հունիսի 21-ին ընդունվեց օրենք՝
''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին, որով գործունեության այդ մասով շրջանառության հարկի դրույքաչափը 3.5%-ից նվազեցվեց մինչև 1%, իսկ ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորումը դարձավ պարտադիր պայման, որի խախտման դեպքում կիրառվեցին պատժամիջոցներ, մասնավորապես՝ 2014թ. հոկտեմբերի 1-ից մինչև 2014թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում ապրանքներ ձեռք բերելու գործարքների փաստաթղթավորման պահանջը՝ չորրորդ անգամ, 2015թ.
հունվարի 1-ից մինչև 2015թ. դեկտեմբերի 31-ն ընկած ժամանակահատվածում՝ երրորդ անգամ և 2016թ. և դրան հաջորդող յուրաքանչյուր տարվա ընթացքում՝ կրկնակի խախտում արձանագրվելու դեպքում ստուգման
ակտը կազմելու օրվան հաջորդող օրվանից հարկ վճարողը դադարում էր
հանդիսանալ շրջանառության հարկ վճարող և համարվում էր ԱԱՀ վճարող` անկախ ԱԱՀ-ի շեմը չգերազանցելու հանգամանքից` տվյալ տարվա
մնացած ժամանակահատվածում և դրան հաջորդող մեկ տարում83: Այս
ամենն ուղղված էր ոչ միայն շրջանառության հարկով հարկվող գործունեության մեջ ստվերի նվազեցմանը, այլ նաև խոշոր բիզնեսին հարկային
դաշտ բերելուն, քանի որ եթե շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերը ստիպված է փաստաթղթավորել խոշոր բիզնեսից ձեռք բերվող
ապրանքները, ապա ավտոմատ կերպով վերջինիս գործունեությունը ևս
դառնում է փաստաթղթավորված և թափանցիկ: Սակայն այս պարագայում առաջ է գալիս մեկ այլ ռիսկ, քանի որ ապրանքների փաստաթղթավորման հետևանքով գործունեության ավելի թափանցիկ դառնալու
պարագայում խոշոր բիզնեսը ստիպված է լինում կատարել ավելի շատ
հարկային վճարումներ, ինչի հետևանքով կարող է թանկանան փաստաթղթավորված ապրանքների գները: Այս փոփոխությունները միանշանակ
չընդունվեցին հասարակության և շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերերի կողմից, ինչը հանգեցրեց վերջիններիս կողմից բողոքի ալիքի բարձրացմանը և ցույցերի իրականացմանը: Պատճառն այն էր, որ
թեև տոկոսադրույքի իջեցումն այլ հավասար պայմաններում նրանց հնարավորություն էր տալիս ավելի քիչ հարկեր վճարել և ստանալ ավելի շատ
եկամուտ, սակայն մյուս կողմից ապրանքների փաստաթղթավորման հետևանքով ավելանում էին գործունեության բնականոն ընթացքի արհեստական խոչընդոտները, ինչպես օրինակ փաստաթղթավորման պահանջ83

''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 21.06.2014թ., հոդված 2, կետ 2 և հոդված 3, կետ 1
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ների ակամա խախտման հետևանքով կիրառվող պատժամիջոցները, ապրանքներ մատակարարող ձեռնարկատերերի կողմից փաստաթղթավորումից հրաժարվելը կամ փաստաթղթավորված ապրանքներն ավելի բարձր
գնով վաճառելը և այլն: Ձեռնարկատերերի բողոքների և ցույցերի արդյունքում ՀՀ կառավարությունը ստիպված եղավ հետաձգել ապրանքների
ձեռքբերման և իրացման պարտադիր փաստաթղթավորման պահանջը և
''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին 2014թ. նոյեմբերի 19-ին ընդունված ՀՀ օրենքով այդ ժամկետը 2014թ.
հոկտեմբերի 1-ից հետաձգվեց մինչև 2015թ. փետրվարի 1-ը84: Սակայն դա
հարցի լուծում չէր կարող համարվել, քանի որ ըստ էության դա
նշանակում էր ձեռնարկատերերի բողոքների ժամանակավորապես
հանդարտեցում և ցույցերի ժամանակավորապես հետաձգում: Դժվար է
ենթադրել, որ մինչև 2015թ. փետրվարի 1-ը ձեռնարկատերերը կկարգավորեին իրենց գործունեությունը, ապրանքների ձեռքբերման և իրացման
փաստաթղթավման հետ կապված խնդիրներ չէին առաջանա, և վերջիններս արդեն ավելի հանդուրժողական մոտեցում կցուցաբերեին ''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում կատարված փոփոխություններին:
Ավելի տրամաբանական էր, որ 2015թ. փետրվարի 1-ից ձեռնարկատերերի
բողոքները և ցույցերը կվերսկսվեին, ուստի անհրաժեշտ էր ոչ թե օրենքում տեղի ունեցած փոփոխությունների ուժի մեջ մտնելու ժամկետների,
այլ ավելի էական դրույթների վերանայում: Եվ այդպես էլ եղավ. Ձեռնարկատերերը դարձյալ պահանջում էին վերանայել ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավման պահանջը, ավելի ճիշտ չեղյալ
համարել այն՝ պատրաստակամություն հայտնելով աշխատել հարկման
նույնիսկ ավելի բարձր դրույքաչափի պայմաններում: Սակայն այդպիսի
պատրաստակամությունն ավելի վատ հետևանքներ կարող է ունենալ՝
գործունեության մեջ բարձրացնելով ստվերի կշիռը, քանի որ ավելի բարձր
տոկոսադրույքի պայմաններում ձեռնարկատերերը իրենց շրջանառության
ծավալները հնարավոր է ավելի պակասեցված ցույց տան՝ տոկոսադրույքի
բարձրացման պարագայում համեմատաբար նույն չափի շրջանառության
հարկ վճարելու նպատակով:
Շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերերի գործունեության եթե ոչ մեծ մասը, ապա բավականին զգալի կշիռը ստվերային է, և
ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորումը պարտադիր պայման դարձնելու շնորհիվ այդ ստվերային մասը հարկային դաշտ
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բերելը կարող էր հանգեցնել նրան, որ տարեկան շրջանառության ծավալը
գերազանցեր 58.35 մլն. ՀՀ դրամը, և այդ ձեռնարկատերերը դադարեին
հարկվել շրջանառության հարկով և դառնային ԱԱՀ վճարող: Այդ իսկ
պատճառով էլ անհրաժեշտ էր բարեփոխումների շրջանակներում մտածել
նաև ԱԱՀ շեմը բարձրացնելու վերաբերյալ:
2015թ. մայիսի 7-ին ՀՀ կառավարության կողմից ընդունվեց ''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ նոր օրենք և ըստ որի այնտեղ կատարվեց հիմնականում երկու էական փոփոխություն: Հանվեց ապրանքների ձեռքբերման
և իրացման փաստաթղթավորման պարտադիր պայմանը, առևտրական
(առքուվաճառքի) գործունեությունից ստացվող եկամուտների նկատմամբ
հաշվարկվող շրջանառության հարկի դրույքաչափը հաստատվեց 5%, իսկ
ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորման դեպքում՝
1%85: Հաշվի առնելով ձեռնարկատերերի բողոքները՝ կապված ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորման հետ, կարելի է ենթադրել, որ նրանցից շատ քչերը կնախընտրեին փաստաթղթավորել իրենց գործունեությունը, առավել ևս, որ շատ դեպքերում դա անգամ իրենցից չէ կախված, ինչը նրանց համար կհանգեցներ հարկային բեռի
բարձրացման 3.5%-ից մինչև 5%: Մյուս էական փոփոխությունը
վերաբերում էր ԱԱՀ շեմին, որը 58.35 մլն. ՀՀ դրամից բարձրացվեց մինչև
115.0 մլն. ՀՀ դրամ86: Դրանից կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ կառավարությունը ձեռնարկատերերի կողմից ցույց տրվող շրջանառության ծավալներին գրեթե հավասար ստվեր էր տեսնում առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեություն մասով: Թե որքանով է դա մոտ իրականությանը,
պարզ կդառնա հետագայում գործունեության այդ գծով շրջանառության
ծավալները ներկայումս առկա ծավալների հետ համեմատելու ժամանակ:
Ամփոփելով սույն հետազոտության շրջանակներում իրականացված
վերլուծությունները՝ կարելի է փաստել, որ ''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում կատարված հիմնական փոփոխություններն են՝
 առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեության հարկման դրույքաչափի բարձրացում 3.5%-ից մինչև 5% ապրանքների ձեռքբերումը և իրացումը չփաստաթղթավորելու դեպքում,
 առևտրական (առքուվաճառքի) գործունեության հարկման դրույքաչափի նվազեցում 3.5%-ից մինչև 1% ապրանքների ձեռքբերումը և իրացումը փաստաթղթավորելու դեպքում,
85

''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 07.05.2015թ.-ին, հոդված 3, կետ 1 և 2
86
''Շրջանառության հարկի մասին'' ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ
կատարելու մասին ՀՀ օրենք՝ ընդունված 07.05.2015թ.-ին, հոդված 2, կետ 1

107

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

 ԱԱՀ շեմի՝ 58.35 մլն. ՀՀ դրամից մինչև 115.0 մլն. ՀՀ դրամ բարձրացում:
Կարելի է առանձնացնել նաև այդ փոփոխությունների հնարավոր
դրական և բացասական հետևանքները՝
 հաշվի առնելով ի սկզբանե ձեռնարկատերերի բողոքները՝ կապված
ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորման հետ, նրանցից շատ քչերը կնախընտրեն փաստաթղթավորել իրենց գործունեությունը, ինչլ էլ իր հերթին կհանգեցնի նրանց համար հարկային բեռի բարձրացմանը,
 անկախ ամեն ինչից իրենց գործունեությունը փաստաթղթավորող
ձեռնարկատերերի համար օրենքում կատարված փոփոխությունները
կհանգեցնեն նրանց համար հարկայի բեռի նվազեցմանը,
 օրենքում կատարված փոփոխությունների հետևանքով շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերերի շրջանում ստվերի նվազեցումը
կարող է նպաստել նաև խոշոր բիզնեսի մակարդակով ստվերի նվազեցմանը, սակայն դա հնարավոր կլինի միայն այն պարագայում, եթե
ստվերի դեմ պայքարը նույն հետևողականությամբ իրականացվի նաև
խոշոր բիզնեսի պարագայում, քանի որ վերջիններիս գործունեությունը
մեծ հաշվով փոխկապակցված են և հենց խոշոր բիզնեսն է շատ հաճախ
խոչընդոտ հանդիսանում շրջանառության հարկով հարկվող ձեռնարկատերերի շրջանում ստվերի նվազեցմանը, քանի որ խոշոր բիզնեսի կողմից
ապրանքների փաստաթղթավորումից հրաժարվելը կամ փաստաթղթավորված ապրանքներն ավելի բարձր գնով վաճառելը շրջանառության
հարկով հարկվող ձեռնարկատերերի համար հանգեցնում է հարկային բեռի բարձրացման, ինչն էլ իր հերթին իրենից ստվերի ավելացման նոր
վտանգ է պարունակում,
 ապրանքների ձեռքբերումը և իրացումը չփաստաթղթավորելու
դեպքում կիրառվող 5% դրույքաչափը գործունեության որոշ տեսակների
համար չափազանց բարձր է: Օրինակ՝ մթերային ապրանքների մանրածախ առևտրում միջին վերադիրը կազմում է 10-12%, և ստացած եկամտի
կեսը ուղղվում է միայն հարկային վճարումների կատարմանը, և դա այն
դեպքում, երբ բացի հարկային վճարումներից կան գործունեության հետ
կապված բազմաթիվ այլ ծախսեր: Այս պարագայում բացառվում է նշված
ձեռնարկատերերի կողմից առանց ստվերի աշխատելը:
Իսկ օրենքի առավել արդյունավետ լինելու համար կարելի էր սկըզբնական շրջանում պարզապես չկիրառել պատժամիջոցներ և չբարձրացնել տոկոսադրույքը՝ ապրանքների ձեռքբերումը և իրացումը չփաստաթղթավորելու դեպքում, իսկ փաստաթղթավորելու դեպքում էլ իջեցնել տոկոսադույքը: Այլ կերպ ասած՝ ձեռնարկատերերին որոշ ժամանակ հնարավորություն տալ անկաշկանդ և առանց ավելորդ լարվածության հարմարվելու փաստաթղթավորված գործունեության իրականացմանը և ապ108
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րանքների ձեռքբերման ու իրացման փաստաթղթավորմանը անցում կատարել կամովին, այլ ոչ թե հարկադրաբար և պատժամիջոցներից ու տոկոսադրույքի բարձրացումից խուսափելու նպատակով:
Նարեկ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
Հարկման օպտիմալությունը և արդյունավետությունը շրջանառության
հարկի տեսանկյունից
Բանալի բառեր. շրջանառության հարկ, հարկային բեռ, ստվեր,
ապրանքների ձեռքբերման և իրացման փաստաթղթավորում, ԱԱՀ
Սույն հետազոտության շրջանակներում փորձ է կատարվել ուսումնասիրելու ՀՀ հարկային համակարգի արդյունավետությունը ''Շրջանառության
հարկի մասին'' ՀՀ օրենքի և ստվերի նվազեցման նպատակով դրանում
կատարված փոփոխությունների համատեքստում՝ բացահայտել առևտրական գործունեության մեջ ապրանքների ձեռքբերման և իրացման
փաստաթղթավորման արդյունքում ձեռնարկատերերի համար հարկային
բեռի փոփոխությունները, այլ հնարավոր հետևանքները վերջիններիս և
ՀՀ տնտեսության համար և այն քայլերը, որոնց դեպքում կատարված
փոփոխությունները կլինեին առավել արդյունավետ:
Нарек КАРДУМЯН
Оптимальность и эффективность налогообложения с точки зрения налога с оборота
Ключевые слова: налог с оборота, налоговое бремя, теневая экономика, документационное обеспечение коммерческой деятельности по приобретениюя и реализации товаров

В рамках данного исследования была сделана попытка изучить эффективность
налоговой системы РА в контексте закона РА «О налоге с оборота» и поправок в
этот закон, нацеленные на сокращение теневой экономики в стране. В частности,
были рассмотрены изменения налогового бремени для предпринимателей в
результате
документационного
обеспечения коммерческой
(торговой)
деятельности по приобретению и реализации товаров, другие возможные
положительные и отрицательные последствия для них и экономики РА в целом, а
также те шаги, при которых поправки в вышеуказанный закон стали бы более
эффективными.
Narek KARDUMYAN
Efficient and effective taxation in terms of turnover tax
Key words: turnover tax, tax burden, tax shadow, procurement documentation, VAT

Within the framework of this research, I have examined the efficiency of the tax system
of the Republic of Armenia in the context of the RA Law on ―Turnover Tax‖ and the
amendments thereto, aimed at reducing tax shadow in the future. Particularly, we tried
to discover the changes in the tax burden for entrepreneurs, within the context of the
procurement documentation in the commercial activity as well as other possible
positive and negative implications for both them and the economy of Armenia.
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Îàðäàð²îÆì êàòÆ²È²Î²Ü ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ ÐÐ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðàôØ
²ÝÝ³ ê²ØìºÈÚ²Ü
ÐäîÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Îáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ, öØÒ,
Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Îêä ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ

ÐÐ-áõÙ Ýáñ Ó¨³íáñíáÕ Ïáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ (Îêä) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¹»é »ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ å»ïù ¿ ³ÝóÝÇ:
âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ ß³ñù ³é³ç³ï³ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ñ¹»Ý ÏÇñ³éáõÙ »Ý Îêä ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ³ÏïÇíáñ»Ý
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáí Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñáõÙ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³Ûë ·³Õ³÷³ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¹»é¨ë Ó¨³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿:
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ, áñáÝù ëÏëáõÙ »Ý Îêä-Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, ÙÇ³Ý·³ÙÇó ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ »Ý ³ÏÝÏ³ÉáõÙ, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿, ù³ÝÇ áñ Îêä-Ý »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ý»ñ¹ñáõÙ ¿: Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³é³í»É
Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛ³Ý »Ý ³ñÅ³Ý³ó»É Îêä-ÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
„ ²ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ,
„ Üáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ,
„ Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÙ,
„ ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ù³ùáõñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ,
„ ´³ñÓñáñ³Ï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ
ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÏïÇíáñ»Ý
÷áñÓáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³é³ç ÙÕ»É Îêä գ³Õ³÷³ñÁª áñå»ë µÇ½Ý»ëÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùá¹»É£ ê³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µÇ½Ý»ë ÙÇç³í³ÛñáõÙ ·³Õ³÷³ñÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ãÇ ÁÝ¹áõÝíáõÙ£ êÏ½µÝ³å»ë ·³Õ³÷³ñÁ ÷áñÓ ¿ñ ³ñíáõÙ ï³ñ³Í»É Ëáßáñ µÇ½Ý»ëÇ ßñç³ÝáõÙ, ÇëÏ öØÒÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
¹ñ¹³å³ï×³éÝ ³ÛÝ ¿ñ, áñ í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Îêä
·³Õ³÷³ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ÏïÇí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
¿ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ Ëáßáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÇëÏ öØÒ-Ý»ñÁ
µ³í³Ï³ÝÇÝ å³ëÇí »Ý ³Û¹ áÉáñïáõÙ: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ öØÒ-Ç ¹»ñ³Ï³ï³ñÙ³Ý ³ÏïÇí³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí öØÒ-Ý»ñÇÝ
³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÏÇñ³é»É, ûñÇÝ³Ï` ÇÝáí³óÇáÝ, ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»110
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óáõÙÝ»ñ` ·áñÍÁÝÃ³óÇ Í³Ëë³ï³ñáõÃÛáõÝÇó Ëáõë³÷»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÆÝáí³óÇáÝ Ùáï»óáõÙÝ»ñ óáõó³µ»ñ»Éáõ É³í³գáõÛÝ ÷áñÓ»ñ Ï³Ý, ûñÇÝ³Ï` Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ é»ëáõñë³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý ÷áñÓ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ, ¨ ³Û¹
ïÝï»ëí³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ áõÕÕíáõÙ »Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ½³ñգ³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ,
é»ëáõñëÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ, Ýáñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ Ýáñ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí, ÇÝãÁ Éñ³óáõóÇã Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ñÇù ãáõÝÇ:
ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
(ØÐÒ), ³å³ í»ñçÇÝÝ»ñë áñ¹»·ñáõÙ »Ý Îêä ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áã ÙÇ³ÛÝ
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ÛÉ å³ñï³íáñí³Í »Ý ·áÛ³ï¨»Éáõ ¨ ³é³ç³¹ÇÙ»Éáõ: Â»ñ¨ë Ëáßáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Í³í³É»É Îêä գáñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ»Ýó í³ñÏ³ÝÇßÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ë³Ï³ÛÝ ØÐÒ-Ý»ñÁ Ëáõë³÷áõÙ »Ý ÝÙ³Ý³ïÇå Ã³ÝÏ³ñÅ»ù
³ÏóÇ³Ý»ñÇó ¨ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í »Ý Çñ»Ýó` áñå»ë գñ³íÇã ·áñÍ³ïáõÝ»ñ ¨
Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ Ñ³ñóÇ ßáõñç: Üñ³ÝóÇó 71%-Á ³ÏïÇíáñ»Ý
ËÃ³ÝáõÙ »Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ, 64%-Á Ñ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, ÇëÏ 62%-Á` ×ÏáõÝ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇÝª ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù µÝáñáß »Ý Ëáßáñ ·áñÍ³ïáõÝ»ñÇÝ:
²Ûë íÇ×³Ï³գñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ³ÝÑ³ïÇ ÏáÕÙÇó ³ßË³ï³ï»ÕÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ³½¹áõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í³ñù³·ÍÇ íñ³` ØÐÒ-Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: ì»ñçÇÝÇë Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ »ñ¨³Ý ¿ գ³ÉÇë ØÐÒ-Ç 56%-Ç ßñç³ÝáõÙ, áñáÝù Ýß»É »Ý Îêä ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³ßïáÝ³å»ë áñ¹»·ñáõÙÁ՝
áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÙÇçáó:ØÐÒ-Ç ÏáÕÙÇó Îêä-ÇÝ áõÕÕí³Í Ó»éÝ³ñÏíáÕ ù³ÛÉ»ñÁ Ëñ³Ëáõë»ÉÇ »Ý: Â»ñ¨ë Ýñ³Ýù
³í»ÉÇ ùÇã »Ý Ñ³ßí»ïáõ µ³½Ù³ÃÇí ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å, ù³Ý µáñë³Ý»ñáõÙ óáõó³Ïí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ ãÝ³Û³Í Ýñ³Ýó é»ëáõñëÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛ³ÝÁ, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ØÐÒ-Ç ÙÇç¨ É³í³գáõÛÝ ÷áñÓÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýñ³Ýó ·»ñ³ÏßéáÕ ù³Ý³ÏÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ
Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ï»Õ ç³Ýù»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛ³ÝÁ,
ù³Ý Ó¨ÇÝ ¨ Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó գáñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ
ó³Íñ ûÕ³ÏÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó ç³Ýù»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý íï³Ý·Ç »ÝÃ³ñÏí»É
Ëáßáñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕùÇÝ:
ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ñëï³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É ÙÇ µ³Ý. Îêä-Ý Ï³ñáÕ ¿
û·ï³Ï³ñ ·áñÍÇù ¹³éÝ³É ÇÝãå»ë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ
Ýå³ëï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñ111
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åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ. Ý³Ë Ýñ³Ýù Ñ³ñÙ³ñ ¹ÇñùáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ µÇ½Ý»ë
Ñ³ïí³ÍÇÝ Îêä-Ç Ù³ëÇÝ Çñ³½»Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ºñÏñáñ¹, ÐÎ-Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý
û·Ý»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` Îêä-Ý ³é³í»É Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
Ñ³ñóáõÙ` ³é³ç³ñÏ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ºí í»ñç³å»ë, ÐÎ-Ý»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý Ï³åáÕ ûÕ³Ï Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ µÇ½Ý»ë Ñ³ïí³ÍÇ
ÙÇç¨` Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÝ ³ç³Ïó»Éáí Îêä-Ç ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏÙ³Ý
Ñ³ñóáõÙ:
§ø³áõÝÃ»ñ÷³ñÃ ÇÝÃ»ñÝ»ßÝÉ¦ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÁ Ññ³íÇñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ¨ ·áñÍáÕ µÇ½Ý»ë
Ï³éáõÛóÝ»ñÇÝ` Ñ³Ûï Ý»ñÏ³Û³óÝ»É Îêä Ëñ³ËáõëÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÏñÃ³Ãáß³ÏÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: §ø³áõÝÃ»ñ÷³ñÃ
ÇÝÃ»ñÝ»ßÝÉ¦-Á ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ ³ßË³ïáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ` Ï³ÛáõÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñ ³é³ç³ñÏ»Éáí Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Îêä Ëñ³ËáõëÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙñóáõÛÃÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ²ØÜ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ §ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý¦ ù³é³ÙÛ³ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³½·³ÛÇÝ ¨ ï»Õ³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ ³ç³Ïó»É ï»Õ»Ï³óí³Í ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý
Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` ³í»ÉÇ Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ, ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ñ³ßí»ïáõ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ëñ³ËáõëÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó, áñáÝù ¿É ÏÑ³Ý·»óÝ»Ý ³í»ÉÇ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ:
Îêä Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ Ù»½
Ùáï ß³ï Ñ³×³Ë ½áõï µ³ñ»·áñÍ³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý áñå»ë Ïáñåáñ³ïÇí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñ:
²ÛÝåÇëÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý §Ղ-Տելեկոմ¦ ö´À-Ý, §²ñó³Ëµ³ÝÏ¦
ö´À-Ý, §²Ù»ñÇ³µ³ÝÏ¦ ö´À-Ý, §¾Ûã-¾ë-´Ç-êÇ ´³ÝÏ Ð³¬Û³ëï³Ý¦ ö´À-Ý,
§ê²ê ¶ñáõå¦ êäÀ-Ý, §²ßï³ñ³Ï Ï³Ã¦ ö´À-Ý ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ,
³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ »Ý Ïáñåáñ³ïÇí å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë Çñ»Ýó
գáñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇã` Ï³ñ¨áñ»Éáí Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ`
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ (ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ) Ñ³Ù³ñ Ï³ÛáõÝ »Ï³ÙïÇ ³å³ÑáíáõÙ,
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëï³ïáõÙ,
³½·³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ áõÕÕí³Í ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉáõÙ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßáõÙ áõÝ»óáÕ Íñ³գñ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ ¨
³ÛÉÝ: ê³Ï³ÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ýß»É, áñ Çñ³Ï³Ý³óí³Í
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Íñ³գñ»ñÇ գ»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³ÝÁ, áñù³Ý Ïáñåáñ³ïÇí µ³ñ»գáñÍáõÃÛ³ÝÁ:
²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ Îêä ·³Õ³÷³ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ýñ³ÝÇó Í³·áõÙ »Ý ³ÛÉ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ, áñáÝù
·ïÝíáõÙ »Ý µÇ½Ý»ë ³ßË³ñÑÇ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÇ Ë³ãÙ»ñáõÏÝ»ñáõÙ:
Îêä áÉáñïÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÝ ³ÛÅÙ ÷áñÓáõÙ »Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ ³Ý»É, Ã»
ÇÝãåÇëÇÝ ÏÉÇÝÇ Îêä-Ý ³å³·³ÛáõÙ: Àëï Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ` 2017Ã. Îêä-Ý
Ï³ñáÕ ¿ ½³ñ·³Ý³É Ñ»ï¨Û³É »ñ»ù ëó»Ý³ñÝ»ñÇó Ù»Ïáí`
1. Àëï ³é³çÇÝ ëó»Ý³ñÇ` ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
å³ï×³éáí Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏëÏë»Ý ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ï»ÝïñáÝ³Ý³É ½áõï ïÝï»ë³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³, ¨ µÇ½Ý»ë é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÇë Îêä-Ý Ñ»ï½Ñ»ï» ³í»ÉÇ ùÇã Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³: Îß³ñáõÝ³Ïí»Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, µ³Ûó Ýñ³Ýó ¹»Ù å³Ûù³ñÇ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÏÙÝ³ ÙÇ³ÛÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ:
2. Àëï »ñÏñáñ¹ ëó»Ý³ñÇ` Ï³å³óáõóí»Ý Îêä- Ç Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ
³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¨ ¹ñ³ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ëÏ³ÍÝ»ñ ³ÛÉ¨ë
ã»Ý ÙÝ³: ´áÉáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÏ³Ë ã³÷Çó ¨ գáñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý »ñÏñÇó,
ÏÑ³ëÏ³Ý³Ý Îêä-Ç ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ïóáõó³µ»ñ»Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
Ùáï»óáõÙ: Îêä-Ý Ï¹³éÝ³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý գáñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ, ¨ ³Ûë Ùáï»óÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ù³ï»Õ Ï³ßË³ï»Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ ÁÏÝ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
3. Àëï »ññáñ¹ ëó»Ý³ñÇ` ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ µÇ½Ý»ëÇ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ í»ñ³÷áËáõÙ: ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ ÏÏáñóÝ»Ý Çñ»Ýó ³Ýµ»Ï³Ý»ÉÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í µáÉáñ ß³Ñ³éáõÝ»ñÁ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ
Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï Ó»éù Ïµ»ñ»Ý: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏÁÝ¹áõÝ»Ý, áñ µáÉáñ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ Ñ³í³ë³ñ ûգáõï Ñ³ëÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
գáñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó, ¨ µáÉáñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³í³ë³ñ Ù³ëÝ³Ïó»É Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý գáñÍÇÝ:
ºñ»ù ëó»Ý³ñÝ»ñÁ ß³ï ï³ñµ»ñ å³ïÏ»ñÝ»ñ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ, ¨
¹Åí³ñ ¿ ³ë»É, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ½³ñգ³Ý³Éáõ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³Ûó å»ïù
¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ Îêä-Ç ¿íáÉÛáõóÇ³Ý ³ÝÏ³Ë գáñÍÁÝÃ³ó ã¿, ³ÛÉ ë»ñïáñ»Ý
Ï³åí³Í ¿ µÇ½Ý»ë Ùï³Í»É³Ï»ñåÇ ¿íáÉÛáõóÇ³ÛÇ Ñ»ï: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
µÇ½Ý»ëÝ ¿É ¿ ½³ñգ³óáõÙÝ»ñ ¨ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñ ³åñáõÙ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñáÕ
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ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Îêä -Ç íñ³: Îêä -Ç ¿íáÉÛáõóÇ³ÛÇ íñ³ Ý³¨ ß³ï Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáíª Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Îêä-Ç ³å³·³Ý Ï³ÝË³ï»ë»ÉÁ ¹Åí³ñ ¿:
ì»ñçÇÝ 5-6 ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ µ³í³Ï³Ý Ù»Í ³é³çÁÝÃ³ó ¿ ÝÏ³ïíáõÙ,
¨ ³Ûë Ñ³ñóÇÝ áõÕÕí³Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ³×áõÝ ¿: ²Ûë »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ
íëï³ÑáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñßÝãáõÙ, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
³í»ÉÇ Ñëï³Ï å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÏáõÝ»Ý³Ý, Ã» Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
ÇÝãù³Ýáí ¿ Çñ»Ýó Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í Ñ»Ýó Çñ»ÝóÇó: ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÉÇ³ñÅ»ù Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ÏÝå³ëïÇ ³Û¹ Ñ³ñó»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉáõÍÙ³ÝÁ ¨
ÏÑ³Ý·»óÝÇ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (³Û ÃíáõÙ Ý³¨ »ñÏñÇ) µ³ñ·³í³×Ù³ÝÁ:
ÐÐ-áõÙ Îêä ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ËáãÁÝ¹áï Ï³ñ»ÉÇ
Ñ³Ù³ñ»É ³ÛÝ, áñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³×³Ë ³ÛÉ Ï»ñå ¿ ÁÝÏ³ÉáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ. áñå»ë Ë³µ»áõÃÛáõÝ, áñå»ë µ³ñ»·áñÍáõÃÛáõÝ, áñå»ë Ï³ß³éù ¨ ³ÛÉÝ: ÆÑ³ñÏ», ³Ûëï»ë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»ÕùÝ ¿É Ï³, ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ ã»Ý Ñ³Ý·»óÝáõÙ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ: ²Ûë ËÝ¹ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Í³ÝáÃ³óáõÙ Îêä ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ Ï³ñáÕ³Ý³ ï³ñµ»ñ»É, Ã» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇó áñÝ ÇÝã µÝáõÛÃÇ ¿: ê³ Ï³ñ»ÉÇ ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É, ûñÇÝ³Ï, Ñ³ïáõÏ Ñ»éáõëï³Ñ³Õáñ¹áõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñÁ
Ï³ñáÕ ¿ å³ïñ³ëïí»É, ³ë»Ýù, ¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó,
·áõó» Ý³¨ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÙÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÉ ÐÎ-Ý»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
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²ÝÝ³ ê²ØìºÈÚ²Ü
Îáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÐÐ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Îáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ,öØÒ,
Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,Îêä ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ
Îáñåáñ³ïÇí ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý (Îêä) Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý
÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë,áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³Ûë ·³Õ³÷³ñÁ ¹»é ½³ñ·³óÙ³Ý ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ ¿: ÐÐ-áõÙ Îêä ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ³ñÏÙ³Ý ËáãÁÝ¹áï Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É Îêä ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áã ×Çßï ÁÝÏ³ÉáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Îêä-Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ,ÁÝ¹Ñ³ïí³Í ¨ áã é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ:
Анна САМВЕЛЯН
Проблемы развитие корпоративной социальной ответственности в
организациях Армении
Ключевые слова. Корпоративная социальная ответственность, малые и средние
предприятия, предприятия частного сектора, проблемы КСО

Изучение практики корпоративной социальной ответственности (КСО) в Армении показывает, что это идея все еще находится в начальной стадии развития. В
Армении препятствием эффективного функционирования идей КСО можно считать неправильное восприятие действий КСО, а также временный, прерванный и
нестратегический характер мероприятий, осуществленных организациями в
рамках КСО.
Anna SAMVELYAN
Issues of corporate social responsibility in the development of Armenian
organizations
Key words: corporate social responsibility, small and medium enterprises,
private sector enterprises, CSR issues

A study of the practice of corporate social responsibility(CSR) in Armenia shows that
this idea is still in the initial stage of development. Barrier for efficient functioning of
CSR ideas can be considered a wrong perception of CSR activities in Armenia, as well
as temporary, interrupted and non-strategic nature of the activities carried out by
organizations whithin the CSR.
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êàòÆ²È²Î²Ü Î²ðÌð²îÆäºðÆ êàòÆ²È-Ðà¶º´²Ü²Î²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
²ÝÇ Ü²¼²ðÚ²Ü
ÐÐ ¶²² ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÇ ¹³ë³Ëáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå, Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, Ñáõ½³Ï³Ý
Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝ, å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝ, Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝ

Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Çñ áõñáõÛÝ ï»ÕÝ áõÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ և ¹ñ³Ýó ëáóÇ³ÉÑá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ áõ Éáõë³µ³ÝáõÙÁ:
§Î³ñÍñ³ïÇå¦ »½ñáõÛÃÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·Çï³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
Ù»ç ¿ ¹ñ»É ³Ù»ñÇÏ³óÇ ëáóÇáÉá·, Éñ³·ñáÕ àõáÉÃ»ñ ÈÇåÙ³ÝÁ: Æñ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇù¦ ·ñùáõÙ Ý³ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ µÝáñáßáõÙ ¿ áñå»ë Ï³ñ·³íáñí³Í, ëË»Ù³ïÇÏ, Ùß³ÏáõÛÃáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í §³ßË³ñÑÇ å³ïÏ»ñÝ»ñ¦ Ù³ñ¹áõ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»ç, áñáÝù µ³ñ¹ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ
ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ïÝï»ëáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó ×Ç·»ñÁ ¨ å³ßïå³ÝáõÙ
Ýñ³Ýó ëáóÇ³É³ÏաÝ ¹ÇñùÁ, ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÝ áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ87:
Àëï àõ. ÈÇåÙ³ÝÇ, ßñç³å³ïáÕ ³ßË³ñÑÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ µ³½Ù³µÝáõÛÃ
¿ áõ ÑëÏ³Û³Í³í³É, ¨ Ù³ñ¹Ý Çñ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ Çñ»Ý
³ÝÑñ³Å»ßï ³ÙµáÕç ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ÁÝÏ³É»É áõ Ùß³ÏÙ³Ý »ÝÃ³ñÏ»É:
²Û¹ å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñ¹
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ í»ñ³Ï³éáõó»É, í»ñ³Í»É ³í»ÉÇ å³ñ½»óí³Í Ùá¹»ÉÝ»ñÇ, áñáÝù
ÏÑ»ßï³óÝ»Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ: Ð»Ýó ³Û¹åÇëÇ Ùá¹»ÉÝ»ñ »Ý
Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ, áñáÝù ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ïÝï»ëáõÙ »Ý
Ù³ñ¹Ï³Ýó ç³Ýù»ñÝ áõ Å³Ù³Ý³ÏÁ: Àëï àõÉÃ»ñ ÈÇåÙ³ÝÇ, µ³óÇ ç³Ýù»ñÁ
ËÝ³Û»Éáõó, Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý³¨ å³ßïå³Ý³Ï³Ý
·áñÍ³éáõÛÃ: §Î³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Ù»ñ ÇÝùÝ³·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ »ñ³ßËÇùÝ »Ý:
¸ñ³Ýù í»ñÑ³ÝáõÙ »Ý Ù»ñ ë»÷³Ï³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÙÁ,
å³ßïå³ÝáõÙ Ù»ñ Çñ³íáõÝùÝ»ñÝ áõ ¹ÇñùÁ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç88¦:
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨
Éáõë³µ³ÝÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¹ñ³Ýù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÝ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ: êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñ87

Липман Уолтер Общественное мнение/пер. С англ. Т. В. Баручуной/ М., Институт
Фонда «Общественное мнение», 2004, ¿ç 95-114.
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ÍÁñ³ïÇåÁ áñå»ë ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ·áÛ³óáõÃÛáõÝ, ûÅïí³Í ¿ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¿ àõ. ÈÇåÙ³ÝÁ: Æñ §Ð³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÍÇù¦ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý³ ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ »ñ»ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñª Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝ,
Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ ¨ å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝ89:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛ³ÝÁ, ÈÇåÙ³ÝÁ ÝßáõÙ
¿, áñ §Ï³ñÍñ³ïÇåÁ ëÏëáõÙ ¿ ·áñÍ»É Ý³Ëù³Ý µ³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ»ÉÁ¦90:
Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ ÈÇåÙ³ÝÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµ ¨ å³Ñ³Ýçáí, ÇëÏ
å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝÁª å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ ¹ñ³Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó
Ù»ÏÇª Å³Ù³Ý³ÏÇ ¨ Ïá·ÝÇïÇí ç³Ýù»ñÇ ïÝï»ëÙ³Ùµ:
ì»ñÉáõÍ»Éáí Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï³Ï³ñ·áõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³éÏ³ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ
»Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, Ñáõ½³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ëë³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ áõ éÇ·Ç¹áõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ïíÛ³É ËÙµáõÙ
Ï³Ù Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áñÍáÕ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ, ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÏáÕÙÝáñáßáõÙÝ»ñÇ, í³ñùÇ Ó¨»ñÇ, ÏñáÝ³Ï³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ, ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý
íñ³: Æñ»Ýó Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ ¹ÇÙ³¹ñáõÙ »Ý ó³ÝÏ³ó³Í ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, áñÝ áõÕÕí³Í ¿ ¹ñ³Ýó ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ: ê. Øáõñ³¹Û³ÝÁ ÝßáõÙ ¿, áñ Ï³ñÍñ³ïÇåÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý å³ï×³éÁ ëáíáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Þ³ï å³ïÏ»ñÝ»ñ í»ñ³Íí»É »Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ å³ñ½³å»ë
³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ ëáõµÛ»ÏïÇ ÷áñÓáõÙ ÙÇ³ÏÝ »Ý »Õ»Éª ëÏ½µÝ³å»ë áã ÙÇ
³éÝãáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý³Éáí Ýñ³ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï91:
âÝ³Û³Í Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ ß³ï »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï »Ý å³Ñå³ÝíáõÙ ¨
¹Åí³ñáõÃÛ³Ùµ »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ å»ïù ¿ Ýß»É, áñ
Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ¿, ¨ ÇÝãå»ë Çñ³í³óÇáñ»Ý
ÝßáõÙ ¿ ê. Øáõñ³¹Û³ÝÁ, Ï³ñÍñ³ïÇåÇ ÷á÷áË³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÷³ëï ¿: ²Ù»Ý
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ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 95-114
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 110
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Øáõñ³¹Û³Ý ê. ². êï»ñ»áÇåÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÁ /ÊÙµ.ª
³Ï³¹»ÙÇÏáë ¶. ². ´ñáõïÛ³Ý.-ºñ.: 1985, ¿ç 87
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ÙÇ Ï³ñÍñ³ïÇå, í³Õ Ã» áõß, ×³Ý³ãíáõÙ ¿ áñå»ë ³Û¹åÇëÇëÝ ¨ ÷áË³ñÇÝíáõÙ ³í»ÉÇ ³¹»Ïí³ï ·Çï»ÉÇùáí92:
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇåÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí»Éª ÇÝãå»ë ³ñï³ùÇÝª ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ï³Ëí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ³×Ç ËÃ³ÝÙ³Ý, ³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí:
Î³ñÍñ³ïÇåÇ ÙÛáõë ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ñáõ½³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÝ ¿: ÆÝãå»ë Çñ³í³óÇáñ»Ý ÝßáõÙ ¿ à. È. ²ñï»ÙáíÁ. §³ÛÝ ÷³ëï»ñÁ,
áñáÝó íñ³ Ï³éáõóí³Í ¿ Ï³ñÍñ³ïÇåÁ, µ³í³Ï³ÝÇÝ ³ñ³· Ùáé³óíáõÙ »Ý.
³Û¹åÇëÇÝ ¿ Ù³ñ¹áõ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ: êÏ½µáõÙ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÝáõÙ
»Ý ÷³ëï»ñÇó µËáÕ »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ¹ñ³Ýù ¨ë, Å³Ù³Ý³ÏÇ
ÁÝÃ³óùáõÙ Ùáé³óíáõÙ »Ý ¨ ÙÝáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³ÝóÇó ³é³ç³ó³Í ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: §¶Çï»ÉÇùÁ¦ ÙÕíáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹, »ññáñ¹ åÉ³Ýª Çñ ï»ÕÁ ½Çç»Éáí §í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇÝ¦ ¨ §½·³óÙáõÝùÝ»ñÇÝ¦93:
Î³ñÍñ³ïÇå»ñÝ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ³½¹³ÏÝ»ñÇ ¹»ñáõÙ, áñáÝù Ù³ñ¹Ï³Ýó Ùáï ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ñ³Ï³½¹áõÙÝ»ñ: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ñ³Ù³Ïñ³ÝùÇ ¨
Ñ³Ï³Ïñ³ÝùÇ, í³ËÇ ¨ ½³ÛñáõÛÃÇ, ëÇñá ¨ ³ï»ÉáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÝ»ñ »Ý,
áñáÝù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇÝ94:
Î³ñÍñ³ïÇå»ñÁ µÝáñáßíáõÙ »Ý Ý³¨ ·Ý³Ñ³ïáÕ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛ³Ùµ: Î³ñÍñ³ïÇåáõÙ ë¨»é³Ïí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ëáõµÛ»ÏïÇí ¿ ¨ µ¨»é³óí³Í: ²ÛÝ Ï³Ëí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ã» áí ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¨ ÇÝã ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¿ ·Ý³Ñ³ïáõÙ: ¸ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ëáíáñ³µ³ñ ïñíáõÙ ¿ ³áõïáÏ³ñÍñ³ïÇå»ñÇÝª ë»÷³Ï³Ý ËÙµÇ Ù³ëÇÝ Ï³ñÍñ³ïÇå³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ñ»ï»ñáÏ³ñÍñ³ïÇå»ñÇÝª ³ÛÉ ËÙµÇ Ù³ëÇÝ
Ï³ñÍñ³ïÇå³ÛÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇÝ, ïñíáõÙ ¿ µ³ó³ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý: Ø³ñ¹ÇÏ, ëáíáñ³µ³ñ ·Çï³Ïó»Éáí Çñ»Ýó å³ïÏ³Ý»ÉáõÃÛáõÝÁ áñáß³ÏÇ
ËÙµÇ(³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ ¿ÃÝáëÇ), ³Û¹ ËÙµÇÝ í»ñ³·ñáõÙ »Ý ³í»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý
Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ, ù³Ý §ûï³ñ¦ ËÙµ»ñÇÝ Ï³Ù ¹ñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇÝ:
¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ ë»÷³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ (ÝáñÙ»ñÇ, ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ¹»ñ»ñÇ) ï³ññ»ñÝ ÁÝÏ³ÉíáõÙ »Ý áñå»ë µÝ³Ï³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ, ÇëÏ ³ÛÉ Ùß³ÏáõÛÃÇ ï³ññ»ñÁª áñå»ë ³ÝµÝ³Ï³Ý ¨ ëË³É »ñ¨áõÛÃÝ»ñ:
ä³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ áñå»ë Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝ
ÑÇÙÝí³Í ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇ ËÝ³ÛÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÇ íñ³: Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ÙÇçá92

Øáõñ³¹Û³Ý ê. ². êï»ñ»áÇåÇ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛ³Ý ÇÙ³ëïÁ/ÊÙµ.ª ³Ï³¹»ÙÇÏáë ¶. ².
´ñáõïÛ³Ý.-ºñ.: 1985, ¿ç 86
93
Артемов В. Л. По тылам психологической войны. М., 1973, էջ 149
94
Техника дезинформации и обмана/под ред. Я. Н. Засурского. М.: Мысль, 1978, էջ 39
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óáí ³ÝÓÁ Ó·ïáõÙ ¿ Çñ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍ»É ëáíáñ³Ï³Ý, Ñ³ëÏ³Ý³ÉÇ, ÇÝã-áñ
³éáõÙáí å³ñ½áõÝ³Ï ³ßË³ñÑÇ å³ïÏ»ñ, áñÝ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ñëï³Ï Ï³éáõóí³Í ëË»Ù³Ý»ñÇ íñ³ª ¹ñ³Ýáí Ñ»ßï³óí»Éáí ×³Ý³ãáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Çé³óÇáÝ³É ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÁ ·áñÍáõÙ »Ý ã·Çï³Ïóí³Í Ï»ñåáí ¨ é³óÇáÝ³É
ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý áõ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ã»Ý »ÝÃ³ñÏíáõÙ Ù»ñ ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó: Î³ñÍñ³ïÇå»ñÇ Ù³ëë³Û³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ
¿, áñ ³ÛÝ Ñ³ëó»³·ñí³Í ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, ·áñÍ³éÝáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ ·áñÍáõÙ Ñ³ÝáõÝ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý:
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇåÇÝ µÝáñáß ¿ Ý³¨ ÙÇ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ, áñÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ï³ñÍñ³ïÇåÁ ÏñáÕ ³ÝÓÇ Ùáï ÙÇ¨ÝáõÛÝ Ï³ñÍñ³ïÇå³ÛÇÝ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É »ñÏáõ ï³ñµ»ñ, Çñ³ñ Ñ³Ï³ëáÕ ÇÙ³ëïÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑÝ³ñÇÝáõÃÛáõÝ:
²ÛëåÇëáí, ³Ù÷á÷»Éáí, Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ï³ñÍñ³ïÇåÁ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áÛ³óáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ áõÝÇ ÙÇ³ÛÝ Çñ»Ý µÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù »Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ,
Ñáõ½³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÝ áõ
Ù³ëë³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
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²ÝÇ Ü²¼²ðÚ²Ü
êáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå, Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ, Ñáõ½³Ï³Ý
Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝ, å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝ, Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³ÝÝ áõ Éáõë³µ³ÝÙ³ÝÁ: ì»ñÉáõÍ»Éáí Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï³Ï³ñ·áõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ï³ñÍñ³ïÇå»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³éÏ³ Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨Û³É ÑÇÝ· ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, Ñáõ½³Ï³Ý Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Çé³óÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ëë³Û³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:

Ани НАЗАРЯН
Социально-психологические свойства социальных стереотипов
Ключевые слова: социальный стереотип, устойчивость, эмоциональная насыщенность,
упрощенность, ирациональность

Статья посвящена исследованию и изучению социально-психологических свойств
социальных стереотипов. Анализируя подходы к изучению особенностей социальных стереотипов существующих в психологической науке, мы можем выделить следующие 5 основных их особенностей: устойчивость, эмоциональная насыщенность, упрощенность, ирациональность и массовость.

Ani NAZARYAN
The socio-psychological characteristic of social stereotypes
Key words: social stereotype, stability, emotional intensity, simplicity, irrationality

The article is devoted to research and study of the socio-psychological characteristics of
social stereotypes. Analyzing the approaches to the study of the characteristics of social
stereotypes existing in psychological science, we can highlight the following 5 main
characteristics of them: stability, emotional intensity, simplicity, irrationality and mass
character.
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äºî²Î²Ü Î²è²ì²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À àðäºê ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ
êàô´ÚºÎî ºì ÎàèàôäòÆàÜ Æð²ì²Ê²ÊîàôØÜºðÆ ØÆæ²ì²Úð
²ñ³Ù ²Úì²¼Ú²Ü
Ð³Û - éáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ùñ»³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¨ ùñ»³Ï³Ý
¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÏáéáõåóÇ³, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ,
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ

ÆÝãå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Ý»ñå»ï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ·áñÍáÕ
ÏáéáõåóÇ³ÛÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí ûÅïÁí³Í å»ï³Ï³Ý ûÕ³ÏÝ»ñÇ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·ÉË³íáñ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¿
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó¨³íáñáõÙÁ ¨ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ:
ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ
ÏÛ³ÝùÇ Ïáã»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ¹ñ³ ¹ñë¨áñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÉÇ³½áñí³Í ³ÝÓ³Ýó Ï³Ù Ýñ³Ýó Ñ³í³ë³ñ»óí³Í ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó
³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³ñï³Ñ³Ûïí»É Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
1. å»ï³Ï³Ý ¨ áã å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍ»ñÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáíª û·ï³·áñÍ»Éáí Çñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ¨ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í Ñ»ÕÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ¹³ ãÇ ÙïÝáõÙ Çñ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ
Ù»ç ¨ ûñ»Ýùáí ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã¿,
2. Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ¨ Çñ Ù»ñÓ³íáñ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ
Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Çñ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ û·ï³·áñÍÙ³Ùµ,
3. áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý ¨ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý Ï»ñåáí ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇÝ
Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³Éáí,
4. ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍ»ñáõÙª
áñå»ë ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ íëï³Ñí³Í ³ÝÓ Ù³ëÝ³Ïó»Éáí, áñï»Õ Ýñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ï³Ù áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý
Çñ»Ýó »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï Ï³Ù Ñ³ßí»ïáõ »Ý Çñ»Ýó,
5. Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ÛÝ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÷áË³ÝóÙ³Ùµ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³Û¹ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
6. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Çñ»Ýó ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Û¹ ³ÝÓ³Ýó áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³Ù áã ÉñÇí Ñ³ëóÝ»Éáí,
7. Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí Ý³Ë³ï»ëí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ù ïÁíÛ³ÉÝ»ñÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý Ù»ñÅ121
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Ù³Ùµ, Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇïáõÙÝ³íáñ áã Å³Ù³Ý³ÏÇÝ Ï³Ù ¿É ÏÇë³ï, ³ÝëïáõÛ·
ïñ³Ù³¹ñÙ³Ùµ,
8. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇóª ûñ»Ýùáí ãÝ³Ë³ï»ëí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ å³Ñ³Ýç»Éáí,
9. å»ï³Ï³Ý Ï³Ù ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÝÛáõÃ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí
·ñ³Ýóí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáí,
10. ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ¹ÇÙáõÙÝ»ñÇª ûñ»Ýùáí
ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ùÝÝ³ñÏÙ³Ý ¨ Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ·ïÝíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñ·Ç Ë³ËïÙ³Ùµ95:
ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÉáõÍí³Í »Ý Ý³¨ áñáß
Ï³½Ù³Ï»ñå³-Ï³é³í³ñã³Ï³Ý, ëáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý,
ÝáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ï³¹ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ:
Î³½Ù³Ï»ñå³Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ áÉáñïáõÙ ï³ñ³ï»ë³Ï ëáóÇ³É³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç·»ñ³ï»ëã³Ï³Ý ï³ñ³Ýç³ïí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑ³Ù³Ï³ñ·í³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ:
êáóÇ³É-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ÝÑ³Ý¹áõñÅáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÃÝáÉáñïÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ÏñÃ³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù` ÝÛáõÃ³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³½³ÛÇ ëï»ÕÍáõÙ, Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý Ï³¹ñ»ñ, ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
êáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ½áÑ ¹³ñÓ³Í ³ÝÓ³Ýó: ²ÛÝ
µáí³Ý¹³ÏáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝ, Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍáõÙ, §Ã»Å ·ÍÇ¦ ¨ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ:
ÜáñÙ³ïÇí-Çñ³í³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ í»ñáÝßÛ³É ·áñÍÁÝÃ³óáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¨ ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ ¨
¹ñ³Ýó Çñ³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ ¿, áñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³
·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáí»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù ï³ñíáÕ
å³Ûù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
Î³¹ñ³ÛÇÝ ³å³ÑáíáõÙÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³·Çïáñ»Ý ·Çï³Ï ¨ Ñá·»µ³Ýáñ»Ý Ï³ÛáõÝ Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÙ` ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ßË³ïáÕÝ»ñ,
Ù³ÝÏ³í³ñÅÝ»ñ, åñ³ÏïÇÏ Ñá·»µ³ÝÝ»ñ, Çñ³í³å³Ñ áÉáñïÇ ³ßË³ïáÕ95

ê.Ì³ÕÇÏÛ³Ý §ÎáéáõåóÇ³: ä³ï×³éÝ»ñÁ, Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ¦ ºñ¨³Ý, 2002Ã., ¿çª 48:
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Ý»ñ ¨ ³ÛÉÝ, áñáÝù ÁÝ¹áõÝ³Ï ÏÉÇÝ»Ý ³å³Ñáí»Éáõ Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ áÉáñïáõÙ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ:
Üßí³ÍÇÝ ½áõ·³Ñ»é Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ ³ÝóÏ³óÝ»É ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáí ½µ³ÕíáÕ Ï³Ù ³Û¹ å³Ûù³ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í ³ÝÓ³Ýó ³é³í»É ËáñÁ
Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý, Ñá·»µ³Ý³-Ù³ÝÏ³í³ñÅ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÙ áõ í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù
å³Ûù³ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ãáñë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ïí³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñ: ²é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ µ³ñ»÷áË»É å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ²ÛÝ ³é³í»É µ³ñ¹ ¿ ¨ ãáõÝÇ å³ïñ³ëïÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ: ÆßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñáõÙª µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ºñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ýáñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý »Ï³Í ÉÇ¹»ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç í»ñ¨Çó Ý»ñù¨ í»ñ³Ï³éáõóáõÙÝ ¿: ²Ûë
ëó»Ý³ñÁ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ àõ·³Ý¹³ÛáõÙ, áñï»Õ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»ó Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²Ûë ëó»Ý³ñÇ Ù»ç ¿ Ý³¨ ìñ³ëï³ÝÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñ³ÏÁª Ý³Ë³·³Ñ ê³Ñ³Ï³ßíÇÉáõ ·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ:
ºññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¹³ å³ñï³¹ñí³Í ÇßË³Ý³÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñÏñÇ
Ý³ËÏÇÝ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ³½³ï³½ñÏÙ³Ùµ (´³Ý·É³¹»ß) Ï³Ù Ù³Ñ³å³ïÅáí
(¶³Ý³): ä³ïÙ³Ï³Ý ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ³Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É
Ñ³çáÕí³Í, ³ÛÝå»ë ¿É ³Ý³ñ¹ÛáõÝù:
âáññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ §³ÝÏÉ³íÇ¦ Ï³Ù §³½ÝíáõÃÛ³Ý ÏÕ½Û³ÏÇ¦ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ý ¿, áñÁ ÷áñÓ³ñÏí»É ¿ ¾Ïí³¹áñáõÙ: ¶³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ûÕ³ÏÝ»ñ ë³Ñ³Ù³Ý³½³ïíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ³ÙµáÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó, áñå»ë½Ç ÏáéáõåóÇ³ÛÇ
¹»Ù å³Ûù³ñÁ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ³é³ÝÓÇÝ ûÕ³ÏáõÙ ¨ Ñ³çáÕí³Í ÷áñÓÁ ³ÛÝáõÑ»ï¨ ï³ñ³ÍíÇ ³ÙµáÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³96:
ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñ³Ï³Ý Ï³Ù, ³ÛÉ
Ï»ñå, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý í»ñ³µ»ñíáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ îÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë. å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÏáéáõåóÇáÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ µ³ñ»ËÇÕ× Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Û³óáõÙÝ áõ
96

î»'ë ²ñ³ ø³éÛ³Ý §ÎáéáõåóÇ³¦ µ³ó³ïñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ºñ¨³Ý 2005Ã. ¿ç 32:
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½³ñ·³óáõÙÁ` Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÙµáÕç³Ï³Ý³óÙ³Ý,
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ áñ³ÏÛ³É Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñáí Ñ³Ù³Éñ»Éáõ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, Ýñ³Ýó í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¨ Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ í³ñù³·ÍÇ ¨ ß³Ñ»ñÇ µ³ËÙ³Ý
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý ÙÇçáóáí: ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ï³Ý·Ý³Í »Ý ÙÇ ß³ñù Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨ ³ÝóáõÙÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý,
Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ, áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óÙ³Ý áõ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ Ñ³Û»óáÕ³Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñÇÝ ¨ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÙñóáõÛÃ³ÛÇÝ ¨ ³ï»ëï³óÇáÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñáõÙ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³ëáí: ä»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ï»ë³ÏÝ»ñáõÙ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ å³ñµ»ñ³Ï³Ý éáï³óÇ³ (÷áË³ï»ÕáõÙ)` ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏáéáõåóÇáÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, ÇÝãÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ³é³Ýóù³-ÛÇÝ
Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ÙÇçáó: ²Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÏÇñ³é»É Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ97:
ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ áÉáñïáõÙ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ë»ñïáñ»Ý ³éÝãíáõÙ »Ý Ý³¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ
Éñ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï: Ø»ñ »ñÏñáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³ÛÝ Ùï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ïÇñáõÙ,
Áëï áñÇ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ µ³ó³é³å»ë Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ÉÍ³Ï, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë Çñ»Ýó áõÝ»ó³Í
µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý ÏáéáõåóÇáÝ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ
µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýù Ë³ñ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ã³÷³½³Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý³óí³Í
Ù³ÙáõÉÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ç íÇ×³ÏÇ ã¿ Ýå³ëï»Éáõ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ Ñ³×³Ë áõÝÇ ×Çßï Ñ³Ï³é³Ï ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ:
Ø»ñ Çñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝáõÙ »½³ÏÇ ã»Ý ³ÛÝ ¹»åù»ñÁ, »ñµ Ù³ÙáõÉáõÙ ÙÇïáõÙÝ³íáñ Ë»Õ³ÃÛáõñíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áã ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ Ï³Ù ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍãÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ÷³ëï»ñÁ ¨ ¿ÃÇÏ³ÛÇ ï³ññ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ³Ýï»ëÙ³Ùµ ÷áñÓ
¿ ³ñíáõÙ í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µ³ó³é³å»ë µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ³Ý·97

Ø.Ð.Øáõñ³¹Û³Ý, ä»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÏáéáõåóÇ³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ Ý»ñå»ï³Ï³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ºñ., 2012Ã. ¿ç 71:
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Ý»ñáí: ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ §ç³ï³·áíÝ»ñÇ¦ å³ïÙáõ×³Ý Ñ³·³Í
ÝáõÛÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ù»ç Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ã»Ý
¹ÝáõÙ, áñå»ë½Ç §ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³É³ÍÛ³ÉÇ¦ Ï³ñ·³íÇ×³Ï ßÝáñÑ»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝó í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ³Ý¹³éÝ³ÉÇáñ»Ý Ó¨³íáñ»É ¿
ÙÇ³Ýß³Ý³Ï µ³ó³ë³Ï³Ý Ï³ñÍÇù: ¼³í»ßïÁ Ñ³ëÝáõÙ ¿ ³ÛÝ ³ëïÇ×³ÝÇ, áñ
µ³í³Ï³Ý ¿, áñå»ë½Ç ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ·áñÍÇãÁ Ï³Ù å³ñ½³å»ë
·áñÍ³ñ³ñÁ ÏïñáõÏ ÷áËÇ Çñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Û³óùÝ»ñÁ, ¹³ ³ñ¹»Ý
µ³í³ñ³ñ ¿, áñå»ë½Ç í»ñçÇÝÇë ³éÝãáõÃÛ³Ùµ §í»ñ³Ý³Ûí»Ý¦ Ý³¨ ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ù³ÙáõÉÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:
ø³Õ³ù³ÏÇñÃ »ñÏñÝ»ñáõÙ í³Õáõó Ó¨³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ, áñÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏáéáõóÇ³ÛÇ »Õ³Ý³Ï ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïíáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ áñáß Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,
»ñµ ó³ÝÏ³ó³Í áÉáñïáõÙ Ï³Ù ÏáÝÏñ»ï ·áñÍáí áñ¨¿ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù³ÙáõÉáí ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ³ÝÃ³ùáõÛó Ñ»ï³åÝ¹áõÙ, áñÇ Ýå³ï³Ï³Ý ¿ Ï³ßÏ³Ý¹»É ïíÛ³É å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓÇÝ ¨ Ñ³ñÏ³¹ñ»É, áñå»ë½Ç
í»ñçÇÝë Ó»éÝå³Ñ ÙÝ³ §³ÏïÇí¦ ù³ÛÉ»ñÇó, ³å³ ³Û¹åÇëÇ Çñ³íÇ×³ÏÁ
ÙÇ³Ýß³Ý³Ï ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿, áñå»ë Ù³ÙáõÉÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
ÏáéáõåóÇáÝ Çñ³í³Ë³ËïáõÙ: ò³íáù, ³ÛëåÇëÇ ¹³ïáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹»é¨ë
ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³Ù³ñÅ»ù ÁÝÏ³Éí»É Ù»ñ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝáõÙ, áñï»Õ §å³ßïáÝÛ³¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ³é³ÝÓÇÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë §µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ¦, áñå»ë Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·ñ»Ã» ËáãÁÝ¹áïáÕ ï³ññ98:
ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ,
Áëï Ù»½, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ Ý³Ë ¨ ³é³ç Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí.
³. Ð³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ
³Ùñ³åÝ¹áõÙ.
µ. å»ï³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³Ïï»ñÇ`
ïÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³Ùµ ¹ñ³ÝóáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ, í»ñ³óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÇ ëï»ÕÍáõÙ.
·. ³½³ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ Ó¨³íáñáõÙ:

98

î»'ë ÐÐ ¶ÉË³íáñ ¸³ï³Ë³½áõÃÛáõÝ. ÎáéáõåóÇáÝ Ñ³Ýó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ¨ ùÝÝáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, §ÎáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÁ
Çñ³í³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ¦, ¶.¸³ÝÇ»ÉÛ³Ý,ºñ¨³Ý 2009Ã. ¿çª 131:

125

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

øÝÝ³ñÏíáÕ ËÝ¹ñÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ³ñÏ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³Û¹ Ï³ÝË³ñ·»ÉÇã ·áñÍÁÝÃ³óÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÉÇÝ»É ³é³Ýó ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý:
ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÙÇç³í³ÛñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³Û³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¿: öáñÓÝ³Ï³Ý Ï³ñ·áí ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý áõ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙáÝÇïáñÇÝ·: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý³¨ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ñ»ï³¹³ñÓ Ï³åÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ÙÇ ß³ñù ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙ` Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
Ý³Ë³·Í»ñÇ ùÝÝ³ñÏáõÙ, ë»ÙÇÝ³ñÝ»ñ, ÏÉáñ ë»Õ³Ý-ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³ñÍÇùÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ:
²Ù»Ý ¹»åùáõÙ, ³Ûë ÇÝëïÇïáõïÁ Éñ³óáõóÇã Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ áõÝÇ` Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ ¹ÇÙ»Éáõ, Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇ, ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ»ï³¹³ñÓ §³ñÓ³·³Ýù¦ ëï³Ý³Éáõ, ³ÛÝ å³ñï³¹Çñ í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýó ÑÇÙ³Ý íñ³ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ Ùß³Ï»Éáõ ³éáõÙáí: ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï: Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý
³éáõÙáí Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ¹»é¨ë 2005 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ý»ñ¹ñí»ó Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ: ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»Éáõ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÙÝáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï: Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Çñ³½»ÏáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ù³ñá½³ñß³íÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Üßí³Í ÙÇçáó³éáõÙ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ »Õ»É ¿
ó³Íñ` ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: àñáß³ÏÇ ù³ÛÉ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É Ý³¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ£ ê³ÑÙ³Ýí»É »Ý
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ¨ Ù³ïã»ÉÇ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ: Â»¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
µ³ñÓñ ¿, ë³Ï³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ
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Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇÝ ïñí³Í å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ ¹»é¨ë ó³Íñ ¿: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, §ø³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ÇÙáõÙÝ»ñÁ ¨ µáÕáùÝ»ñÁ
ùÝÝ³ñÏ»Éáõ Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ¦ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ ·áñÍáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý` ÙÇ³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí
¨, ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý µ³ñ»÷áËÙ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í, Í³í³ÉáõÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝÇ: ØÇÝã ³ÛÅÙ ëï»ÕÍí³Í ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¹Åí³ñ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ »Ý, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýó ÉÇ³ñÅ»ù ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝáÕ Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ï³åÁ Ñ»ßï³óÝáÕ í³ñã³Ï³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ
Ñëï³Ï»óáõÙ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¨ ÙÇçáóÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙ å»ï³Ï³Ý
µÛáõç»áõÙ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñÁ Ã»¨ ·áñÍáõÙ »Ý, ë³Ï³ÛÝ ÙÇßï ã¿ áñ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý
å³ñï³¹Çñ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ` áñáßáõÙÝ»ñ, µÛáõç»Ý»ñ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý í³ñã³å»ïÇ
Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³Ýáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å³ñï³íáñ »Ý å³ßïáÝ³Ï³Ý ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ
Ï³Ûù»ñáõÙ ï»Õ³¹ñ»É Çñ»Ýó áñáßáõÙÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñÓ³·³Ýù»É ¼ÈØ-Ý»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ»ñÇÝ£ ²Û¹áõÑ³Ý¹»ñÓ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³åÇ
ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù»ñÁ Ç ½áñáõ
ã»Ý ÉÇ³ñÅ»ù Ï»ñåáí ³å³Ñáí»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ É³ÛÝ
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ£ îå³·Çñ Ù³ÙáõÉÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ïå³ù³Ý³ÏÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ï³ñ³Í»Éáõ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáóÁ ÙÝáõÙ ¿ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÁ:
ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëï³Ý³Éáõ ·áñÍáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ µ³ËíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ£ î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë ïñ³Ù³¹ñíáõÙ »Ý ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ
Ë³ËïÙ³Ùµ ¨ áã ³ÙµáÕç³Ï³Ý, ÇëÏ Ù»ñÅáõÙÝ»ñÁ »ñµ»ÙÝ ÉÇÝáõÙ »Ý ãÑÇÙÝ³íáñí³Í, ûñ»ÝùÇ å³Ñ³ÝçÇó ãµËáÕ£ ²Ýå³ï³ëË³Ý ÙÝ³ó³Í Ñ³ñóáõÙÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ ¨ë Ùï³Ñá·Çã ¿£ î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³½³ïáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
Ë³ËïÙ³Ý ¹»åùáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µáÕáù³ñÏáõÙ »Ý ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí: äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ë³Ï³ÛÝ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ëáõë³÷áõÙ »Ý Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí
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å³ßïå³Ý»Éáõó£ ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃ³Ý
ÉÇ³ñÅ»ù ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ³å³ÑáíÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÙÝáõÙ ¿ ûñ³Ï³ñ·³ÛÇÝ£ Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³u³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ`ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ÙÇçáóáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ Íñ³·ñÇ í»ñ³Ý³ÛÙ³Ý áõ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ:
øÝÝ³ñÏíáÕ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¿³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£ Ü»ñÏ³ÛáõÙ
å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñ »Ý Ñ»ï¨áõÙ ³Ûë ëÏ½µáõÝùÇÝ`
ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ Ï³Ûù»ñáõÙ Ññ³å³ñ³Ï»Éáí Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:¸»é¨ë ³éÏ³ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ,
áñáÝù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ë³Ý·³ñáõÙ »Ý Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ£ ä³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ù³ïã»ÉÇ ã¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ£ ä»ï³Ï³Ý ¨
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ëáõë³÷áõÙ
»Ý Ññ³å³ñ³Ï»É Çñ»Ýó ïÝûñÇÝ³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³í³ñ³ñ ã³÷áí ãÇ
Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ å³ñï³¹Çñ Ññ³å³ñ³ÏÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ññ³å³ñ³ÏáõÙÁ£ àã Ï³ÝáÝ³íáñ ¿ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ý³¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³½»Ïí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ã»ñÃÇÏÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ ï³ñ³ÍáõÙÁ:
ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, å»ï³Ï³Ý Ï³ñ³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
ÏáéáõåóÇáÝ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ »Ý ÇÝãå»ë, ³éÑ³ë³ñ³Ï,
ÏáéáõåóÇ³ÛÇÝ µÝáñáß ¿³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí (íëï³Ñí³Í ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý
ã³ñ³ß³ÑáõÙ, ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ), ³ÛÝå»ë ¿Éª áñáß³ÏÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí, áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÏáéáõåóÇ³ÛÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
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²ñ³Ù ²Úì²¼Ú²Ü
ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á áñå»ë ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ
ëáõµÛ»Ïï ¨ ÏáéáõåóÇáÝ Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ÙÇç³í³Ûñ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÏáéáõåóÇ³, Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ, Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙ,
ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÁ,
¹ñ³Ýó Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ áõÕÇÝ»ñÁª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ³Û¹ ³éÇÃáí ß»ßï³¹ñáõÙ Ï³ï³ñ»Éáí Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñÇ, ÐÐ ïÁÝï»ë³Ï³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇÝ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ý³¨ ËÝ¹ñá ³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç ³éÏ³ ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ:
Арам АЙВАЗЯН
Система государственного управления как субъект борьбы против коррупции и
среда коррупционных правонарушений
Ключевые слова: коррупция, организационные задачи, предотвращение, гражданское
общество, государственное управление

В статье представлены основные формы проявления коррупции, организационные
задачи и пути государственного управления относительно их предотвращения, в
частности, в этой связи акцентируя сферы государственной службы, средств массовой информации, деятельности государственной комиссии РА по защите экономической конкуренции, а также сферы содействия гражданскому обществу. Представлены также различные подходы к предмету задачи, имеющиеся в литературе.
Aram AYVAZYAN
State control system as the subject of the fight against corruption and the
environment of corruption offenses
Key words: corruption, organizational tasks, prevention, civil society, public administration
The article presents the main forms of corruption, organizational tasks and ways of
governance with respect to prevention, in particular in this regard, emphasizing the scope
of the civil service, the media, the activities of the State Commission on Protection of
Economic Competition, as well as the scope of promoting civil society. Various
approaches are also presented to the subject tasks available in the literature.
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´ÄÞÎ²Î²Ü Ì²è²ÚàôÂÚàôÜÜºðÆ ÞàôÎ²ÚÆ ÜºðÎ² ìÆÖ²ÎÜ àô
¼²ð¶²òØ²Ü ØÆîàôØÜºðÀ
îÇ·ñ³Ý ¶ºìàð¶Ú²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ.µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³, ·Ý³·áÛ³óáõÙ, Ù»Ý³ßÝáñÑ,
ÙáÝáåëáÝÇ³, å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ

1. ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ
¶Éáµ³É³óíáÕ ³ßË³ñÑáõÙ ÁÝÃ³óáÕ áñáß ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ³·³óáõÙÁ, ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ¨ Ù³Ñ³óáõÃÛ³Ý ÝÏ³ñ³·ñÇ í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³éáÕçáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÁ, ÇÝãå»ë ÒÆ²Ð/ØÆ²ì-Ç ï³ñ³ÍáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ, ûñ³å³Ñ³Ýç ËÝ¹Çñ »Ý
¹³ñÓÝáõÙ ÇÝãå»ë Ñ³Ýñ³ÛÇÝ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ é»ëáõñëÝ»ñÇ
³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ, ³ÛÝå»ë ¿É՝ Ýáñ³Ýáñ é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÉáõÍ»Éáõ ¨ ³é³ç³óáÕ ³ÛÉ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇÝ ¨ë ¹ÇÙ³Ï³Û»Éáõ Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÁ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝãÁ å»ïù ¿ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³óÝ»Éáõ Çñ»Ýó
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇëÏ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÝ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç՝ µ³í³ñ³ñ»Éáõ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÁ:àñå»ë Ï³ÝáÝ, ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõóíáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ëÝ³íáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³ÉÇñ, µ³Ûó, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï,
Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉáõÙ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ùµ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ¨ë ³½³ï³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³ñ·ÇÝ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³ÝóáõÙÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³é³çÇÝ åÉ³Ý
ÙÕ»ó ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³åñ³ÝùÇ
·ÝÇ Ý»ñùá Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ûÅïí³Í ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ Çñ³óíáÕ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·ÇÝÁ: ²Ûë ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý
µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ³é³ç³ñÏÁ ¨ ·ÇÝÁ,
Ñ»ï¨³µ³ñ ¨՝ ³ñï³¹ñí³Í µ³ñÇùÇ (µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý) Í³í³ÉÁ ¨
·ÇÝÁ å»ïù ¿ áñáßí»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ ¨ í³×³éáÕÝ»ñÇ (µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñáÕÝ»ñÇ) ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: àñå»ë Ï³130

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÝáÝ, ó³ÝÏ³ó³Í áÉáñïáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨
Ï³Û³óí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõóÇãÁ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ Ï³Ù Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
µÝáõÛÃÁ (Ï³ï³ñÛ³É Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ, Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ, ûÉÇ·áåáÉ ¨ ³ÛÉÝ):
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇÝ Ñ³ïáõÏ »Ý Ñ»ï¨Û³É µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ.
„ Ø³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ (³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ) ÃÇíÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿, ³éÏ³ »Ý ßáõÏ³ ÙïÝ»Éáõ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ:
„ ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñ³ë»é »Ý, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ¨ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ:
„ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·Ýáñ¹Ý»ñÁ áõÝ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ:
„ ¸Åí³ñ Ï³Ù ·ñ»Ã» ³ÝÑÝ³ñ ¿ Ñ³Ù³¹ñ»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇÝÁ ¨
áñ³ÏÁ:
„ ÞáõÏ³ÛáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Ý³¨ å»ï³Ï³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ:
„ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß Ù³ëÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÝ»ññÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý
å»ï³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó áã ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·Ý»ñáí ¨ ³ÛÉÝ:99
²ÛëåÇëÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ áõÝ»óáÕ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ù»Ý³ßÝáñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, ÇëÏ ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ³Ý·³Ù Ù»Ý³ßÝáñÑ ßáõÏ³: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ë³Ï³ÛÝ, ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí
³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Í³í³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý
Í³Ëë»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÁÝ¹áõÝ»É Ý³¨ ÙáÝáåëáÝÇ³ÛÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ: ´Ûáõç»ï³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ Ó»éù µ»ñí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·ÇÝÁ ãÇ Ó¨³íáñíáõÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ³ÛÉ Ï³Ëí³Í ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó
áõ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
²ÝóáõÙ³ÛÇÝ ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
»ÝÃ³ñÏí»É ¿ ¿³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ՝ ÙÇïí³Í Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ: ò³íáù, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ¿³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Çë³ó³í 20-ñ¹ ¹³ñÇ 90-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ëÏ½µÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ: ºñÏñÇ ³éç¨ Í³é³ó³Í
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÝ áõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ³ÏÝÑ³Ûï ¹³ñ99

Управление и экономика здравоохранения: учебное пособие для вузов / Под ред. А.И.
Вялкова.- 3-е издание. - 2009. - 664 с.
http://vmede.org/sait/?page=4&id=Obshesyvennoe_3d_upr_valkov_2009&menu=Obshesyvenno
e_3d_upr_valkov_2009
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ÓÁñ»óÇÝ ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñ ³ÛÉ¨ë ³ÝÑÝ³ñ ¿ áÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ³å³Ñáí»É Ñ³ÙÁÝ¹·ñÏáõÝ ³Ýí×³ñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ²ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÷áËí»ó ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÝ
áõ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÇëÏ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ññ³Å³ñí»ó
µ³½Ù³ÃÇí ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²Û¹ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÇó ëÏëí»ó ¨ Ñ»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ ëï³ó³í µ³½Ù³ÃÇí
µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³íáñ í×³ñáõÙÝ»ñÇ
åñ³ÏïÇÏ³Ý: ä»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ Ñ³Ý·»óñ»ó Ýñ³Ý, áñ ¿³å»ë Ïñ×³ïí»ó ³Ýí×³ñ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í µÅßÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³ÍáõÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¹ñ³ÝÇó û·ïí»Éáõ Çñ³íáõÝù ëï³ó³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É³å»ë Ëáó»ÉÇ ËÙµ»ñÁ:100
ì×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ÝÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝáõÛÃáí Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å³ßïáÝ³å»ë Ý»ñ¹ñí»óÇÝ 1997 Ãí³Ï³ÝÇó: ¸ñ³Ýù
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý ÙÇÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Íñ³·ñ»ñÇó ¹áõñë Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ²Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý, ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ, Áëï ¿áõÃÛ³Ý, ¹»é¨ë í»ñçÝ³Ï³å»ë ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í ã»Ý: ì×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó` ³é³Ýó å»ïáõÃÛ³Ý
ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý áõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý: êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ í×³ñáíÇ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý ·Ý»ñÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ÇÝ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³íáñíáÕ
Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³Ýí×³ñ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ý»ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ, ³é³ÝÓÇÝ ¹»åù»ñáõÙ ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë µ³ñÓñ, ³ÛÝå»ë
¿É՝ ó³Íñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ
ß³ñùáõÙ í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÷áùñ
¿ñ, ¨ ÁÝ¹Ñáõå ÙÇÝã¨ 1999 Ãí³Ï³ÝÁ ã¿ñ ·»ñ³½³ÝóáõÙ å³ßïáÝ³Ï³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ 10-15%Á: êÏë³Í 2000 Ãí³Ï³ÝÇó` ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÝ³íáñ»óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ
Ù³ëÝ³íáñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉáõÝ Ñ³ÙÁÝÃ³ó, ·Ý³·áÛ³óáõÙÁ ¹³ñÓ³í ³í»ÉÇ ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ՝ Ó¨³íáñí»Éáí ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÏáÝÛáõÏïáõñ³ÛÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ:
ä³ßïáÝ³Ï³Ý í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙÁ ó³Ûëûñ
³ÝÑñ³Å»ßï áñ³ÏÇ áõ Í³í³ÉÇ Ù³ïã»ÉÇ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñ ãÇ
Ï³ñ»ÉÇ ¹Çï³ñÏ»É: ¸³ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³ÝóÝáÕÝ»ñÁ ÇÝãå»ë í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É å»ï³Ï³Ý
Íñ³·ñ»ñáí áõ Ñ³Ù³í×³ñÝ»ñÇ Ó¨áí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý
100
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¹ÇÙ³ó ³Ûó»ÉáõÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Éñ³óáõóÇã ëïí»ñ³ÛÇÝ (·ñå³ÝÇó
¹áõñë) í×³ñáõÙÝ»ñ:
ì×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ ËÃ³Ý»Éáõ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ, Ý³Ë ¨ ³é³ç, Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»É
¹ñ³Ýó ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ùß³Ï»É ¨ ë³ÑÙ³Ý»É µÅßÏ³·Çï³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ: ØÇ³ÛÝ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏÁÝÓ»éíÇ ûµÛ»ÏïÇíáñ»Ý Ï³ñ·³íáñ»É ·Ý³·áÛ³óáõÙÁ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
¹³ñÓÝ»É Ï³é³í³ñ»ÉÇ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ µÝáõÛÃÝ áõ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ å»ïù ¿ Ý»ñ¹ñí»Ý Ï³é³í³ñ»ÉÇ ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
í»ñ³ÑëÏíáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÝ, Çñ Ñ»ñÃÇÝ, ÏÑ³Ý·»óÝÇ
Ý³¨ µÅßÏ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: ¶Ý³·áÛ³óÙ³Ý
ãÓ¨³íáñí³Í Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ ³ÛÝ
÷³ëïÁ, áñ ³éÏ³ »Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ïïñí³Íùáí µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·Ý³ÛÇÝ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ï³ñ³ÍùÇ
ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ:
²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ Ù»ç ¿³Ï³Ý ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý ¹»Õ»ñÁ, µÅßÏ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³Ý»ñÁ, µÅßÏ³Ï³Ý ï»ËÝÇÏ³Ý,
·áñÍÇùÝ»ñÝ áõ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÁ: ¸»Õ»ñÇ ¨ µáõÅï»ËÝÇÏ³ÛÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñáí ½µ³ÕíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³íáñ»óí»É »Ý
¹»é¨ë 1995-1996 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝí³Í ¿
³½³ï ßáõÏ³ÛÇ ï³ñ»ñùÇÝ ¨ áã ÙÇ Ï»ñå ãÇ Ï³ñ·³íáñíáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó: ²í»ÉÇÝ, »Ã» ÙÇÝã¨ 2001 Ãí³Ï³ÝÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¹»Õ»ñÇ
Çñ³óÙ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ ³í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ
(²²Ð) ³ñïáÝáõÃÛáõÝÁ, ³å³ 2001 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñÇó ³ÛÝ í»ñ³óí»ó:
ÀÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç, Ð³Û³ëï³ÝÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
Ù»Ý³ßÝáñÑ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý, áñáß ¹»åù»ñáõÙ Ù»Ý³ßÝáñÑÇ áõ ÙáÝáåëáÝÇ³ÛÇ
Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ë³éÝáõñ¹ ¿, áñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ ÙÇ ÏáÕÙÇó å»ïáõÃÛáõÝÁ
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ³Ýí×³ñ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¨ Ã»É³¹ñáõÙ ¿ Çñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ù³ëÝ³íáñ
Ñ³ïí³ÍÇÝ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
½·³ÉÇ Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ Ó¨³íáñí³Í ¿ “í³×³éáÕÇ ßáõÏ³Ý”, »ñµ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ
ûÅïí³Í ¿ ³Ýë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ,
ëï³óíáõÙ ¿ ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ý»ñáí Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
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Å³Ù³Ý³Ï áõÝ»ó³Í «ÏáñáõëïÝ»ñÁ» ÷áËÑ³ïáõóáõÙ »Ý í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ëï³óíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñáí: ö³ëïáñ»Ý »ñÏáõ ¹»åùáõÙ ¿É ·Ý³·áÛ³óáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ áã ûµÛ»ÏïÇí՝ ³Ýï»ë»Éáí ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ µÝáñáß ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÝ áõ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ:
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ
í»ñçÝ³ñ¹ÛáõÝùÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ «·Ýáñ¹Ç ßáõÏ³Ý», »ñµ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹»ñ³Ï³ï³ñ
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ ËÝ³ÙÛ³ÉÁ:
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ï³Û³óáõÙÝ áõ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñ·³íáñáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÝ»Ý³É ÙÇ ß³ñù Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ.
à՞íù»ñ ¨ áñù³՞Ý »Ý í×³ñáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¹ÇÙ³ó: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ ³é ³ÛÝ, Ã» á՞í ¿ (áñ ·áñÍ³Ï³ÉÁ) ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µ»éÇ ¨ ³éÏ³
ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇç¨, ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý
µÝáõÛÃÝ áõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ýñ³µ»éÝí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: ²éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ýÇÝ³Ýë³íáñáÕÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ
³é³í»É ù³Ý Ï³ñ¨áñ ¿ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Íñ³·ñ»ñ Ùß³Ï»ÉÇë: úñÇÝ³Ï, µ³½Ù³ÃÇí »ñÏñÝ»ñ å»ï³Ï³Ý
µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÁ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ »Ý՝ ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ¨
ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ëáóÇ³É³Ï³Ý, ³Û¹ ÃíáõÙ՝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Í³Ëë»ñÁ ýÇÝ³Ýë³íáñ»Éáõ íñ³: ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ó³Ñ³Ûï»É, Ã» ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ÏÇñ³éíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ áñù³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ ³ñ¹³ñ³óÇ Ï»ñåáí »Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ ÙÇç¨
µ³ßËáõÙ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñ»Éáõ éÇëÏÁ:
à՞íù»ñ »Ý ³ñï³¹ñáõÙ µÅßÏ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
¨ ÇÝãåÇëÇ é»ëáõñëÝ»ñ »Ý Ýñ³Ýù û·ï³·áñÍáõÙ, áñù³Ý ¿ Çñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ
Í³í³ÉÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: ²Û¹ Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ ëï³óíáõÙ »Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ µÝáñáß ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
Í³Ëë»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÇó: ÜÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ëå»ÏïÝ»ñÁ, ÇÝãÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»ÉÇë:
ÆÝã ï»ëùáí ¨ ÇÝãåÇëÇ Ó¨³ã³÷áí ¿ ï»ÕÇ áõÝ»ÝáõÙ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ï³ñ·áõÙ Ý»ñ³éí³Í µÅßÏ³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý ï³ñµ»ñ
ó³éáõÙÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÙÇç¨:
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ÃÛáõÝÝ ³ñï³óáÉáõÙ ¿ é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ, áñÇó ï»ë³Ý»ÉÇ ¿, Ã» ÇÝã ¿ ³ñï³¹ñí»É ¨ ÇÝã ¿
Í³Ëëí»É ï³ñ³ï»ë³Ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
íñ³: Àëï ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë áñáß³ÏÇ³óÝ»É ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ áõÕ»Ýßí³Í ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ï»É ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛáõÝÁ:
à՞íù»ñ »Ý û·ïíáõÙ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý íñ³ Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÇó:
²Ûë Ñ³ñóÇ å³ï³ëË³ÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É՝ ¹Çï³ñÏ»Éáí µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ
ÙÇ ³ÙµáÕç ß³ñù՝ Ý»ñ³éÛ³É µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ËÙµ»ñÁ Áëï »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ, ë»éÇ, ï³ñÇùÇ, ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ, ³éáÕç³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ï³Ù Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Íñ³·ñÇ ï»ë³ÏÇ:101
²Ûë µáÉáñ Ñ³ñó»ñÁ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ïáãí³Í »Ý ³å³Ñáí»Éáõ ³ÛÝ
µ³í³ñ³ñ ï»ë³Ù»Ãá¹³Ï³Ý ÑÇÙùÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñÇ íñ³ å»ïù ¿
Ë³ñëËíÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿,
áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ
³Ýíï³Ý· ¨ í»ñ³ÑëÏíáÕ ÁÝÃ³óùÁ, Ýå³ëïáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ՝ ËÝ³ÙÛ³ÉÝ»ñÇ, µÅÇßÏÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÇ, ·áñÍ³Ï³ÉÝ»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ ³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ, ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝíáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇ
áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ:102

2. ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÓÝ³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ÏáÝÛáõÏïáõñ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ í»ñÉáõÍ»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÑÝñ³Å»ßï ¿
áõÝ»Ý³É Ñëï³Ï Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ßáõÏ³Ý µÝáõÃ³·ñáÕ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ, í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÁ, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÁ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ՝ é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñ:
²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³Ù µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³Ý µÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ
Ó¨³Ï»ñåíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ãá¹³µ³Ý³Ï³Ý
»ñ³ßË³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý
101

Guide to producing national health accounts, WHO 2003, A System of Health Accounts 2011,
OECD, Eurostat, WHO
102
Peter C. Smith, Elias Mossialos и Irene Papanicolas ―Оценка эффективности реформирования системы здравоохранения: опыт, проблемы и перспективы‖. Всемирная организация
здравоохранения, 2008 г. и Всемирная организация Здравоохранения от имени
Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, 2008 г., ст. vi.
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÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí: ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ·áñÍÇùÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
ÝáõÛÝ³Ï³Ý »Ý ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇ ßáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éíáÕ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ
Ñ»ï, ÇëÏ Ûáõñ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñáí ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí: Àëï
³Û¹Ù, ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÇ Ñëï³Ï»óáõÙÁ, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ³óáõÙÁ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ Ùß³ÏáõÙÁ:
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ññ³å³ñ³ÏÇ íñ³ »Õ³Í ·ñ»Ã»
µáÉáñ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñáõÙ »Ý Ñ³ïí³Í³ÛÇÝ µÝáõÛÃ, ³ÛëÇÝùÝ՝ Ï³Ù
ÝíÇñí³Í »Ý ßáõÏ³ÛÇ áñ¨¿ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ Ï³Ù ³ñí»É
»Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ áñ¨¿ Íñ³·ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ:
ÞáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÁ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍ³éÝáõÃÛ³ÝÁ áñå»ë ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÇ: îíÛ³ÉÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
 µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝ,
 ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µáõÅ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝ,
 µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ëå³éáÕÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³Ï ¨ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ,
 µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³É Ï³Ù ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ëáõÛÃ í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
 ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
óáõó³ÝÇßÝ»ñ,
 å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñ Áëï áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ Íñ³·ñ»ñÇ,
 ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñáí ëï³óí³Í
ïíÛ³ÉÝ»ñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ¨ ³ÛÉÝ:
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³Ù³ÉÇñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç ßñç³Ý³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³í³ù³·ñíáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
 ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ (Ñ³ïÏ³å»ë Ù³ëÝ³íáñ
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ù³ëáí) Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÁ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ՝
Ý»ñ³éÛ³É ëïí»ñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ,
 ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ï³ñ»Ï³Ý
Í³Ëë»ñÁ,
 àÉáñïÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ,
 Ì³Ëë»ñÁ ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ Áëï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ,
 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ù³ëÇÝ,
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 î»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ å»ïáõÃÛáõÝ ‟ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³Í ·áñÍÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÉÝ:103
î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñÅ³Ý³Ñ³í³ïáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ »Ý µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Çñ³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ, ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ»ï³·³ ÙÇïáõÙÝ»ñ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ¨ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý Ï³Ù ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáõ Ó¨³ã³÷Á Ñëï³Ï»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

3. ´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Í³í³ÉÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
´ÅßÏ³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³ÛÇ
Çñ³Ï³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ
·Ý³Ñ³ï»ÉÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³í³Ï³ÝÇÝ ¹Åí³ñ ¿, å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »ñÏáõ
Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí. Ý³Ë, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ËÇëï ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï ¿ ¨
í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ í×³ñáõÙÝ»ñÇó Ó¨³íáñí³Í Ñ³ëáõÛÃÇÝ, í×³ñí³Í
³ßË³ï³í³ñÓÇÝ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ ß³ÑáõÛÃÇÝ, ¨ »ñÏñáñ¹՝ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿
Ñëï³Ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ßáõÏ³ÛÇ ëïí»ñ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Àëï å³ßïáÝ³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ
Ù³ïáõóíáÕ µáõÅû·ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ³×:
²ÕÛáõë³Ï 1. ´ÅßÏ³Ï³Ý í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ 2010-15ÃÃ.104
2010
2011
2012
2013
2014
ì×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý
23 700 28 787 32 648.7 41 553.1 42 624.8
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÙÉÝ ¹ñ³Ù
ì×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ
3.0
3.3
3.2
3.5
3.9
ÁÝ¹³Ù»ÝÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï³éáõóí³ÍùáõÙ, %
Ø»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí í×³ñáíÇ
7 783 9 507 10 796.2 13 750.2 14 146.5
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý
Í³í³ÉÁ, ¹ñ³Ù
²ÕµÛáõñÁ՝ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

2015
43 262.9

3.7

14 066.1

ê³Ï³ÛÝ, µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»ï³É³óí³Í ¹Çï³ñÏáõÙÁ »ñ¨³Ý ¿ Ñ³ÝáõÙ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ
»ñÏáõ ÇñáÕáõÃÛáõÝ. ³é³çÇÝ, í×³ñáíÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á áñáß³ÏÇáñ»Ý ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ: ê³Ï³ÛÝ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ Ýí³½áõÙÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í³ï103

«Анализ рынка медицинских услуг в России в 2010-2014 гг, прогноз на 2015-2019 гг»,
BusinesStat, 2015, http://marketing.rbc.ru/research/562949983244728.shtml.
104
Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2015, ÐÐ ²ìÌ, º. 2015, ¿ç 357- 365:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015Ã. ÑáõÝí³ñ
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý-³Ùë³Ï³Ý ½»ÏáõÛó, ÐÐ ²ìÌ, º. 2016, ¿ç 54:
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Ã³ñ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñï³óáÉ»Éáí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ
Ïñ×³ïÙ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: 2013 Ãí³Ï³ÝÇó ëÏë³Í ³ñ¹»Ý ÇëÏ ³ÏÝÑ³Ûï ¿
í×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ÁÝ¹·Íí³Í ¹³Ý¹³ÕáõÙÁ: ºñÏñáñ¹ Ï³ñ¨áñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñáÕ ¿ áñáß³ÏÇáñ»Ý µ³ó³ïñ»É Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç ¹³Ý¹³ÕáõÙÁ, ³ÛÝ ¿, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ í×³ñáíÇ
µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á (2010-2013ÃÃ. ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ, ÇëÏ
2014-2015ÃÃ. ³ÙµáÕçáíÇÝ) Ïñ»É ¿ ÁÝ¹·Íí³Í ÇÝýÉÛ³óÇáÝ µÝáõÛÃ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí»É ¿ ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, áñ Ù³ëÝ³íáñ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Ý»ñÇ ³×Ç ßÝáñÑÇí ÁÝ¹É³ÛÝí»Éáõ ¨ ½³ñ·³Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý ëï³ó»É, ÙÇÝã¹»é 2014 ¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ Ýí³½»É »Ý
µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ:
ò³íáù, ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý áã µ³í³ñ³ñ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ áñáß ¹»åù»ñáõÙ ³Ý·³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ãÇ
ÁÝÓ»éÝáõÙ í»ñÉáõÍ»É ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»É ÝÙ³ÝûñÇÝ³Ï ·Ý³×Ç ¨ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÉÇÝ»É,
ûñÇÝ³Ï, ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙáí, Ý»ñÙáõÍíáÕ ¹»Õ»ñÇ ¨ µáõÅë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ Ã³ÝÏ³óÙ³Ùµ, ³ßË³ï³í³ñÓÝ»ñÇ ³×áí, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³í»É³óáõÙáí ¨ ³ÛÉÝ:
ì×³ñáíÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ ·Ý»ñÝ áõ ¹ñ³Ýó ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
³×Á µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ß³ï Ë³í»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇ³ÛÝ Í³Ûñ³Ñ»Õ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñáÕ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¹ÇÙ»Éáõ ÷³ëïáí: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ïáõó³Í Áëï
µÝáõÛÃÇ »ñ»ù ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó՝ ³éáÕçáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙ, í»ñ³Ï³·ÝáõÙ ¨
µ³ñ»É³ííáõÙ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÁ, áñå»ë Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éáÕ,
Ý»ñ·ñ³íí³Í ¿ ³éáÕçáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáõÙ:
120
115
110
105
100
95
90
85

114.9

106.4

112.3
110

111.1

109

113.3

104.2

103.3

105.2

Վճարովի բժշկական
ծառայությունների
ֆիզիկական ծավալի
ինդեքսը, %

99.3
96.3

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Բուժսպասարկման
ծառայությունների
գների ինդեքսը
նախորդ տարվա

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ì×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Í³í³ÉÇ
¨ ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùëÝ»ñÁ 2010-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ 105
ÆÝãå»ë ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·Í³å³ïÏ»ñÇó, »Ã» ÙÇÝã¨
2013 Ãí³Ï³ÝÁ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ í×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙ, ÇëÏ ·Ý»ñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñÇ
105

Ð³Û³ëï³ÝÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï³ñ»·Çñù 2015, ÐÐ ²ìÌ, º. 2015, ¿ç 413:
êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùëÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ 2015Ã. ÑáõÝí³ñ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³·Çñ, ÐÐ ²ìÌ, º. 2016, ¿ç 24:
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³ñ³·³óáõÙ, ³å³ 2014-2015ÃÃ. ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ýí³½»É »Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ՝ ·Ý»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³×Ç ýáÝÇÝ:
ì×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 2014-2015
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í Ïñ×³ïáõÙÁ ·Ý»ñÇ ³×Ç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇó µ³óÇ,
áñáß³ÏÇáñ»Ý ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ Ý³¨ Ùßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇ
Ïñ×³ïÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ
²ÕÛáõë³Ï 2. Øßï³Ï³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁ 2013-2016 ÃÃ.106
î³ñÇ ÀÝ¹³Ù»ÝÁ, ï³ñ»ëÏ½µÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ñ³½.Ù³ñ¹
2013
2014
2015
2016

³Û¹ ÃíáõÙ`
ù³Õ³ù³ÛÇÝ ·ÛáõÕ³Ï³Ý
1 917.5
1 109.4
1 914.1
1 103.0
1 912.9
1 097.7
1 907.4
1 091.2

3 026.9
3 017.1
3 010.6
2 998.6

²ÛëåÇëáí, ëï³óíáõÙ ¿ ÙÇ Çñ³íÇ×³Ï, »ñµ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÁ
Ýí³½áõÙ ¿, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ïñ×³ïíáõÙ »Ý,
ë³Ï³ÛÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóí³Í ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý ³×»É, ÇÝãÝ ¿É, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ,
¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ·Ý³×Ç ï»ëùáí՝ Ñ³Ý·»óÝ»Éáí Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³ÝÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³×ÇÝ:
ì×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åñáýÇÉÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, µ³½Ù³åñáýÇÉ Ëáßáñ µÅßÏ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÝ áõ ßáõÏ³ÛÇ Ñ»ï³·³ Ù»Ý³ßÝáñÑ³óÙ³ÝÁ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³Ûë ÙÇïáõÙÁ µÝáñáß ¿ »ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ ßñç³ÝÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇÝ:
Æñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³µ³Ý³Ï³Ý ÁÝÃ³óùÁ ÑáõßáõÙ ¿, áñ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛáõÙ ÝÏ³ïíáÕ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ Ï³Ù Ñ»ï¨³Ýù »Ý
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏáõÙ ¨ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³Ù ßáõÏ³Ý ÇÝùÝ ¿ ³½¹áõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý í³ñùÇ
Ï³Ù µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ
íÇ×³ÏÇ íñ³: êïáñ¨ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇ (²ÕÛáõë³ÏÝ»ñ 3 ¨ 4) ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ áã µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ »Ý ÷áË³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ñÅ»ù:
106

Ð³Û³ëï³ÝÇ ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ ²ìÌ, º. 2015, ¿ç 39: ÐÐ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÝí³ñ ‟ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
³Ùë³Ï³Ý ½»ÏáõÛó, ÐÐ ²ìÌ, º. 2016, ¿ç 127:
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²ÕÛáõë³Ï 3. ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛáõÝÝ Áëï ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ËÙµ»ñÇ, 2010-2014ÃÃ.107 ÙÇ³íáñ
2010
ì³ñ³Ï³ÛÇÝ ¨ Ù³Ï³µáõÍ³Ï³Ý
94 321
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
38 772
Üáñ³·áÛ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ü»ñ½³ï³Ï³Ý (¿Ý¹áÏñÇÝ) Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
79 467
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ, ëÝáõóÙ³Ý ¨
ÝÛáõÃ³÷áË³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ
²ñÛ³Ý ¨ ³ñÛáõÝ³ëï»ÕÍ ûñ·³ÝÝ»ñÇ
16 775
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
63 760
Ðá·»Ï³Ý Ë³Ý·³ñáõÙÝ»ñ
ÜÛ³ñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç hÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 50 790
²ãùÇ ¨ Ýñ³ Ñ³í»ÉÛ³É ³å³ñ³ïÇ hÇí³Ý¹áõ119 082
ÃÛáõÝÝ»ñ
²Ï³ÝçÇ ¨ åïÏ³Ó¨ »ÉáõÝÇ
41 455
hÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
²ñÛ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
176 954
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
ÞÝã³é³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ 431 125
Ø³ñëáÕ³Ï³Ý ûñ·³ÝÝ»ñÇ
94 982
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
ØÇ½³ë»é³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
83 306
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
ÐÕÇáõÃÛ³Ý, ÍÝÝ¹³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
17 714
Ñ»ïÍÝÝ¹Û³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
µ³ñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
Ø³ßÏÇ ¨ »ÝÃ³Ù³ßÏ³ÛÇÝ µçç³ÝùÇ
57 869
ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñ
àëÏñ³ÙÏ³Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¨
41 538
ß³ñ³Ïó³Ï³Ý ÑÛáõëí³ÍùÝ»ñÇ ÑÇí³
´Ý³ÍÇÝ ß»ÕáõÙÝ»ñ (½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ³ïÝ»ñ) 6 720
²Ëï³ÝÇßÝ»ñ, Ýß³ÝÝ»ñ ¨ ×ßïáñ»Ý ãÝßí³Í
5 809
íÇ×³ÏÝ»ñ
ä»ñÇÝ³ï³É ßñç³ÝáõÙ ³é³ç³óáÕ
3 279
³é³ÝÓÇÝ íÇ×³ÏÝ»ñ
57 881
ìÝ³ëí³ÍùÝ»ñ ¨ ÃáõÝ³íáñáõÙÝ»ñ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

2011

2012

2013

2014

98 370

96 896

87 327

87 055

43 598

46 309

46 398

48 697

83 010

88 779

96 313

100 528

19 042

19 621

20 201

20 168

64 151
51 599

63 818
53 088

63 446
54 159

64 813
55 954

125 336

130 866 132 127 136 395

44 060

45 550

199 842

213 491 219 183 225 571

404 595

391 437 406 537 394 133

94 270

95 634

96 662

96 174

86 812

90 642

94 762

93 998

18 039

19 101

18 986

17 220

58 236

63 764

64 338

68 296

45 449

50 231

51 208

52 915

6 788

6 659

7 394

6 933

5 482

6 628

7 509

8 416

3 115

3 219

2 771

2 770

59 249

59 266

59 888

61 053

47 019

49 870

1 481 599 1 511 043 1 544 999 1 576 228 1 590 959

´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý ýáÝÇÝ
¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ÑÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý
¹»åù»ñÇ ³× ·ñ»Ã» µáÉáñ ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí: ²Û¹ûñÇÝ³Ï áã Ñ³Ù³ñÅ»ù ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É Ý³¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ÙÛáõë óáõ107

Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015, íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ ²ìÌ, º.
2015, ¿ç 344:
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ó³ÝÇßÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë ûñÇÝ³Ï µÅÇßÏÝ»ñÇ ¨ ÑÇí³Ý¹³ÝáóÝ»ñ ÁÝ¹áõÝí³Í
ÑÇí³Ý¹Ý»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÑÇí³Ý¹³Ýáó³ÛÇÝ Ù³Ñ×³Ï³ÉÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ,
Ù»Ï Ù³Ñ×³Ï³ÉÇ ï³ñ»Ï³Ý ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ:Îñ×³ïÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï ÑÇí³Ý¹Ç µáõÅÙ³Ý ÙÇçÇÝ ï¨áÕáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßáõÙ, ÇÝãÁ
Ï³ñáÕ ¿ µ³ó³ïñí»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³í»ÉÇ ß³ï ÑÇí³Ý¹Ý»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ, µáõÅÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ Ï×³ï»Éáõ ¨ ³í»ÉÇ Ù»Í »Ï³ÙáõïÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ó·ïáõÙáí:
²ÕÛáõë³Ï 4. ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, 2010-2014ÃÃ.108

²ÕµÛáõñÁ՝ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ

üÇÝ³Ýë³Ï³Ý áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³éáÕç³åÑáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÝÏ³ïíáÕ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ µ³ó³ïñ»É
ÙÇ ß³ñù »ÝÃ³¹ñáÃÛáõÝÝ»ñáí, Ã»¨ í»ñçÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ï³ï³ñ»É ³é³í»É Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ: ÐÇí³Ý¹³óáõÃÛ³Ý ¹»åù»ñÇ, ÑÇí³Ý¹³Ýáó ÁÝ¹áõÝí³ÍÝ»ñÇ ¨ µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ÏïáñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ó³ïñ»É ³ÛÝ ÇñáÕáõÃÛ³Ùµ, áñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ ·Ý»ñÇ
å³ï×³éáí µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ ÑÇí³Ý¹³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ áã ÙÇßï ¿ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ
í×³ñ»É ¨ ëï³Ý³É Ã³ÝÏ³ñÅ»ù µáõÅû·ÝáõÃÛáõÝÁ: ºñÏñáñ¹ Ï³ñ¨áñ å³ï×³éÁ ëïí»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É
»ÝÃ³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É, »ñµ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó áã ËÇëï í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³ßí³éÙ³Ý ¹³ßïáõÙ ³éÏ³ Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ëï»ÕÍáõÙ »Ý Ýå³ï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëïí»ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ¹³ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ³ó³ïñí»É Ñ³ßí³éÙ³Ý
108

Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015, ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ÅáÕáí³Íáõ, ÐÐ ²ìÌ, º.
2015, ¿ç 343:
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áÉáñïÇ ûµÛ»ÏïÇí å³ï×³éÝ»ñáí, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ëÏ½µÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ù³·ñíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ՝ ÐÐ
³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ ÐÐ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ÇÝãáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇÝ»Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý
¹³ßï»ñÇ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ (Ñ³Ù³ï³ñ³Í Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ), ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ã»ñÑ³ßí³éÙ³Ý Ï³Ù Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ý ¹»åù»ñ, ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý ëË³ÉÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ûµÛ»ÏïÇí Ñ³Ý·³Ù³Ýù Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ý³¨ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ í×³ñáíÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Áëï ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý
ÑÇÙ³Ý íñ³, Ã»¨ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ËÝ³ÙÛ³ÉÝ»ñÁ µáõÅíáõÙ »Ý ïÝ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³Ù ¹ÇÙáõÙ »Ý ÇÝùÝ³µáõÅÙ³Ý: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ ¨ë ³é³ÝÓÇÝ
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù áõÝÇ µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ ³é³í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¨ Çñ³ï»ë³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Àëï ³Û¹Ù, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÁ, ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÝ áõ Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³¨
í»ñÉáõÍ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ:
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îÇ·ñ³Ý ¶ºìàð¶Ú²Ü
´ÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÝ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ.µÅßÏ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³, ·Ý³·áÛ³óáõÙ, Ù»Ý³ßÝáñÑ ¨
ÙáÝáåëáÝÇ³, å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ, µáõÅÍ³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³Íáõ
ò³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý áã Ýå³ëï³íáñ
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
³ÕïáïáõÙÁ, å³ñ»Ý³ÛÇÝ ³Ý³å³ÑáíáõÃÛ³Ý áõ ëÝáõóÙ³Ý Ý»ñÏ³ íÇ×³ÏÁ ¨
µ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ ËÝ¹ÇñÝ»ñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó
³éáÕçáõÃÛ³Ý íñ³: ²éáÕç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
Ý³Ë³¹ñÛ³É ¿, áõëïÇ ¨ Éáõñç áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ¹³ñÓÝ»É ³éáÕçáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇÝ ¨ ³éáÕç³å³Ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ:
Тигран ГЕВОРКЯН
Нынешнее состояние и тенденции развития рынка медицинских услуг
Ключевые слова: рынок медицинских услуг, ценообразование, монополия и монопсония,
государственное финансирование, пакет медицинских услуг, уязвимые группы населения

Неблагоприянтые тенденции социально-экономического развития любой страны,
демографические изменения, загрязнение окружающей среды, нынешнее состояние питания и продовольственной необеспеченности, и множество иных проблем
негативно влияют на здоровье людей. Ключевой предпосылкой развития является здоровое общество, и поэтому следует обращать серьезное внимание на
общее состояние здоровья и тенденции развития рынка служб здравоохранения.
Рынок медицинских служб имеет не только экономическую, но и демографическую и социальную значимость, и поэтому заслуживает особого внимания.
Tigran GEVORGYAN
The current state and development trends of the market of health services
Key words: market of health services, pricing, monopoly and monopsony, state
financing, package of health services, vulnurable population groups
Unfavourable social-economic develepment trends of any country, demographic
changes, pollution of the environment, current situation of nutrition and food insecurity, and a variety of other issues have a negative impact on people‘s health. Healthy
population is an important precondition for development, and therefore serious
attention should be paid to the general health condition and to the development trends
of the market of health services. Although the market of health services is viewed as an
economic activity, it refers to public health, has not only economic but also serious
demographic and social meaning and therefore deserves specific attention.
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§²¼¶²ÚÆÜ îÜîºê²Î²Ü ²Üìî²Ü¶àôÂÚàôÜ¦ º¼ðàôÚÂÆ àðàÞ
ØºÎÜ²´²ÜàôØÜºðÆ Þàôðæ
æáõÉÇ»ï³ Â²¸ºìàêÚ²Ü
ºíñáå³Ï³Ý ÏñÃ³Ï³Ý ï³ñ³ßÍ³ßñç³Ý³ÛÇÝ ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ
§ØÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ¦
Ù³ëÝ³·ÇïáõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïáõ
ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ã»ÏÝ³Íáõ, ¹áó»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ÐÜ², ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé

20-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇó Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ ëÏë»ó Ëáë»É ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÇó: §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÁ
²ØÜ-áõÙ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 1947Ã.-ÇÝ, ·áñÍ»É ¿ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á, áñÁ ½µ³Õí»É ¿ Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: è¸-áõÙ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ëï»ÕÍí»É ¿
1993Ã.-ÇÝ:109ÐÐ-áõÙ §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ¦ ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ÐÐ Ý³Ë³·³ÑÇ ÏáÕÙÇó 2007Ã. ÷»ïñí³ñÇ 7-ÇÝ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ,
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³óáõÃÛáõÝ ¿, »ñµ ³å³Ñáíí³Í ¿ ³ÝÓÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, »ñÏñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ë³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Á, ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óáõÙÁ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ, ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇó:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, Çñ»Ýó Çñ³í³Ñ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ110:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³ùÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý
µÝ³·³í³éáõÙ ÙÇïí³Í »Ý §..Ï³éáõó»É µ³½Ù»ñ³ßËÇù áõ Ñ³í³ë³ñ³ÏÁßéí³Í Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ µáÉáñ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³109

Áîãîìîëîâ Â.À.,Ýêîíîìè÷åñêàÿáåçîïàñíîñòü, Ì. 2009, ñ. 295.
§²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýù,Ñá¹í³Í 1, (Ðú-294.
24.01.2002Ã.)
110
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Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¦, ÇëÏ Ý»ñùÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙª Ïáãí³Í »Ý §..³å³Ñáí»É Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨
ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»É ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ï³ÛáõÝ ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ…¦111:
²ñ¹, Ç՞Ýã ¿ §³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÛÃÝ ³Ù÷á÷áõÙ Çñ Ù»ç,
áñá՞Ýù »Ý ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³íáñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÁ, áñá՞Ýù »Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ:
²Ûëå»ë, ¹»é¨ë ÂáÙ³ë ÐáµëÝ Çñ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý ¨
å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹Çñ Ñ³Ù³ñáõÙ ¿ñ å»ïáõÃÛ³Ý, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÓÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï112: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ë³µ³ÝÝ»ñÇó113 áÙ³Ýù ·ïÝáõÙ »Ý, áñ §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Çñ³íÇ×³Ï ¿, áñÇ ¹»åùáõÙ Ñáõë³ÉÇáñ»Ý ³å³ÑáííáõÙ »Ý »ñÏñÇ (³½·Ç)Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ¨áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý,Ñá·¨áñ,é³½Ù³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ß³Ñ»ñÁ, Ýí³½³·áõÛÝÇ »Ý Ñ³ëóíáõÙ
é»³É ¨ ÑÝ³ñ³íáñ Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ íï³Ý·³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ ¨ µ³ñ»Ýå³ëï ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý
Ó¨³íáñíáõÙ ³ÝÑ³ïÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý ³é³çÁÝÃ³ó ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ¦, Ï³Ù Ù»Ï ³ÛÉ Ù»ÏÝ³µ³ÝÙ³Ùµ` §²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áñáßÇã Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ Ýñ³ ÏáÕÙÇó ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý, Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝáõÙÁ
¨ ÇÝùÝ³½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ` áñå»ë ³å³Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý Ý»ñ·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù: ²Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ ÏáñáõëïÁ µ»ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏáñÍ³ÝÙ³Ý, ÇëÏ
³ñï³Ñ³ÛïÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ¹³ï»Éáõ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ¦114 ö³ëïáñ»Ý, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë ³½·Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ ¿ ÏñáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó ³ÛÝ
¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë Ï»Ý»ë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ñ111

Ð.ê.øáÃ³ÝçÛ³Ý, Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý
×»å³·Çñ, è³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·³ÛÇÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
(·Çï³÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý Ù³ï»Ý³ß³ñ),Ñ³ïáñ 1,ºñ¨³Ý 2014,¿ç 119-120
112
Trager F., Simone F., An Introduction to the Study of National Security//National Security
and American Society: Teory, Process and Policy. Ed by Trager F., Kronenberg P., Lawrence,
University of Kansas Press, 1973, p. 36.
113
Н.Ф.Чеботарев, Мировая экономика и международные экономические отношения,
Учебник, Москва, 2016, ст.332
114
².Ø³ñÏáëÛ³Ý, ¸.Ð³Ëí»ñ¹Û³Ý, ¶.Ü³½³ñÛ³Ý, ØÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ø³ë 1, ºñ¨³Ý, 2012, ¿ç 21
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ï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇó ³ÝÑ³ïÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿
»ñÏñÇ Ï³ÛáõÝ µÝ³Ï³ÝáÝ ½³ñ·³óáõÙÁ: àõëïÇ ¨ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ ûñÇÝ³ã³÷áñ»Ý, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝ ù³Õ³ù³ÏÁñÃáõÃÛ³Ùµ, áñÝ ³éÏ³ ¿ ïíÛ³É »ñÏñáõÙ, ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñáí ¨ ³ñÅ»Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáí, áñáÝù áñáß³ÏÇ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí Ó¨³íáñí»É »Ý ïíÛ³É »ñÏñáõÙª ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
§²Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÛÃÁ ë»ñïáñ»Ý Ï³åí³Í ¿ §³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñ¦
Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²í»ÉÇÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³½·³ÛÇÝ ß³Ñ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: ²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿
Ý³Ë ¨ ³é³ç ³å³Ñáí»É Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ¨áñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ`
³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝÇßË³ÝáõÃÛ³Ý, å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ýñ³ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÝËáó»ÉÇáõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ,
³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝåÇëÇ ß³Ñ»ñÇ, áñáÝó ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ
ßáõï ÏÑ³Ù³Ó³ÛÝÇ å³ï»ñ³½Ù»É, ù³Ý Ï·Ý³ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý: ²ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛ³Ý` ³½·Ç Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ¨áñ ß³Ñ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ ¿115:
²ÛëåÇëáí, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ß³Ñ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë ³ÝÑ³ïÇ, å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áÛáõÃÛ³Ý, »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý, ù³Õ³ù³ÏñÃ³Ï³Ý ÇÝùÝ³ïÇåáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·»ñ³Ï³ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÝÛáõÃ³Ï³Ý, Ñá·¨áñ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ËáõÙµ: ÆÝãå»ë ÝßíáõÙ ¿ ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ
µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ, §²½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇó ³ÝÓÇ, ÁÝï³ÝÇùÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ¨áñ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý íÇ×³Ï ¿: ²ÛÝ ³å³ÑáííáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý é³½Ù³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý,
ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí116:
²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ò³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Çñ³íÇ×³Ï, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ »ñÏñÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý,
115

Ø³ñÏáëÛ³Ý ². îÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ.
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ. - ºñ.:§Üáñ³í³Ýù¦ ¶ÎÐ, 2005. ‟ 250 ¿ç, ¿ç 25
116
¸,ê.âÇÉÇÝ·³ñÛ³Ý, ².º.ê³ñ·ëÛ³Ý, ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝÝ»ñÇ
µ³ó³ïñ³Ï³Ý Ñ³Û»ñ»Ý-éáõë»ñ»Ý-³Ý·É»ñ»Ý, éáõë»ñ»Ý-Ñ³Û»ñ»Ý,³Ý·É»ñ»Ý-Ñ³Û»ñ»Ý
µ³é³ñ³Ý,ºñ¨³Ý, 2012,¿ç 66
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ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ ¨
Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ÑÝ³ñ³íáñ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÇó »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ
Çñ³óÙ³ÝÁ: èáõë ïÝï»ë³·»ï ì.º.èÇµ³ÉÏÇÝÝ ÁÝ¹·ÍáõÙ ¿, áñ §²½·³ÛÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³½·³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ¨ ³é³çÁÝÃ³ó ½³ñ·³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ µ³í³ñ³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÝ áõ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿` ëáóÇ³É³Ï³Ý, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, Ùß³ÏáõÃ³-Çñ³í³Ï³Ý ¨ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ:117Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ÕÇÝ³Ï ÝßáõÙ ¿, áñ §²½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïáõÙ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇó ³ÝÑ³ïÇ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ å»ïáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³Ï³Ýáñ»Ý
Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ118: ²Ûëï»Õ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßï³¹ñáõÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÛÝåÇëÇ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÝ ¿, áñáÝù ËÃ³ÝáõÙ »Ý ³ÝÁÝ¹Ñ³ï, »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁª ³å³Ñáí»Éáí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µáÉáñ
áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³×, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ñÓñ
Ï»Ýë³Ù³Ï³ñ¹³Ï` »ñÏñÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Ý»ñ³é»Éáí ³ñ-¹³ñ,
³å³Ñáí ¨ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÃÝáÉáñï, áñÁ Ýå³ëïáõÙ ¿
Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ, Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ ¨
³å³ÑáíáõÙ ¿ Ï³ÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×:119ÎÝß³Ý³ÏÇ, §..»ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ï»ÕÇ áõÝÇ, »Ã» ³éÏ³ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨
Çñ³í³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ÛÝåÇëÇ Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝ, áñÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï
Ñ³ïí³ÍáõÙ ³å³ÑáíáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ³é³í»É³·áõÛÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝª ÑÝ³ñ³íáñ ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨áí¦:120
ºñÏñáõÙ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ
»Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ¨ Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñ: îÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ` Ù³ÏñáïÁÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, ·Ý³×Ç ï»Ùå»ñÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
íÇ×³ÏÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·ÝáÕáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ »ñÏñáõÙ ëáóÇ³É-ù³Õ³ù³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ï»Ùå»ñÁ, Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ³ñï³117

Международныеэкономическиеотношения, под.ред. В.Е.Рыбалкина, М., 2008,ст.102
Мировая экономика, под.ред.Смитиенко Б.М. Учебник,2-е изд., Москва,2012, ст.462.
119
A. Mungiu-Pippidi, Romania after 2000.Threats and Chalanges. Annual Early Warning
Report 2001, p. 220.
120
А. Илларионов, Критерии экономической безопасности,‖Вопросы экономики‖, N 10,
1998, стр. 49.
118
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ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ121: îÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ »ñÏñáõÙ ³éÏ³ é»ëáõñëÝ»ñÁª
ÝÛáõÃ³Ï³Ý, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ³ÛÉÝ: ²ÝÅËï»ÉÇ
¿, áñ ³½·³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ³å³ÑáííáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: àõëïÇ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áñ¨¿
áÉáñï áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ëáõë³÷»É ¹ñ³ ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ÕÏ³óáõóãÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó:122´³ÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ËáñÁ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ³½·³ÛÇÝ
ß³Ñ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³ÛÝ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ é»ëáõñëÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ, ³ÛÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³Í³ÝóíáõÙ ¿ ³½·»ñÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ
¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇó: ÆëÏ ³é³í»É ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí,
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ
Ïáãí³Í ¿ »ñÏñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÝ ³å³Ñáí³·ñ»É µ³½Ù³µÝáõÛÃ éÇëÏ»ñÇó: Ð»Ýó
³Ûë ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÝ ¿É Ùßï³å»ë Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý ·ï»É Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Íñ³·ñ»ñáõÙª ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý, µÅßÏ³Ï³Ý
ëå³ë³ñÏÙ³Ý, ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ýå³ëïÝ»ñÇ,µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, Ñáí³Ý³íáñã³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÝ:
Ð³Û³½·Ç ï³ñµ»ñ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñ ÝáõÛÝå»ë ÷áñÓ»É »Ý ³é³í»É ÑÁëï³Ï ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·í³Í ë³ÑÙ³Ý»É §ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÛÃÁ: Ð³Û Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ýù ËÝ¹ñá
³é³ñÏ³ÛÇ Ñ»ï¨Û³É Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÙÝ»ñÇ`

ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ
¿, áñáÝù ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ µÝ³Ï³ÝáÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ Ñá·¨áñ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý
å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ ³ÝÁÝ¹Ù»ç µ³ñ»É³íáõÙÁ,123

ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ¹³ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íÇ×³ÏÝ ¿, »ñµ
Ó¨³íáñíáÕ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »ÝÃ³ï»ùëïáõÙ ³å³Ñáíí³Í »Ý ³ÝÑ³ïÇ, å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇ ¨
å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ ¨ µ³í³ñ³ñáõÙÁª ³Ý·³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñ-

121

Гордиенко Д.В./Оцновы экономической безопасности государства/Аналитический
доклад/Москва-2009/стр.11-13.
122
В.К. Сенчагов, Экономическая безопасность: геополитика, глобализация,
самосохранение и развитие (книга четвертая)/ Институт экономики РАН.-М: 2002, cтр.128.
123
Հ. Բ. Ղուշչյան, «ՀՀտնտեսականանվտանգությանհիմնահարցերը»,
ԲանբերԵրևանիհամալսարանի, թիվ 3, 2000, էջ 17:
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ÍáÝÝ»ñÇ ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ ³½¹»óáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,124
 ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ
íÇ×³Ï ¿, »ñµ Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ, µÝ³Ï³Ý Ï³Ù Ï³ÝË³Ùï³Íí³Í ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áñáß³ÏÇ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ã»½áù³óÝ»É Ï³Ù Ï³ë»óÝ»Éª ³å³Ñáí»Éáí ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ:125
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ
ïÝï»ë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý, é³½Ù³Ï³Ý ·Çï³-ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ ¿, áñáí å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý
³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: î³ñµ»ñ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ÷³ëï»É, áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë »ñÏñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï, áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ
½³ñ·³óáõÙ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ï` ³ÝÏ³Ë ³éÏ³ ¨ ·áñÍáÕ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇó:²½·³ÛÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³é³í»É Ññ³ï³å ¨ ³ÛÅÙ»³Ï³Ý
ÑÝã»ÕáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ñ³ïÏ³å»ë ÷áùñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ; ²Ûë
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó í»ñçÇÝ »ñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ í»ñ³Ó¨³íáñáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³í»É Ññ³ï³å
ÉáõÍáõÙ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ùÇÝ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù
»Ý` §… ³Õù³ïáõÃÛáõÝÝ áõ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í Ù³ëÇ ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,
Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ëå³éÙ³Ý ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇç¨ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ,
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ÷³ëï³óÇ Ù»Ý³ßÝáñÑÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ,
å»ï³Ï³Ý å³ñïùÇ ³×Á… Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý
³í»É³óáõÙÁ, ³ñï³ùÇÝ å³ñïùÇ ³×Á, ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³ñï³ÑáëùÁ »ñÏñÇó,
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹áÉ³ñ³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ¦126
¶áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ, ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ
³å³ÑáííáõÙ ¿, »Ã» µ³í³ñ³ñíáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ ß»ÙÁ: àñå»ë½Ç ³í»ÉÇ
124

Գ. Ս. Խաչիկյան, ’’ՏնտեսականանվտանգությանհիմնահարցերըՀՀ-ում’’,
ատենախոսություն (սեղմագիր), Երևան 2001, էջ 8:
125
Վ. Խ. Հովհաննիսյան, ’’Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀում’’, ատենախոսություն (սեղմագիր), Երևան 2002, էջ 10:
126
Ø³Ý³ë»ñÛ³Ý Â. §îÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ. é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý áõñí³·Í»ñ¦,
ºñ¨³Ý 2014, ¿ç 23-25:
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å³ñ½ ¹³ñÓÝ»Ýù §³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ¦ »½ñáõÛÃÇ ¿áõÃÛáõÝÁ, Ñ³í»É»Ýù, áñ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ³é³í»É ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ
Ï³ñ¨áñÁ áã Ã» ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³×áõÙÝ ¿, ³ÛÉ
¹ñ³Ýó ß»Ù³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ: ºñµ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ß»ÕíáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ ß»Ù³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³å³ ¹ñ³Ýù ³Ñ³½³Ý·áõÙ »Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý íï³Ý·³íáñ Çñ³íÇ×³ÏÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
î»ë³Ï³Ý í»ñáÝßÛ³É áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ í»ñÉáõÍ»Ýù ÐÐ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý áñáß óáõó³ÝÇßÝ»ñ ¨ ÷áñÓ»Ýù µ³ó³Ñ³Ûï»É
Ù»ñ »ñÏñÇ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÝ ëå³éÝ³óáÕ áñáß
ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ÏñáïÁÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó ÙÇ ù³ÝÇëÁ, áñáÝù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ å³ïÏ»ñ³óáõÙ »Ý
ï³ÉÇë »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:²Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ¹ñ³Ýó
í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ: 2000-2014Ã.Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ Ù»Ï ßÝãÇ Ñ³ßíáí ÐÜ²-Ý ³×»É ¿
ßáõñç 6,86 ³Ý·³Ù 127, ÇëÏ »ñÏñÇ ÐÜ²-Ý` 4,7³Ý·³Ù /ï»՛ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1/:
Ü³Ëáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ-áõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ÐÜ²-Ç ½·³ÉÇ
³×, ÁÝ¹ áñáõÙ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÁ ·ñ³Ýóí»É ¿ 2008Ãí³Ï³ÝÇÝ`
Ï³½Ù»Éáí 3568ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù, ÇëÏ ³ñ¹»Ý 2009Ã.-ÇÝ ³ÛÝ Ýí³½»É ¿ ·ñ»Ã» 1,1
³Ý·³Ù ¨ Ï³½Ù»É ÁÝ¹³Ù»ÝÁ` 3142ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù: ê³Ï³ÛÝ Ýß»Ýù, áñ Ñ³ïÏ³å»ë
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ùáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í
Ñ»ïÁÝÃ³óÁ Ïááñ¹ÇÝ³óí³Í Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇÝã¨ 2014Ã-Á
ÑÝ³ñ³íáñ ¹³ñÓ³í Ëáõë³÷»É Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ»ï³·³ ³å³Ï³ÛáõÝ³óáõÙÇó ¨ í»ñáÝßÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ·ñ³Ýóí»óÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç áñáß ÙÇïáõÙÝ»ñ128:
Ü»ñùáÝßÛ³É ³ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
ïíÛ³ÉÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí, Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ñ³Ý·»É, áñ 2000-2013Ã.Ã. Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÐÜ²-Ç ÙÇçÇÝ ï³ñ»Ï³Ý ³×Ç ï»ÙåÁ Ñ³ë»É ¿ 5.05%-Ç: 2013Ã.
»ñÏñÇ ÐÜ²-Ý Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ ³×»É ¿ Ùáï 4.8%-áí: ÀÝ¹
áñáõÙ, 2013Ã. ³× ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µáÉáñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý, áñÁ 7,7ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕ»É ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç íñ³:

127

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 2002թ. /էջ 235, 277/, 2006թ. /էջ 212,
248/, 2010թ. /էջ 233, 251/, 2013թ. / էջ 227, 240/, 2014թ. /էջ 223/ Հայաստանը
թվերով 2013 /էջ 19:
128
Հայաստանի Հանրապետության 2012-2015թթ. հեռանկարային զարգացման
ռազմավարական ծրագիր, Երևան, 2012թ. էջ 21,Հայաստանի վիճակագրական
տարեգիրք 2002թ. /էջ 235, 277/, 2006թ. /էջ 212, 248/, 2010թ. /էջ 233, 251/, 2013թ. /
էջ 227, 240/, 2014թ. /էջ 223/ Հայաստանը թվերով 2013 /էջ 19:
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ՀՆԱ /մլրդ դրամ/ 1031 1176 1363 1625 1908 2243 2656 3149 3568 3142 3460 3778 4001 4556 4843

Գծապատկեր 1. Հայաստանի ՀՆԱ-ն 2000-2014թթ.129, մլրդ դրամ
²í»ÉÇÝ, ³í»Éáñ¹ ã»Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ÐÜ²-Ç ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ¹³Ý¹³ÕáõÙ ÝÏ³ïí»É ¿ Ý³¨ 2014Ã., »ñµ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 3.5% ³×: ²½·³ÛÇÝ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»³ÝÏÛáõÝÇó Ùï³Ñá·Çã »Ý Ñ³ï-Ï³å»ë
2000-2008Ã.Ã. ÐÜ²-Ç Ï³éáõóí³ÍùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÷³ëïáõÙ »Ý ÐÜ²-Ç Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³×Ç ï»Ùå»ñÇ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÁ` Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ¨ ³é¨ïñÇ ³×Ç ï»Ùå»ñáõÙ ÝÏ³ïíáÕ ³ßËáõÅ³óÙ³Ý: Ø³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ Çñ³ï»ë³Ï³Ý ·ÝÑ³ïáõÙÁ
ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ ÙÇÝã¨ 2008Ã.-Á »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ Ç Ñ³ßÇí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áã ³ñï³¹ñ³Ï³Ý áÉáñïÝ»ñÇ,
³ÝÏ³ëÏ³Í ëïí»ñáõÙ »Ý ÙÝ³ó»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ¨ ïÁÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñ ³å³ÑáíáÕ ×ÛáõÕ»ñÁ:
²ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý »ñÏáõ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÁ ¨ë ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ÐÐ ïÝï»ë³Ï³Ý ÷áËÏ³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ³Ñ³½³Ý·áõÙ
»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ëå³éÝ³ÉÇùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ 1991-1993Ã.Ã.
Ð³Û³ëï³ÝÁ Ïáñóñ»É ¿ñ Çñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ ·ñ»Ã» 60%-Á, »Ã»
¹ñ³Ý Ñ³í»É»Ýù Ý³¨ ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿
Íáí³ÛÇÝ »Éù ãáõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ËÙµÇÝ` ³ñ¹»Ý ÇëÏ ï»ë³Ý»ÉÇ »Ý ³ÛÝ Éáõñç
ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ, áñáÝù Í³·áõÙ »Ý áÉáñïÇ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ÆÝã¨¿, ÝÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³ ËÃ³ÝÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ »ñÏáõ ï³ëÝÛ³ÏÇó ³í»ÉÇ
ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ã³å³Ñáí»óÇÝ ¿³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³ó:
²Ý³é³ñÏ»ÉÇáñ»Ý, ëÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á Ï³ñÍ»ë Ã» ³ñ¹³ñ³óí³Í ¿ñ` 1990-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ
»ñÏñáõÙ ïÇñáÕ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ËÝ¹ÇñÝ
³é³í»É ëñí»ó Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ù³ë129

Կազմվել է ՀՀ ԱՎԾ էլեկտրոնային տվյալների հիման վրա.
http://armstat.am/am/?nid=126&id=01001
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Ý³íáñ»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿³Ï³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ áõ ßï³åáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí: ²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñïí³ÍÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÁ. »Ã» 1990Ã. »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 4666,4ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ³å³ ³ñ¹»Ý
1991Ã. ³ÛÝ ·ñ»Ã» ÏñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù Ýí³½»É ¿ñ ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 2413,1ÙÉÝ ²ØÜ
¹áÉ³ñ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³ïÏ³å»ë ËÇëï ¿ñ ³ÝÏáõÙÁ 1992Ã., »ñµ »ñÏñÇ
³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÁ 1990Ã. Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ Ïñ×³ïí»É ¿ñ
16,1³Ý·³Ù ¨ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 288,8ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ: ²åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÇ ÝÙ³Ý ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ ¨՛ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨՛
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ß»ßï³ÏÇ Ýí³½Ù³Ùµ: Ð»ï³·³ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, ³ÝÝß³Ý ¹ñ³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ 1999Ã.130: Â»ñ¨ë áñáß³ÏÇ
³ßËáõÅ³óáõÙ ÝÏ³ïí»ó 2000Ã. ëÏë³Í, ÇÝãÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ñ ûï³ñ»ñÏñ³ áõÕÕ³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ùµ, Ý³¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý í»ñ³÷áËÙ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý ëÏë»óÇÝ ³ÏïÇí³Ý³É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ,
/ï»՛ë ·Í³å³ïÏ»ñ 4/:
Ü»ñÏ³Û³óí³Í íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÝÏ³ïáõÙ
»Ýù, áñ áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ³×»É »Ý ³í»ÉÇ ù³Ý 5 ³Ý·³Ù, ¹ñë¨áñ»Éáí Ï³ÛáõÝ ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñ ÙÇÝã¨
2008Ã.: 2008-2009Ã.Ã. å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³-ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³Ùáí ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ,áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ »ñÏñÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏÁßéÇ ÙÝ³óáñ¹Á ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É µ³ó³ë³Ï³Ý:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ áñ ³ñï³ùÇÝ ³åñ³Ýù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ 2014Ã.
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ï³½Ù»É ¿ 5971,7ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ` Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï
³×»Éáí 1,8%-áí: Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ³×Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ ¿ñ å³ÛÙ³Ý³íáñí»É
ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñáõÙ ÇÝãå»ë µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³×áí,
³ÛÝå»ë ¿É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ùµ:
²ÛëåÇëáí, Ï³ñáÕ »Ýù ³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Éáõñç ëå³éÝ³ÉÇù ¿ Ý³¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏÁßéÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á, ÇÝãáõ՞ ã¿ Ý³¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
Ï³éáõóí³ÍùÁ, ³Ûëûñ Ý³¨ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ:

130

Ð³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ï³ï³ñí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó: ²ÕµÛáõñÁ` www.armstat.am îÝï»ë³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ÷áõÉ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
1991-1998թ.թ.¿ç 11
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Արտահանում

300 342 505 686 723 974 985 1152 1057 710 1041 1334 1380 1479 1547

Ներմուծում

885 877 987 1279 1351 1802 2192 3268 4426 3321 3749 4145 4261 4386 4424

Առևտրային հաշվեկշիռ -584 -536 -482 -594 -628 -828 -120 -211 -336 -261 -270 -271 -288 -290 -287

Գծապատկեր 4. ՀՀ արտահանումը և ներմուծումը 2000-14թթ.131
/մլն ԱՄՆ ¹ոլար/
ÐÐ î² ³å³ÑáíáõÙÁ µ³ñ¹ ·áñÍÁÝÃ³ó ¿ ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Çñ³Ï³Ý³óí»É
ï³ñ»ñ³ÛÝáñ»Ý: ²ÛÝ Ï³ñÇù áõÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ ÷áõÉ ³é
÷áõÉ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý: Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³çáÕ³Ï »Ý ³ÛÝ »ñÏÁñÝ»ñÁ ¨ ÙñóáõÝ³Ï ³ÛÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³é³í³ñ»ÉÇ »Ý ¨ áã
³ÙµáÕçáíÇÝ Ù³ïÝí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ï³ñ»ñùÝ»ñÇÝ:Ü»ñÏ³ÛáõÙë »ñÏñÇ ïÁÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éç¨ Í³é³ó³Í Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »Ý »ñÏñÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç, í×³ñ³ÛÇÝ ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇéÝ»ñÇ ËñáÝÇÏ å³Ï³ëáõñ¹Ý»ñÁ:132 àõëïÇ Ï³ëÏ³ÍÇó í»ñ ¿ ³é¨ïñÇ ß³Ñ³í»ï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ` ·áñÍáõÝ ¨ Ï³éáõóáÕ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë,
³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¿³å»ë ³Ùñ³åÝ¹»É »ñÏñÇ ¹Çñù»ñÝ ÇÝãå»ë ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÇÝï»·ñí»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³é³í»É Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý »ñÏñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ
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»ñÏñáõÙª ï¨³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝÃ³óùáõÙ:
Джульета ТАДЕВОСЯН
О некоторых интерпретациях термина “национальная экономи1еская
безопасность”
Ключевые слова – национальная безопасность, национальная экономическая
безопасность, ВВП, торговый баланс

Национальная безопасность – это безопасность нации, всю ответственность которой несет государство. Она также рассматривается как защита жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внешних и внутренных угроз в
различных областях жизнедеятельности, которое обеспечивает устойчивое развитие страны. Вполне естественно, национальная безопасность обусловлено той
цивилизацией, которая существует в стране, теми основными потребностями и
системами ценностей, которые формировались в этой стране в течении длительного периода за счет некоторой государственной политики.
Julieta TADEVOSYAN
Around some concepts of “national economic security”
Key words: national security, national economic security, GDP, trade balance

The national security is the security of the nation, responsibility for which entirely
takes the government. It is also considered as a protection from the external and
internal threats that can be faced to an individual, the society and the state in different
areas of activity, which provides the sustainable development of the country. Quite
consequently, the national security is conditioned by the civilization that exists in the
country, by the basic requirements and systems of values that have been formed during
a long period in a given country, due to some government polices.
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕГО РАЗВИТИЯ В РА
Амалия МИНАСЯН
Аспирант кафедры управления, бизнеса и туризма
Института Экономики и Бизнеса ГОУ ВПО РАУ
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджетная система, налоговая система,
собственные доходы, двухуровневая модель местного самоуправления.

Учитывая весомые отличия в условиях осуществления местного самоуправления в различных территориях, большие различия между муниципалитетами разных видов и тот факт, что местные власти практически в ответе за все
происходящее на территории, попытка ограничить их функции и полномочия
может часто приводить к правовым несоответствиям и проблемам, довольно
большое негативное влияние иметь на местные власти. Помимо этого, прведение
реформы МСУ было сопряжено с рядом проблем, которые проявляются при
реализации полномочий органов местного самоуправления133:
 Недостаточно хорошо урегулированы взаимоотношения органов местного
самоуправления поселений с органами местного самоуправления муниципальных
районов;
 Недостаточный уровень разграничения полномочий различных уровней
власти по решению «пересекающихся» вопросов ведения;
 Неспособность сбалансирования местных бюджетов;
 Отсутствие объективных нормативов затрат на решение вопросов местного значения;
 Несоответствие состава муниципального имущества для решения основных вопросов местного значения и полномочий органов местного самоуправления;
 Проблемы осуществления органами местного самоуправления отдельных
государственных полномочий (недостаточность финансов и их неоперативное
поступление) и другие.
В виде территориальных организаций, муниципальные образования в РА
были созданы в начале 90-х годов прошлого столетия, после начала серьезных
социальных, экономических и политических преобразований, и прошли долгий
путь развития. Результатом данных мероприятий было то, что произошло
перераспределение реализуемых органами местного самоуправления полномо133

Муниципальная власть: журнал// ноябрь – декабрь, 2010
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чий, сформировлась новая система взаимоотношений. Такой ход событий имеет
место как внутри самого местного самоуправления, в связи с тем, что изменилась
его организационная структура, так и в более широком аспекте, между органами
местного самоуправления и правительством РА. Были выявлены основные вопросы и проблемы, которые в той или иной степени препятствуют функционированию системы местного самоуправления. Некоторые из этих проблем:
 неопределенность территориальной организации местного самоуправления;
 нечеткость компетенции муниципальных образований;
 непроработанность механизмов взаимодействия органов местного
самоуправления с государственными органами;
 несовершенство нормативно-правовых актов, регулирующих отношения в
области местного самоуправления;
 отсутствие кадров квалифицированных муниципальных служащих и др.
Выше перечисленные и другие существующие трудности показывают всю
сложность и противоречивость процесса становления и развития местного
самоуправления в РА. При этом не ставится под сомнение его необходимость и
объективная обусловленность, суть которой заключается в том, что местное
самоуправление непосредственно является основой для формирования гражданского общества, является центральным его институтом. Что же касается
факторов, которые затрудняют процесс развития местного самоуправления, то
основным является психологический фактор - неподготовленность граждан, населения муниципальных образований, всего общества к осуществлению самоуправления. Довольно большое отрицательное воздействие на становление местного самоуправления оказывает также отсутствие необходимых материальных
предпосылок для его реализации.134 Проблемы в экономической самостоятельности являются одной из основных причин слабости, ограниченной
эффективности деятельности местных органов власти в дореформенный период.
Бюджетная система того времени, которая была построена на перераспределении
финансовых ресурсов, препятствовала самостоятельности. Функции местных
органов власти заключались в том, что они могли поддерживать собственную
жизнедеятельноссь и финансирование общественных мероприятий лишь за счет
средств, которые выделялись из высшестоящего бюджета. Подобное бюджетное
регулирование приводило к абсолютной зависимости местных органов власти от
вышестоящих органов. Это каcается и вопросов сугубо местного характера,
которые следовало решать на местном уровне.

134

Волгин И.А. Социальное государство: Учебник / И.А. Волгин, Н.Н. Грищенко, Ф.И.
Шариков. – М.: Дашков и К, 2004
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Делая основной акцент на данном факте, необходимо отметить, что в
сегодняшнее время уже существуют достаточные правовые предпосылки для
формирования финансово-экономического фундамента местного самоуправления. Конституция РА, кроме предусматривания местного самоуправления в
качестве одной из основ конституционного строя Армении, также определяет
его экономическую основу, закрепляя в качестве таковой особую, отделенную от
государственной, форму собственности. Она представляется в виде муниципальной собственности, которая способствует формированию фундаментальных
положений о праве муниципальных образований иметь в распоряжении свой
собственный бюджет. Согласно статье 106 Конституции РА, органы местного
самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью,
образуют, утверждают и исполняют местный бюджет. Законодательные меры,
которые преследуют цель создать материальные предпосылки для местного
самоуправления, осуществлены в финансовой сфере при принятии специального
законодательства. Муниципальные образования получили право на определенную часть налогов, которые собираются на их территориях. На данный
момент на этот уровень целиком передан земельный и имущественный налоги.
Тем не менее, существенными возможностями создания собственных бюджетов
за счет своих же источников доходов, муниципальные образования, как и
прежде, не располагают. Большой объем в формировании доходов местных
бюджетов является финансовая помощь из государственного бюджета, что часто
приводит к несоответствию финансовых ресурсов для осуществления основных
функций местного самоуправления. Из-за недостаточного финансирования из
госбюджета, муниципальные образования часто не способны справитья с
реализацией своих социальных обязательств.
В результате более высокого роста расходов по сравнению с доходами
(свыше 60%) большая часть муниципальных образований носят дотационный
характер.135 Это усиливает их зависимость от вышестоящих органов власти.
Преобладание финансовой помощи из госбюджета приводит и к другим
отрицательным последствиям: снижается ответственность органов местного
самоуправления за решение вопросов на местном уровне. У муниципальных
образований, которые получают масштабную финансовую помощь, отсутствуют
мотивы и стимулы к поиску внутренних источников доходов, появляется желание увеличивать уровень расходов и дефицит местных бюджетов, о чем свидетельствует не только бюджетная практика РА, но и опыт других стран.

135

http://armstat.am/ru/ Национальная статистическая служба РА.
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Полноценное местное самоуправление в значительной мере сдерживается
несовершенством законодательства в части распределения доходов между различными уровнями бюджетной системы РА. Межбюджетные отношения следует
привести в определенный порядок и поставить на объективную основу, а в
вопросах финансового обеспечения местного самоуправления необходимо
основываться не на оказание муниципальным образованиям финансовой помощи, а на формирование своей финансово-экономической базы, которая будет
достаточной для осуществления муниципальными органами их полномочий,
которые обусловлены публично-правовой природой местного самоуправления,
характером осуществляемой ими деятельности, решаемых ими вопросов.
Достижение поставленных целей, которые предусмотрены реформой,
возможно при комплексном подходе ее реализации. Решающее значение при
этом имеют преобразования в бюджетной и налоговой сферах. Муниципальное
образование действует, можно сказать, в автономном режиме и вопрос об
обеспечении финансирования имеет особенную важность. 136Тем самым, целью
осуществляемых в области местного самоуправления и в бюджетной сфере преобразований должно являться увеличение в местных бюджетах доли собственных
источников и уменьшение удельного веса финансовой помощи, которая образуется из госбюджета через систему переводов(трансфертов).
Принцип достаточности собственных средств является непременным условием реализации местного самоуправления. Данный принцип необходимо отчетливо выражать и закреплять в законодательстве, в том числе посредством включения в легальное определение понятия местного самоуправления.
Весомую важность для становления местного самоуправления имеет
законодательство «Об административно-территориальном делении РА». Административными единицами являются 10 марзов и город Ереван, в которых государственное управление осуществляется назначаемыми правительством марзпетами, и 916 общин, в которых избираются местные органы власти. После провозглашения независимости каждому населенному пункту было дано право
местного самоуправления. Это привело к двукратному увеличению количества
общин, следствием чего стало распыление и без того ограниченных финансовых
ресурсов.
Можно с уверенностью сказать, что действующая Конституция и законнодательная база местного самоуправления создали в Армении основы для дальнейшего развития местного самоуправления, однако недостатки Конституции и
законов, низкий уровень законодательной дисциплины, несанкционированное
136

Ясюнас В. Местное самоуправление. Комментарии. М.1997
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вмешательство государственных структур в дела общин и слабая судебная защита во многом ограничивают дальнейшее развитие местного самоуправления.137
Становится необходимым развитие конституционных гарантий, а также
законодательства о местном самоуправлении, которая учитывала бы требования
Европейской хартии о местном самоуправлении, ратифицированной Арменией в
декабре 2001 г. 138
Учитывая все выше сказанное, следует провести анализ Конституции РА.
Для становления и нормального развития местного самоуправления изменения
Конституции должны решить три основные задачи.
1. Создать конституционные гарантии самостоятельности и политической
независимости органов местного самоуправления, тем самым обеспечив право
общин на местное самоуправление.
2. Создать минимальные финансово-экономические конституционные гарантии осуществления общинами местного самоуправления, тем самым обеспечив не только право, но и способность общин осуществлять местное самоуправление.
3. Конституционно закрепить судебную защиту законных прав органов
местного самоуправления, без которых законы могут остаться на бумаге.
Очень важно было бы использовать конституционную реформу для решения накопившихся проблем. В частности, осознана и подчеркнута необходимость
формирования второго уровня местного самоуправления или создания межобщинных объединений, обеспечивающих серьезное развитие общин на долгие
годы.

137
138

Конституция Республики Армения.
Европейская Хартия о местном самоуправлении, 1985г.
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Amaliya MINASYAN
Main issues of functioning of local government and its development perspectives
in RA
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The article studied the experience of local government reform in their implementtation. The accumulated experience is considered and the obstacles of local government
reform are presented in this article. The work reveals the basic features of the functionning of municipal power system and development trend. The main focus on the paper
is on the defect of the formation of the system of local government. As a result of this
research the author in the article suggests possible directions the local self-government
in Republic Armenia for future their development.
Амалия МИНАСЯН
Основные проблемы функционирования местного самоуправления и
перспективы его развития в РА
Ключевые слова: местное самоуправление, бюджетная система, налоговая система,
собственные доходы, двухуровневая модель местного самоуправления .

В статье исследован процесс реализации реформы местного самоуправле-ния,
рассмотрены накопленный опыт и факторы, сдерживающие реализацию ра-боту
местного самоуправления. Выявлены основные особенности функциониро-вания
системы муниципальной власти и тенденции его развития. Основной ак-цент
сделан на недостатках реализации системы органов местной власти. В результате проведенного исследования в работе предлагаются возможные направления развития местного самоуправления в РА.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЯМИ В СИСТЕМЕ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ НКР
Евгения МИКАЕЛЯН
Соискатель кафедры финансов и кредита АрГУ
Ключевые слова: инвестиция, газоснабжение, управление, стратегия, энергетическая
система

В последние годы всемирный спрос на энергоносители растет быстрее, чем
предложение. Такой темп роста во многом обусловлен быстрым темпом роста
развивающихся экономик139.
Энергетическая система обеспечивает значительную часть бюджетных и
налоговых поступлений. Она поглощает значительную долю инвестиций в отраслях промышленности, а также, развитие энергетической отрасли способствует
формированию спроса на продукты производства других отраслей экономики140.
Целью нашего исследования является выявление эффективности управления инвестициями в энергетической системе НКР, в частности в сфере газоснабжения, роль инвестиций в финансовой стратегии отрасли.
История газоснабжения Нагорно-Карабахской Республики началась еще в
далекие 1960-е и характеризовалась тяжелым путем развития. В 1992г. из-за
военных действий газоснабжение было полностью прекращено. 80% газопроводов и газораспределительных станций страны были разрушены. Газоснабжение
в республике было восстановлено только в 1997г. Исследование управления
инвестициями в системе газоснабжения НКР показало, что она направлена на
решение следующих задач:
 обеспечение безопасности и надѐжности системы;
 увеличение производственных мощностей;
 повышение качества обслуживания и других услуг;
 замена изношенных и списанных активов новыми;
 применение современных эффективных технологий;
 уменьшение объемов технологических потерь природного газа, а также
объѐмов природного газа, используемых для собственных нужд.
Основные принципы управления инвестиционной деятельностью являются:

139

Î. Î³ñ³å»ïÛ³Ý «Ð³ñ³í³ÛÇÝ ÎáíÏ³ëÇ »ñÏñÝ»ñÇ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹Ç ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ», üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¾ÏáÝáÙÇÏ³, 2008Ã., #8-9, ¿ç 21:
140
Î. Î³ñ³å»ïÛ³Ý «¾Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ßáõñç», üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¾ÏáÝáÙÇÏ³, 2009Ã., #1-2, ¿ç 5:
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 инвестиции в проекты с особой эффективностью;
 мотивация, с целью обеспечения уровня прибыли от инвестиционной
деятельности;
 оценка эффективности каждого инвестиционного проекта и мониторинг.
Управление инвестиционными проектами должно основываться на стандартах, таких как обсуждение, экспертиза, оценка рисков и принятие решений. Каждый инвестиционный проект должен проходить процедуру технической, геологической и экономической обоснованности, основанный на заключении специалиста о технической целесообразности проекта и инвестиционной выгоде. Мониторинг осуществляемых проектов проводится на всех этапах инвестиционных и
эксплуатационных периодов, вплоть до истечения срока самоокупаемости.
Положительные показатели инвестиционной деятельности являются следствием эффективного управления, внедрения и повышения эффективности задач
финансовой стратегии.
Периодом нашего исследования являются 1997-2014гг. Начало данного периода характеризуется возобновлением газоснабжения в поствоенный период и
восстановление системы газоснабжения носил поэтапный характер. Анализ эксплуатированности ресурсной базы выявил, что эксплуатация более чем 37% газопроводов высокого и 16% среднего и низкого давления составляет более 30 лет.
Как было указано выше, с целью усиления безопасности использования
природного газа, уменьшения в дальнейшем эксплуатационных затрат и повышения надѐжности системы необходимо постоянно развивать отрасль в соответствии с новшествами в данной области и применять новые технологии, популярными из которых являются применение полиэтиленовых труб и сбор данных с
помощью передатчиков газоэлектроники. Необходимо также учитывать, что с
целью увеличения объѐмов реализации природного газа и приобретения новых
потребителей необходимо газифицировать новые объекты, самоокупаемость
которых, согласно расчетам, длится от 40-80 лет.
На рис.1 представлена динамика количества потребителей природного газа
с 1997-2014гг. Как видно, период с 2009-2014гг. характеризовался замедлением
темпов роста ввиду изменения финансовой стратегии отрасли. Из общего числа
потребителей 97% составило население, при этом из общего объѐма потребляемого природного газа удельный вес населения составил 33%. Следовательно,
67% объѐма потребляемого природного газа обеспечивают остальные 3%
потребителей. Из общего числа предполагаемых газопотребителей (население)
снабжаются природным газом 72%.
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Рисунок 1. Рост числа абонентов с 1997-2014гг.
С целью выявления показателей эффективности инвестиций в перспективе
были проанализированы показатели роста предполагаемых потребителей природного газа и сумм инвестиций по районам НКР в объекты с наиболее меньшим
сроком самоокупаемости (рис. 2). Как видно на рис. 2, чтобы увеличить число
газопотребителей в г. Степанакерте на 298 единиц, согласно ПСД (проектносметной документации), необходимо инвестировать 1840.0 тыс. $ США, в
Аскеранском, Гадрудском, Мартунинском и Мартакертском районах на 304, 265,
110, 1674 единиц необходимо инвестировать 285.0, 251.0, 97.0, 585.0 тыс. $ США
соответственно. Учитывая среднегодовую реализацию объѐмов природного газа
на душу потребителя, срок самоокупаемости вышеперечисленных объектов составил 23, 6, 7, 5 и 3 года соответственно (т.к. объѐмы реализации природного газа
ввиду определенных факторов могут меняться).

Рисунок 2. Показатели роста предполагаемых газoпотребителей и сумма
инвестиций по районам НКР.
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На рисунке 3 приведены данные инвестиций за период 1997-2014гг, а также
их сопоставление с полученной выручкой от реализации природного газа. Данный период характеризовался снижением показателей инвестиций и постоянным
увеличением выручки. Последняя достигла своего уровня путем изменения тарифов на использование природного газа и увеличением объѐмов потребляемого
природного газа. Из этого можно предположить, что при таком росте выручки
можно было-бы и инвестировать крупные проекты, но учитывая колебание курса
доллара США и другие факторы, воздействующие на финансово-экономические
показатели, рассмотрение инвестиций глобальных проектов сводится к минимуму. Как видно из рис. 3, в плане инвестиций сравнительно стабильным оказался период 1997-2004гг, пик данного показателя приходился на 2008 год. За
последние четыре года наблюдалась тенденция возврата почти к исходному
уровню. Неравномерная динамика инвестиций была обусловлена политикой
государства. Следует отметить немаловажную роль государственных субсидий и
работ, проделанных за счет государственного бюджета с целью развития
газоснабжения НКР.

Рисунок 3. Соотношение инвестиций в сферу газификации и полученная
выручка с 1997-2014гг.
В связи с этим были проанализированы источники инвестирования с 19972014гг (рис. 4). На рис. 4 показан спад государственных вложений, подъѐм инвестиций за счет собственных средств и равномерная динамика показателей заказов
населения и прочих газопотребителей. Анализ показателей инвестиций отрасли
носит тенденцию, характеризующуюся резким подъѐмом в 1998г. и неравномерным спадом с 1998-2006гг. Удельный вес государственных вложений с 19982009гг. был обусловлен социальной программой государства по восстановлению
газоснабжения в селах, газификации новых сел с целью деморализации территориального развития экономики в данной отрасли.
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Рисунок 4. Доля инвестиций по источникам финансирования с 1997-2014гг.
Анализ управления инвестициями в системе газоснабжения НКР позволил
прийти к следующему заключению:
1. доля инвестиций в исследуемой сфере носит колеблющийся характер;
2. в последнее время основным источником инвестирования является сама
отрасль, что в соответствии с ее финансовой стратегией, без привлечения финансовый ресурсов со стороны, не может нести глобальный характер;
3. с целью модернизации системы газоснабжения, а также газификации новых территорий, необходимо активизировать инвестиционную деятельность.
При этом, для активизации инвестиционной деятельности необходимы государственные субсидии или привлечение других инвесторов, по мере возможности уменьшение заемных задолженностей, путем изменения условий кредитования и схем выплат задолженностей, анализ систем затрат.
Таким образом, только благодаря выбору правильной стратегии управления по развитию энергетического сектора, а также разработке, осуществлению
государственной долгосрочной эффективной политики возможно:
 обеспечение необходимого для социально-экономического развития
страны высокоэффективного использования энергетического потенциала;
 стабильное и эффективное удовлетворение спроса на топливоэнергетические ресурсы;
 обеспечение нового качественного развития реальных секторов
экономики и повышение конкурентоспособности продукций и услуг страны на
международном рынке141.
141

Î. Î³ñ³å»ïÛ³Ý «¾Ý»ñ·»ïÇÏ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ ßáõñç», üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¾ÏáÝáÙÇÏ³, 2009Ã., #1-2, ¿ç 5:
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Yevgenya MIKAYELYAN
Management of investments in the system of gas supply of NKR
Key words: investment, gas supply, management, strategy, energy system

The article is oriented to investigate the efficiency of investment in gas supply in NKR
as a tool of financial strategy. It analyses reveals the principles of investment activity
management and focus problems. Attention is paid to the functions and the role of the
state in the energy system, consequences of choosing the right strategy for the
development.
Евгения МИКАЕЛЯН
Управление инвестициями в системе газоснабжения
Ключевые слова: инвестиция, газоснабжение, управление, стратегия, энергетическая
система

В статье исследуется эффективность инвестирования как инструмента финансовой стратегии в сфере газоснабжения НКР. Анализируются источники инвестирования, выявляются принципы управления инвестиционной деятельностью и
направленность задач в данной области. Исследуются стандарты инвестиционной
деятельности и процесс процедур инвестиционных проектов. Уделяется внимание функциям энергетической системы и роли государства в систе-ме газоснабжения и последствиям выбора правильной стратегии по развитию энергетического сектора.
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ÈºèÜ²Ð²Üø²ÚÆÜ ²ð¸ÚàôÜ²´ºðàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü
Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ ºì ¶Ü²Ð²îØ²Ü ØºÂà¸ÜºðÀ
Գրիգոր ՂԱՐԻԲՅԱՆ
ԵՊՀ Տնտեսագիտության տեսություն ամբիոնի պատվավոր վարիչ,
տ.գ.դ, պրոֆեսոր, ԳԱԱ թղթակից անդամ

Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասպիրանտ
Բանալի բառեր. լեռնահանքային արդյունաբերություն, արտադրության
արդյունավետություն, արդյունավետության գնահատման մեթոդներ

Ընդհանուր առմամբ գոյություն ունեն բազմաթիվ տեսություններ և
մեթոդներ՝ արտադրության արդյունավետության հասկացության և գնահատման հետ կապված: Տարբեր տնտեսագետներ առաջ են քաշում
արդյունավետության չափանիշի ընտրության և գնահատման տարբեր մոտեցումներ: Հասկանալի է, որ ընդհանրապես արտադրության արդյունավետության և մասնավորպես լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության բարձրացման ուղիները մատնանշելու համար նախ և
առաջ անհրաժեշտ է գնահատել առկա արդյունավետության մակարդակը:Հետևաբար այս հոդվածի նպատակն է ներկայացնել արտադրության արդյունավետություն հասկացությունը և այն մեթոդները, որոնք օգտագործվում են արդյունավետության չափման և գնահատման համար:
Գոյություն ունի երկու տեսակի արդյունավետություն՝ տնտեսական
արդյունավետություն և բաշխման արդյունավետություն: Բաշխման արդյունավետությունը նշանակում է ռեսուրների արդյունավետ համամասնություններով օգտագործում՝ առկա գների պայմաններում:Տնտեսական
արդյունավետությունը նշանակում է ընկերության կամ ճյուղի կողմից
առավելագույն արդյունք ստանալու կարողություն՝ տրված ռեսուրսների
պայմաններում: Նկատենք սակայն, որ արդյունավետության այսպիսի
սահմանումը միկրո բնույթ է կրում, այսինքն ելնում է միայն ձեռնարկության շահերի տեսանկյունից: Ինչ վերաբերում է լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետությանը, ապա այն, լինելով տնտեսության
կարևորագույն և ստրատեգիական նշանակություն ունեցող հատվածը, չի
կարելի դիտարկել միայն միկրո մակարդակում՝ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկության շահերի տեսանկյունից: Հետևաբար, լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետությունը պետք է
դիտարկել նախ և առաջ մակրո մակարդակում՝ ձեռնարկության և ամբողջ
հասարակության շահերը նկատի ունենալով: Լեռնահանքային արդյունաբերության նկատմամբ այսպիսի մոտեցումը պահանջում է արդյունավե168
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տության նոր, յուրահատուկ սահմանում, որը հաշվի կառնի և միկրո և
մակրո արդյունավետությունները: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ մեր կողմից առաջարկվում է հետևյալ սահմանումը. Լեռնահանքային արդյունա-

բերության արդյունավետությունը, ոլորտի հետ կապված այն բոլոր գործոններն են, որոնք նպաստում են ճյուղի արդյունավետության բարձրացմանը և հասարակության բարեկեցությանը: Վերոնշյալ սահմանումից
ակնհայտ երևում է, որ արդյունավետության բարձրացում է ոչ միայն լեռնահանքային արդյունաբերության ձեռնարկության շահույթի ավելացումը,
այլ նաև լրացուցիչ աշխատատեղերի ստեղծումը և աշխատավարձերի
բարձրացումը, պետությանը վճարվող հարկային եկամուտների ավելացումը, ոլորտի կողմից ստեղծված ավելացված արժեքի աճը և թողարկման
ավելացումը, ինչպես նաև տարածաշրջանի էկոլոգիական հավասարակըշռության պահպանումը։
Այժմ անդրադառնանք արդյունավետության չափման մեթոդներին:
Հիմնականում գոյություն ունեն (առանձնացվել է հեղինակների կողմից)
արդյունավետության գնահատման 3 հիմնական մեթոդներ:
 փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ
 ընդհանուր գործոնների արտադրողականության (TFP) ինդեքսներ
 DEA մոդել

Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ: Այս մեթոդը հիմնականում օգտագործվում է ռեգրեսիոն վերլուծություն իրականացնելու համար: Մեթոդը կարելի է օգտագործել հստակ պատկերացնելու արտադրության միջոցների և թողարկման միջև կապը: Հնարավորինս հակիրճ ներկայացնենք մոդելի մաթեմատիկական տեսքը:142
Շատ հաճախ իրական կյանքում անհրաժեշտ է լինում գտնել փոփոխականների միջև գծային կապը: Որպես օրինակ կարող է ծառայել
թողարկման և աշխատավարձերի միջև կապը: Սակայն շատ դժվար է
գտնել փոփոխականների միջև իդեալական գծային կախվածություն: Դա
պայմանավորված է հիմնականում 2 գործոններով՝ փորձագիտական
սխալներով և այն հանգամանքով, որ փոփոխականների միջև հարաբերությունները շատ հաճախ գծային չեն լինում: Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդը մի ընթացակարգ է, որը թույլ է տալիս սահմանել փոփոխականների միջև լավագույն գծային հարաբերությունը:

142

Մեթոդի մաթեմատիկական ներկայացման համար օգտվել եմ Stevan J Miller, The
method of least squares, Brown University, T. Coelli, D.S. Prasada Rao, C. O‘Donnell, G.
Battese, An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis, USA, 2005, էջ 214-216
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Ենթադրենք ունենք , ... ,
տվյալները: Այս տվյալների միջինը
կլինի՝ ( + ... + )/ , որը կարող ենք գրել հետևյալ կերպ՝

Ենթադրենք ունենք հետևյալ տվյալները. [20,30,40,50,60] և
[40,40,40,40,40]: Նկատենք, որ երկուսն էլ ունեն միևնույն միջինը՝ 40: Սակայն առաջինի դեպքում տվյալների փոփոխությունը ավելի մեծ է: Սա
կապված է վարիացիա հասկացության հետ, որը օգտակար գործիք է
քանակապես ներկայացնելու, թե որքան են տվյալները ճկուն միջինի
նկատմամբ: Վարիացիան նշանակենք`

Այս դեպքում ստանդարտ շեղումը կլինի՝

Ստանդարտ շեղումը լավագույն կերպով ցույց է տալիս

-երի շե-

ղումը իրենց միջինի շուրջ: Կարող է օգտագործվել նաև այլընտրանքային
միջոց՝

Եթե

, ապա

Այսպիսով տրված հարաբերակցությունները կլինեն՝

Այստեղից կարող ենք գրել՝

Եթե ունենք լավագույն հարաբերությունը տվյալների միջև, ապա
միջինը կլինի փոքր: Այս դեպքում վարիացիան կարելի է ներկայացնել
հետևյալ բանաձևով՝
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տրված տվյալների համար կարող ենք սահմանել սխալը՝ կապակցված

Մեր նպատակն է գտնել

հավասարման հետ, հետևյալ կերպ՝

և

այնպիսի արժեքներ, որոնք մինիմա-

լացնում են սխալները: Դա նշանակում է, որ անհրաժեշտ է գտնել

և

այնպիսի արժեքներ, որոնք բավարարում են հետևյալ պայմանին.
,
դիֆերենցիալը կլինի՝

Ընդունելով, որ

, կարող ենք գրել՝

Վերոնշյալ հավասարումները կարող ենք գրել հետևյալ կերպ.

Փաստորեն ստացել ենք

և

այն արժեքները, որոնց դեպքում

մինիմալացված է սխալը և բավարարում է հետևյալ մատրիցային
հավասարումներին՝

(13) բանաձևից

կլինի՝

Վերոնշյալ մատրիցը նշանակենք
ցիան կլինի՝
171

:

մատրիցի դետերմինա-

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Այսպիսով այն բոլոր -երի համար, որոնք իրար հավասար չեն,
լավագույն արժեքները ստանում ենք՝ լուծելով գծային հավասարումների
համակարգը՝ ներկայացված (1.14) բանաձևով:

Ընդհանուր գործոնների արտադրողականության (TFP) ինդեքսներ143:
Այս մոտեցման շրջանակներում դիտարկվում է որևէ ընկերության կամ
տնտեսության որևէ ճյուղի արտադրողականության փոփոխությունը մեկ
ժամանակաշրջանից (oրինակ տարի) մյուսը: Տնտեսության տվյալ ճյուղը
կամ ֆիրման արտադրում է մի քանի արտադրանք՝ օգտագործելով մի
քանի արտադրության միջոցներ կամ ռեսուրսեր:
Ենթադրենք արտադրողականութան փոփոխությունը դիտարկում
ենք s-t ժամանակաշրջանի համար: Ենթադրենք որ ճյուղը արտադրում է
արտադրանք՝ օգտագործելով
ռեսուրսներ համապատասխանաբար: Ենթադրենք նաև, որ
դրանքի գներն են, իսկ

համապատասխանաբար արտառեսուրսների գներն են

ժամանակա-

հատվածում:
Գոյություն ունեն մի քանի մոտեցումներ, որոնց վրա հիմնվելով կարող ենք չափել արտադրողականության փոփոխությունը:
 Առաջին մոտեցման հիմքում ընկած է թողարկման աճի և ռեսուրսների աճի հարաբերակցությունը: Եթե թողարկման ծավալը կրկնապատկվել է
ժամանակահատվածում, միևնույն ժամանակ օգտագործվող ռեսուրսների ծավալը ավելացել է ենթադրենք 60%-ով, ապա կարող ենք ասել, որ տեղի է ունեցել արտադրողականության աճ: Այս մոտեցումը հայտնի է նաև որպես Հիքս-Մորսթեն մոտեցում անվամբ:
 Երկրորդ մոտեցումը հիմնված է շահութաբերության վրա, որը
հաշվի է առնում թողարկված արտադրանքի և ռեսուրսների գների փոփոխությունները
ժամանակահատվածում:
 Երրորդ մոտեցումը կոչվում է նաև CCD մուտեցում: Այս մոտեցման
դեպքում արտադրողականությունը հաշվարկվում է համեմատելով
143

Մեթոդի մաթեմատիկական ներկայացման համար օգտվել եմ T. Coelli, D.S. Prasada
Rao, C. O’Donnell, G. Battese , An Introduction to Efficiency and Productivity Analysis,
second edition, USA, 2005, էջ 64-70 և 88-92
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ժամանակահատվածի թողարկման ծավալները առավելագույն թողարկման հետ, որը կարելի է ստանալ օգտագործելով
ռեսուրսները:
Անկախ նրանից, թե որ մոտեցումն ենք օգտագործում արտադրողականությունը չափելու համար, անհրաժեշտ է, որ TFP ինդեքսը բավարարի
հետևյալ պայմանին. եթե ճյուղը արտադրում է նույն քանակի արտադրանք
տարիներին, բայց ռեսուրսների ծավալը նվազում է որևէ համամասնությամբ, ապա TFP ինդեքսը պետք է աճի համապատասխանաբար:
Նմանապես, եթե թողարկումը աճում է տրված տոկոսով, իսկ ռեսուրսները
մնում են անփոփոխ, ապա TFP ինդեքսը պետք է աճի նույն տոկոսով:
TFP

ինդեքսը կարելի է ներկայացնել ֆունկցիայի տեսքով՝
: Այս դեպքում յուրաքանչյուր TFP ինդեքս պետք է

բավարարի հետևյալ պայմանին.

Հիքս-Մորսթենի TFP ինդեքս: Հիքս-Մորսթենի ինդեքսը բավականին
պարզ TFP ինդեքս է, որը համապատասխանում է վերը նշված առաջին
մոտեցմանը: Այն հաշվարկվում է հետևյալ կերպ.

HM ինդեքսը արտացոլում է միայն արտադրության կամ ռեսուրսների
ֆիզիկական ծավալի փոփոխությունը:

Շահութաբերության

վրա

հիմնված

TFP

ինդեքս:

Ենթադրենք
համապատասխանաբար տվյալ ճյուղի հասույթն ու ծախսերն

են

ժամանակահատվածի համար: Թողարկման և ռեսուրսի քանակ-

ները և գները

ժամանակահատվածի համար կլինեն՝

s տարվա համար և

և

և

t տարվա համար: Այս

դեպքում TFP ինդեքսը հաշվարկվում է օգտագործելով հասույթների և
ծախսերի ճշգրտումները՝ հաշվի առնելով գները
տարիների համար:
Ենթադրենք

՝գների փոփոխությունները հաշվի առած հա-

սույթները և ծախսերն են: Այդ դեպքում TFP ինդեքսը կլինի.
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Երբ

տարիների համար որևէ գների փոփոխություն չկա, ապա

TFP-ի փոփոխությունը հիմնականում վերագրվում է տեխնիկական փոփոխությանը և արդյունավետության փոփոխությանը:

Մալմքուիստ TFP ինդեքս: Այս ինդեքսը հիմնված է վերը նշված
երորրդ մոտեցման վրա: Մալմքուիստ TFP ինդեքսը տարբերում է երկու
տիպի ինդեքսներ՝ արդյունքակողմնորոշված և ռեսուրսակողմնորոշված:

Արդյունքակողմնորոշված TFP ինդեքսներ: Արդյունքակողմնորոշված
TFP ինդեքսը կենտրոնանում է առավելագույն արդյունքի վրա՝ տրված ռեսուրսների պայմաններրում: տարվա համար Մալմքուիստի արտադրողականության ինդեքսը կլինի.

Որտեղ

], իսկ

:

Եթե ենթադրենք, որ ճյուղը կամ ֆիրման տեխնիկապես արդյունավետ է գործում երկու ժամանակահատվածում էլ, ապա
, այսպիսով՝

Նմանապես կարող ենք գրել ժամանակահատվածի համար.

Եթե ֆիրման կամ ճյուղը տեխնիկապես արդյունավետ է, ապա
: Այսպիսով Մալմքուիստի ընդհանուր արտադրողականության TFP ինդեքսը կարող ենք սահմանել որպես

ժամանակահատ-

վածների ինդեքսների երկրաչափական միջին:

Ռեսուրսակողմնորոշված TFP ինդեքսներ: Ռեսուրսակողմնորոշված
մոտեցումը շեշտադրում է անհրաժեշտ ռեսուրսների քանակը տրված
արդյունքի ստացման համար: Նույն տրամաբանությամբ այս ինդեքսը
կլինի.
Այս ինդեքսները հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է

ժամա-

նակահատվածի կամ տարիների համար տիրապետել ֆիրմայի կամ ճյու174
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ղի վիճակագրական տվյաներին՝ կապված ռեսուրսների և թողարկման
հետ:
Այժմ համառոտ անդրադառնանք գների ինդեքսներին: Այս ինդեքսները նույնպես շատ կարևոր են, քանի որ թույլ են տալիս հասկանալ, թե
հասույթի փոփոխությունը պայմանավորված է եղել գների փոփոխությամբ, թե արտադրության ֆիզիկական աճով: Ստորև ներկայացնենք
առավել հայտնի գների ինդեքսները:

Լասպեյրեսի և Պաշեի ինդեքսներ: Լասպեյրեսի գների ինդեքսը օգտագործում է ելման տարվա կամ առաջին ժամանակահատվածի ապրանքների քանակները որպես կշիռներ, իսկ Պաշեի ինդեքսը ներկա
տարվանը:

Որտեղ
է,

-

ապրանքների քանակն է,

- ժամանակահատվածի գինն

ժամանակահատվածի գինն, իսկ

՝

ժամանակահատվածի

քանակը:

Որտեղ

-րդ ժամանակահատվածի ապրանքների քանակն է:

Ֆիշերի ինդեքս: Ֆիշերի ինդեքսը սահմանվում է որպես Լասպեյրեսի
և Պաշեի ինդեքսների երկրաչափական միջին:

Թեպետ Ֆիշերի ինդեքսը երկու ինդեքսների միջինն է, սակայն
օգտակար գործիք է գների փոփոխության մասին պատկերացում կազմելու համար:

DEA (Data Envelopment Analisys) մոդել: DEA մոդելը համեմատական
արդյունավետությունը չափելու մոդել է: Այն ընդգրկում է որոշում կայացնող միավորների (ՈԿՄ) համախումբ, որոնք համեմատվում են իրար հետ
(կարել է գնահատել և համեմատել նույն ճյուղի արդյունավետությունը
ըստ տարիների): Դիտարկվող յուրաքանչյուր ՈԿՄ կառավարում է այն
գործընթացները, որոնք նա կիրառում է ռեսուրսները արդյունքներ դարձնելու նպատակով: Ուստի և որոշում կայացնող յուրաքանչյուր միավոր
գնահատվում է ռեսուրսները արդյունքներ դարձնելու իր կարողություն175
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ների տեսանկյունից: Համեմատական արդյունավետության գնահատման
DEA մոդելը թույլ է տալիս գտնելու այն լավագույն եզրագիծը, որին կարելի է հասնել տվյալ միջավայրում որոշակի ռեսուրսներ տնօրինելու դեպքում, և որոշում կայացնող միավորները գնահատվում են այդ եզրագծի
հետ համեմատության մեջ:
DEA եղանակը յուրաքանչյուր ՈԿՄ համար լուծում է առանձին խընդիր, բացահայտում է անարդյունավետությունների աղբյուրները և չափում յուրաքանչյուրի կշիռն ընդհանուր անարդյունավետության մեջ:
Հնարավոր են DEA երկու մոտեցումներ.
 Արդյունավետության գնահատում, որն ուղղորդված է ելքային
փոփոխականների արժեքների մաքսիմացմանը (output-oriented):
 Արդյունավետության գնահատում, որն ուղղորդված է ռեսուրսների կամ արտադրության գործոնների նվազեցմանը (input-oriented):

CCR DEA մոդել:144 Դիցուք տրված են որոշում կայացնող n
միավորներ: Համարակալենք դրանք 1, 2, .... , n թվերով: Ենթադրենք, դիտարկվող ժամանակահատվածում j -րդ ( j  1, 2, .... , n) ՈԿՄ օգտագործել
է i -րդ ռեսուրսից i  1, ... , m x ij միավոր և թողարկել է r -րդ տեսակի

r  1, ..., l 

y rj քանակով արդյունք ( xij  0, y rj  0 )

CCR մոդելում յուրաքանչյուր j -րդ  j  1, ... , n  ՈԿՄ համար կառուցl

վում է “կշռված արդյունք” որտեղ u r

r  1, ..., l 

u
r 1

և vi

m

r

y rj , “կշռված ռեսուրս” -

i  1, ..., m

v x
i 1

i

ij

,

կշռային բազմապատկիչներ են,

որոնք պետք է որոշվեն:
Դիտարկվում են երկու խնդիրներ:

Արդյունքներին կողմնորոշված խնդիրը: Այս մոդելում յուրաքանչյուր

j -րդ

 j  1, ..., n

ՈԿՄ գործունեության համեմատական արդյունավետու-

թյունը գնահատվում է

144

Lawrence M. Seiford, Joe Zhu, Data Envelopment Analysis: History, Models, and
Interpretations, էջ 8:
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l

h j (u , v ) 

u
r 1
m

y rj

r

v x
i 1

i

ij

հարաբերությամբ:

 j  1, ..., n

(3.1)

(3.1)հարաբերությունը

ցույց է տալիս

j -րդ

ՈԿՄ կողմից միավոր “կշռված ռեսուրսով” թողարկված

“կշռված արդյունքի” քանակը:
ՈԿՄ

j0

գործունեության

համեմատական

արդյունավետության

գնահատումը ձևակերպվում է հետևյալ կոտորակագծային ծրագրման
խնդրի տեսքով.
l

h j0 (u , v) 

u
r 1
m

r

y rj0

v x
i 1

i

(3.2)

 max

ij0

l

u

r 1
m

r

v x
i 1

i

ij

y rj

(3.3)

 1, j  1,... , n

1

u r , vi  0, r  1, ... , l; i  1, ... , m

(3.4)

Նպատակային ֆունկցիայի լավագույն h0* արժեքը բավարարում է

0  h0*  1 պայմանին և մեկնաբանվում է որպես գործունեության համեմատական արդյունավետության գնահատական: h0* =1 արժեքը համապատասխանում է լրիվ արդյունավետության, երբ ռեսուրսներն օգտագործվում են առավելագույն արդյունավետությամբ, իսկ h0*  1 արժեքը մատնանշում է, որ ՈԿՄ գործունեությունում առկա է անարդյունավետություն:
(3.1) խնդրի լուծման արդյունքում ստացվող (u r* , vi* ) արժեքները մեկնաբանվում են որպես կշիռներ: Դրանք
որոնցով ստեղծվում է Y j0 
ծելով X j0 

i 1

*
i ij0

այն լավագույն արժեքներն են,

l

u
r 1

*
r

y rj0 լավագույն արդյունքը` օգտագոր-

m

v x

,

ռեսուրսը:
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Որոշ ձևափոխությունների շնորհիվ (3.2)-3.4 խնդիրը կարելի է բերել
գծային ծրագրման խնդրի՝ յուրաքանչյուր j 0 -րդ ՈԿՄ-ի համար`
l

z *  max z   u r* y rj0
r 1

l

m

r 1

i 1

 u r* yrj0  vi xij  0, j  1,..., n
m

v x
i 1

i

ij0

(3.5)

1

u r , vi  0, r  1, ... , l; i  1, ... , m
Պարզ է, որ
S

h *j0  z *   u r* y rj0
r 1

(3.5)
խնդիրը
կարելի
է
մեկնաբանել
հետևյալ
կերպ՝
մաքսիմալացնել դիտարկվող ՈԿՄ կշռված արդյունքը` պահպանելով այն
պայմանը, որ կշռված արդյունքը չի կարող գերազանցել կշռված
ռեսուրսին ցանկացած ՈԿՄ համար: Սա բերում է Պարետո-Կումանի
արդյունավետության սկզբունքին, համաձայն որի՝ որոշում կայացնող
միավորի կողմից լրիվ արդյունավետություն ձեռք է բերվում այն և միայն
այն դեպքում, երբ ռեսուրսներից կամ արդյունքներից ոչ մեկը չի կարող
բարելավվել` առանց վատացնելու որոշ այլ ռեսուրսներ կամ արդյունքներ:

Արդյունքների կողմնորոշմամբ խնդրի երկակի խնդիրը: (3.5) գծային
ծրագրման խնդրի երկակի խնդիրը վեկտորական տեսքով հետևյալն է.

min 
 ,

 y i  Y  0

(3.6)

xi  X  0
0

(3.6) մոդելն անվանում են Ֆարրելլի մոդել: Գծային ծրագրման
երկակիության առաջին թեորեմի համաձայն՝ z* = θ*: Լուծելով (3.6)
խնդիրը, կստանանք յուրաքանչյուր ռեսուրսի և արդյունքի ազդեցության
չափը գնահատվող ՈԿՄ անարդյունավետության վրա: Նշենք, որ (3.6)
խնդիրը լուծում ունի, քանի որ նրա թույլատրելի լուծումների բազմու178
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թյունը

սահմանափակ

է
և
դատարկ
չէ.
օրինակ,
0  1,  j  0, ( j  0),   0 դեպքում սահմանափակումների համակարգը

ունի լուծում: Այն որոշում կայացնող միավորները, որոնց համար θ*<1,
անարդյունավետ են, իսկ այն միավորները, որոնց համար θ*=1, գտնվում
են եզրագծի վրա և, բնականաբար, լիովին արդյունավետ են:

Ռեսուրսային կողմնորոշմամբ խնդիրը: Այժմ ձևակերպենք ռեսուրսային կողմնորոշմամբ խնդիրը՝ դիտարկելով կշռված ռեսուրսի հարաբերությունը կշռված արդյունքին: Այս դեպքում մաքսիմալացման խնդրի փոխարեն կունենաք հետևյալ մինիմալացման խնդիրը.

min  vi xi 0 /  ur yr 0
i

r

v x / u
i

ij

i

r

y rj  1

j  1,..., n

(3.7)

r

u r , vi    0, r  1, ... , l; i  1, ... , m
(3.7) խնդիրը բերվում է հետևյալ գծային ծրագրման խնդրին.
m

min q   vi xi0
i 1

m

s

 v x  u
i 1

i

s

u
r 1

r

ij

r 1

r

y rj  0,

j  1,..., n
(3.8)

y r0  1

u r , vi   , r  1, ... , l; i  1, ... , m :
(7) գծային ծրագրման խնդրի երկակին վեկտորական տեսքով
հետևյալն է՝

 *  max
 ,

 y i  Y  0
xi  X  0

(3.9)

0





Կուպերը, Սեյֆորդը և Ժուն ապացուցել են, որ եթե  * , * -ը
ռեսուրսային կողմնորոշմամբ խնդրի լուծումն է, ապա
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1/  ,  /  =  ,   լավագույն լուծումն է
*

*

*

*

*

համապատասխան արդյուն-





քային կողմնորոշմամբ մոդելում£ Նմանապես,եթե  * , * օպտիմալ է



 

արդյունքային կողմնորոշմամբ մոդելում, ապա 1 /  * , * /  * =  * , *



օպտիմալ է ռեսուրսային կողմնորոշմամբ մոդելում£
Երկակի խնդիրներն ունեն կարևոր նշանակություն: Լուծելով դրանք,
կարելի է ոչ միայն բացահայտել անարդյունավետ գործող ՈԿՄ-երը, այլև
տալ արդյունավետությունը բարելավելու համապատասխան հանձնարարականներ, դրանք են.
 Ռեսուրսային կողմնորոշմամբ մոդելում նույն արդյունքը թողարկել
ռեսուրսների համամասնական կրճատմամբ  * անգամ,


արդյունքային կողմնորոշմամբ մոդելում՝ նույն ռեսուրսների դեպ-

քում ապահովել արդյունքի համամասնական աճ  * անգամ:
Եթե առկա են նաև տվյալներ ռեսուրսների և արդյունքների գների
վերաբերյալ, ապա հնարավոր է չափել բաշխման արդյունավետությունը,
ինչպես նաև տեխնիկական արդյունավետությունը:

Ծախսերի մինիմալացում: Ծախսերի մինիմալացման DEA խնդիրը
կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.

որտեղ
-ին ռեսուրսի գինն է -րդ ֆիրմայի համար, իսկ
ռեսուրսների ծախսերի մինիմալացման վեկտորն է -րդ ֆիրմայի համար,
իսկ -ին արդյունքի քանակն է:
Ընդհանուր ծախսերի արդյունավետությունը կլինի.

Իսկ բաշխման արդյունավետությունը կլինի՝

Հասույթի մաքսիմալացում: Հասույթի մաքսիմալացման DEA եղանակը կարելի է ձևակերպել հետևյալ կերպ.
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որտեղ -ին արդյունքի
արդյունքի քանակն է:

գինն

է

հասույթը

մաքսիմալացնող

Հասույթի ընդհանուր արդյունավետությունը կլինի.

Այսինքն
տրված հասույթի հարաբերությունն է մաքսիմալ
հասույթին: Այս դեպքում՝

Հասկանալի է, որ
միջակայքում:

-ն,

-ն և

-ն կարող են արժեքներ ընդունել

Այժմ անդրադառնանք վերը նշված 3 մոդելների համեմատական
վերլուծությանը՝ լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության գնահատաման համատեքստում։ Ինչպես արդեն նշել ենք,
փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի օգնությամբ կարելի է արտահայտել
արդյունքի և ռեսուրսների միջև կապը։ Սակայն այս մեթոդը պահանջում է
ժամանակագրական շարքերի առկայություն, այլ կերպ ասած՝ մեծ թվով
վիճակագրական տվյալներ, ինչը այդքան էլ հեշտ չէ ձեռք բերել Սյունիքի
լեռնահանքային արդյունաբերության պարագայում։ Ընդհանուր գործոնների արտադրողականության ինդեքսները առավել օգտակար են լեռնահանքային արդյունավետության գնահատման համար, քանի որ արտադրողականության հիմքում դնում են ոչ միայն արտադրության ֆիզիկական ծավալը, այլև գները։ Սա շատ կարևոր հանգամանք է, քանի որ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտում շատ հաճախ, հատկապես
վերջին տարիներին, արտադրության ծավալի աճը չի ուղեկցվում հասույթի ավելացմամբ, պայմանվորված գունավոր մետաղների համաշխարհային գների անկմամբ։ Նկատենք սակայն, որ DEA մոդելը, ոչ միայն
հնարավորություն է տալիս գնահատել արդյունավետության առկա մակարդակը և որոշել յուրաքանչյուր գործոնի դերը ընդհանուր արդյունավետությունում, այլ նաև հիմնված գծային ծրագրավորման երկակիության
տեսության վրա, հնարավորություն է տալիս կոնկրետ հանձնարարականներ տալ, թե որ ռեսուրսի կամ արդյունքի քանի անգամ փոփոխությունը
կհանգեցնի արդյունավետության բարձրացմանը։ Հաշվի առնելով այս
հանգամանքը և նկատի ունենալով DEA մոդելի լայնատարած կիրառու181
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թյունը, կարծում ենք, որ Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության
արդյունավետության գնահատումը նախ և առաջ պետք է իրականացնել
հիմնվելով DEA մոդելի վրա։
Ամփոփելով, հոդվածի հիմնական բովանդակությունը ներկայացնենք հետևյալ հիմնական կետերով.

Հիմնվելով արդյունավետության հիմնական մոտեցումների
վրա և հաշվի առնելով լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի
առանձնահատկությունները, տվել ենք լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության սահմանում։

Ուսումնասրիելով արդյունավետության գնահատման ժամանակակից մեթոդները, համակարգված ներկայացրել ենք այն հիմնական
մեթոդները, որոնք կարող են օգտագործվել լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության գնահատման համար։

Իրականացրել ենք ներկայացված մեթոդների համեմատական վերլուծություն՝ հիմնավորելով, որ DEA մեթոդին պետք է առաջնահերթություն տալ լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետության գնահատման համար։
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Գրիգոր ՂԱՐԻԲՅԱՆ, Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետություն
հասկացությունը և գնահատման մեթոդները
Բանալի բառեր. լեռնահանքային արդյունաբերություն, արտադրության
արդյունավետություն, արդյունավետության գնահատման մեթոդներ
Հոդվածում ներկայացված է լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետություն հասկացությունը և գնահատման ժամանակակից մեթոդները։ Հիմնավորվել է, որ լեռնահանքային արդյունաբերության արդյունավետությունը պետք է դիտարկել մակրո մակարդակում՝ հասարակության
և ոլորտի ձեռնարկությունների շահերի տեսանկյունից և ոչ թե միայն ոլորտի ձեռնարկությունների շահերի տեսնակյունից։ Հեղինակների կողմից առանձնացվել է և մանրամասն ներկայացվել են այն հիմնական մեթոդները,
որոնք կարող են արդյունավետորեն օգտագործվել լեռնահանքային արդյունաբերության՝ որպես տնտեսության ճյուղի, արդյունավե-տության
գնահատման համար։
Григор Гарибян, Арно Овакимян
Понятие методы оценки эффективности горнодобывающей
промышленности
Ключевые слова: горнодобывающая промышленность, еффективность производства,
методы оценки эффективности

В статье представлено понятие эффективности горнодобывающей промышленности и современные методы оценки. Было обосновано, что эффективность
горнодобывющей промышленности должен рассматриваться в макро уровне с
точки зрения интереса не только предприятий сектора, но и общества. Те основные методы, которые могуть быть эффективно использованы для оценки эффективности горнодобывающей промышленности, как экономического сектора, выделены и детально предствалены со стороны авторов.
Grigor Gharibyan, Arno Hovakimyan
The idea and the estimation methods of mining industry
Key words: mining industry, production efficiency, estimation methods of efficiency

The idea and the contemporary methods of estimation of mining indust-ry are
presented in the article. It was stated, that the efficiency of mining in-dustry must be
considered in macro level from the point of view of not only the benefits of field‘s
enterprises, but also the benefits of society. The main methods, which can be
effectively used to estimate the efficiency of mining industry as an economic sector, are
identified and presented in detail by the actors.Comparative analysis of the estimation
methods of efficiency was done and was stated, that the priority for estimating the
efficiency of mining industry must be given to the DEA model.
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ԼԵՌՆԱՀԱՆՔԱՅԻՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ
Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ԵՊՀ կառավարման և գործարարության ամբիոն, ասպիրանտ
Բանալի բառեր. լեռնահանքային արդյունաբերություն, տնտեսական
ազդեցության գործոններ, լեռնահանքային արդյունաբեության ազդեցության
ինդեքս (mining contribution index)

Լեռնահանքային արդյունաբերությունը հանդիսանում է համաշխարհային տնտեսության հիմնական և կարևորագույն ոլորտներից մեկը։ Բավական է նշել, որ 2000-2012թթ ընթացքում լեռնահանքային արդյունաբերության արտադրության ծավալը շուրջ 6 անգամ աճել է՝ ապահովելով առաջանցիկ աճ համաշխարհային ՀՆԱ-ի նկատմամբ։145 Այս աճը պայմանավորված է գունավոր մետաղների պահանջարկի աճով, ինչպես նաև
գների աճով։ Որպես օրինակ նշենք, որ նույն ժամանակահատվածում գունավոր մետաղների համաշխարհային գների ինդեքսը աճել է շուրջ 5.5
անգամ։146
Լեռնահանքային արդյունաբերությունը կարևոր նշանակություն ունի
նաև առանձին երկրների համար։ Ընդհանուր առմամբ լեռնահանքային
արդյունաբերության ազդեցության գնահատումը տնտեսության կայուն
զարգացման գործում, իրականացվում է գործոնային վերլուծությամբ։ Այլ
կերպ ասած մեկ առ մեկ ուսումնասիրվում և վերլուծվում է լեռնահանքային արդյունաբերության տնտեսությունում ունեցած դերը ընդգծող գործոնները (արտահանման ծավալում մասնաբաժինը, ՀՆԱ-ում մասնաբաժինը և այլն)։ Սակայն, լեռնահանքային արդյունաբերության տնտեսական
ազդեցությունը կարելի է գնահատել՝ համախմբելով այդ բոլոր գործոնները՝ կամ առնվազն կարևորագույնները, և ստանալ մեկ ընդհանուր
գնահատական (mining contribution index), որը կարտացոլի լեռնահանքային արդյունաբերության կարևորությունը տնտեսության համար և հնարավորություն կտա համեմատել տարբեր երկրներ՝ պարզելու թե որ երկրի
տնտեսության համար է լեռնահանքային արդյունաբերությունը ավելի կարևոր։ Այսպիսով՝ այս հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել և վերլուծել
լեռնահանքային արդյունաբերության տնտեսական ազդեցության գործոնները, ինչպես նաև Լեռնահանքային արդյունաբերության միջազգային
խորհուրդի (International Council on Mining and Metals) կողմից մշակված
145
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ICMM, The role of mining in national economies (2 nd eddition), հոկտեմբեր 2014, էջ 10
ICMM, The role of mining in national economies (2 nd eddition), հոկտեմբեր 2014, էջ 11

184

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

լեռնահանքային արդյունաբերության ազդեցության ինդեքսը (mining contribution index) և ըստ այդմ առաջարկել լեռնահանքային արդյունաբերու-

թյան տնտեսական ազդեցության գնահատման ինդեքսի գործոնների
ընտ-րության և հաշվարկման առավել արդյունավետ եղանակ։
Միանգամայն տեղին են ICMM-ի կողմից առանձնացված այն հիմնական
գործոնները, որոնք արտացոլում են լեռնահանքային արդյունաբերության
ներդրումը
տնտեսության
կայուն
զարգացման
գործում։
Անդրադառնանք այդ գոր-ծոններին առանձին-առանձին՝ փորձելով՝
հնարավորինս համառոտ վեր-լուծել և գնահատել յուրաքանչյուր
գործունի դերը և կարևորությունը։

Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ։ Ներդրումները հանդիսանում
են տնտեսական աճի և ՀՆԱ-ի կարևորագույն գործոններից մեկը։ ICMM-ի
''Լեռնահանքային արդյունաբերության դերը ազգային տնտեսություններում'' աշխատանքում նշվում է, որ հատկապես ցածր և միջին եկամուտ
ունեցող երկրների համար, լեռնահանքային արդյունաբերությանը բաժին
ընկնող օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմում են ընդհանուր օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 60-90%: Բանն այն է, որ այս երկըրների համար լեռնահանքային արդյունաբերությունը հանդիսանում է ներդրումների համեմատաբար ամենագրավիչ ոլորտը։ Ինչ վերաբերում է ՀՀին, 2015թ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները կազմել են 70 418.7 մլն
դրամ, որի 46.64%-ը բաժին է ընկել լեռնահանքային արդյունաբերությանը։147

Արտահանման ծավալում մասնաբաժինը։ Նույն աշխատանքում նըշվում է, որ զարգացող երկրների ընդհանուր արտահանման ծավալում լեռնահանքային արդյունաբերության բաժինը կազմում է 30-60%-ը։ Հասկանալի է, որ զարգացող երկրները հիմնականում պատրաստի արտադրանքի ներկրողներ են, և հումքը՝ այդ թվում գունավոր մետաղների արտահանումը հանդիսանում է արտահանման հիմնական ապրանքախումբը։ Մի
շարք զարգացող երկրներ, որոնց արտահանման կառուցվածքում զգալի է
գունավոր մետաղների տեսակարար կշիռը, ունեն արտաքին առևտրի
դրական հաշվեկշիռ։ 2012թ տվյալներով արտահանման ծավալում լեռնահանքային արդյունաբերության տեսակարար կշռով Հայաստանը զբաղեցնում է աշխարհում 20-րդ տեղը։148 2012թ այն կազմել է ընդհանուր արտահանման 44.5%-ը։ Իսկ 2015թ այս ցուցանիշը կազմել է մոտ 44%։149 Առանց

147

ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016թ. հունվար-փետրվարին, էջ 82
ICMM, The role of mining in national economies, հոկտեմբեր 2014, էջ 20
149
ԱՎԾ, ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2015թ հունվար-դեկտեմբերի, էջ 119
148
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այն էլ մոտ 3 անգամ առևտրային հաշվեկշռի բացասական սալդո ունեցող
երկրի համար սա բավական կարևոր ցուցանիշ է։

Պետության հարկային եկամուտներ։ Լեռնահանքային արդյունաբերության պետությանը վճարած հարկերը՝ հատկապես զարգացող երկրների համար, նշված արդյունաբերության մեծագույն ներդրումներից մեկն է
համարվում։ ICMM-ի ''Լեռնահանքային արդյունաբերության դերը ազգային տնտեսություններում'' աշխատանքում նշվում է, որ այն միջինում կազմում է պետության հարկային եկամուտների 3-20%-ը։ Օրինակ 20002011թթ համար լեռնահանքային արդյունաբերության հարկային եկամուտների տեսակարար կշիռը ընդհանուր հարկերում միջինում կազմել է՝
Բոստվանայում 44.6%, Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետությունում
25.3%, իսկ Տանզանիայում 1.4%։150 Սակայն լեռնահանքային արդյունաբերության հարկային ներդրումը, չի սահմանափակվում միայն ուղղակի՝ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի ձեռնարկությունների
կողմից պետության վճարած հարկերով, այլ նաև դրսևորվում է անուղղակի և խթանող (induced) տնտեսական գործունեության հետևանքով։151
Այլ կերպ ասած՝ հավասարապես կարևոր են լեռնահանքային արդյունաբերության և ´ ուղղակի, և ´ անուղղակի ու խթանող հարկային վճարումները։ Որպես օրինակ նշենք, որ 2014թ Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության կողմից պետությանը վճարվել է 29,347,332 հազար դրամ
հարկ (ուղղակի), իսկ Սյունիքի լեռնահանքային արդյունաբերության շնորհիվ՝ անուղղակի և խթանող տնտեսական ազդեցության հետևանքով առաջացած հարկային եկամուտները կազմել են 7,184,986 հազար դրամ,
արդյունքում հարկային մուլտիպլիկատորը կազմել է 1.23:152 Մի շարք
զարգացող և զարգացած երկրների համար, հարկային մուլտիպլիկատորը
որպես կանոն մեծ է 2-ից, այսինքն լեռնահանքային արդյունաբերության
շնորհիվ առաջացած անուղղակի և խթանող տնտեսական գործունեությունից պետության հարկային եկամուտները հավասար են կամ գերազանցում են ոլորտի ձեռնարկությունների կողմից ուղղակիորեն վճարված
հարկերին։

150

ICMM, The role of mining in national economies, հոկտեմբեր 2014, էջ 21
Ուղղակի, անուղղակի և խթանող տնտեսական ազդեցության համար, տես
Հովակիմյան Ա., input-output մոդելի նկարագրությունը՝ լեռնահանքային արդյունաբերության տնտեսական ազդեցության գնահատման համատեքստում, Տնտեսագիտության ժամանակակից հիմնահարցեր, 2016, էջ 76-82
152
A. Hovakimyan, Economic Impact Analysis of the Mining Industry of Syunik Marz of the
Republic of Armenia (RA), էջ 7-10, հանձնված է տպագրման Resources Policy-ումֈ
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Համախառն ներքին արդյունք (ՀՆԱ): ՀՆԱ-ն երկրի մակրոտնտեսական կարևորագույն ցուցանիշներից է։ Հետևաբար լեռնահանքային արդյունաբերություն մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կարևոր նշանակություն ունի։
Նույն աշխատությունում նշվում է, որ զարգացող երկրների համար այն
կազմում է ընդհանուր ՀՆԱ-ի 3-10%-ը։ 2015թ. ոլորտի մասնաբաժինը ՀՀ
ՀՆԱ-ում կազմել է մոտ 5%: Ինչպես հարկերի դեպքում, այս դեպքում ևս
կարևոր է հաշվի առնել անուղղակի և խթանող տնտեսական ազդեցությունը. 1 միավոր ՀՆԱ-ն այս ոլորտում կարող է առաջացնել 3 միավոր
ՀՆԱ ամբողջ տնտեսությունում։ Միայն Սյունիքի մարզի տվյալ որոլրտի
ՀՆԱ-ի մուլտիպլիկատորը 2014թ. տվյալներով կազմել է 1.49,153 այսինքն
մարզի տվյալ ոլորտի մեկ միավոր ՀՆԱ-ն բերում է 1.49 միավոր ՀՆԱ
երկրում։

Աշխատատեղեր։ Տեղական համայնքներում աշխատատեղեր ստեղծելը լեռնահանքային արդյունաբերության մեծագույն տնտեսական ներդրումներից է։ Ընդհանրապես ոլորտում ուղղակի աշխատողները կազմում
են ընդհանուր աշխատողների 1-2%-ը։154 Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այն նույնիսկ զարգացող երկրներում կապիտալատար է։
Սակայն այս ոլորտում միջին աշխատավարձը սովորաբար նկատելիորեն
բարձր է լինում երկրի միջին աշխատավարձից։ Համեմատության համար
նշենք, որ 2014թ Սյունիքում այս ոլորտի միջին աշխատավարձը կազմել է
մոտ 300.000 ՀՀ դրամ, իսկ ՀՀ միջին աշխատավարձը 150.000 ՀՀ դրամ է։
Սակայն պետք է նշել, ոլորտի առանձնահատուկ լինելու շնորհիվ այն
ստեղծում է բազմաթիվ անուղղակի և խթանող աշխատատեղեր։ Ոլորտի
մեկ աշխատատեղ կարող է ստեղծել 3-4 լրացուցիչ աշխատատեղեր։
Միայն Սյունիքի մարզում 2014թ տվյալներով աշխատանքի մուլտիպլիկատորը կազմել է 3.43։155 Սա նշանակում է, որ Սյունիքի լեռնահանքային
արդյունաբերության ոլորտում մեկ աշխատատեղի փոփոխությունը բերում է 3.43 աշխատատեղի փոփոխություն ամբողջ տնտեսությունում։ Սա
պայմանավորված է նրանով, որ չնայած ոլորտը կապիտալատար է, սակայն մատակարար ոլորտները հիմնականում աշխատատար են։ Եթե
հաշվի առնենք նաև անուղղակի և խթանող աշխատատեղերը ապա
ստացվում է, որ իրականում ոլորտի ներդրումը տվյալ երկրում աշխատատեղեր ստեղծելուն բնավ էլ չի սահմանափակվում 1-2%-ով։ Կարծում ենք,
որ աշխատատեղեր ստեղծելը լեռնահանքային արդյունաբերության մե153

Տես նախորդը, էջ 11
ICMM, The role of mining in national economies (2 nd eddition), հոկտեմբեր 2014, էջ 18
155
A. Hovakimyan, Economic Impact Analysis of the Mining Industry of Syunik Marz of the
Republic of Armenia (RA), էջ 10, հանձնված է տպագրման Resources Policy-ումֈ
154
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ծագույն տնտեսական ներդրումն է՝ հատկապես զարգացող երկրներում,
այդ թվում Հայաստանում, քանզի, ի տարբերություն օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների, արտահանման, հարկերի և այլն, այն ուղղակիորեն
նպաստում է աղքատության հաղթահարմանը կամ մեղմացմանը և բնակչության կենսամակարդակի բարելավմանը։ Նկատի ունենալով ոլորտի
տնտեսական ազդեցությունը՝ ICMM-ի կողմից առաջարկվում է լեռնահանքային արդյունաբերության ազդեցության ինդեքսը հաշվարկել, հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները.156
 երկրի արտահանման ծավալում լեռնահանքային
արդյունաբերության մասնաբաժինը
 վերջին հինգ տարիների ընթացքում արտահանման
կառուցվածքում ոլորտի տեսակարար կշռի փոփոխությունը
 լեռնահանքային արդյունաբերության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում
Ըստ այդմ ինդեքսի հաշվարկման համար առաջարկվում է հետևյալ
մեթոդաբանությունը.157
1. նշված գործոններով երկրները նշվում են նվազման կարգով
2. նշված երեք գործոններից յուրաքանչյուրի համար հաշվարկվում է
բացարձակ արժեքը՝ տվյալ ցուցանիշը բաժանելով գործնականում առկա
առավելագույն ցուցանիշին
3. երեք ցուցանիշները կշռվում են 1/3-ով, գումարվում են և
բազմապատկվում են 100-ով։
Նկատենք սակայն որ, MCI-ի հաշվարկման այսպիսի մոտեցումը թերի է։ Նախ, ըստ էության ինդեքսը հիմնված է ընդամենը երկու գործոնների
վրա՝ արտահանում և ՀՆԱ։ Սակայն հատկապես զարգացող երկրների
հա-մար, ոլորտի մեծագույն ներդրումն է աշխատատեղեր ստեղծելու
միջոցով աղքատության նվազեցումը։ Նույն խմբի երկրների համար
պետության հարկային եկամուտները՝ ստեղծված լեռնահանքային
արդյունաբերու-թյան շնորհիվ, շատ կարևոր են։ Թեև նույն զեկույցում
հստակորեն ընդգծվում է այս կարևոր ճշմարտությունը, սակայն այս 2
ցուցանիշները ինդեքսի հաշվարկում ներառված չէն։ Այլ խոսքով, այս
մոտեցման թերու-թյուններից մեկը ոլորտի տնտեսական ազդեցության
գործոնների ոչ ճիշտ կամ առնվազն ոչ ամբողջական ընտրությունն է։
Բացի այդ, լեռնահանքային արդյունաբերության կարևորությունը
երկրի համար (ըստ ICMM-ի զեկույցի՝ MCI ինդեքսի հիմնական նպատակն
է) ոչ թե պետք է գնահատել բացարձակ ցուցանիշներով՝ ՀՆԱ-ում տեսա156
157

ICMM, The role of mining in national economies, հոկտեմբեր 2014, էջ 26
Տե'ս նույնը, էջ 27
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կարար կշռով, հարկերում մասնաբաժնով և այլն, այլ առաջին հերթին
պետք է հաշվի առնել լեռնահանքային արդյունաբերության կապվածությունը (կորելացիան) տնտեսությանը։ Բանն այն է, որ օրինակ լեռնահանքային արդյունաբերության ոլորտի ուղղակի աշխատողների քանակը կարող է կազմել երկրի աշխատողների 1-2%-ը, սակայն այս արդյունաբերության 1 աշխատատեղի շնորհիվ կարող են առաջանալ լրացուցիչ 3-4
աշխատատեղ՝ պայմանավորված մատակարար ձեռարկությունների գործունեությամբ և ոլորտի աշխատողների սպառմամբ։ Եթե հաշվի առնենք
այս անուղղակի ազդեցությունը ապա այս ցուցանիշը նկատելիորեն
բարձր կլինի։ Նույնը կարելի է ասել, հարկերի, ՀՆԱ-ի և թողարկման մասին։ Եվ եթե MCI ինդեքսի հաշվարկման հիմքում դնենք լեռնահանքային
արդյունաբերության մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում, հարկերի ծավալում և այլն,
ապա անուղղակի և խթանող տնտեսական ազդեցությունը կանտեսվի,
ինչը հաճախ շատ ավելի մեծ է լինում քան միայն ուղղակի ազդեցությունը
և հետևաբար չենք ստանա օբյեկտիվ գնահատական։ Ակնհայտ է, որ
առավել արդյունավետ կլինի լեռնահանքային արդյունաբերության ազդեցության ինդեքսը հաշվարկելիս՝ նախևառաջ նկատի ունենալ լեռնահանքային արդյունաբերության կորելացիան տնտեսությանը։ Այսպես կոչված
input-output մուլտիպլիկատորները (թողարկման, հարկերի, ՀՆԱ-ի և աշխատանքի) ցույց են տալիս կորելացիայի աստիճանը։158 Այսպիսով MCI
ինդեքսը առաջարկվում է հաշվարկել՝ հետևյալ գործոնները հաշվի առնելով ոլորտի.






թողարկման մուլտիպլիկատորը,
ՀՆԱ-ի մուլտիպլիկատորը,
հարկերի մուլտլիպլիկատորը,
աշխատանքի մուլտիպլիկատորը,
երկրի արտահանման ծավալում ոլորտի մասնաբաժինը։

Ըստ այդմ առաջարկվում է հաշվարկման հետևյալ մեթոդաբանությունը. նշված յուրաքանչյուր գործոն բաժանվում է տվյալ ցուցանիշի գըծով՝ համեմատվող երկրների (տարածաշրջանների) շարքում առկա առավելագույն արժեքին՝ արդյունքում ստանում ենք 0-1 միջակայքում արժեք և
ստացված արժեքները կշռվում են 1/5-ով և բաժմապատկվում 100-ով։
Նկատենք, որ այս մեթոդաբանության դեպքում նույնպես MCI ինդեքսը
կարող է արժեքներ ընդունել 0-100 միջակայքում։ Որքան այն մոտ է 100-ին
այնքան մեծ է ոլորտի ազդեցությունը և կարևորությունը։
158

Մուլտիպլիկատրներին մասին տես Miller R., Blair E., Input-Output Analysis:
Foundations and Extensions, Cambridge University, 2009թ, էջ 243
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Առնո ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
Լեռնահանքային արդյունաբերության համընդհանուր տնտեսական
ազդեցության գնահատման հարցի շուրջ
Բանալի բառեր. տնտեսական ազդեցության գործոններ, լեռնահանքային
արդյունաբեության ազդեցության ինդեքս (mining contribution index)
Հոդվածում ներկայցված է լեռնահաքային արդյունաբերության տնտեսությունում ունեցած դերը ընդգծող հիմնական գործոնները՝ համառոտակի
վերլուծելով և գնահատելով յուրաքանչյուր գործոնի դերն ու կարևորությունը տնտեսության համար։ Մանրամասն ուսումնասիրվել է Լեռնահանքային արդյունաբերության միջազգային խորհուրդի (International Council
on Mining and Metals) կողմից մշակված լեռնահանքային արդյունաբերության ազդեցության ինդեքսը (mining contribution index)՝ գործոնների ընտրությունը և հաշվարկման մեթոդաբանությունը։ Այդյունքում վիճարկվել
է ICMM-ի կողմից առաջարկված՝ ինդեքսի գործոնների ընտրության և հաշվարկման մեթոդաբանության արդյունավետությունը ։
Arno HOVAKIMYAN
About the question of estimating the overall economic impact of mining industry
Key words: mining industry, factors of economic impact, mining contribution index

The main factors, that indicate the economic impact of mining industry are presented in
the article, the role and importance of each factor for economy is briefly analyzed and
estimated. The mining contribution index of International Council on Mining and
Metals, the choice of factors and the methodology of calculations are thoroughly
studied. As a result, the efficiency of index factors‘ choice and calculation
methodology, suggested by ICMM, was argued` objectively pointing out existing
drawbacks and a principally new method of index calculation was suggested.
Арно ОВАКИМЯН
О вопросе оценки общего экономического эффекта горнодобывающей
промышленности
Ключевые слова:. горнодобывающая промышленность, факторы экономического
эффекта, индекс эффекта горнодобывающей промышленности (mining contribution index)

В статье представлены основные факторы, которые подчеркивают роль горнодобывающей промышленности в экономике, кратко анализируя и оценивая роль и
важность каждого фактора для экономики. Детально изучен индекс экономического эффекта горнодобывающей промышленности (mining contribution
index) обработанный Международным Советом Горнодобывающей Промышленности (International Council on Mining and Metals), выбор факторов и методология
расчетов. В итоге была оспорена эффективность выбора факторов индекса и методология расчета предложенная ICMM-ом, объективно указав существующие недостатки, и был предложен принципиально новый, более эффективный подход
расчета индекса.
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üÆÜ²Üê²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ Î²ÚàõÜàõÂÚ²Ü ¾ØäÆðÆÎ
ìºðÈàõÌàõÂÚàõÜ ÐÐ úðÆÜ²Îàì
È»Ý³ Ð³Ûñ³å»ïÛ³Ý
ºäÐ îÎü ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ: ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ« éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ«
¿ÙåÇñÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ« ·áñÍáÝ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïáõÙ

´³ÝÏ»ñÝ Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»ÉÇë ³éÝãíáõÙ »Ý
áñáß³ÏÇ éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï« áñáÝó Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ùµ ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³ÝÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:êáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùáõÙ ÷áñÓ ¿ ³ñí»É ¿ÙåÇñÇÏ é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí µ³ó³Ñ³Ûï»É« Ã» ÇÝã ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý ³½¹áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ã³÷áÕ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É/éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ óáõó³ÝÇßÇ íñ³« ¨ ·Ý³Ñ³ï»É Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍáÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ã³÷Á:
´³ÝÏ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÐÐ
Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ Ñ³ßí³ñÏáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÁª ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É/éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ« ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³É/éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ« ã³ßË³ïáÕ í³ñÏ»ñ/ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÏ»ñ« ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï ³ÏïÇíÝ»ñÇ« ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝ Áëï Ï³åÇï³ÉÇ« Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ/ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñ ¨
Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ/óå³Ñ³Ýç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ159:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñÁ å»ïáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³éáÕçáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÝ »Ý« áñáÝù
»ñÏñÇ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ù³Ïñáåñáõ¹»ÝóÇ³É ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ Ù³ë
»Ý Ï³½ÙáõÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý
³ñÅ»ùÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Éáõ« ÇÝãå»ë Ý³¨ áõÅ»Õ ¨ ÃáõÛÉ µ³ÝÏ»ñÁ ï³ñ³Ýç³ï»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ´³óÇ ³½¹³Ýß³Ý³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇó« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÝ»ñÁ Ý³¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÁÝÃ³óÇÏ íÇ×³ÏÇ ÙáÝÇÃáñÇÝ·Ç
Ï³ñ¨áñ ·áñÍÇù »Ý: âÝ³Û³Í Ýñ³Ý« áñ ¹»ýáÉïÝ»ñÁ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ïí³ÍÇ ³í»ÉÇ ÃáõÛÉ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñáõÙ« ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí µ³ÝÏ³ÛÇÝ ßáÏ»ñÁ ¨ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ¹ñí³·Ý»ñÁ Çñ»Ýó ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ »Ý
·ïÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ã³÷áÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ:
159

îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý Î´-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇóª www©cba©am« ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñ
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êáõÛÝ ³ßË³ï³ÝùáõÙ Ù»Ýù Ï»ÝïñáÝ³ó»É »Ýù ³é³çÇÝ óáõó³ÝÇßÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³: êïáñ¨ µ»ñí³Í ÝÏ³ñ 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÇ
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2003-2015ÃÃ ¹ñáõÃÛ³Ùµ«160 áñï»Õª F1-Á ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É/ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ óáõó³ÝÇßÝ ¿:
ò³ÝÏ³ó³Í µ³ÝÏ Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñ« áñáÝó ¹»ñáõÙ Ñ³Ý¹»ë »Ý
·³ÉÇë í³ñÏ»ñÁ« ³ñÅ»ÃÕÃ»ñª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë å³ñï³ïáÙë»ñÁ: ¶áÛáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇó ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñÇ å³ï×³éáí
µ³ÝÏÁ ¹ñ³Ýù ÏßéáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ éÇëÏáí« ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë
éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ: ´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ»Ýó
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ í³ñÏ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ« ¨ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³ó Ýñ³ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÁ ÁÝ¹É³ÛÝíáõÙ ¿« ¨ Ñ»ï¨³µ³ñª
³í»É³ÝáõÙ »Ý éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÁ: ºÃ» µ³ÝÏÁ í³ñÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ áã Ã» Ï³åÇï³ÉÇ« ³ÛÉ ³í»ÉÇ ß³ï Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ« ¹³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³ÉÇ Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ
éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ù»ç ³í»ÉÇ ùÇã ¿« ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñÁ
µ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿« Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ µ³ÝÏÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿« ë³Ï³ÛÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÝ ¿ ÷áùñ: ²ÛëÇÝùÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝÏ³ï»É« áñ áñù³Ý F1 óáõó³ÝÇßÁ µ³ñÓñ ¿« ³ÛÝù³Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿« ¨ áñù³Ý ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ ó³Íñ ¿« ³ÛÝù³Ý µ³ÝÏ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³å»ë ³ÝÏ³ÛáõÝ »Ý:
F1
40
36
32
28
24
20
16
12
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

ÜÏ³ñ 1. F1 ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ï³åÇï³É/ éÇëÏáí Ïßéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñ óáõó³ÝÇßÝ 2003-2015ÃÃ©:
160

îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý Î´-Ç å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇóª www©cba©am« 2005Ã©
ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ÙÇÝã¨ 2015Ã© ¹»Ïï»Ùµ»ñ
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ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù ·ñ³ýÇÏÇó« F1 óáõó³ÝÇßÝ áõÝÇ Ñëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ýí³½áÕ ÙÇïáõÙ« ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ùë³ÝÙ»Ï»ñáñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÇ
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ
½·³ÉÇáñ»Ý Ýí³½»É ¿: 2005Ã©-Çó Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÁ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨
2008Ã© ë»åï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÁ« áñÇó Ñ»ïá ³ÛÝ ³×áõÙ ¿ áñáß³ÏÇ ã³÷áí ¨ ÙÝáõÙ
³Û¹ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ÙÇÝã¨ 2010Ã© û·áëïáë ³ÙÇëÁ: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Ý³Å³Ùáí« áñÁ Çñ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ ÃáÕ»É í³ñÏ»ñÇ Í³í³ÉÇ íñ³: 2010Ã© ë»åï»Ùµ»ñÇó
Ñ»ïá F1 óáõó³ÝÇßÁ ³Ýí»ñ³¹³ñÓ»ÉÇáñ»Ý ³é³Ýó Ù»Í ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙ ¿ª íÏ³Û»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý Ù³ëÇÝ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿« áñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ
Ï³Ëí³Í ¿ ÇÝãå»ë Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó« ³ÛÝå»ë ¿É µ³ÝÏ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ µÝáñáß ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó: ¶áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Çï³ñÏí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÁª
 avand_cp ‟ óå³Ñ³Ýç ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ«
 avand_jam ‟ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ«
 avand_jam_art ‟ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñ«
 varker- ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ«
 varker_art-³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñ«
 varker_rate ‟ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛù«
 varker_rate_art ‟ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛù:
îíÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ·ñ³ýÇÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³í»Éí³ÍáõÙ:
ÐÇÙÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÁ« áñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³Ý»É ïíÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó ³ÛÝ ¿« áñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³×»É »Ý ÇÝãå»ë ³í³Ý¹Ý»ñÇ Í³í³ÉÁ« ³ÛÝå»ë ¿Éª í³ñÏ»ñÇÝÁ« ³ÛëÇÝùÝª í³ñÏ»ñÁ ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÁ óáõó³µ»ñ»É »Ý ³×áÕ ÙÇïáõÙ« ÇÝãÁ
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ 2005-2015ÃÃ© ÁÝÃ³óùáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ
µ³ÝÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³×»É ¿« í³ñÏ³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÁÝ¹É³ÛÝÉí»É ¿« áñÝ
¿É ÷áË³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½Ùáí Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·áñÍ³ñ³ñ ÙÇç³í³ÛñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ý: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ« Ã» ³Ûë µáÉáñ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ³½¹»É
»Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³« ¨ »Ã» ³½¹»É »Ý« ³å³ª ÇÝã ã³÷áí:
ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ³ñóÇÝ å³ï³ëË³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³éáõóí»É ¿ ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»É« áñï»Õ áñå»ë Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý ¹Çï³ñÏí»É ¿ F1 óáõó³ÝÇßÁ«
ÇëÏ áñå»ë µ³ó³ïñáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñª F1 óáõó³ÝÇßÇ Ý³Ëáñ¹ É³·³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÁ« ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ: ²í³Ý¹Ý»ñÁ ¨
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ã»Ý Ý»ñ³éí»É Ùá¹»ÉáõÙ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù Ýß³Ý³Ï³ÉÇ ã»Ý
»Õ»É: êï³óí³Í É³í³·áõÛÝ ¿ÙåÇñÇÏ Ùá¹»ÉÁ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ïÏáñáßáõÙÁª
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(1)
Èá·³ñÇÃÙ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ùá¹»ÉÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí« áñ Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ß³ñù»ñÁ Ñ³×³Ë ¹³éÝáõÙ »Ý ëï³óÇáÝ³ñ« ÇëÏ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝª (ûñÇÝ³Ïª
·áñÍ³ÏÇóÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ »Ã» ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ
Ñ³í»É³×Á ³í»É³Ý³ Ù»Ï ÙÇ³íáñáí« Ñ³çáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý F1 óáõó³ÝÇßÇ Ñ³í»É³×Á Ï³í»É³Ý³
ã³÷áí):
¾ÙåÇñÇÏ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³çÇÝ ù³ÛÉáõÙ ÁÝ¹É³ÛÝí³Í ¸ÇÏÇ-üáõÉ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ëïáõ·í»É ¿ ß³ñù»ñÇ ëï³óÇáÝ³ñáõÃÛáõÝÁ« áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ñ³í»Éí³ÍáõÙ: êï³óÇáÝ³ñáõÃÛ³Ý Ã»ëïÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë« áñ µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ëï³óÇáÝ³ñ »Ý«
ù³Ý½Ç ³Ù»Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ¸ÇÏÇ-üáõÉ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ ÷áùñ ¿ 95 ïáÏáë³Ýáó ÏñÇïÇÏ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇó:
ºñÏñáñ¹ ù³ÛÉáõÙ ëïáõ·í»É ¿ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÃáõÛÉ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
Ð³í»Éí³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ³íïáÏáñ»ÉÛ³óÇáÝ ýáõÝÏóÇ³Ý»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿« áñ µáÉáñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÃáõÛÉ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝª
³ÛëÇÝùÝ ¹Çï³ñÏáõÙÝ»ñÇ Ù»ç Ïáñ»ÉÛ³óÇ³Ý ·Ý³Éáí Ýí³½áõÙ ¿:
²ÕÛáõë³Ï 1. Ð³í³ë³ñÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Dependent Variable: D(LOG(F1))
Method: Least Squares
Sample (adjusted): 2005M04 2015M12
Included observations: 129 after adjustments
Variable

Coefficient Std. Error t-Statistic

Prob.

D(LOG(VARKER(-1)))
C
D(LOG(VARKER_ART))
D(LOG(VARKER_ART(-1)))
AR(1)
MA(1)

-0.203564
0.005462
-0.233734
-0.153591
-0.577023
0.736060

0.0025
0.1347
0.0001
0.0078
0.0004
0.0000

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.230937
0.199675
0.025919
0.082631
291.2372
7.386992
0.000004

194

0.066026
0.003628
0.058597
0.056826
0.157862
0.140884

-3.083082
1.505615
-3.988856
-2.702827
-3.655246
5.224595

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

-0.006281
0.028972
-4.422282
-4.289268
-4.368236
1.925810
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ºññáñ¹ ù³ÛÉáõÙ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ ÷áùñ³·áõÛÝ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÇ »Õ³Ý³Ïáí Eviews 7©1 Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÇ ÙÇçáóáí: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý í»ñÁ µ»ñí³Í ³ÕÛáõë³ÏáõÙ: âáññáñ¹ ù³ÛÉáõÙ ëïáõ·í»É ¿
·Ý³Ñ³ïí³Í Ùá¹»ÉÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ³íïáÏáñ»ÉÛ³óÇ³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ´áùë
- ÈÛáõÝùÇ Ã»ëïÇ ÙÇçáóáí ¨ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÇ ÑáÙáëÏ»¹³ëïÇÏáõÃÛáõÝÁ àõ³ÛÃÇ
Ã»ëïÇ ÙÇçáóáí:
²ÕÛáõë³Ï 2. ´áùë-ÈÛáõÝ·Ç Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Date: 03/08/16 Time: 03:37
Sample: 2005M04 2015M12
Included observations: 129
Q-statistic
probabilities
adjusted for 2
ARMA term(s)
Autocorrelation
.|.
.|*
.|.
.|.
.|*
.|.
.|.
.|.
.|*
.|.
.|*

Partial Correlation

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

.|.
.|*
.|.
.|.
.|*
.|.
.|.
*|.
.|.
.|.
.|.

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

AC

PAC

Q-Stat

Prob

0.019
0.100
0.051
0.060
0.124
0.036
0.047
-0.060
0.085
-0.007
0.079

0.019
0.100
0.048
0.049
0.115
0.022
0.020
-0.081
0.067
-0.016
0.064

0.0465
1.3767
1.7229
2.2071
4.3024
4.4767
4.7818
5.2859
6.2978
6.3046
7.1903

0.189
0.332
0.231
0.345
0.443
0.508
0.505
0.613
0.617

²ÕÛáõë³Ï 3. àõ³ÛÃÇ Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ
Heteroskedasticity Test: White
F-statistic
Obs*R-squared
Scaled explained SS

0.417203
12.94371
56.15640

Prob. F(27,101)
Prob. Chi-Square(27)
Prob. Chi-Square(27)

0.9944
0.9896
0.0008

´áùë-ÈÛáõÝ·Ç Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë« áñ áã ÙÇ Ï³ñ·Ç ³íïáÏáñ»ÉÛ³óÇ³ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ« ù³ÝÇ áñ Q íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ µáÉáñ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù»Í »Ù 0©05-Çó: àõ³ÛÃÇ Ã»ëïÁ
íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ ëË³ÉÝ»ñÁ ÑáÙáëÏ»¹³ëïÇÏ »Ý« Ñ»ï»ñáëÏ»¹³ëïÇÏáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ½ñáÛ³Ï³Ý ÑÇåáÃ»½Á Ù»ñÅíáõÙ ¿:
ì»ñÁ Ýßí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ »ñÏáõ Ï³ñ¨áñ ³ñ¹ÛáõÝù »Ýù
ëï³ÝáõÙª
195
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1. ø³ÝÇ áñ Ù»ñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ëï³óÇáÝ³ñ »Ý ¨ áõÝ»Ý ÃáõÛÉ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ« ¨ ·áñÍáõÙ ¿ ÙáÙ»ÝïÇ å³ÛÙ³ÝÁ« ³ÛëÇÝùÝ Ù»ñ é»·ñ»ëáñÝ»ñÁ
Ïáñ»É³óí³Í ã»Ý ëË³ÉÝ»ñÇ Ñ»ï« ³å³ Ù»ñ ëï³ó³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ áõÝ³Ï³ÛÇÝ »Ý:
2. ø³ÝÇ áñ Ù»ñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ ëï³óÇáÝ³ñ »Ý ¨ áõÝ»Ý ÃáõÛÉ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ« é»·ñ»ëáñÝ»ñÁ ¹»ï»ñÙÇÝÇëïÇÏ »Ý« ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ ÑáÙá-ëÏ»¹³ëïÇÏ »Ý« µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ³íïáÏáñ»ÉÛ³óÇ³Ý« ³å³ Ù»ñ ëï³ó³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý ³ëÇÙåïáïÇÏ ÝáñÙ³É µ³ßËáõÙ:
²é³çÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ« áñ Ï³ï³ñ»É »Ýù áñ³Ï³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïáõÙ ³ÛÝ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó« áñ ÁÝïñ³ÝùÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëï³ó³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ó·ïáõÙ »Ý ·ÉË³íáñ Ñ³Ù³ËÙµáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ:
ºñÏñáñ¹ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ù»½ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë û·ï³·áñÍ»É t íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ áñå»ë í³ñÏ³ÍÝ»ñÁ ëïáõ·»Éáõ ÑÇÙùª ³é³Ýó
³ÝÑ³Ý·ëïÝ³Éáõ Ã» ÇÝãåÇëÇ µ³ßËáõÙ áõÝ»Ý é»·ñ»ëÇ³ÛÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ:
²ÛëåÇëáíª Ùá¹»ÉÇ ·Ý³Ñ³ïí³Í µáÉáñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý« ù³ÝÇ
áñ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ t íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ùá¹áõÉáí Ù»Í »Ý
1«96-Çó: ²ÛÉ Ëáëù»ñáí ³ë³Íª ·Ý³Ñ³ïí³Í Ñ³í³ë³ñÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ½ñáÛ³Ï³Ý ÑÇåáÃ»½Ý»ñÁ Ù»ñÅíáõÙ »Ý:
¶áñÍáÝÝ»ñÁ µ³ó³ïñíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ íñ³ áõÝ»Ý å³ï×³é³ÛÇÝ
³½¹»óáõÃÛáõÝ« ù³ÝÇ áñ ëË³ÉÝ»ñÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý ëå³ëáõÙÁ µ³ó³ïñáÕ
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ë Ñ³í³ë³ñ ¿ ½ñáÛÇ: ¸»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ 0©23« ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ÁÝïñí³Í ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ
23 ïáÏáëáí µ³ó³ïñáõÙ »Ý Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ï³ï³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: è»·ñ»ëÇ³ÛÇ ¹»ï»ñÙÇÝ³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ³Ù»Ý¨ÇÝ ãÇ íÏ³ÛáõÙ «
áñ é»·ñ»ëÇ³ÛÇ áñ³ÏÁ É³íÁ ã¿« ¨ áã ÙÇ Ó¨ ãÇ ³½¹áõÙ Ù»ñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
å³ï×³é³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛ³Ý íñ³« ù³ÝÇ áñ é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ
Ï³éáõóÙ³Ý µáÉáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñí³Í »Ý Ù»ñ Ùá¹»ÉÇ Ñ³Ù³ñ:
²é³çÇÝ Ï³ñ·Ç ³íïáé»·ñ»ëÇí ·áñÍÁÝÃ³óÇ ·áñÍ³ÏóÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ F1 óáõó³ÝÇßÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÑÁëï³Ï ³ñï³Ñ³Ûïí³Í ÇÝ»ñóÇáÝ ¿ý»Ïï: ºí ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ« ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý F1 óáõó³ÝÇßÇ íñ³«
ù³ÝÇ áñ ó³ÝÏ³ó³Í ïÇåÇ í³ñÏ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ éÇëÏáí ÏßÁéí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙ« ÇÝãÝ ¿É Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³Ý: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ÙÇ³ÛÝ É³·áí »Ý ³½¹áõÙ F1 óáõó³ÝÇßÇ íñ³: ¶Ý³Ñ³ïí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë« áñ ïíÛ³É ³ÙëáõÙ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ Ù»Ï ÙÇ³íáñ Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ Ñ³çáñ¹ ³ÙëáõÙ F1 óáõó³ÝÇßÇ Ñ³í»É³×Ç ï»ÙåÇ 0©20 ÙÇ³íáñ Ýí³½Ù³ÝÁ: ²ñ196
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ï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹»åùáõÙ å³ïÏ»ñÁ ³ÛÉ ¿ª ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÇÝ¹»ùëÇ íñ³ ³½¹áõÙ ¿ ÇÝãå»ë ÁÝÃ³óÇÏ« ³ÛÝå»ë ¿É Ý³Ëáñ¹ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ« ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿« áñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³í»ÉÇ ï¨³Ï³Ý ¨ ÙÝ³ÛáõÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý« ù³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý í³ñÏ»ñÁ:
º½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨
³í³Ý¹Ý»ñÇ áõ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý»ñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáíª ÝÏ³ï»óÇÝù« áñ
Ï³Ý áñáß³ÏÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÙÇïáõÙÝ»ñ ³Û¹ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ
í³ñùÇ Ù»ç« áñÝ ¿É ïíÛ³É ³ßË³ï³ÝùáõÙ ·Ý³Ñ³ïí»ó ¿ÙåÇñÇÏ Ùáï»óáõÙáí:
Î³éáõóí»ó ¿ÏáÝáÙ»ïñÇÏ Ùá¹»ÉÝ»ñÇÝ ÉñÇí µ³í³ñ³ñáÕ ·áñÍáÝ³ÛÇÝ Ùá¹»É«
áñï»Õ áñå»ë µ³ó³ïñáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ í»ñóí»óÇÝ ¹ñ³Ù³ÛÇÝ ¨ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÁ: ´³ó³Ñ³Ûïí»ó ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ã³÷Á« áñÁ Î´-Ç ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ Ï³ñáÕ ¿ áõÝ»Ý³É:
Ð³í»Éí³Í. öá÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ·ñ³ýÇÏ³Ï³Ý å³ïÏ»ñáõÙÁ
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AVAND_JAM_ART
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VARKER_ART
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è»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï³óÇáÝ³ñáõÃÛ³Ý Ã»ëï³íáñáõÙÁ
Null Hypothesis: D(LOG(F1)) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-9.627511
-3.481217
-2.883753
-2.578694

0.0000

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(F1),2)
Method: Least Squares
Date: 03/08/16 Time: 02:54
Sample (adjusted): 2005M03 2015M12
Included observations: 130 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(F1(-1)))
C

-0.835072 0.086738
-0.004916 0.002588

-9.627511
-1.899439

0.0000
0.0598

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.419998
0.415467
0.028953
0.107300
277.0162
92.68896
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

199

-0.000104
0.037869
-4.231019
-4.186903
-4.213093
1.972821
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Null Hypothesis: D(LOG(VARKER)) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 2 (Automatic - based on SIC, maxlag=11)

Augmented Dickey-Fuller test statistic
Test critical values:
1% level
5% level
10% level

t-Statistic

Prob.*

-2.900342
-3.482035
-2.884109
-2.578884

0.0435

*MacKinnon (1996) one-sided p-values.

Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(VARKER),2)
Method: Least Squares
Date: 03/08/16 Time: 03:05
Sample (adjusted): 2005M05 2015M12
Included observations: 128 after adjustments
Variable

Coefficient

Std. Error

t-Statistic

Prob.

D(LOG(VARKER(-1)))
D(LOG(VARKER(-1)),2)
D(LOG(VARKER(-2)),2)
C

-0.135881
-0.421547
-0.399683
0.002468

0.059070
0.085931
0.080093
0.002632

-2.300342
-4.905613
-4.990258
0.937497

0.0231
0.0000
0.0000
0.3503

R-squared
Adjusted R-squared
S.E. of regression
Sum squared resid
Log likelihood
F-statistic
Prob(F-statistic)

0.333745
0.317626
0.023496
0.068458
300.5242
20.70502
0.000000

Mean dependent var
S.D. dependent var
Akaike info criterion
Schwarz criterion
Hannan-Quinn criter.
Durbin-Watson stat

200

-0.000682
0.028444
-4.633191
-4.544065
-4.596979
1.976431
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Null Hypothesis: D(LOG(VARKER_ART)) has a unit root
Exogenous: Constant
Lag Length: 0 (Automatic - based on SIC, maxlag=12)
t-Statistic
Augmented Dickey-Fuller test statistic
-11.84517
Test critical values:
1% level
-3.481217
5% level
-2.883753
10% level
-2.578694
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.
Augmented Dickey-Fuller Test Equation
Dependent Variable: D(LOG(VARKER_ART),2)
Method: Least Squares
Date: 03/08/16 Time: 03:07
Sample (adjusted): 2005M03 2015M12
Included observations: 130 after adjustments
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
-1.043960 0.088134
-11.84517
D(LOG(VARKER_ART(-1)))
C
0.016139
0.003806
4.240155
R-squared
0.522937
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.519209
S.D. dependent var
S.E. of regression
0.040440
Akaike info criterion
Sum squared resid
0.209329
Schwarz criterion
Log likelihood
233.5778
Hannan-Quinn criter.
F-statistic
140.3081
Durbin-Watson stat
Prob(F-statistic)
0.000000

Prob.*
0.0000

Prob.
0.0000
0.0000
-0.000221
0.058322
-3.562735
-3.518619
-3.544809
1.996498

è»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ïáñ»Éá·ñ³ÙÁ
Date: 03/08/16 Time: 03:14
Sample: 2005M01 2015M12
Included observations: 131
Autocorrelation
Partial Correlation
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AC

PAC

Q-Stat

Prob

0.163
-0.079
-0.056
0.048
0.102
0.040
0.035
-0.029
0.011
-0.023
0.050

0.163
-0.108
-0.025
0.056
0.079
0.017
0.047
-0.035
0.024
-0.043
0.056

3.5791
4.4143
4.8439
5.1579
6.5880
6.8149
6.9878
7.1082
7.1262
7.2009
7.5630

0.059
0.110
0.184
0.271
0.253
0.338
0.430
0.525
0.624
0.706
0.752
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Date: 03/08/16 Time: 03:17
Sample: 2005M01 2015M12
Included observations: 131
Autocorrelation
.|***** |
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.|**** |
.|**** |
.|*** |
.|*** |
.|*** |
.|**
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.|**
|

Partial Correlation
.|*****|
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*|.
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.|*
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AC

PAC

Q-Stat

Prob

0.734
0.640
0.693
0.606
0.549
0.529
0.402
0.421
0.398
0.276
0.290

0.734
0.219
0.375
-0.033
0.040
-0.020
-0.216
0.158
-0.050
-0.091
0.079

72.254
127.60
192.90
243.23
284.92
323.91
346.57
371.66
394.31
405.27
417.50

0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000
0.000

AC

PAC

Q-Stat

Prob

-0.044
0.074
0.068
0.084
-0.013
0.028
-0.048
-0.024
0.021
-0.085
-0.186

-0.044
0.072
0.075
0.086
-0.015
0.009
-0.058
-0.038
0.026
-0.075
-0.189

0.2590
0.9915
1.6183
2.5802
2.6023
2.7119
3.0407
3.1202
3.1853
4.2262
9.2632

0.611
0.609
0.655
0.630
0.761
0.844
0.881
0.927
0.956
0.937
0.598

Date: 03/08/16 Time: 03:19
Sample: 2005M01 2015M12
Included observations: 131
Autocorrelation
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Лена АЙРАПЕТЯН
Эмпирический анализ стабильности финансовой системы на примере РА
Ключевые слова: финансовая стабильность, взвешенные риском активы, эмпирический
анализ, факторная оценка

В статье исследованы показатели финансовой стабильности и динамика вложений
и кредитов, в результате чего было отмечено, что имеются общие тенденции определенного развития в поведении этих переменных. Была построена факторная
модель, полностью удовлетворяющая эконометрическим моделям, где в качестве
объясняющих переменных были взяты кредиты в драмах и иностранной валюте.
Было выявлено направление и степень зависимости между ними, что может иметь
важное значение для ЦБ и финансовых институтов в вопросах, связанных с финансовой стабильностью.
Lena HAYRAPETYAN
Empirical analysis of stability of the financial System by the example of RA
Key words: financial stability, risk weighted assets, empirical analysis, factor assessment

The article examines indicators of financial stability and dynamics of investments and
loans. As a result, it was noted that there are certain general tendencies of development
in the behavior of these variables. A factor model fully satisfying the econometric
models was built where loans in AMD and foreign currency were taken as explanatory
variables. The direction and degree of dependence between them has been discovered
which may be important for the Central Bank and financial institutions on issues related
to financial stability.
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ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНМИМЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ СНГ
Гаяне СОЛАХЯН
Преподаватель педагогического института им. М. Налбандяна, Гюмри
Ключевые слова: интеграция, СНГ, проблемы, экономика, взаимосотрудничество

Распад СССР в 1991г. представлял собой не только конец целой эпохи, но
и послужил импульсом для новообразованных субъектов международного права
вновь объединиться уже на качественно новом уровне и создать новое геополитическое образование на евразийском пространстве. Содружество не обеспечивало взаимодействия в полном объеме, возникла необходимость в более углубленном и многостороннем сотрудничестве, что и повлекло за собой значительную активизацию интеграционных процессов в регионе. Однако, на практике,
уже на первом этапе, с момента образования СНГ интеграционные процессы
независимых государств на межгосударственной основе стали сопряжаться с
более глубокими проблемами, противоречиями, трудностями в экономической,
военной, политической и других сферах.
Экономическая интеграция является фундаментом для формирования новой
конфигурации, и от ее успешности во многом зависит эффективность конечного
результата интеграции. Сегодня укрепление взаимодействия в экономической
сфере является ключевым звеном интеграционных процессов на постсоветском
пространстве. Без эффективного разрешения экономических проблем стержневая
основа Содружества станет шаткой и может привести не только к провалу
интеграции, но и к ликвидации СНГ, как субъекта международных отношений.
После распада СССР естественным приоритетом новообразованных независимых государств было формирование и укрепление государственности, а также
становление собственной экономики (своя банковская система, валюта, свой
бюджет и т.д.). В таких условиях наблюдалось ослабление сотрудничества и связей постсоветских государств, что, в свою очередь, могло стать серьезной проблемой и повлиять на интеграционные процессы в рамках СНГ. Для предотвращения негативных последствий, вызванных так называемой «стагнацией» экономики, и реальным стимулом дальнейшего развития интеграции послужило решение создать единое экономическое пространство. Экономическое пространство
советского периода предполагалось лидерами новообразованных государств
крепким фундаментом для дальнейшего строительства нового объединения,
основанного на крепких связях и эффективных рычагах многолетнего сотрудничества. Единое экономическое пространство предполагало высокую степень
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интегрированности в экономической сфере, свободное продвижение товаров и
капиталов на рыночной основе. Однако попытка создать рыночное экономическое объединение на основе административно командной экономики, где основное место занимали распределенные командные методы с централизованным
планированием, уже на первом этапе столкнулась с препятствиями. Кроме этого,
продолжаются работы для создания зоны свободной торговли, которая является
первым уровнем интеграции. Этот уровень интеграции предполагает отмену
тарифов между странами, находящимися на данной стадии интеграционных
процессов, при этом никоем образом не влияет на независимость и самостоятельность каждого государства. Таким образом, создание зоны свободной
торговли является своеобразным фундаментом для дальнейшего углубления интеграционных процессов.
В сентябре 1993г. был подписан Договор о создании экономического союза.
Он предполагал поэтапное создание зоны свободной торговли: таможенного,
платежного и валютного союза с целью формирования общего рынка товаров,
услуг и капиталов. В конечном счете, ЕЭП заработало между Россией, Казахстаном и Белоруссией с января 2012г. Для наиболее динамичного сотрудничества
в рамках ЕЭП главы трех государств заявили о намерении согласовать промышленную, транспортную, энергетическую и аграрную политику и углубление производственной кооперации и взаимной торговли161. Основной проблемой в развитии взаимной торговли стран Содружества является недостаточная промышленная развитость, а внешняя торговля в основном ограничивается продуктами
первого передела и сырьем. В конце XX столетия глобализация и конкуренция
достигли такого уровня, что возможности стран добиться экономического и
социального роста в одиночку резко сократились. Неслучайно региональная
интеграция стала неотъемлемой чертой последних десятилетий.162
Система взаиморасчетов, которая существует между государствами СНГ,
не соответствует современным экономическим вызовам (валютные риски, издержки в обращении и т.д.). Для того чтобы создать весомый союз, конкурентоспособный на глобальном уровне, необходимо, в первую очередь, обратиться к урегулированию проблем в торгово-экономической сфере. Углубление
валютно-финансовых отношений является необходимой предпосылкой для
создания единого экономического пространства, которое невозможно создать без
использования единой валюты, т.е. без урегулирования платежно-расчетных
отношений. Основой углубления валютно-экономического сотрудничества яв161

Чуфрин Г.И. Очерки Евразийской интеграции, М.: Изд-во «Весь мир», 2013г., с. 58.
Захаров А.В. Валютно-финансовая интеграция в СНГ: проблемы и перспективы // Зарубежный
опыт: уроки для России /Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. 2002. № 3 (159). с. 62.
162
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ляется платежный союз. К примеру, Европейский платежный союз был основан
на системе многостороннего клиринга, который, в отличие от платежного союза,
не дает странам-дебиторам возможность отсрочки погашения задолжностей.
Что же касается единой валютной системы, то здесь изначально не наблюдалось согласованности, а переход стран на единую валюту является одним из
важнейших элементов экономической интеграции, хотя ее успешность, конечно,
весьма труднодостижимый процесс (например, серьезный кризис еврозоны, начиная с 2010г.) Переход на режим единой валюты вызывает довольно бурные и
противоречивые в среде аналитиков. Некоторые исследователи считают, что для
достижения конечного результата в унифицировании денежной единицы пока в
рамках ЕЭП, а, в дальнейшем, и в рамках будущего Евразийского Союза, следует, в первую очередь, стимулировать многостороннее финансово-валютное
взаимодействие. В. Додонов видит такую перспективу в создании Евразийского
фонда развития (ЕФР), который, путем финансирования крупных стратегических
проектов (инфраструктурных, образовательных, медицинских и т.д.), мог бы, в
конечном счете, обеспечить успешный результат163. Но, во всяком случае, наряду
с плюсами и преимуществами, формирование единой денежной системы будет
сопряжено с проблемами. Данное будет означать передачу части экономического
суверенитета, что возможно отразится на экономической, банковской, кредитной
системе государств даже в том случае, если в качестве денежной единицы будет
введена новая валюта (подобно евро). Попытки внедрить российский рубль
неудачны (как в случае Союзного государства России и Белоруссии).
Опыт ЕС показывает, что урегулирование платежно-расчетных отношений,
создание платежного союза не только ускорило интеграционные процессы в
Европе, но и стало гарантией успешного экономического развития и базой для
создания Европейского экономического союза, а затем и Евросоюза. В этой связи
скорейшее урегулирование проблем в экономической интеграции ускорит объединение стран СНГ, что сегодня является необходимостью для большинства
постсоветских государств, которых связывает не только прошлое, но и будущее
как в политическом, так и в экономическом смысле. В экономической сфере
создание единого экономического пространства на базе платежного союза необходимо для развития финансовых рынков и углубления интеграции в рамках
СНГ, следующий уровень которого предполагает создание Таможенного союза.
Таможенный союз является своеобразным продолжением зоны свободной
торговли, но уже в наиболее трансформированной и модернизированной форме,
163

Додонов В. Создание международных резервных активов, как фактор стратегического
партнерства Казахстана и России в рамках ЕЭП // Материалы 6-ой казахстанской научнопрактической конференции. с. 130.

206

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

так как ТС предполагает достижение договоренностей между странами об отмене
таможенных тарифов в области торговли и создание так называемой свободной
таможенной зоны.В рамках СНГ Таможенный союз уже действует на территории
Белоруссии, Армении, Казахстана и России, Киргизии. Создание Таможенного
союза подразумевает поэтапное интеграционное развитие, логическое продолжение интеграции, которая с созданием общего рынка углубляется еще больше и
переходит на качественно новый уровень взаимодействия. Страны Таможенного
союза уже перешагнули данный уровень интеграции. Таким образом, создание
общего рынка или единого экономического пространства является ключевым
уровнем интеграции. А постсоветские страны на своем интеграционном пути,
имея опыт государств, уже перешагнувших данный уровень, имеют реальные
перспективы ускорить процесс интеграции.
Когда между странами начинает действовать ЕЭП, т.е. когда достигнут
данный интеграционный уровень, объединение становится более реальным. Сначала необходимо создать экономический союз, который предполагает согласование и упорядочение бюджетной, валютной, кредитной и налоговой политики.
А затем и политический союз, подразумевающий проведение согласованной
внешней политики, согласование действий в сфере безопасности, внутренних дел
и юстиции. Это – последний уровень интеграции, который предполагает создание
некого наднационального органа в рамках интегрирующихся стран. Однако в
рамках СНГ успех данного уровня также пока находится под вопросом. В этой
связи, для достижения максимума эффективности экономической интеграции
необходимо выработать комплекс мер, основанных на общих проблемах в сфере
экономики и их взаимосвязанности с целью укрепления собственного рынка и
объединения ресурсов для успешной интеграции. Среди этих мер предлагается, в
первую очередь, гармонизировать сотрудничество в экономической сфере (свободная торговля, перемещение товаров и услуг, постепенная отмена таможенных
пошлин, регулирование валютно-финансовых, платежно-расчетных отношений,
кредитной, бюджетной политики и т.д.). Президент РФ В. Путин характеризует
развитие региональной экономической интеграции, как «…стратегический выбор
России» и проявляет волеизъявление реализовывать их в дальнейшем «…
основываясь на согласованных интересах с партнерами по ТС и ЕЭП с учетом
перспектив формирования Евразийского экономического союза»164.
Отсюда, следовательно, вытекает, что сейчас первоочередные усилия должны быть направлены на активизацию взаимовыгодного экономического сотрудничества, прежде всего, на практическую реализацию соглашений о создании зон
свободной торговли, формирования общего экономического пространства. По су164

Чуфрин Г.И. Очерки Евразийской интеграции, М.: Изд-во «Весь мир», 2013г. с. 105.
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ществу, речь идет о регенерации экономики на новой рыночной основе165. Таким
образом, в экономической сфере предлагается выявить «общий знаменатель» существующих проблем во всех государствах и путем гармонизации экономической политики с приложением потенциала и ресурсов государств СНГ, достигнуть
наиболее эффективного и упрощенного экономического сотрудничества.
Գայանե ՍՈԼԱԽՅԱՆ
Տնտեսական զարգացման հիմնախնդիրները ԱՊՀ երկրների
ինտեգրացիոն գործընթացներում
Բանալի բառեր. ինտեգրացիոն գործընթացներ, ԱՊՀ, խնդիրներ, տնտեսություն,
փոխադարձ համագործակցություն
Մեծածավալ ինտեգրումը կազմված է բարդ խնդիրների համալիր կոնֆիգուրացիայից, որն առաջացել Խորհրդային Միության փլուզումից հետո եւ
խոչընդոտել է ԱՊՀ երկրների ինտեգարումը հասարակությայն տարանցիկ
փուլում: Նման խնդիրներ կան գրեթե բոլոր ոլորտներում` տնտեսական,
քաղաքական, ռազմական, սոցիալական, իրավական, աշխարհաքաղաքական եւ այլն: Տնտեսական ոլորտի խնդիրները դարձել են առավել ակնհայտ ինտեգրացիոն գործընթացներ սկզնական փուլում, երբ ինտեգրումը
դիտվում է անկախ պետությունների փոխգործակցության պրիզմայից:
Gayane SOLAKHYAN
Economic development issues in the framework of CIS integration processes
Key words: integration, CIS, problems, economy, mutual cooperation.

Multi-dimensional integration is based on a complex of problems, which emerged after
the collapse of the Soviet Union and prevented the successful integration of states members of the CIS in a transit state of society. Such problems exist in almost all
spheres: economic, political, military, social, legal, geopolitical dimension, etc.
Problems in the economic sphere have become the most demonstrative on the first
stage, when the integration has been regarded as an interaction of independent states.
Гаяне СОЛАХЯН
Проблемы управления экономическим развитием интеграционных
процессов в рамках СНГ
Ключевые слова: интеграция, СНГ, проблемы, экономика, взаимосотрудничество

Многомерность интеграции составляет сложная конфигурация проблемного поля, которые возникли после распада СССР и препятствовали интеграции государств-членов СНГ в условиях транзитного состояния общества. Такие проблемы
существуют почти во всех сферах: экономической, политической, военной, социальной, юридической, в геополитическом измерении и т.д. Проблемы в сфере
экономики стали наиболее наглядными на первом этапе, когда интеграция стала
рассматриваться через призму взаимодействия независимых государств.
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Абдуллоев Ф.А. Проблемы интеграционных процессов Содружества независимых государств.
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ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՀՈՒԶԱԿԱՆ ԻՆՏԵԼԵԿՏԻ
ՀԱՄԱՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՀՊՄՀ հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս
Բանալի բառեր. ինքնակառավարում, ինքնակառավարման բաղադրամասեր,
հուզական ինտելեկտ, հարաբերական հանգիստ, հոգեկան լարվածություն

Հասարակական փոփոխությունների արդի պայմաններում զգալիորեն աճում են յուրաքանչյուր մարդու՝ ինքնուրույն որոշումներ ընդունելու,
վարքի ձևեր մշակելու, այլ մարդկանց հետ հարաբերությունները կարգավորելու անհրաժեշտությունը: Ժամանակակից հոգեբանական գիտության
առավել արդիական խնդիրներից է, ձևավորման առավել զգայուն փուլերում, անձի հոգեկան ակտիվության ուղղորդման և գործունեության արդյունավետության պայմանների ուսումնասիրությունը: Այն կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում հատկապես տնտեսական գործունեության վերլուծության տեսանկյունից:
Ասվածը հատկապես վերաբերվում է բուհական կրթական միջավայրին: Քանի որ այստեղ ուսումնական գործընթացի արդյունավետությունը
պայմանավորված է ոչ միայն ուսանողի գիտելիքներով, այլև տվյալ համակարգին ուսանողի ադապտացման դրական և բացասական ընթացքով:
Հայտնի է, որ ադապտացիան միջավայրին հարմարման մեխանիզմների
մշակման գործընթաց է: Հակազդումների կարգավորման այդ բազմամակարդակ համադրությունը ենթադրում է անձնավորության տևական ակտիվություն, որն ուղղված է սոցիալական պայմաններին հարմարվելուն և
փոխներգործության պայմաններում սոցիալ-հոգեբանական անհավասարակշռության հաղթահարմանը166:
Ժամանակակից հասարակության մեջ սոցիալական, տնտեսական, էկոլոգիական, քաղաքական սրընթաց փոփոխությունների պայմաններում
առաջնային է դառնում անձնային կայունության պահպանումը և հոգեկան
լարվածության հիմնախնդրի ուսումնասիրությունները167:
Ներկա սոցիալ-տնտեսական զարգացումները պահանջում են, որ
երիտասարդները տիրապետեն այնպիսի հատկանիշների, ինչպիսիք են
ակտիվությունը, ճկունությունը, ինքնուրույնությունը, սոցիալական արագ166

Փիլոսյան Ս. Մ., Անձնավորության ինքնավերահսկման ուղղվածության դերը` ԲՈՒՀ-ին
ուսանողի ադապտացիայի գործընթացում, Նվիրված Խ. Աբովյանի ծննդյան 200-ամյակին,
54-րդ գիտաժողովի նյութեր, I պրակ, ՀՊՄՀ, Երևան, 2010թ. էջ. 185-187
167

Психология стресса и эмоционального выгорания: учеб. пособ. Для студ. Факультета
психологии. /Кузнецова Е. В., Петровская В. Г., Рязанцева С. А., Куйбышев 2012, 96 с.
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ընթաց փոփոխությունների պայմաններում կողմնորոշվելու ունակությունը, որի հիմքում ընկած է ինքնակառավարման ունակությունը:
Հոգեկան ինքնակառավարման տեղն ու դերը բավականին ակնհայտ
են, եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ անձնավորության ամբողջ կյանքը
գործնականում հանդիսանում է գործունեության, արարքների, շփման ակտերի և նպատակաուղված ակտիվության այլ տեսակների անսահման
բազմազանություն: Ելնելով սուբյեկտի անընդմեջ ակտիվ լինելու բնույթից
և ինքնառավարումը դիտարկելով որպես սուբյեկտիվ ակտիվության ձևերից մեկը, մենք կարող ենք ենթադրել, որ ինքնակառավարումը նույնպես
անընդմեջ է168, ինչը տարածվում է տնտեսության տարբեր ոլորտներում:
Ինքնակառավարումը կարևորվում է, հատկապես, մարդու տնտեսական գործունեության լարվածության իրավիճակներում, երբ նա կանգնած
է մի կողմից սեփական հուզական ոլորտի կարգավորման, մյուս կողմից`
գործունեության ողջ ընթացքի վերահսկման և կառավարման խնդիրների
առջև: Դժվար իրավիճակներում անձնավորության հուզական վիճակները
բնորոշելու համար օգտագործվում են տարբեր հասկացություններ, որոնցից առավել հայտնի են ''հոգեկան լարվածություն'' և ''սթրես'' հասկացությունները: Հարկ է նշել, որ ''հոգեբանական սթրեսի'' և ''հոգեկան
լարվածություն'' հասկացությունների միջև հստակ տարանջատում չկա:
Հաճախ այս տերմինները դիտարկվում են որպես հոմանիշներ, որոնք
բնութագրում են գործունեության դժվար իրավիճակներում հոգեկան վիճակների առանձնահատկությունները: Երբեմն սթրեսը դիտարկվում է
որպես հոգեկան լարվածության բարձրագույն աստիճան, որը բացասական և ուժեղ ազդեցություն է թողնում գործունեության վրա, մինչդեռ հոգեկան լարվածությանը հատուկ է ադեկվատ պայմաններին օրգանիզմի
ֆունկցիոնալ համակարգի համապատասխանությունը169:
''Սթրես''-ի բազմանշանակության հետևանքով շատ հեղինակներ նախընտրում են կիրառել ''հոգեկան լարվածություն'' հասկացությունը, որում
ընդգծվում է տարբեր մակարդակների դժվար իրավիճակներում առաջացած հոգեկան լարվածության դրսևորումները: Հոգեկան համակարգի լարվածության մեջ կարևոր տեղ են զբաղեցնում հուզական և շարժառիթավորման բաղադրամասերը: Հոգեկան լարվածությունը բնութագրվում է
որպես օրգանիզմի և անձնավորության ակտիվացման ոչ սպեցիֆիկ
հակազդումª ի պատասխան դժվար իրավիճակին, որը կախված է ոչ
միայն ազդող գործոնների բնույթից, այլև կոնկրետ մարդու օրգանիզմի
168
169

Алексеева Л. Ф. Активность в жизнедеятельности человека. Томск, 2000.- 320с.
Водопьянова Н. Е. Психодиагностика стресса. – СПб.: Питер, 2009. – 336 с.

210

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

զգայունականությունից, պայմանների, իրադարձությունների ընկալման
ադեկվատության աստիճանից, անհատական առանձնահատկություններից և վարքի կարգավորման սուբյեկտիվ հնարավորություններից170: Այս
երկու հասկացությունները տարբերվում են իրարից արտահայտվածության աստիճանով: Հենց այս պատճառով սթրեսը ընդունված է դիտարկել
որպես հոգեբանական լարվածության բարձրագույն աստիճան: Նույնիսկ
ամենահասարակ գործունեությունը զուգորդվում է նյարդահոգեբանական
լարվածության որոշակի աստիճանով: Դա պայմանավորված է նրանով,
որ մարդու տնտեսական վարքագծի վրա անընդհատ ազդում են արտաքին միջավայրի բազմաթիվ գրգռիչներ, որոնք Պ.Կ.Անոխինն անվանվել է
իրավիճակային աֆֆերենտացիա: Օրգանիզմը հաշվի է առնում այդ գըրգռիչները և պատասխանում է դրանց որոշակի հակազդումով, որն ապահովում է իր ամբողջականությունն ու գոյատևումը: Այդպիսի հակազդումներն ընդունված է կոչել սպեցիֆիկ: Այլ, յուրահատուկ կամ անսովոր
ազդեցություններին օրգանիզմը պատասխանում է ոչ սպեցիֆիկ հակազդումով, որը, որպես կանոն, զուգորդվում է կարգավորման բոլոր մեխանիզմների լավածությամբ և էներգետիկ ռեսուրսների հավաքագրմամբ171:
Ուսանողների համար լարվածության այդպիսի իրավիճակ է ստեղծվում քննական շրջանում, որը լարված իրավիճակի տիպիկ մոդել է: Հաճախ մարդը հայտնվում է հուզական լարվածության, անհանգստության,
տագնապային վիճակում: Այս իրավիճակը զուգորդվում է ոչ միայն հոգեկան անհավասարակշռվածությամբ, այլև մի շարք ֆիզիոլոգիական փոփոխություններով (մկանային սպազմեր, բարձր անոթային ճնշմամբ, շընչառության արագացմամբ և այլն): Ուսանողների հոգեկան առողջության
հետազոտության արդիականությունը պայմանավորված է ուսանողական
միջավայրում սթրեսոգեն գործոնների առկայությամբ, ինչպիսիք են սոցիալական ադապտացիայի փուլերը, ապագա մասնագիտական միջավայրում ինքնահաստատվելու անհրաժեշտությունը և այլն172:
Շատ հեղինակներ առանձնացնում են ինքնակառավարման հուզական կողմը՝ որի բովանդակային մակարդակը անհրաժեշտ է որպեսզի
մարդը մտածի, գիտակցի և նկարագրի բառերի միջոցով հուզական վիճակները, գիտակցի սեփական պահանջմունքները, դժվար իրավիճակներում կարողանա վերլուծել և կողմնորոշվել: Թվարկված հմտությունները
վերաբերվում են մտավոր գործունեությանը, որը վերջին տասնամյակում
170

Наенко Н. И. Психическая напряженность. – М.: МГУ, 1976. 226 с.
Анохин П. К. Избранные психологические труды. Философские аспекты теории
функциональной системы. М. Наука., 1978 - 400 с.
172
Никифоров Г. С. Психическая саморегуляция и здоровье. СПб., Питер, 2006, 607с.
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ուսումնասիրվել է մի շարք գիտնականների կողմից (Անդրեևա Ի., Ֆիլատովա Օ., Վայսբախ Խ. Դաուքս Ու., Հոլեման Դ.) և ստացել ''հուզական
ինտելեկտ'' անվանումը, որը (EQ) իր և ուրիշների հուզական վիճակի
գիտակցման, հուզական ոլորտի կառավարման ընդունակությունն է, որով
պայմանովորվում է ավելի բարձր ադապտիվությունը և հաղորդակցման
արդյունավետությունը173: Այս պայմաններում առանձնակի նշանակություն է ստանում ինքնակառավարման մեխանիզմների բացահայտումը,
երբ անձը կանգնում է հուզական իրավիճակի կառավարման անհրաժեշտության առջև: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է դառնում
ինքնակառավարման բաղադրամասերի և հուզական ինտելեկտի համահարաբերակցային առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հոգեկան տարբեր վիճակներում: Քանի որ ինքնակառավարման բաղադրամասերը սերտ կապվածության մեջ են գտնվում հուզական ինտելեկտի
հետ և առանձնակի դրսևորում են գտնում, հատկապես, լարվածության
պայմաններում, որոնք ենթարկվում են մասնակի փոփոխությունների
կախված լարվածության աստիճանից:
Ելնելով ասվածից, I և II կուրսի 109 ուսանողի հետ, կիրառվել են Մ.
Ն. Պեյսախովի ''Ինքնակառավարման ընդունակություն''174 և Ն. Հոլլի հուզական ինտելեկտի մեթոդիկաները175: Գիտափորձերը իրականացվել են
երկու փուլով՝ հարաբերական հանգստի և քննական լարվածության պայմաններում: Հետազոտության արդյունքում ստացված տվյալները ենթարկվել են համահարաբերակցային վերլուծության:
Հարաբերական հանգստի պայմաններում ինքնակառավարումն ու
հուզական ինտելեկտը վերլուծելիս փորձարկվողները բաժանվել են խըմբերի՝ ըստ ցածր, միջին, բարձր ցուցանիշների: Հետևաբար ցածր հուզական կարգավորում ունեցող 30 փորձարկվողի դեպքում p≤0,05 հավաստիության մակարդակում r=0,349, իսկ p≤0,01-ն ապահովում է r=0,448
ցուցանիշը: Միջին ցուցանիշ ունեցող փորձարկվողների թիվը կազմել է
54-ը, որտեղ p≤0,01 ճշտությամբ r=0,324-0,354 և p≤0,05 դեպքում r=0,2500,273, իսկ բարձրի դեպքում փորձարկվողների թիվը կազմել է 35, որտեղ
p≤0,01 ճշտությունն ապահովում է r=0,418 իսկ p≤0,05` r=0,324-ը:
Ցածր հուզական կարգավորում ունեցող փորձարկվողների խմբում
P≤0,01 հավաստիության բացասական համահարաբերակցային կապեր
են հաստատվել հուզական ինտելեկտի և ինքնակառավարման՝ հակասու173

Андреева И. Н. Эмоциональных интеллект как феномен современной психологии.
Новополоцк: ПГУ, 2011, 388с.
174
Столяренко Л. Д. Основы психологии. Практикум, Ростов-на-Дону, 2006, 704 с.
175
Большая энциклопедия психологических тестов. М., Эксмо. 2009, 416с.
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թյունների վերլուծության բաղադրամասի (r= -0,446), կանխատեսման (r= 0,449), պլանավորման (r= -0,447), որոշման ընդունման (r= -0,446), ինքնավերահսկման (r=-0,447), միջև: P≤0,05 հավաստիության բացասական համահարաբերակցային կապեր են հայտնաբերվել հուզական կարգավորման և ինքնակառավարման նպատակադրման (r=-0,350), հաջողության
գնահատման չափանիշների (r=-0,348), շտկման (r=-0,350) միջև: Մեր կարծիքով, այս բոլոր բացասական կապերը վկայում են այն մասին, որ
ինքնակառավարման բաղադրամասերի արդյունավետությունն ընկնում է:
Միջին ցուցանիշներով փորձարկվողների խմբում հարաբերական
հանգստի պայմաններում p≤0,05 հավաստիության դրական կապեր են
արտահայտվել ինքնակառավարման բոլոր բաղադրամասերի` հակասությունների վերլուծության (r=0,250), նպատակադրման (r=0,251), կանխատեսման (r=0,254), պլանավորման (r=0,253), հաջողության գնահատման
չափանիշների (r=0,254), որոշման ընդունման (r=0,251), ինքնավերահսկման (r=0,256), շտկման (r=0,253) միջև: Բարձր ցուցանիշներ ունեցող
խմբում p≤0,01 ճշտության դրական կապեր են հայտնաբերվել հակասությունների վերլուծության (r=0,420), նպատակադրման (r=0,419), կանխատեսման (r=0,417), պլանավորման (r=0,421), հաջողության գնահատման
չափանիշների (r=0,420), որոշման ընդունման (r=0,417), ինքնավերահսկման (r=0,419), շտկման (r=0,416) և հուզական կարգավորման միջև:
Այս բոլոր կապերը վկայում են այն մասին, որ սեփական հույզերի
կարգավորման բարձր և միջին մակարդակներում ինքնակառավարման
գործընթացների կազմակերպումը հեշտ է կատարվում: Ցածր հուզական
կարգավորման դեպքում, հուզական անկայունությունը խանգարում է,
հատկապես` բարդ գործընթացների իրականացմանը: Տնտեսական կյանքում հոգեկան լարվածության պայմաններում ինքնակառավարման բաղադրամասերն ու հուզական ինտելեկտը վերլուծելիս փորձարկվողների
արդյունքները նույնպես բաժանվել են ըստ խմբերի` ցածր, միջին, բարձր
ցուցանիշների: Այստեղ համահարաբերակցային վերլուծության հավաստիության ցուցանիշները փոխվում են: Ցածր հուզական կարգավորում ունեցող 40 փորձարկվողների խմբում p≤0,05 մակարդակում r=0,304, իսկ
հավաստիության p≤0,01-ն ապահովում է r=0,393 ցուցանիշը: Միջին ցուցանիշ ունեցող փորձարկվողների թիվը կազմել է 40: Այս դեպքում p≤0,01
ճշտությամբ r=0,304 , p≤0,05 դեպքում` r=0,393: Հուզական կառավարման
բարձր մակարդակ գրանցվել է 29 փորձարկվողի մոտ: Այս դեպքում
p≤0,01 ճշտությունն ապահովվում է r=0,448, իսկ p≤0,05` r=0,349-ի առկայությամբ: Ցածր հուզական կարգավորում ունեցող փորձարկվողների
խմբում p≤0,01 հավաստիության բացասական համահարաբերակցային
կապեր են հաստատվել հուզական ինտելեկտի և ինքնակառավարման`
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հակասությունների վերլուծության բաղադրամասի (r=-0,392), կանխատեսման (r=-0,390), պլանավորման (r=-0,389), որոշման ընդունման (r=0,389), հաջողության գնահատման չափանիշների (r=-0,390), ինքնավերահսկման (r =-0,388), շտկման (r= -0,391) միջև:
Միջին ցուցանիշներով փորձարկվողների խմբում p≤0,05 հավաստիության դրական կապեր են արտահայտվել ինքնակառավարման հակասությունների վերլուծության (r=0,304), նպատակադրման (r=0,300),
կանխատեսման (r=0,301), պլանավորման (r=0,305), հաջողության գնահատման չափանիշների (r=0,309), որոշման ընդունման (r=0,301), ինքնավերահսկման (r=0,303), շտկման (r=0,302) բաղադրամասերի և հուզական
կարգավորման միջև: Հուզական կարգավորման բարձր ցուցանիշներ
ունեցող խմբում p≤0,05 ճշտության դրական կապեր են հայտնաբերվել
հակասությունների վերլուծության (r=0,349), նպատակադրման (r=0,348),
կանխատեսման (r=0,351), պլանավորման (r=0,349), հաջողության գնահատման չափանիշների (r=0,350), որոշման ընդունման (r=0,351) և p≤0,01
հավաստիության կապեր են հաստատվել ինքնավերահսկման (r=0,446),
շտկման (r=0,447) բաղադրամասերի միջև: Այս բոլոր կապերը կարելի է
բացատրել նրանով, որ հոգեկան լարվածության պայմաններում հուզական ոլորտի գրգռվածությունը բարձրանում է: Բարձր անկայունության
դեպքում այդ գրգռվածությունն ավելի ցայտուն է արտահայտվում: Հուզական կարգավորման գործընթացի ցածր ցուցանիշների դեպքում ինքնակառավարումը չի իրականանում, խաթարվում է, միջինի դեպքում՝ նկատելիորեն իջնում է, իսկ բարձր հուզական կարգավորման ժամանակ,
նույնիսկ լարվածության պայմաններում, փոփոխությունները նկատվում
են, բայց քիչ են: Ինչպես երևում է ցուցանիշներից հուզական ինտելեկտը
հիմնականում ցածր և միջին մակարդակներում են:
Այսպիսով, տնտեսական կյանքում կարևոր նշանակություն են ձեռք
բերում ինքնակառավարման բաղադրամասերի և հուզական ինտելեկտի
դրսևորման առանձնահատկությունները տարբեր վիճակներում: Ըստ
ստացված արդյունքների կարելի է փաստել, որ ինքնակառավարումը դըրսևորվում է բոլորի մոտ` միջին և ցածր մակարդակներում: Հոգեկան
լարվածության պայմաններում ինքնակառավարումը դժվարանում է. մեծանում է ցածր ինքնակառավարում ունեցող փորձարկվողների թիվը, ինքնակառավարման բարձր ցուցանիշ գրեթե չկա:
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Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ
Ինքնակառավարման և հուզական ինտելեկտի համահարաբերակցային
առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. ինքնակառավարում, ինքնակառավարման բաղադրամասեր,
հուզական ինտելեկտ, հարաբերական հանգիստ, հոգեկան լարվածություն
Հոդվածում ուսումնասիրվել են անձնավորության ինքնակառավարման
բաղադրամասերի և հուզական ինտելեկտի դրսևորման համահարաբերակցային առանձնահատկությունները հոգեկան տարբեր վիճակներում:
Ուսումնասիրության ընթացքում բացահայտվել է հուզական ինտելեկտի և
ինքնակառավարման բաղադրամասերի կապը և փոխազդեցությունը, ինչպես նաև դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները: Ըստ ստացված
արդյունքների կարելի է փաստել, որ ինքնակառավարումը դրսևորվում է
բոլորի մոտ` միջին և ցածր մակարդակներում:

Заруи ШАГИНЯН
Корреляционные особенности личности и эмоционального интеллекта
Ключевые слова: самоуправление, компоненты самоуправления эмоциональный
интеллект, относительное спокойствие, психическое напряжение

В статье исследованы корреляционные особенности эмоциональных компонентов
самоуправления и выражения эмоционального интелекта в различных
психических состояниях. Исследование показало связь и взаимодействие между
эмоциональным интеллектом и компонентами самоуправления и, а также
особенности их проявления. Согласно полученным результатам, можно
утверждать, что самоуправление выражается у всех на среднем и нижнем
уровнях.
Zaruhi SHAHINIAN
Correlation characteristics of self-management and emotional intelligence
Key words: self-management, self-management components of emotional intelligence, the
relative calm, mental stress

This article examines the features of the correlation components of emotional selfexpression and emotional intelligence in different mental states. The study showed the
connection and interaction between the components of emotional intelligence and selfmanagement, as well as the peculiarities of their expressions. According to the results of
the study, it can be argued that self-management is expressed by all people on the
middle and lower levels.

215

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Îàðäàð²îÆì Î²è²ì²ðØ²Ü úðºÜê¸ð²ÜàðØ²îÆì²ÚÆÜ ¸²ÞîÆ
¼²ð¶²òØ²Ü àôÔÔàôÂÚàôÜÜºðÀ
îÇ·ñ³Ý ¼²ø²ðÚ²Ü
ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³Ï³¹»ÙÇ³ÛÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ
ËáñÑáõñ¹, µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ, îÐ¼Î ëÏµáõÝùÝ»ñ

Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³×Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Û¹ áÉáñïÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³ÝÁÝ¹Ñ³Ýï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿
îÐ¼Î ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
¼³ñ·³ó³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ³ÏïÇíáñ»Ý ·áñÍáõÙ ¿ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, Ïáñåáñ³ïÇí ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¹»ñÁª áñå»ë ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÇãÇ, ÷áùñ ¿: ²ÛÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ÐÐ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ Ã»ñ½³ñ·³ó³Í ¿ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹ñáÕ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
ÃáõÛÉ ¿ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ïáñåáñ³ïÇí ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ëïÇåáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ §³ñï³ùÇÝ¦ ÙÇç³í³ÛñÁ:
Ü»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý Ïáñåáñ³ïÇí ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù Ùá¹»ÉÝ»ñ, áñáÝóÇó ÑÇÙÝ³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³ÛïÝÇ »Ý áñå»ë.
 ¼ëåáÕ Ï³Ù ³ñ·»ÉáÕ, áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ Ù³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ ºíñáå³ÛáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñáõÙª Ï³åí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÃáõÛÉ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ²Ûë Ùá¹»ÉÝ áõÕÕ³ÏÇ ³ñ·»ÉáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³åûñÇÝÇ í³ñí»É³Ï»ñåÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éáÕ áñáß³ÏÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ûñ.ª ¹ñ¹í³ÍáõÃÛ³Ùµ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÏÝùáõÙÁ:
 ÂáõÛÉ³ïñáÕ, áñÝ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ²ØÜ-áõÙ ¨ ²Ý·ÉÇ³ÛáõÙ: ²Ûë Ùá¹»ÉáõÙ ³éÏ³ »Ý Çñ³í³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù µ³ó»ñ, áñáÝó ÉáõÍáõÙÁ ÃáÕÝí³Í ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ß³ñÅÇã áõÅÁ ·áñÍ³ñùÝ»ñ
ÏÝù»ÉÇë Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×ÏáõÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ
¿, áñÝ Ç í»ñçá Ýå³ëïáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ ¹³ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßíÇÝ:
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 Ê³éÁ Ùá¹»Éª ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ176:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³é³í»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ ½ëåáÕ Ïáñåáñ³ïÇí ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ùá¹»ÉÁ: ÐÐ-áõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñ³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ¹³ßïÁ Ó¨³íáñáõÙ »Ý ÐÐ ø³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ, §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, §²å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ,§²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ, ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ÝáÝ³·ÇñùÁ¦ª Ñ»ï³·³ µáÉáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ñÓ ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ ÐÐ Î´-Ç ÏáÕÙÇó ÁÝ¹áõÝí³Í Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
»ÝÃ³ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ177: 2010Ã. ÑáõÝí³ñÇ 21-ÇÝ N97-Ü áñáßÙ³Ùµ ÐÐ
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ïí»ó ÐÐ Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ÝáÝ³·ñùÇÝ178: Î³ÝáÝ³·ñùÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ Ï³Ù³íáñ »Ý: Î³ÝáÝ³·ÇñùÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ãÏ³ñ·³íáñí³Í áñáß³ÏÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏÝ»ñ, áñáÝù µËáõÙ »Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý É³í³·áõÛÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇó:
ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ, §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ ¨ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÁ
å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ñ³Ý¹»å Ñ³í³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝù ³å³ÑáíáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñ: ¸ñ³Ýù
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ Çñ³íáõÝù »Ý í»ñ³å³ÑáõÙ Ù³ëÝ³Ïó»É ¨ ùí»³ñÏ»É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÅáÕáíáõÙ (³ÛëáõÑ»ï ´ÀÄ) ¨ Ýß³Ý³Ï»É ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ: ê³Ï³ÛÝ áñáß Ï³ñ¨áñ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ í»ñ³å³Ñí»É ËáñÑñ¹ÇÝ, ÙÇÝã¹»é ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ
åñ³ÏïÇÏ³Ý å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ýù ·ïÝí»Ý ´ÀÄ-Ç µ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛ³Ý Ý»ñùá, ûñÇÝ³Ï, Éñ³óáõóÇã µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ µ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ: àñáß ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ó»ñ Ï³Ýª
Ï³åí³Í ´ÀÄ-Ç Ññ³íÇñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï: ´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ Çñ³íáõÝù ãÇ í»ñ³å³ÑíáõÙ Ý³Ë³å»ë Ñ³ñó»ñ áõÕÕ»Éáõ ¨ ´ÀÄ-Ç ÁÝÃ³óùáõÙ
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Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ýù Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝª îÐ¼Î ¨ ´ì´Î ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ ÙÇÝã ³ÛÅÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ó¨Á, ÇÝãåÇëÇÝ ¿ Ïáñåáñ³óÇ³Ý, ¨ Ñ³Ù³å³ï³ë³Ë³Ý³µ³ñ Ñëï³Ï ã¿ ¹ñ³ Ñ»ï Ï³åí³Í Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ:
ØÇÝã¨ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÝ áõ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ ³ÝóÝ»ÉÝ, ³ÝÑñ³Å»ßï »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ÝÏ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý áã Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ýñ³Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ùµ: ²Ûëå»ë,Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
§´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ`
µ³ÝÏ»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ÑÇÙÝ³¹ñí»É áñå»ë ´À ¨ êäÀ Ï³Ù
Ïáå»ñ³ïÇí µ³ÝÏ: Æñ»Ýó Ï³½Ù³Ï»ñå³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ïáí Ð³Û³ëï³ÝÇ µ³ÝÏ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁª 80.9%-ÁáõÝÇ ö´ÀÇ,14.3%-Áª ´´À-Ç, ÇëÏ Ù»Ï µ³ÝÏ` êäÀ-Ç Ï³ñ· ³íÇ×³Ï 179, ÇÝãÝ, ³ÝÏ³ëÏ³Í, ãÇ Ï³ñáÕ ã³Ý¹ñ³¹³éÝ³É Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ÝÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ íñ³, ù³ÝÇ áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ µ³í³Ï³Ý
ï³ñµ»ñÇã Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýßí³Í ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý ³ÛÝåÇëÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñ (ûñÇÝ³Ï, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝ, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÷áùñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ³å³ÑáíáõÙÁ, Ñ³í³ë³ñ
í»ñ³µ»ñÙáõÝù µáÉáñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ ¨ ³ÛÉÝ), áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ÏÇñ³éí»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý ÙÇ³ÛÝ ´´À-áõÙ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Áëï ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹
Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ` µ³ÝÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ¨
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·Ý áõ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßñç³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý
§´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ¨ µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, »Ã» §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»Ýùáí ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ç Éñ³óáõÙÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ¨ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ
§ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÇ` §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ Ï³ñ·³íáñáõÙ ¿ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
179
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ßáõñç Ó¨³íáñíáÕ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÝÑ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍÁíáõÙ êäÀ ¨ ´À Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç îÐ¼Î-Ç ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ³ñï³óáÉáõÙÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë
³é³ÝÓÝ³óñ»É »Ýù §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÇ
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áïáõÙ ·ïÝíáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
ä»ïù ¿ ÷³ëï»É, áñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñ³é»É ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñáõë³ÉÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 13-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ´À Ñ³Ý¹Çë³óáÕ
µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ é»»ëïñÁ í³ñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¸»åá½Çï³ñÇ³Ý (³ÛëáõÑ»ï ÐÎ¸), ÇëÏ êäÀ-Ý»ñÇÝÁ` ÐÐ Î´: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ
ÐÎ¸-Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µ³ó µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íÇ×³Ï
áõÝ»óáÕ ³ÝÏ³Ë Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ ¨ ·ïÝíáõÙ ¿ OMX
ËÙµÇ Ï³½ÙáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ·ïÝíáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý Çñ³í³ëáõ Ù³ñÙÝÇ` ÐÐ
Î´-Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¹³ßïáõÙ, ³å³ Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É
µ³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùÇ ·ñ³ÝóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³í³ñ³ñ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ´³óÇ ³Û¹, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ ÐÎ¸-Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ µ³í³Ï³Ý Ëëï³óí»É ¿ §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ
ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ÐÐ ûñ»Ýùáí: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý áñáß³ÏÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¨ éÇëÏ»ñª Ï³åí³Í Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ
¹Çñù»ñÇ Ñ»ï, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ³½¹»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ íñ³:
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³Í ¿ ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
÷áË³ÝóÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: ²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 18-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ³ÝÓÁ Ï³Ù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ (10 ¨
³í»ÉÇ ïáÏáëª áõÕÕ³ÏÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ) Ó»éù µ»ñ»ÉÐÐ Î´-Ç
Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: Üßí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ã»Ý ï³ñ³ÍíáõÙ Ñ³ßí»ïáõ ÃáÕ³ñÏáÕ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó»éùµ»ñÙ³Ý íñ³, »Ã» ¹³ Ï³ï³ñí»É ¿ ýáÝ¹³ÛÇÝ
µáñë³ÛáõÙ ¨ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ 20%-Á,
ÇëÏ ³ÛÝ ·»ñ³½³Ýó»Éáõ ¹»åùáõÙ` ÏñÏÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÐÐ Î´-Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛáõÝÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 181-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ³ÝÓÁ Ï³Ù ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ³ÝÓÇÝù Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ Ï³ñáÕ »Ý áã Ýß³Ý³Ï³ÉÇó Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ Ó»éù
µ»ñ»É ÙÇ³ÛÝ ÐÐ Î´-Ç Ý³ËÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ÀÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ
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ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ »Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í Ý³¨ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦ ¨ §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ:
´³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó ¿ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ ÁÝïñ»Éáõ ¨ Ýñ³Ýó
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 67-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` îÊ-Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý
Ï³½ÙÇ Ñ³ëï³ïÙ³Ý ¨ ¹ñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ùÝÝ³ñÏíáõÙ
»Ý µ³ó³é³å»ë ï³ñ»Ï³Ý ÀÄ-áõÙ: îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóÝ
³ñï³Ñ»ñÃ ÀÄ-áõÙ Ï³ñáÕ ¿ ùÝÝ³ñÏí»É, »Ã» í»ñçÇÝë áñáßáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝ»É îÊÇ Ï³Ù Ýñ³ ³é³ÝÓÇÝ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ù³ëÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ îÊ-Ç ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÇ
Ñ³ëï³ïÙ³Ý, ¹ñ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ¨ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÀÄ-ÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ` µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ å³ñ½ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ÐÐ ûñ»ÝùÇ
21 -ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ ÀÄ-ÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
µ³ÝÏÇ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ:
´³óÇ ³Û¹, µ³ÝÏÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ 10 ¨ ³í»ÉÇ ïáÏáëÇÝ, Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý ³é³Ýó ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·ÁñÏí»Éáõ îÊ-Ç Ï³½ÙáõÙ Ï³Ù ¹ñ³ÝáõÙ Ýß³Ý³Ï»Éáõ Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ:
´³ÝÏÇ ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÙÇÝã¨
10%-ÇÝ, Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ îÊ-Ç Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹·ñÏ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ï³ñáÕ »Ý ÙÇ³íáñí»É` ëï»ÕÍ»Éáí Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ËáõÙµ, ÏÝù»Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý³·Çñ ¨ ³Û¹ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óÝ»Éáí ÀÄ-ÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý îÊ-Ç Ï³½ÙáõÙ ³é³Ýó ÀÄ-Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹·ñÏ»É Çñ»Ýó ß³Ñ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ, »Ã» ã»Ý ÏÝù»É í»ñáÑÇßÛ³É å³ÛÙ³Ý³·ÇñÁ: ´³ÝÏÇ
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ ÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ ÀÄ-Ç ÝÇëïÇÝ Ý»ñÏ³ ÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ Ï³Ù Ýñ³Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, Ã»Ïáõ½¨ ¹ñ³Ýó ÃÇíÁ Ï³½ÙÇ Ù»Ï: ´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙáõÙ ÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ ã»Ý Ù³ëÝ³ÏóáõÙ å³ÛÙ³Ý³·Çñ ÏÝù³Í µ³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ:
´³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ ÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý, ³é³ç³¹ñÙ³Ý ¨ µ³ÝÏÇ îÊ-áõÙ
ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý Ï³ñ·Á` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹³¹³ñ»óÙ³ÝÝ, ³å³ Ý³Ë, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ
3
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îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ å³ßïáÝ³í³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ï ãÇ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ, ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÀÄ-Ç ÏáÕÙÇó ¨ ãÇ Ï³ñáÕ Ù»Ï ï³ñáõó å³Ï³ë ÉÇÝ»É, ³ÛëÇÝùÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³µ³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ îÊ-Ý ÁÝïñíáõÙ ¿ Ýí³½³·áõÛÝë Ù»Ï ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí: ê³Ï³ÛÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ Ý³¨
³ñï³Ñ»ñÃ ÀÄ-Ç ÙÇçáóáí îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ÑÇÙù»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ å³ßïå³Ýí³Í »Ý Ý³¨ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁª í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ, ÇÝãÝ ³é³ÝÓÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ·áñÍ»É Ç íÝ³ë µ³ÝÏÇ, Ýñ³ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ:
Ð»ï¨³µ³ñ, îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï ¹³¹³ñ»óÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ýñ³Ýó í×³ñí»ÉÇù ÷áËÑ³ïáõóÙ³Ý ³éÝãáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿` ïíÛ³É Ñ³ñóÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¹áõñë µ»ñ»É §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇó ¨ ÃáÕÝ»É ÏáÕÙ»ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãÝ Çñ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ·ïÝ»É µ³ÝÏÇ ¨ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÇ ÙÇç¨ ÏÝùíáÕ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñáõÙ:
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÇó ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝ ëï³Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ ¨ë ¹³ëíáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇª Ñ³ë³ñ³Ï (ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¹ÇÙ³ó ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ãÇ »ñ³ßË³íáñíáõÙ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÝ, ³å³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ 38-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇª Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ï»Õ³µ³ßËíáÕ ¨ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹³ëÇ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñíáÕ
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÁ: ²ÛÝ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý³¨ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã»
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý Ï³ñ·Á: ºÃ»
Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ÝáõÛÝÇëÏ ¹³ ãÇ ë³ÑÙ³Ýí³Í, ³å³ ¹ñ³Ýó ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ Ñ³ë³ñ³Ï (ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ»ï
ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ëï³Ý³Éáõ Ñ³í³ë³ñ Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý: ºÃ» Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í »Ý ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ »ñÏáõ Ï³Ù ³í»ÉÇ
¹³ë»ñ, ³å³ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝíÇ Ý³¨ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
36-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` µ³ÝÏÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É (Ñ³Ûï³ñ³ñ»É) Çñ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ, ÏÇë³ÙÛ³Ï³ÛÇÝ Ï³Ù ï³ñ»Ï³Ý ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, »Ã» ³ÛÉ µ³Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ Ýßí³Í ûñ»Ýùáí
¨ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÝáõÛÝ ûñ»ÝùÇ` ÀÄ-Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»É ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ãí×³ñ»Éáõ, ÇëÏ ´À Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ÝÏÇ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¹ÇÙ³ó, áñáÝó Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ
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ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝÇ ã³÷Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ý³¨ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ áã ÉñÇí ã³÷áí í×³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ ³Ûë
¹»åùáõÙ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ
ÏáõÙáõÉÛ³ïÇí ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý, ëï³ÝáõÙ »Ý Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù, áñÁ ¹³¹³ñáõÙ ¿ ïíÛ³É ¹³ëÇ
³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ¹ÇÙ³ó ÉñÇí Í³í³Éáí ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ ³é³çÇÝ í×³ñáõÙÇó Ñ»ïá: ²ÛëÇÝùÝ, ÙÇ ÏáÕÙÇó îÐ¼Î-Ç ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ Ý³Ë³ï»ëáõÙ »Ý, áñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ù³ëÝ³Ïó»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇëÏ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýßí³Í ûñ»ÝùÇ` ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝ»ÉÁ í»ñ ¿ ³ÍíáõÙ áã Ã» µ³ÝÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Çñ³íáõÝùÇ, ÇÝãáí Ë³ËïíáõÙ ¿ Çñ³íáõÝùÇ ¨ í»ñçÇÝÇë
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 49-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å³ñï³íáñ ¿ í×³ñ»É
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÛáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ùáí, ÇëÏ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¹»åù»ñáõÙ` Ý³¨ ³ÛÉ
·áõÛùáí, ³Û¹ ÃíáõÙ` ïíÛ³É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñáí: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
µ³ÝÏ»ñÇÝ, ³å³ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ í×³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ áñáßáõÙ Ï³Û³óÝ»ÉÁ Ï³Ù í×³ñ»ÉÝ ³ñ·»ÉíáõÙ ¿, »Ã» ³Û¹ å³ÑÇÝ µ³ÝÏÇ
Ïñ³Í ÏáñáõëïÝ»ñÁ (íÝ³ëÝ»ñÁ) Ñ³í³ë³ñ»Ý Ï³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý µ³ÝÏáõÙ
³éÏ³ ãµ³ßËí³Í ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ ·áõÙ³ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ, »Ã» ÝáõÛÝÇëÏ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÀÄ-Á áñáßáõÙ ¿ Ï³Û³óñ»É ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ,
ë³Ï³ÛÝ í×³ñÙ³Ý å³ÑÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ, áñÁ ï³ñ»Ï³Ý ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù ÀÄ-Ç áñáßÙ³Ùµ, Ýßí³Í å³ÛÙ³ÝÁ
ãÇ µ³í³ñ³ñíáõÙ, ³å³ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñ ã»Ý í×³ñíáõÙ:²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ, »Ã» 3 Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ñïáÝÛ³É ³ñÅ»ïáÙë»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇù ß³ÑáõÃ³µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ã»Ý í×³ñ»É, ³å³ ¹³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý` Ï³ñáÕ ¿ ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ¹³ï³Ï³Ý Ï³ñ·áí ÉáõÍ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Æ ¹»å ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ ûÅïí³Í »Ý ÙÇ³ÛÝ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ:
´³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ, å»ïù ¿
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³Ý ËáñÑñ¹³Ïó»É ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Çñ»Ýó ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Çñ³íáõÝùÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÇÝãå»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿
îÐ¼Î ëÏ½µáõÝùÝ»ñáõÙ, ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÁ
Ï³ÝË»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ý³Ë³ï»ëáõÙ áñ¨Çó» ¹ñáõÛÃ,
áñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ, ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï ËáñÑñ¹³Ïó»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ÏÁÝ222
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ù»Éáõ ÙÇ³íáñÙ³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ (ûñÇÝ³Ïª îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý
Å³Ù³Ý³Ï): àñå»ë ¿³Ï³Ý ã³÷³ÝÇß Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ §²ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí, áñÁ
ë³Ï³ÛÝ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ñ³ßí»ïáõ ÃáÕ³ñÏáÕÇ Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ
µ³ÝÏ»ñÇ íñ³: Ð³ñÏ ¿ ³í»É³óÝ»É, ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý
ëÏ½µáõÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý ËÃ³ÝÝ»ñÁ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
211 -ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¨ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
32-ñ¹, 67-ñ¹ ¨ 68-ñ¹ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ` ÀÄ-Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ÁÝ¹áõÝíáÕ
áñáßáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ÀÄ-Ç µ³ó³éÇÏ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ ¨ ãÇ
Ï³ñáÕ ÷áË³Ýóí»É Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÛÉ Ù³ñÙÝÇ: ¸ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ »Ý ÅáÕáíÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáÕ` ùí»³ñÏáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ 3/4-áí: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 36-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 8-ñ¹ Ï»ïÇ` µ³ÝÏÇ ÉáõÍ³ñÙ³Ý ¨ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷áùñ³óÙ³Ý, µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Ý³ÏÇ Ïñ×³ïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
ï»Õ³µ³ßËí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó Ó»éùµ»ñí³Í Ï³Ù Ñ»ï·Ýí³Í µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ Ù³ñÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí
Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç Ýí³½»óÙ³Ý áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝáõÙ ¿
ÀÄ-Á` ¹ñ³Ý Ù³ëÝ³ÏóáÕ` ùí»³ñÏáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ
Ó³ÛÝ»ñÇ 3/4-áí, ë³Ï³ÛÝ áã å³Ï³ë ùí»³ñÏáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ó³ÛÝ»ñÇ 2/3-Çó: Ð³ñÏ ¿ ³í»É³óÝ»É, áñ µ³ÝÏÇ í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
¨ Ëáßáñ ·áñÍ³ñù ÏÝù»Éáõ í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
¨ë ³ÛÝ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï, áñáÝù ¹»Ù »Ý ùí»³ñÏ»É Ï³Ù ã»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É
Ýßí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ, Í³·áõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ»ï·ÝÙ³Ý
å³Ñ³ÝçÇ Çñ³íáõÝù:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ï»ÕÇù Ï³ñáÕ ¿ ï³É ¹Çï³ñÏíáÕ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³í³ÏÇñ³éáõÙÝ ³å³ÑáíáÕ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù
¹ñ³Ýó áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µÝáõÛÃÁ, áñÝ Çñ åñ³ÏïÇÏ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿ ëï³ó»É
Ð³Û³ëï³ÝÇ áñáß µ³ÝÏ»ñÇ (²ñ¹ßÇÝµ³ÝÏ, ²·ñáµ³ÝÏ ¨ ³ÛÉÝ) í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÝ»ñÇ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ, »ñµ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ûï³ñí»óÇÝ
Ýßí³Í ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõó: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ êäÀ-Ç Ï³ñ·³íÇ×³Ï áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇÝ, ³å³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §ê³ÑÙ³Ý³÷³Ï å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ` ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ã³÷Ç ÷á÷áËÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ÉáõÍ³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÝ ÁÝ¹áõÝíáõÙ
»Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ó³ÛÝ»ñÇ ÃíÇ ³éÝí³½Ý 2/3 Ù»223
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Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ïíÛ³É áñáßÙ³Ý ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ã¿ Ó³ÛÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Ù»Í å³Ñ³Ýç:
îÐ¼Î-Ç Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ¿
Ñ³í³ë³ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ µáÉáñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ, Ý»ñ³éÛ³É ÷áùñ ¨ ûï³ñ»ñÏñÛ³ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 37-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³ë³ñ³Ï
(ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë ï³ÉÇë ¿ Çñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ÅÝ»ïÇñáçÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ: Ð³ë³ñ³Ï (ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ
ë»÷³Ï³Ý³ïÇñáçÁ ãÇ Ï³ñáÕ ïñ³Ù³¹ñí»É Ýñ³Ý å³ïÏ³ÝáÕ Ñ³ë³ñ³Ï
(ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇó ¨ ù³Ý³ÏÇó ãµËáÕ
Éñ³óáõóÇã Ó³ÛÝÇ Çñ³íáõÝù: úñ»ÝùÇ Ýßí³Í Ñá¹í³ÍÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿, áñ
µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ïñ»ÉÏ³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¨ ûñ»ÝùÇÝ
áõ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇÝ ãÑ³Ï³ëáÕ ³ÛÉ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³ë³ñ³Ï (ëáíáñ³Ï³Ý) µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ãÏ³ï³ñ»É Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Éñ³óáõóÇã å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, »Ã» ¹»Ù »Ý ùí»³ñÏ»É Ï³Ù ã»Ý Ù³ëÝ³Ïó»É ïíÛ³É Ñ³ñó»ñáí
ùí»³ñÏáõÃÛ³ÝÁ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇÝ, ³å³ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ýßí³Í ûñ»ÝùÇ 38-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ ¹³ëÇ ³ñïáÝÛ³É µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÝ Çñ»Ýó ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñáõÙ
»Ý ÙÇ¨ÝáõÛÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÁ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ 85-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` îÊ-Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 500 ¨ ³í»ÉÇ µ³ÅÝ»ï»ñ (ùí»³ñÏáÕ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ) áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ (ÏáõÙáõÉÛ³ïÇí) ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ: ØÇÝã¨ 500 µ³ÅÝ»ï»ñ (ùí»³ñÏáÕ
µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ) áõÝ»óáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝáõÙ îÊ-Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ (ÏáõÙáõÉÛ³ïÇí) ùí»³ñÏáõÃÛ³Ùµ, »Ã» ¹³ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ´³ÅÝ»ï»ñÁ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Çñ³íáõÝù áõÝÇ Ó³ÛÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É Ù»Ï Ã»ÏÝ³ÍáõÇ Ï³Ù
µ³ßË»É ÙÇ ù³ÝÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ÙÇç¨: îÊ-Ç Ï³½ÙáõÙ ÁÝïñí³Í »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ Ó³ÛÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ù³Ý³Ï ëï³ó³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ: §´³ÝÏ»ñÇ ¨
µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 21-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇ ¨
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÏÇñ³éáõÙÁ Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ ï»ÕÇù ï³ÉÇë` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, áñÇ
¿áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·áõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³ÉÇÝ. ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ï³É ÙÇÝáñÇï³ñ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇÝ ÙÇ³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí îÊ-áõÙ ÁÝïñ»É Çñ»Ýó Ý»ñÏ³Û³óáõóãÇÝ: êñ³
Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 12-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ 2-ñ¹ Ï»ïÇ` µ³ÝÏ»ñÇ
íñ³ ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï
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å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ûñ»ÝùÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÁ, »Ã» Ýßí³Í ûñ»ÝùÁ ³ÛÉ Ï³ÝáÝÝ»ñ ãÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ: ö³ëï³óÇáñ»Ý §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÁ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ îÊ-Ç Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÝáõÛÝ Ýå³ï³ÏÁ Ñ»ï³åÝ¹áÕ ³ÛÉ Ï³ÝáÝÝ»ñ: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï
·áñÍ³¹Çñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñ ³ÝÓ³Ýó ¨ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ¨ë Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó ¿: ê³Ï³ÛÝ, ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹ñáõÛÃÝ»ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, ³é³í»É ¨ë
µ³ÝÏÇ ¨ Ýñ³ ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ß³Ñ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í: Ð³Ù³Ó³ÛÝ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ýí³½³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ` µ³ÝÏÇ îÊ-Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ³ßË³ï³ÝùÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ, áñáÝù
Ï³ñáÕ »Ý ÑÇÙù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á »ÝÃ³¹ñáõÙ
¿ áõÝ»Ý³É µ³ÝÏÇ îÊ-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïí³Í ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ å»ïù ¿ ë³ÑÙ³ÝÇ Ý³¨ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ¨ å³ñ·¨³ïñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ: Üßí³ÍÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
¹Çï³ñÏíáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý` ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñ Ó¨³íáñí³Í »Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇ ¨ µ³ÝÏÇ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ
Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ¹Çï³ñÏíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÷³ëï³ÃáõÕÃÝ ³é³ç³¹ñáõÙ ¿ ÝÙ³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ãÏ³Ý µ³í³ñ³ñ Çñ³í³Ï³Ý
ÑÇÙù»ñÁ åÝ¹»Éáõ, áñ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõ åñ³ÏïÇÏ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ùß³ÏáõÛÃÇÝ, »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ áõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÝÏáõÙ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ
¹ñáõÛÃÝ»ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ í³ñÓ³ïñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇÝãÁ Ñ³Ï³ëáõÙ ¿ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
É³í³·áõÛÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛÇÝ: Îáñåáñ³ïÇí ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ ¹ñáõÛÃÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏÇ Ý³¨ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ã»ÏÝ³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³ç³¹ñÙ³Ý ¨ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý áõ Áëï ³ÝÑñ³Å»ßï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ îÊ-Á Ó¨³íáñíáõÙ ¿ µ³ÝÏÇ ÀÄ-áõÙ, ³å³ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ
³é³çË³Õ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ³éÝãíáõÙ ¿ ÀÄ-Ç Ý³Ë³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ·áõÙ³ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ñ»ï: ²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ 216 -ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ` µ³ÝÏÇ
îÊ-Ç Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ ¿.
 ÀÄ-Ç ï³ñ»Ï³Ý ¨ ³ñï³Ñ»ñÃ ÝÇëï»ñÇ ·áõÙ³ñáõÙÁ, ûñ³Ï³ñ·Ç Ñ³ëï³ïáõÙÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó ·áõÙ³ñÙ³Ý ¨ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
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Ñ»ï Ï³åí³Í Ý³Ë³å³ïñ³ëï³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ²ÛëÇÝùÝ Ýßí³ÍÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áñ³Ïáí å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ ¿ Ý³¨ îÊ-Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý áõ ³ÝÑñ³Å»ßï
ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ:
²ÛëåÇëáí, ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáÕ »ÝÃ³ëÏ½µáõÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÏáÝÏñ»ï ¹ñáõÛÃ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ, Ñ»ï¨³µ³ñ, îÐ¼Î-Ç ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý:
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë »Ý ÙÝ³ó»É ³ÛÝåÇëÇ ¿³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ß³Ñ³éáõ ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï Ï³åí³Í ¿³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ, Ï³ÝË³ï»ëíáÕ éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ×³Ý³ãÙ³Ý îÊ-Ç ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: ´³óÇ ³Û¹, ÷áËÏ³å³Ïóí³Í ·áñÍ³ñùÝ»ñÁ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý ÙÇ³ÛÝ
µ³ÝÏÇó ëï³óí³Í í³ñÏ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëáí:
Î³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ
Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ
Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ³ñï³óáÉí³Í »Ý µ³ÝÏ»ñáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿
Ýß»É, áñ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ Ëñ³ËáõëáÕ ¨ ³å³ÑáíáÕ Ï³éáõó³Ï³ñ·»ñÁ
Ýí³½ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Ý Ï³Ù ï³ñ³ÍíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÷áùñ³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý íñ³:
²Ù÷á÷»Éáí í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ÐÐ
µ³ÝÏ»ñáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁª
 àñå»ë Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»É³íÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ï³éáõó³Ï³ñ· Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï³ñÏ»É µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ïáñåáñ³ïÇí
Ï³é³í³ñÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³·ñùÇ Ùß³ÏáõÙÝ áõ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ: Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»ÉÇë µ³ÝÏ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ùµ, µ³ÝÏÇ Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ý»ñùÇÝ Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñáí: ´³ÝÏ»ñÇ
ïÝ³ÛÇÝ ¿ç»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í Çñ³í³Ï³Ý ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ, Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ÝáÝ³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ¹ñ³Ýù
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ÏñÏÝáõÙ »Ý ÐÐ ûñ»Ý¹ñáõÃÛ³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁª ã³ñ³ï³Ñ³Ûï»Éáí
ÏáÝÏñ»ï µ³ÝÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÏáÝÏñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÉÇ³ñÅ»ù Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»óí³Í ã»Ý áõ ã»Ý Ï³ñáÕ Í³é³Û»É áñå»ë ÏÇñ³é³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñ:
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´³ÝÏ»ñÇ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³·ñùÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ÏÝå³ëïÇ ÇÝãå»ë Ñ»ï³·³ÛáõÙ áã ýáñÙ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ùµ
ýáñÙ³É Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³ÝÝ, ³Ýå»ë ¿É Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ:
 ´³ÝÏ»ñáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ý³Ë³ï»ë»É Ïáñåáñ³ïÇí ù³ñïáõÕ³ñÇ å³ßïáÝ, áñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ Çñ³½»Ïí³Í
³ÝÓÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ, µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ã³÷³Ýó»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¨ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÝÇÝ Çñ»Ý áã Ñ³ïáõÏ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇó ³½³ï»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:180 Îáñåáñ³ïÇí ù³ñïáõÕ³ñÁ
å»ïù ¿ Ñ³ßí»ïáõ ÉÇÝÇ µ³ÝÏÇ îÊ-ÇÝ, Ïááñ¹ÇÝ³óÝÇ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÇó µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ, îÊ-Çóª ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝ ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ûÅïí³Í ÉÇÝÇ µ³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý
·»ñ³½³Ýó ÇÙ³óáõÃÛ³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý µ³ñÓñ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
 ²ñï³Ñ»ñÃ ÀÄ-Ç Ññ³íÇñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³ÏáõÙÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÝáõÛÝ Ï³ñ·áí, ÇÝã Ï³ñ·áí áñ Ññ³å³ñ³ÏíáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý ÀÄ-Ç Ññ³íÇñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ
³ñï³Ñ»ñÃ ÀÄ-Ç ûñ³Ï³ñ·áõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÁÝ¹·ñÏ»É µ³ÝÏÇ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ¨
ß³Ñ³éáõÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí áã å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Ñ³ñó»ñ (µ³ÝÏÇ ÉáõÍ³ñáõÙ, í»ñ³Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ, Ëáßáñ ·áñÍ³ñùÇ ÏÝùáõÙ ¨ ³ÛÉÝ):
 îÊ-Ç ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñ³Ý³Û»Éª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ùí»³ñÏáõÃÛ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ¨ §´³ÝÏ»ñÇ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·Ç ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ÏÇñ³éÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ:
 ´³ÝÏ»ñÇ ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ å»ïù ¿ å³ñáõÝ³ÏÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝ, Ã» ËáñÑñ¹Ç áñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÝ »Ý ³ÝÏ³Ë:
 ´³ÝÏ»ñÇ ÀÄ-áõÙ ùí»³ñÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÝóÏ³óÝ»É ùí»³Ã»ñÃÇÏÝ»ñáí, ÇÝãÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ
å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ÀÄ-áõÙ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³í³ë³ñ³ÏßÁéí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ¨ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ÅÝ»ï»ñ»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ³éáõÙáí:

180

ÐÐ µ³ÝÏ»ñáõÙ Ïáñåáñ³ïÇí ù³ñïáõÕ³ñÇ Ñ³ïáõÏ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ Çñ³·áñÍíáõÙ
»Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
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îÇ·ñ³Ý ¼²ø²ðÚ²Ü
Îáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñÙ³Ý ûñ»Ýë¹ñ³ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
¹³ßïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙ, Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇù, ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ
ËáñÑáõñ¹, µ³ÅÝ»ï»ñ»ñ, îÐ¼Î ëÏµáõÝùÝ»ñ
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³×Ç, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇ íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù»Í³óÙ³Ý Ñ³Ý·áõó³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÁ: ²Û¹ áÉáñïÁ
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ³ÝÁÝ¹Ñ³Ýï ½³ñ·³ÝáõÙ ¿
îÐ¼Î ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ïáñåáñ³ïÇí Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áÕ
ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÝ»ñÁ, ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ:
Тигран ЗАКАРЯН
Направления развития нормативно-правого поля корпоративного управления
Ключевые слова: корпоративное управление, право, правооотношения, юридические
лица, соотвествие, совет директоров, акционеров, права, принципы ОЭСР

В настоящее время корпоративное управление считается ключевым элементом
увеличения и роста хозяйственной деятельности юридических лиц, а так же увеличения доверия их вкладчиков. Регулирующее эту сферу законодательство в настоящее время непрерывно развивается в направлении соответствия требованиям
принципов ОЭСР. В статье рассматриваются актуальные вопросы развития корпоративных правоотношений в Армении, выделяются недостатки и пробелы действующего законодательство и на основе этого предлагаются пути их урегулирования.
Tigran ZAKARYAN
The directions of the development of the legislative normative field of the
corporative governance
Key words: corporate governance, law, legal relations, legal entities, compliance, board of
directors, shareholders, right, OECD principles

Currently corporate governance is an increase in the economic activities of legal
entities, as well as one of the key elements in increasing the confidence of investors.
Nowadays the legislation regulating this sphere constantly evolves in accordance with
requirements of the OECD Principles. The article presents the main principals of the
RA legislation regulating corporate governance, shortcomings and deficiencies were
segregated on the basis of current legislation and on its base is proposed ways to solve
the existing problems.
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ՀՀ ՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅՆԱՑՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱՉԱՓԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հեղինե ՋԱՂԻՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ ØîÐ ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. Çնտեգրում, արտահանում, ներմուծում, բեռնափոխադրումներ,
գծային մոդել, ժամանակային շարքեր, տնտեսաչափական մեթոդ

Պետությունների միջև միջազգային առևտրի իրականացման գործում հիմնական բեռնափոխադրումների ծավալը բաժին է ընկնում ծովերով և օվկիանոսներով փոխադրումներին, այսինքն ջրային տրանսպորտին, որը մեծածավալ բեռների հեռավոր փոխադրումներ իրականացնելու
համար դիտարկվում է որպես առավել հարմար և արդյունավետ միջոց:
Ջրային տրանսպորտը մասնակցում է միջազգային առևտրի ընդհանուր
ծավալի գրեթե 80%-ին: Բեռնառաքման համար տարեկան շուրջ 110 մլրդ
ԱՄՆ դոլար (համաշխարհային արտահանման մոտ 7%-ը վճարվում է ջրային բեռնափոխադրողներին):
Ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացներին մասնակցություն ունենալու համար ծովային ելք չունեցող պետությունների համար հատկապես կարևորվում է օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, ներքին ջրային և խողովակաշարային տրանսպորտը: Ծովային ելք չունեցող երկրները
ունեն ևս մեկ ընդհանրություն` բարձր տրանսպորտային ծախսերը և աշխարհագրական առանձնացվածությունը, որոնք խոչընդոտում են տնտեսական աճի բարձր տեմպերին և եկամուտների ավելացմանը:
Հայաստանի Հանրապետությունը ծովային ելք չունեցող երկիր է, ուստի ՀՀ արտաքին առևտրի արժեքում զգալիորեն մեծանում է տրանսպորտային բաղադրիչը: Բացի այդ, ՀՀ միջպետական սահմաններից երկուսը
փակ են, ինչն ավելի է դժվարեցնում ծովային ելքի հնարավորությունները:
Հետևաբար, տրանսպորտային ծախսերի հնարավորինս նվազեցման
նպատակով անհրաժեշտ է օգտագործել տրանսպորտի միջազգայնացման հնարավոր բոլոր տարբերակները: Սա ենթադրում է տրանսպորտային ենթակառուցվածքների և տրանսպորտային ծառայությունների
առավելագույնս համապատասխանեցում միջազգային ստանդարտներին:
Այսպիսով, տնտեսաչափական մեթոդների կիրառմամբ դիտարկվել է
տարբեր տրանսպորտային միջոցներով բեռնափոխադրումը ազդեցություն ՀՀ արտահանման և ներմուծման վրա: Վերլուծության համար օգտագործվել են 1999թ. առաջին եռամսյակից մինչև 2013թ. երրորդ եռամսյակ ՀՀ եռամսյակային տվյալները հետևյալ ժամանակային շարքերի
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համար. արտահանում` FOB գներով (մոդելում Export), արտահայտված
ԱՄՆ դոլարով, ներմուծում` FOB գներով (մոդելում Import), արտահայտված ԱՄՆ դոլարով, օդային բեռնափոխադրումների արտահանում` ԱՄՆ
դոլարով (մոդելում TRCAIR_CR), օդային բեռնափոխադրումների ներմուծում` ԱՄՆ դոլարով (մոդելում TRCAIR_DEB), երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծում` ԱՄՆ դոլարով (մոդելում TRCRAIL_CR), երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծում` ԱՄՆ դոլարով (մոդելում
TRCRAIL-DEB), ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանում`
ԱՄՆ դոլարով (մոդելում` TRCMOB_CR), ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծում` ԱՄՆ դոլարով (մոդելում TRCMOB_DEB) և ծովային
բեռնափոխադրումների
ներմուծում181`
ԱՄՆ
դոլարով
(մոդելում
TRCMAR_DEB): Տվյալների աղբյուրը ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից 2013թ. դեկտեմբերի 28-ի դրությամբ հրապարակված
վճարային հաշվեկշիռն է: Առավել կարևորելով ՀՀ տնտեսության համար
արտահանման մեջ տրանսպորտային տեղափոխման արժեքի խնդիրը`
արտահանման և տրանսպորտային ծառայությունների արժեքի կապի բացահայտման համար ընտրվել է գծային մոդել, դիտարկումների թիվը կազմել է 58: Մոդելի գնահատումը կատարվել է փոքրագույն քառակուսիների
մեթոդով (ՓՔՄ)` օգտագործելով Eviews 4 ծրագրային փաթեթը: Իսկ ներմուծման և տրանսպորտային ծառայությունների արժեքի կապը դիտարկվել է կորելյացիայի մեթոդով: ՓՔՄ-ով, ինչպես նաև` կորելյացիոն մեթոդով
վերլուծություն կատարելու համար անհրաժեշտ է, որ օգտագործվող ժամանակային շարքերը լինեն ստացիոնար: Օգտագործվող ժամանակային
շարքերի ստացիոնարությունը ստուգվել է` օգտագործելով Ընդլայնված`
Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստը` Հավելված 2, աղյուսակ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9: Աղյուսակ 1-ից երևում է, որ ADF Test Statistic > 5% Critical
Value, ինչը վկայում է, որ արտահանման ժամանակային շարքը ստացիոնար չէ (շարքը համարվում է ստացիոնար, երբ ADF Test Statistic<Critical Value):

Աղյուսակ 1. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
արտահանման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-6.628106

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

181

Համաձայն ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տվյալների` ծովային
բեռնափոխադրումների արտահանում ՀՀ-ն չունի
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Աղյուսակ 2. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ներմուծման արդյունքները
ADF Test Statistic

-2.690590

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 3. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի օդային
բեռնափոխադրումների արտահանման արդյունքները
ADF Test Statistic

-1.264680

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 4. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի օդային
բեռնափոխադրումների ներմուծման արդյունքները
ADF Test Statistic

-1.192607

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 5. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման արդյունքները
ADF Test Statistic

-0.635384

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 6. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման արդյունքները
ADF Test Statistic

-1.251413

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 7. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
երկաթուղային բեռնափոխադրումների արտահանման արդյունքները
ADF Test Statistic

-0.738841

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
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Աղյուսակ 8. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
արդյունքները երկաթուղային բեռնափոխադրումների ներմուծման համար
ADF Test Statistic

-1.398737

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակ 9. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
արդյունքները ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման համար
ADF Test Statistic

-1.690005

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5478
-2.9127
-2.5937

Աղյուսակներ 2-ի, 3-ի, 4-ի, 5-ի, 6-ի, 7-ի, 8-ի, 9-ի արդյունքները ևս
վկայում են, որ ներմուծման, օդային բեռնափոխադրումների արտահանման, օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման,
երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման և ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման ժամանակային շարքերը ևս ստացիոնար չեն
(ADF Test Statistic > 5% Critical Value): Այս պատճառով վերլուծության
համար կօգտագործենք ոչ թե նշված փոփոխականները, այլ դրանց առաջին տարբերությունները.
DEXPORTt=EXPORTt-EXPORTt-1,
DIMPORTt=IMPORTt-IMPORTt-1,
DTRCAIR_CRt=TRCAIR_CRt-TRCAIR_CRt-1,
DTRCAIR_DEBt=TRCAIR_DEBt-TRCAIR_DEBt-1,
DTRCMOB_CRt=TRCMOB_CRt-TRCMOB_CRt-1,
DTRCMOB_DEBt=TRCMOB_DEBt-TRCMOB_DEBt-1,
DTRCRAIL_CRt=TRCRAIL_CRt-TRCRAIL_CRt-1,
DTRCRAIL_DEBt=TRCRAIL_DEBt-TRCRAIL_DEBt-1,
DTRCMAR_DEB t=TRCMAR_DEB t-TRCMAR_DEB t-1, որտեղ՝ DEXPORTը արտահանման աճն է, DIMPORT-ը` ներմուծման աճը, DTRCAIR_CR-ը` օդային բեռնափոխադրումների արտահանման աճը, DTRCAIR_DEB-ը` օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճը, DTRCMOB_CR-ը` ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման աճը, DTRCMOB_DEBը`
ավտոմոբիլային
բեռնափոխադրումների
ներմուծման
աճը,
DTRCRAIL_CR-ը` երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման
աճը, DTRCRAIL_DEB-ը` երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծ232
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ման աճը և DTRCMAR_DEB-ը`ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճը, այսինքն, կգնահատենք արտահանման աճը` կախված օդային
բեռնափոխադրումների արտահանման, օդային բեռնափոխադրումների
ներմուծման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման,
ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման և ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճից:
Ստացված ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը ստուգվել
է` օգտագորրծելով Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստը`
(Աղյուսակներ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18): Ինչպես երևում է` դիտարկված բոլոր դեպքերում էլ ADF Test Statistic<5% Critical Value, այսինքն` ստացված 9 շարքերն էլ ստացիոնար են, հետևաբար` կարելի է
օգտագործել ռեգրեսիոն և կորելյացիոն վերլուծություն կատարելիս:
Աղյուսակ 10. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ներմուծման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-7.987876

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 11. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
օդային բեռնափոխադրումների արտահանման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-9.001632

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 12. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-5.734233

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 13. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման արդյունքները
ADF Test Statistic

-6.721260

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.
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Աղյուսակ 14. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-7.361715

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 15. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
երկաթուղային բեռնափոխադրումների արտահանման աճի համար
ADF Test Statistic

-6.512251

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 16. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
երկաթուղային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի արդյունքները
ADF Test Statistic

-6.941367

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Աղյուսակ 17. Ընդլայնված` Դիկկի-Ֆուլլերի Միավոր արմատ թեստի
արդյունքները ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի համար
ADF Test Statistic

-7.773880

1% Critical Value*
5% Critical Value
10% Critical Value
*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root.

-3.5501
-2.9137
-2.5942

Այսպիսով` արտահանման աճի վրա օդային բեռնափոխադրումների
արտահանման, օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների արտահանման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման և ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի ազդեցության գործակիցները պարզելու համար անհրաժեշտ է գնահատել.
DEXPORT(t)=a0+a1*DTRCAIR_CR(t)+a2*DTRCAIR_DEB(t)+a3*DTRCMOB_CR(t)+a4*+
a5*DTRCMOB_DEB(t)+a6*DTRCRAIL_CR(t)+a7*DTRCRAIL_DEB(t)+a8*DTRCMAR_D
EB(t)+e(t)

Ինչպես երևում է աղյուսակ 18-ից որոշ փոփոխականների համար
ստացված գործակիցները վիճակագրորեն նշանակալի չեն (Գործակիցները համարվում են վիճակագրորեն նշանակալի, երբ դրանց համապատաս-
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խան հավանականությունը < 0.05 prob<0.05): Այդ իսկ պատճառով
կդիտարկենք մոդելը` առանց այդ փոփոխականների` աղյուսակ 3.1.1.:
Աղյուսակ 18. Արտահանման աճը օդային բեռնափոխադրումների
ներմուծման, ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման և երկաթգծային բեռնափոխադրումների
ներմուծման աճի կախվածությունից բնութագրող մոդել
Dependent Variable: DEXPORT
Method: Least Squares
Date: 04/13/14 Time: 17:48
Sample(adjusted): 1999:2 2013:3
Included observations: 58 after adjusting endpoints
Variable
Coefficient Std. Error
t-Statistic
C
205.2897
216.9189
0.946389
DTRCAIR_DEB
1227.339
428.3071
2.865557
DTRCMAR_DEB
386.4357
136.5412
2.830177
DTRCMOB_DEB
-402.9298
123.6463
-3.258730
DTRCRAIL_CR
2411.424
316.8650
7.610258
DTRCRAIL_DEB
704.9898
180.1852
3.912583
R-squared
0.867813
Mean dependent var
Adjusted R-squared
0.855103
S.D. dependent var
S.E. of regression
1632.616
Akaike info criterion
Sum squared resid
1.39E+08
Schwarz criterion
Log likelihood
-508.2121
F-statistic
Durbin-Watson stat
2.404447
Prob(F-statistic)

Prob.
0.3483
0.0060
0.0066
0.0020
0.0000
0.0003
654.2931
4288.979
17.73145
17.94460
68.27638
0.000000

Adjusted R-squared=0.86, սա նշանակում է, որ անկախ փոփոխականները 86 %-ով են բացատրում կախյալ փոփոխականի փոփոխությունը, որը բավականին լավ արդյունք է: Ստացված աղյուսակից երևում է, որ
մոդելը թույլատրելի է, քանի որ |t-Statistic| > 2 և Prob. < 0.05: Փաստորեն`
դիտարկված մոդելում բոլոր փոփոխականների ազդեցության գործակիցներն էլ վիճակագրորեն նշանակալի են: Հաջորդ կարևոր պարամետրը
Դարբին-Ուոտսոնի չափանիշի արժեքն է, որը ցույց է տալիս սխալների միջև ավտոկորելացիայի առկայությունը կամ բացակայությունը (եթե սխալները ավտոկորելացված են, ապա չենք կարող պնդել, որ ստացված մոդելի արդյունքները հավաստի են). Ըստ Դարբին-Ուոտսոնի աղյուսակի` 5
անկախ փոփոխականի և 58 դիտարկման պարագայում DL=1.248,
DU=1.595, ստացված մոդելում Durbin Watson stat=2.4, որը պատկանում է
(DU, 4- DU) միջակայքին, հետևաբար` չենք կարող մերժել H0 վարկածը (H0:
սխալների միջև ավտոկորելացիա չկա):
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Փաստորեն, վերլուծության արդյունքում ստացվել է, որ օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման և երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի ազդեցությունը արտահանման աճի
վրա բնութագրվում է հետևյալ ռեգրեսիոն հավասարման միջոցով.
DEXPORT(t)=205.3+1227.3*DTRCAIR_DEB(t)+386.4*DTRCMAR_DEB(t)02.9*DTRCMOB_DEB(t)+2411.4*DTRCRAIL_CR(t)+705*DTRCRAIL_DEB(t)

Այսպիսով` այլ հավասար պայմաններում 1 միավորով օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի փոփոխությունը նպաստում է արտահանման աճի` նույն ուղղությամբ փոփոխությանը 205.3 միավորով, 1
միավորով ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի փոփոխությունը նպաստում է արտահանման աճի` նույն ուղղությամբ փոփոխությանը 386.4 միավորով, 1 միավորով ավտոմոբիլային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի փոփոխությունը նպաստում է արտահանման
աճի` հակառակ ուղղությամբ փոփոխությանը 402.9 միավորով, 1 միավորով երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման աճի փոփոխությունը նպաստում է արտահանման աճի` նույն ուղղությամբ փոփոխությանը 2411.4 միավորով, 1 միավորով երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման աճի ազդեցությունը աճի փոփոխությունը նպաստում է
արտահանման աճի` նույն ուղղությամբ փոփոխությանը 705 միավորով:
Այսպիսով, մենք գնահատեցինք, թե օդային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ծովային բեռնափոխադրումների ներմուծման, ավտոմոբիլային
բեռնափոխադրումների ներմուծման, երկաթգծային բեռնափոխադրումների արտահանման և երկաթգծային բեռնափոխադրումների ներմուծման
աճի 1 միավոր փոփոխությունը արտահանման քանի միավոր փոփոխության է հանգեցրել դիտարկվող ժամանակահատվածում:
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Հեղինե ՋԱՂԻՆՅԱՆ
ՀՀ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÇÝ»ñÇ ïÝï»ë³ã³÷³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
Բանալի բառեր. Çնտեգրում, արտահանում, ներմուծում, բեռնափոխադրումներ,
գծային մոդել, ժամանակային շարքեր, տնտեսաչափական մեթոդ
Ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացներին մասնակցություն ունենալու համար ծովային ելք չունեցող պետությունների համար հատկապես
կարևորվում է օդային, երկաթուղային, ավտոմոբիլային, ներքին ջրային և
խողովակաշարային տրանսպորտը: Այդ երկրները ունեն ևս մեկ ընդհանրություն` բարձր տրանսպորտային ծախսերը և աշխարհագրական առանձնացվածությունը, որոնք խոչընդոտում են տնտեսական աճի բարձր
տեմպերին և եկամուտների ավելացմանը: Տնտեսաչափական մեթոդների
կիրառմամբ դիտարկվել է տարբեր տրանսպորտային միջոցներով ապրանքափոխադրման ազդեցությունը արտահանման և ներմուծման վրա:
Эгине ДЖАГИНЯН
Эконометрический анализ основных путей глобализации транспортных услуг РА
Ключевые слова: интеграция, транспортные услуги, экспорт, импорт, грузоперевозки,
линейная модель, временные серии, экономический метод

Для участии в процессах интеграции и глобализации особенно важно для стран
без выхода на море развитие воздушного, железнодорожного, автомобильного,
внутреннего водного и трубопроводного транспорта. Эти страны имеют еще одно
общее свойство: высокая стоимость транспортировки и географическая
отдельность, которые препятствуют росту доходов и высоких темпов
экономического роста.Связь импорта и стоймостью транспортных услуг была
наблюдена с помощью метода корреляции.
Heghine JAGHINYAN
Econometrical analysis of main ways of internationalization of RA transportation services
Integration, transport services, export, import, trucking, linear model, time series,
econometrical method

For participation in the processes of integration and globalization it is particularly
important for countries without exit to the sea development of air, rail, road, inland
waterway and pipeline transport. These countries have even one thing in common: the
high cost of transportation and geographic separateness, which inhibit the growth of
income and high rates of economic growth. Thus, using the regression equation, we can
imagine how the import of air freight, import of shipping, import of automotive
transportation, export and import of freight railway affect export of RA.
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¸ð²Ø²ì²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚ²Ü ºÈ²Îºî²ÚÆÜ Æð²ìÆÖ²ÎÆ
ìºðÈàôÌàôÂÚàÆÜÀ
¸³íÇÃ ²ð²´Ú²Ü
Ð²²Ð üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ í³ñÏ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ.¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »É³Ï»ï³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝ,
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏ, Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏ, ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ, ·Ý³×

ä»ïáõÃÛ³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Çñ áõñáõÛÝ
ï»ÕÝ áõÝÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »É³Ï»ï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:182
àõëïÇ ³Û¹ Ýå³ï³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ»Ýù Ï³ï³ñ»É ÝÙ³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ ÐÐ-áõÙ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµª »ÉÝ»Éáí Ý³Ëáñ¹ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇóª áñå»ë í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÕáõÃÛáõÝ ÁÝïñí»Éáí ïÝï»ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: ²Û¹ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó »Ý Ñ³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏÁ,
Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ, ³ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ:
1. Ð³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏÇ183 ·Íáí 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙª ¹»é¨ë
Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã, å³Ñå³Ýí»É »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: ²Ûëå»ë, ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 2.5%, ÇëÏ ³Ñ³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿
ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2015Ã. ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ 4,2%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ß³ñáõÝ³ÏíáÕ ³ñ³·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÑáõÝí³ñë»åï»Ùµ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 3,7%, ¨ ãÝ³Û³Í
ï³ñ»í»ñçáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É ¿184, ë³Ï³ÛÝ ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ëå³ëí³ÍÇó ³í»ÉÇ µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßª 2015 Ãí³Ï³ÝÇ

²ñ³µÛ³Ý¸.Ä. ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ ¹ñ³
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ å³ñ½³µ³ÝÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç, Ð³Û³ëï³Ý. üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¿ÏáÝáÙÇÏ³, ÃÇí 3-4 (175-176), 2015Ã. ¿ç 90-94.
183
îíÛ³ÉÝ»ñÁ í»ñóí³Í »Ý ÐÐ Î´ 2012 ‟ 2015ÃÃ. ¶Ý³×Ç Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇó,
184
2015Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñ ¨ ÝáÛ»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ
Ýí³½áõÙÁ Ý³Ëáñ¹ ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ï³½Ù»É ¿ 13.5% ¨ 17.3%:
182
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ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿
3.1%: ²ÛÅÙ ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÁ Ï³ï³ñ»Ýù Áëï ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇ:
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿
³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇÝ µÝáñáß ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï:
²ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ßáõñç 21.5% ³ÝÏáõÙ Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ:
âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³×Á
Ï³½Ù»É ¿ 2%` ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý 28%, Ù»ï³Éáõñ·Ç³ÛÇ 3.5%, ÍË³ËáïÇ 48.3%, ¹»Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý
46,5%, ßÇÝ³ÝÛáõÃ»ñÇ 8.3% ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 8,9% ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×áí: ÀÝ¹ áñáõÙ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý µ³ñÓñ ³×Á å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Â»ÕáõïÇ Ñ³ÝùÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ù»ÏÝ³ñÏáí: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ýß³Ý³Ï³ÉÇóª ßáõñç 6.7% ³×, áñÇ ßÝáñÑÇí ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 4.5%:185 Üßí³Í óáõó³ÝÇßÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí»É ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý 35,5%, Ù»ï³Éáõñ·Ç³ÛÇ 6.9%, ÍË³ËáïÇ 45.9%, ¹»Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý
35.4%, ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 10.2% ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý
9.6% ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 5.5%, áñÇ
ßÝáñÑÇí ÑáõÝí³ñ-ë»åï»Ùµ»ñÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 4.9%: ì»ñáÝßÛ³É óáõó³ÝÇßÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí»É ¿ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ñ³Ýù³ù³ñ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý
41.7%, áëÏ»ñã³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ 51.4%, ÍË³ËáïÇ 52.8%, ¹»Õ³·áñÍáõÃÛ³Ý 27.5%, ùÇÙÇ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ 8.6% ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý 9.9%
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³ßíÇÝ:
²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñÓñ
¨ Ï³ÛáõÝ Í³í³ÉÝ»ñÁ å³Ñå³Ýí»É »Ý Ý³¨ ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
Ï³½Ù»É ¿ 6%: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ³×Á Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³
ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ï³½Ù»É ¿ 5.2%, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
³å³Ñáíí»É ¿ Ñ³Ýù³·áñÍ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¨ µ³ó³Ñ³Ýù»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý 20.5%, ¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ 16,9% ³×Ç Ñ³ßíÇÝ: âÝ³Û³Í Ùß³ÏáÕ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 3.4% Ýí³½áõÙ, ¹ñ³ ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ïå³íáñÇã ³×ª ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` 45.0%, Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¨ ûåïÇÏ³Ï³Ý ë³ñù³íáñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` 30.8%, ³¹³Ù³Ý¹Ý»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` 14.9%, ¹»Õ³·áñÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` 28.5%, Ñ³·áõëïÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ` 12.8%
185

5.1% Áëï ÐÐ Î´ 2015Ã. I »é³ÙëÛ³ÏÇ ¶Ý³×Ç Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý
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¨ å³ïñ³ëïÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ`
4.1%: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí ÝÏ³ïí»É »Ý ³×Ç Ï³ÛáõÝ
ÙÇïáõÙÝ»ñ (î»°ë ¶Í³å³ïÏ»ñ 1):

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ²ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á 2015Ã.
ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É
¿ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 3.1% ³×, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³å³Ñáíí»É ¿ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç 12.3%, ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ 57.1% ¨ Ù³ñ¹³ëÇñ³Ï³Ý û·ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³×Ç Ñ³ßíÇÝ: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 3.7%: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á »Õ»É ¿ 3.5%, áñÁ ³å³Ñáíí»É ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç, ÙÇç³½·³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 4.1%, 7.1% ¨ 15% ³×Ç Ñ³ßíÇÝ: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 2.6%, ÇëÏ ÑáõÝí³ñ - ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿
ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ 3.1% ³×: ºí ãÝ³Û³Í ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³ÝÏáõÙ 3.2% ã³÷áí, ³ÛÝáõÑ³Ý¹»ñÓ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 0.3% ³×, áñáí ÷³ëïíáõÙ ¿ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³
ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí³Í 4.3% ³ÝÏÙ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï:
ÜÏ³ï»Ýù, áñ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Çñ
ï»ë³Ï³ñ³ñ Ïßéáí Ñ³ïÏ³å»ë ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ï³éáõó240
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í³ÍùáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ·ñ»Ã», ãÇ ÷áËíáõÙ, ³å³ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý µ³ÅÇÝÁ Ï³ÛáõÝ Ï»ñåáí ³×áõÙ ¿:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÞÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÝ Áëï ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÇ (2010 ‟ 2015ÃÃ.)
²é¨ïñÇ ×ÛáõÕáõÙ 2015Ã.-ÇÝ ·ñ³Ýóí»É ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³ÝÏáõÙ: ²é³çÇÝ
»é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³é¨ïñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ 3.4%,
ÇëÏ ³Ñ³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³é¨ïñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿
5.5%: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ 4.6% ³ÝÏáõÙ: ºññáñ¹
»é³ÙëÛ³ÏáõÙ ×ÛáõÕáõÙ ³ÝÏÙ³Ý ï»ÙåÝ ³ñ³·³ó»É ¿ ¨ ·ñ³Ýóí»É ¿ 7.2% ³ÝÏáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑáõÝí³ñ ‟ ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ³é¨ïñÇ ³ÝÏáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿
5.6%, ÇëÏ ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ³é¨ïñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙ 13.5% ã³÷áí, ¨ áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É ï³ñ»Ï³Ý ³ÝÏáõÙÁ
Ï³½Ù»É ¿ 8%: ÜÏ³ï»Ýù, áñ 2015Ã. ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ³ÝÏáõÙ ¿ ·ñ³Ýóí»É
³é¨ïñÇ ·ñ»Ã» µáÉáñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ: ´³óÇ ³Û¹ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³ÝÏáõÙ
·ñ³Ýóí»É ¿ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ áÉáñïáõÙ: ÀÝ¹ áñáõÙ, »Ã» ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³ÝÏáõÙÁ »Õ»É ¿ ³ÝÝß³Ý (ÑáõÝí³ñ ‟ ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ Ïñ×³ïí»É »Ý 3.9%-áí), ³å³ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Ïñ×³ïí»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ Ù»Í ã³÷áíª 26.5%: ²ÛëÇÝùÝ ÏÁñ×³ïí»É ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁª å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ïñ×³ïÙ³Ùµ:
Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ 2015Ã.-Ç ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ 3,9% ³×, ÇëÏ ³Ñ³ 2015Ã. »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ 2.8% ³×: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 3,3%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ³ÝÝß³Ý ³×ª 0.9% ã³÷áí, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑáõÝí³ñ - ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 2.5%, ÇëÏ ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ³×»É ¿ 3.2%-áí: ²ñ¹ÛáõÝ241
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ùáõÙ ³ÙµáÕç ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿
ßáõñç 2.7% ³×, áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É Ùß³ÏáõÛÃÇ, ½í³ñ×áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ñ³Ý·ëïÇ áÉáñïáõÙ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇª 68.1%, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ýª 3.6% ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³ÛÉ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ 3.2% ³×áí:
¶ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³×Á 2015Ã.
³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 4.5% áñÝ ³å³Ñáíí»É ¿ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý, µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ÓÏÝáñëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 3,5%,
28,9% ¨ 23,1% ³×Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ÇëÏ ³Ñ³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ×ÛáõÕáõÙ
·ñ³Ýóí»É ¿ 19.1% ³×, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí
·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ ï/ï
14.5%, áñÝ ³å³Ñáíí»É ¿ ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý, µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ÓÏÝáñëáõÃÛ³Ý ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 4,5%, 38,7% ¨
29,6% ³×Ç ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Á
Ï³½Ù»É ¿ 9.8%, ÇëÏ ³é³çÇÝ 9 ³ÙÇëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 11.3%ª áñå»ë ³Ý³ëÝ³å³ÑáõÃÛ³Ý, µáõë³µáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ÓÏÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ 4.1%, 15.0% ¨ 26.0%
³×Ç ³ñ¹ÛáõÝù: âáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿
12.6%, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑáõÝí³ñ - ¹»Ïï»Ùµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ßáõñç 11.7% ³×: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí
å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ¹»é¨ë ï³ñí³ ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ ÝÏ³ïí»É ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ¿É ß³ñáõÝ³Ï»É »Ý ³ñÓ³Ý³·ñí»É ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕÇ ³×Ç ¹³Ý¹³ÕÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñ: ²ÛëåÇëáí, 2015Ã. Ñ³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇïáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ³ÏÝÑ³Ûï Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï»ëÝ»É Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÙÇçáóáí (î»ë ·Í³å³ïÏ»ñ 3):

¶Í³å³ïÏ»ñ 3. 2015Ã. ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á (% Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³
ÝÏ³ïÙ³Ùµ) Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ ×ÛáõÕ»ñÇ
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3-Çó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 2015Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÇó ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³×, ÇëÏ ³Ñ³ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
áÉáñïáõÙ ¿³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É: öáË³ñ»ÝÁ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ³é¨ïñÇ ¨ ³í»ÉÇ Ýí³½ ã³÷áí Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñáõÙ: Ð³ïÏ³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³óÝáÕ ¿ ³é¨ïÁñÇ ×ÛáõÕáõÙ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙÁ, áñÝ Áëï ¿áõÃÛ³Ý íÏ³ÛáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ïÝûñÇÝíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏïñáõÏ Ýí³½Ù³Ý Ù³ëÇÝ: ²í»ÉÇÝ, ù³ÝÇ áñ
³Û¹ Ýí³½áõÙÁ Ï³åí³Í ¿ »Õ»É ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ,186
³å³ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ ³é¨ïñÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ »Ý ³é³çÇÏ³ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ, ÇÝãÝ
Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏÇ íñ³:
2. Ð³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éáõÙÁ
2015Ã.-ÇÝ ½·³ÉÇáñ»Ý Ïñ×³ïí»É ¿ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ²é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ è¸-Çó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ ½·³ÉÇáñ»Ý Ïñ×³ï»É ¿ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ïÝûñÇÝíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ÇÝãÝ ¿É Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ: ²é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³Ý Ïñ×³ïáõÙÝ Áëï ÐÐ Î´ ·Ý³Ñ³ï³áõÙÝ»ñÇ
Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 1.3% ¨ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ß³ñáõÝ³Ïí»É ¿ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³՝ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³Ý Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙÁ: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ù³ëÝ³íáñ
ëå³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ »Õ»É ÐÐ Î´ Ý³Ëáñ¹
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ï³½Ù»É 2%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ù³ëÝ³íáñ ëå³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ ëå³ëí³ÍÇó ³í»ÉÇ Ù»Í ¿ »Õ»É ¨ Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 8%: ²Ûë ÙÇïáõÙÁ å³Ñå³Ýí»É ¿ Ý³¨ ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ, áñÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó Ï³ÝË³ï»ëí»É ¿ ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí Ù³ëÝ³íáñ
ëå³éÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïáõÙª 6% ã³÷áí:
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÐÐ Î´
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³ÑáõÝã ÃáõÛÉ ¿ »Õ»É, áñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ù³ëÝ³íáñ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 7.4%: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ÃáõÛÉ ÉÇÝ»É, áñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½áõÙÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï Ï³½Ù»É ¿ Ùáï 7%:
ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù»Ù³ï Ýí³½»É »Ý 10%-áí: ì»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙª í»ñÁ
Ýßí³ÍÇ ÑÇÙ³Ý íñ³, ÐÐ Î´ ÏáÕÙÇó 2015Ã. ÑáõÝí³ñ - ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ Ùáï 5%: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí 2016Ã.
Ñ³Ù³ñ Ï³ÝË³ï»ëí»É ¿ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³× 03-09% ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
186

²Û¹ Ù³ëÇÝ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ëïáñ¨:
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ÆÝãå»ë Ýßí»ó í»ñ¨áõÙ, 2015Ã. ÐÐ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³ ¿³Ï³Ý
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý
÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ïñ×³ïáõÙÁ: ²Û¹ ³éáõÙáí ³í»Éáñ¹ ãÇ ÉÇÝÇ ¹Çï³ñÏ»É í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý:

¶Í³å³ïÏ»ñ 4. ¸ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý187
¶Í³å³ïÏ»ñÇó å³ñ½ »ñ¨áõÙ ¿, áñ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ Áëï ³ÙÇëÝ»ñÇ ÷á÷áËíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ Ñ³Ù³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë ï³ñí³ ³é³çÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ ¿, ÙÇÝã¹»é »ññáñ¹ ¨ ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñáõÙ ¹ñ³Ýó Í³í³ÉÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï Ù»Í³ÝáõÙ ¿: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí,
ÇÝãå»ë ³ÙµáÕç ï³ñí³ Ïïñí³Íùáí, ³ÛÝå»ë ¿É Áëï ³é³ÝÓÇÝ ³ÙÇëÝ»ñÇ
¹»åÇ ÐÐ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ í»ñçÇÝ 3 ï³ñÇÝ»ñÇÝ áõÝÇ
Ï³ÛáõÝ Ýí³½Ù³Ý ÙÇïáõÙ: ÆÝãÝ, ³Ýßáõßï, µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáõ
Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý íñ³ Ý³¨ ³é³çÇÏ³ ï³ñáõÙ:
3. ²ßË³ï³ÝùÇ ßáõÏ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ëª ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, ³Ýí³Ý³Ï³Ý ¨ Çñ³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³×Ç ï»ÙåÁ,
ÝáõÛÝå»ë ¹³ëíáõÙ »Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ñ³ïí³ÍáõÙ ·Ý³×Ç íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ: ¸Çï³ñÏ»Ýù ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2014-2015ÃÃ. Áëï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ¨ áã
å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇ (²ÕÛáõë³Ï 1): 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÙÇçÇÝ
³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÁ Ý³Ëáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÇ ¨ Î´ Ý³Ëáñ¹ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï ÷áùñ-ÇÝã
µ³ñÓñ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¨ Ï³½Ù»É ¿ 10.6%:

187

îíÛ³ÉÝ»ñÝ Áëï ÐÐ Î´ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³ÛùÇ // www.cba.am
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²ÕÛáõë³Ï 1.²Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ÓÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2014-2015ÃÃ.
(ÙÉÝ. ¹ñ³Ù)188
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

ä»ï³Ï³Ý

àã ä»ï³Ï³Ý

2014Ã.

2015Ã.

2014Ã.

2015Ã.

2014Ã.

2015Ã.

ÐáõÝí³ñ

155940

173217

136046

155102

185613

199277

ö»ïñí³ñ

157214

173556

137236

155782

186450

199259

Ø³ñï

161150

179912

139460

157062

192368

212496

²åñÇÉ

161632

181927

139026

161770

193617

210482

Ø³ÛÇë

163144

179675

139696

159467

196132

207837

ÐáõÝÇë

166737

180989

142718

159892

200156

210173

ÐáõÉÇë

179889

196755

162434

182023

204037

216990

ú·áëïáë

170970

183263

152885

162400

195754

211598

ê»åï»Ùµ»ñ

172347

183116

152932

162836

199059

210796

ÐáÏï»Ùµ»ñ

174630

181391

158449

160174

196969

210335

ÜáÛ»Ùµ»ñ

175246

180111

159189

159093

197596

209118

¸»Ïï»Ùµ»ñ

215986

220047

198664

192662

240351

257842

ÀÝ¹ áñáõÙ å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³×Ç ï»ÙåÁ
·»ñ³½³Ýó»É ¿ Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÇÝ: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ÛÝ ³í»ÉÇ ³ñ³·³ó»É ¿ ¨ Ï³½Ù»É 11.1%: ºí ÏñÏÇÝ å»ï³Ï³Ý
Ñ³ïí³ÍáõÙ ÙÇçÇÝ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ
¿ »Õ»É, ù³Ý Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Ç ï»ÙåÁ ·Ý³Ñ³ïí»É ¿ 7.9%: Ø³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Á ß³ñáõÝ³Ï»É ¿ ½Çç»É å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ ³×Ç ï»ÙåÇÝ: ì»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë í»ñ³ó»É ¿ 2014Ã.ÑáõÉÇëÇó
å»ï³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇ ÙÇ ß³ñù áÉáñïÝ»ñáõÙ ³ßË³ï³í³ñÓÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: 2015Ã. ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 1.9%:
¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ 2015Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñë¨áñ»É ¿ ³×Ç
ÙÇïáõÙÝ»ñ: 2014 Ã. ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ¨ 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015Ã. ÑáõÝí³ñ ‟
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ. ÐÐ ²ìÌ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù // www.armstat.am
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³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÃáõÛÉ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³ßË³ïáõÅÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ³í»ÉÇ ùÇã ¿ »Õ»É, ù³Ý ³é³ç³ñÏÁ: ²Ûë ÙÇïáõÙÁ
ÝÏ³ïí»É ¿ ëÏë³Í 2014Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇó ¨ Ëáñ³ó»É ¿ ³é³í»É³å»ë
ï³ñí³ í»ñçáõÙ ¨ 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙª 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï, ³í»É³ó»É ¿ 1.4 ïáÏáë³ÛÇÝ Ï»ïáí ¨ Ï³½Ù»É 19.2%: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ñÏÁñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ãÝ³Û³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ³ñ³·³óÙ³ÝÁ,
·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ »Õ»É Ý³ËÏÇÝ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ï³½Ù»É 18.4%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»É ¿ Ý³Ë³å»ë Ï³ï³ñí³Í Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ, Ï³½Ù»É
17.7%:189 2015Ã. ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ ³ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³Ï³½ÙÇ ½µ³Õí³ÍáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ՝ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³Ù³ÑáõÝã ¿ »Õ»É ÐÐ Î´ Ý³ËÝ³Ï³Ý Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ï³½Ù»É ßáõñç 18%:
Üß»Ýù Ý³¨, áñ Áëï ³ßË³ï³ÝùÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ, ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 19%:
²ÛëåÇëáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ï»Õ³ß³ñÅ»ñ ï»Õ
ã»Ý ·ï»É: âÝ³Û³Í ¹ñ³Ý, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÁÝ¹·Í»É áñ ï³ñí³ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ñ³Ýóí»É
¿ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ³×, áñÁ Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿
áõÝ»ó»É ³ßË³ïáõÅÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ íñ³: ¶áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Íáí 2016Ã. Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñ»Ýù ïñ»Ý¹³ÛÇÝ Ï³ÝË³ï»ëáõÙ
Ms Excel 2007 Íñ³·ñÇ ÙÇçáóáíª Ý³Ëáñ¹ 5 ï³ñÇÝ»ñÇ ³ßË³ï³Ýù ÷ÝïñáÕ
·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇó:190

¶Í³å³ïÏ»ñ 5. ¶ñ³Ýóí³Í Ýå³ëï³éáõ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ
÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ 2010-15ÃÃ. ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ 2016Ã. Ñ³Ù³ñ:

ÐÐ Î´ ¶Ý³×Ç Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝ 2015Ã. »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³Ï
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ. ÑáõÝí³ñ ‟
¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ 2013-2015ÃÃ. ÐÐ ²ìÌ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù // www.armstat.am
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¶Í³å³ïÏ»ñáõÙ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý »ñ¨áõÙ ¿, áñ ³é³çÇÏ³ ï³ñáõÙ ëå³ëíáõÙ ¿ ³ßË³ï³Ýù ÷ÝïñáÕ ·áñÍ³½áõñÏÝ»ñÇ ÃíÇ ³×: ÆÑ³ñÏ», ïñ»Ý¹³ÛÇÝ
Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ñáõë³ÉÇ ã¿, ë³Ï³ÛÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ½áõï íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ùáï³íáñ áõÕÕáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë:
àõëïÇ Ù»Ýù Ï³ñáÕ »Ýù »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ
³é³çÇÏ³ ï³ñáõÙ ÐÐ Î´ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇÝ191 Ñ³Ù³ÑáõÝã å³Ñå³Ý»Éáõ
¿ ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:
4. öáË³ñÅ»ù: ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ·Ý³×Á Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ
³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ íñ³ ³½¹áÕ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
ê³Ï³ÛÝ ¿ÙåÇñÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï
Ñ³ïí³ÍáõÙ ï»ÕÇ áõÝÇ Ý³¨ Ñ³Ï³é³Ï ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ³ÛëÇÝùÝª ÷áË³ñÅ»ùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ:
²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
¹»åùáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÐÐ Î´ í³ñáõÙ ¿ ³Ûëå»ë Ïáãí³Í ՙÉáÕ³óáÕ ÏáõñëÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ՚, áñÇ ¹»åùáõÙ ³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ ï³ï³ÝíáõÙ ¿
ï³ñµ»ñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ:¸Çï³ñÏ»Ýù ÐÐ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ
÷á÷áËÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2015Ã.-ÇÝ (²ÕÛáõë³Ï 2)
²ÕÛáõë³Ï 2. ²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2015Ã.
²ÙÇë

$

€
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²ÙÇë

$

€

P

I

475.73

554.58

7.41

VII

477.33

525.27

8.32

II

478.39

543.37

7.46

VIII

479.78

534.32

7.3

III

477.65

517.26

7.95

IX

481.07

540.39

7.23

IV

474.07

510.88

9.01

X

472.55

530.95

7.49

V

480.25

536.73

9.52

XI

480.15

515.45

7.38

VI

475.12

532.78

8.71

XII

482.93

525.21

6.91

²ÕÛáõë³Ï 2-Çó ³ÏÑ³Ûïáñ»Ý »ñ¨áõÙ ¿, áñ 2015Ã. ÐÐ ¹ñ³ÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ¹ñë¨áñ»É ¿ ï³ï³ÝáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ: ²é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿ ¹ñ³ÙÇ ³ñÅ¨áñáõÙ ºíñáÛÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¨ èáõµÉáõ ³ñÅ»íáñáõÙ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, áñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿
»Õ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ñÃ³ÏÝ»ñáõÙ ³ÛÉ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ èáõµÉáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñÅ¨áñÙ³Ùµ: ²ØÜ ¹áÉÉ³ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ Éáõñç
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ãÇ Ïñ»É: ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý
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ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ï³½Ù»É ¿ »é/»é 9.9:
ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É µáÉáñ 3 ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³ñÅ»ùÝ»ñÇ
³×: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÝáõÛÝå»ë
áñáß³ÏÇáñ»Ý ³ñÅ¨áñí»É ¿ª »é/»é 0.2%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÁ ³ñÅ»½ñÏí»É ¿ »é/»é 4.4%-áíª ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í è¸ éáõµÉáõ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ùµ: ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÙÇçÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ³ñÅ»½ñÏí»É ¿ 0.6%-áí: î³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÁ ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ³ñÅáõÛÃÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ¿³å»ë ãÇ ÷á÷áËí»É, ÇëÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »Õ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý (Ý³¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý) ½³ñ·³óáõÙÝ»ñáí: 2016Ã. ëå³ëíáõÙ ¿ éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ Ñ»ï³·³
³ñÅ»½ñÏáõÙ, ÇÝãÝ ³Ýßáõßï Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏáõÝ»Ý³ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ íñ³:
5. ²ñï³ùÇÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ, 2015Ã. ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ó»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
ï»Õ³ß³ñÅ»ñ: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý »Õ»É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ½·³ÉÇ Ïñ×³ïÙ³Ùµ, Ý³íÃÇ ·Ý»ñÇ ëñÁÝÃ³ó ³ÝÏÙ³Ùµ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ï³ñµ»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñáíª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë è¸ íñ³
ë³ÑÙ³Ýí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñáí, Æñ³ÝÇ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ
í»ñ³óÙ³Ùµ, Ù»ñÓ³íáñ³ñ¨»ÉÛ³Ý »ñÏñÝ»ñáõÙ ï³ñµ»ñ Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇí³óÙ³Ùµ ¨ ³ÛÉÝ: 2015Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ß³ñáõÝ³Ïí»É »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¹³Ý¹³Õ
³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÁ: ²ØÜ-áõÙ ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ï/ï 3%
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×: ºíñ³·áïáõÙ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
³×Ý Áëï ºíñ³ëï³ïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 1%: ÆëÏ ³Ñ³ è¸-áõÙ 2015Ã.
³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙ ï/ï 1.9% ã³÷áí: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ²ØÜ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 2.3%:
ÜáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ºíñ³·áïáõ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á
Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 1.2%, ÇëÏ è¸ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý ï»ÙåÝ ³ñ³·³ó»É ¿ª
»ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ï³½Ù»Éáí ï/ï 4.6%: ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ²ØÜ
ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ ï/ï 2%: ºíñ³·áïáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ÝáõÛÝ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 1.6%: è¸-áõÙ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ï/ï 4.1%: î³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 2.4%, ²ØÜ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿
Ùáï 2.1%, ºíñ³·áïáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ßáõñç 1,3% ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, ÇëÏ
³Ñ³ è¸-áõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÝ Áëï èáëëï³ïÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³½Ù»É ¿
Ùáï 3.7%:
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²é³çÇÏ³ ï³ñáõÙ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ëå³ëíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³×Ç ï»Ùå»ñÇ ³ñ³·³óáõÙ: ¼³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ý Áëï Ð´-Ç ÏÏ³½ÙÇ 4.8%,
²ØÜ-áõÙª 2.7%, ºíñ³·áïáõÙª 1.7%: è¸ ‟áõÙ Ð´-Ý 2016Ã.-ÇÝ Ï³ÝË³ï»ë»É ¿
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏáõÙ 0.7% ã³÷áí:192 ì»ñç³å»ë, ¹Çï³ñÏ»Ýù ·Ý³×Áª áñå»ë
¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ óáõó³ÝÇß:
2015 Ãí³Ï³ÝÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ÁÝÃ³óáÕ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³ç³óñ»É »Ý ·Ý³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ ×ÝßáõÙÝ»ñ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÐÐ Î´ ¨ ÐÐ Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ»óí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³çáÕí»É ¿ ·Ý»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ½·³ÉÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó
Ëáõë³÷»É: ²Ûë Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ ÐÐ ²ìÌ ¨ ÐÐ Î´ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
12-³ÙëÛ³ ·Ý³×Á Ù³ñïÇ í»ñçÇÝ Ï³½Ù»É ¿ 4,4%: ºñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ
³ÛÝ ¹ñë¨áñ»É ¿ Ýí³½áÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ ¨ ÑáõÝÇëÇ í»ñçÇÝ Ñ³ë»É ¿ 3.3%-Ç:
ºññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ 12-³ÙëÛ³ ·Ý³×Á Ùáï ¿ »Õ»É Ï³ÝË³ï»ëí³Í óáõó³ÝÇßÇÝ ¨ Ï³½Ù»É 3.3%: î³ñí³ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí 12-³ÙëÛ³ ·Ý³×Á Ó¨³íáñí»É ¿
3,7% Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ: ¶Ý³×Ç »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñçÇÝ
»ñÏáõ ï³ñÇÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ·Í³å³ïÏ»ñÇ ÙÇçáóáí(¶Í³å³ïÏ»ñ 6):

¶Í³å³ïÏ»ñ 6. êå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùëÝ Áëï »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñÇ
2014-2015ÃÃ.
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¨ ¶Í³å³ïÏ»ñ 6-Çó, ëå³éáÕ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùëÁ
¹»é¨ë 2014Ã. ãáññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇó ¹ñë¨áñí»É ¿ ³ÏÝÑ³Ûï Ýí³½áÕ³Ï³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñ, áñáÝù ß³ñáõÝ³Ïí»É »Ý Ý³¨ 2015Ã. ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2015Ã. »ñÏñáñ¹ ¨ »ññáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñáõÙ ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿ ·Ý³ÝÏáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñª 0.5 ¨ 0.7 ïáÏáëáí: ê³Ï³ÛÝ ãáññáñ¹ »é³Ù192

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ å³ßïáÝ³Ï³Ý Ï³Ûù // http://www.worldbank.org
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ëÛ³ÏáõÙ ·Ý»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÏñÏÇÝ ëÏë»É ¿ µ³ñÓñ³Ý³É: ¶Ý³×Ç 2015Ã.
»ÉÝ»Éáí ÐÐ Î´-Ý 2016Ã. ï³ñí³ Ñ³Ù³ñ Ï³ÝË³ï»ë»É ¿ ·Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
Ñ»ï³·³ ³ÝÏáõÙ ¨ Ï³ÛáõÝ³óáõÙ ³ñ¹»Ý 2017 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ
óáõó³ÝÇßÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ (¶Í³å³ïÏ»ñ 7):

¶Í³å³ïÏ»ñ 7. ¶Ý³×Ç (12-³ÙëÛ³) Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý ·ñ³ýÇÏÁ 3 ï³ñí³ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ÑáñÇ½áÝáõÙ
²Ù÷á÷»Éáí í»ñáÝßÛ³ÉÁ ÷³ëï»Ýù áñ 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñí»É ¿ Ñ»ï¨Û³Éáí:
- 2015
Ã.
ÁÝÃ³óùáõÙ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý
×ÛáõÕ»ñÇó
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝáõÙ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ·ñ³Ýóí»É ¿
Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³×, ÇëÏ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ¿³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ï»ÕÇ ã»Ý áõÝ»ó»É: öáË³ñ»ÝÁ ÏïñáõÏ ³ÝÏáõÙ ¿
³ñÓ³Ý³·ñí»É ³é¨ïñÇ ¨ ³í»ÉÇ Ýí³½ ã³÷áí Ý³¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñáõÙ, ÁÝ¹ áñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëå³ë»É ³é¨ïñÇ ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ
Ñ»ï³·³ µ³ó³ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ»ñ:
- 2016Ã. Ï³ÝË³ï»ëíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ»ï³·³ Ýí³½áõÙª Ï³åí³Í è¸ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ³ÝÏÙ³Ùµ:
- 2016Ã.-ÇÝ ëå³ëíáõÙ ¿ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½³·áõÛÝ
ï»Õ³ß³ñÅ ¨ Ï³ÛáõÝ³óáõÙ 19% Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ:
- 2015Ã. ÐÐ ¹ñ³ÙÁ ¹ñë¨áñ»É ¿ ³ñÅ»½ñÏÙ³Ý Ñëï³Ï ÙÇïáõÙÝ»ñ, áñáÝù
ß³ñáõÝ³Ïí»Éáõ »Ý Ý³¨ 2016Ã.:
- ÐÐ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇó ²ØÜ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ³ãùÇ ¿ ÁÝÏ»É
ÝÏ³ï»ÉÇ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ»ñáí: ²ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ºØ ¨ Ñ³ïÏ³å»ë è¸
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÝ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï »Ý:
ì»ñçÇÝÇë ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ÏÙÝ³ ³ÝÏáõÙ³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ Ý³¨ 2016Ã.-ÇÝ:
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¸³íÇÃ ²ð²´Ú²Ü
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »É³Ï»ï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, »É³Ï»ï³ÛÇÝ ¹ñáõÃÛáõÝ,
Ñ³Ù³Ë³éÝ ³é³ç³ñÏ, Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏ, ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝ, ·Ý³×
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ ï³ñµ»ñ
»ñÏñÝ»ñáõÙ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ÝáõÛÝ »ñÏñáõÙ ï³ñµ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ
ÁÝÃ³ÝáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ùµ, ÇÝãÇ íñ³, ³Ýßáõßï, Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿
áõÝ»ÝáõÙ ³ÛÝ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÁ, áñÝ ³éÏ³ ¿ ³Û¹ ïÝï»
ëáõÃÛáõÝáõÙ: êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »É³Ï»ï³ÛÇÝ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ ûñÇÝ³Ïáí ÑÇÙ
Ýí»Éáí 2015Ã. ÐÐ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý íñ³:
Давит АРАБЯН
Анализ исходной ситуации денежно-кредитной политики
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, исходная ситуация,
валовой спрос, валовое предложение, уровень безработицы, инфляция

Процесс проведения дененжно-кредитной политики в разных странах и даже в
той же стране в разное время протекает протекает с разным успехом, над чем,
безусловно, имеет свое влияние исходная экономическая ситуация в этой
экономике. Данная статья посвящена анализу исходной экономической ситуции
денежно – кредитной политики по примеру Армении, основываясь на анализе
макроэкономических показателей РА за 2015г.
Davit ARABYAN
The analysis of the initial economic situation of monetary policy
Key words: monetary policy, economic growth, unemployment rate, inflation, Central
bank

The implementation process of the monetary policy proceeds with varying degrees of
success in different countries and even in the same country at different times which is
influenced by the initial economic situation in that counry. This article is devoted to the
analysis of the initial economic situation of monetary policy following the example of
Armenia based on the analysis of the macroeconomic indicators of RA for 2015.
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Ü²ÊÀÜîð²Î²Ü ²ðÞ²ìÜºðÆ Î²è²ì²ðØ²Ü ²ð¸Æ Ø²ðøºÂÆÜ¶²ÚÆÜ
àôÔÆÜºðÀ
²ñÃáõñ ØÎðîâÚ²Ü
ÐÐ Î¶Ü ÐäîÐ §Ø³ñù»ÃÇÝ·¦ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·, Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³í,
Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, Ã»ÏÝ³Íáõ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³Ýù

ø³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³ÏïÇí Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ »ñÏñÇ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ýù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ, áñï»Õ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨³ã³÷Á ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ Ýñ³Ýó Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý
³ëïÇ×³ÝÝ ¿: ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, ³ÝóÏ³óíáõÙ »Ý áñáß³ÏÇ
å³ñµ»ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµª ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: Ð»Ýó
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý ³å³ÑáíáõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ñ³Ï³¹³ñÓ Ï³åÁ ¨ ÙÇ³íáñáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ, Ó¨³íáñáõÙ áõ ½³ñ·³óÝáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ:
àñå»ë½Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ (ÁÝïñáÕÝ»ñÁ) Ï³ï³ñ»Ý ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝª
³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ×³Ý³ã»Ý ¨ ·Ý³Ñ³ï»Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·ñ³Ýóí³Í
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ¿É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³í (ÁÝïÁñ³ñß³í) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ. ³ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ ù³ñá½ã³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ, áñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ³ÝÏ³Ë Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ³é³çÇÏ³ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ýå³ï³Ïáí193:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï»É áñå»ë
¹Åí³ñÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝª áõÕÕí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÇ û·ïÇÝ
ÑÝ³ñ³íáñÇÝë ß³ï ùí»Ý»ñ ³å³Ñáí»ÉáõÝ: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÁ. á±í ÏáÕÙ Ïùí»³ñÏÇ, ÇÝãá±õ
Ù³ñ¹ÇÏ å»ïù ¿ ÁÝïñ»Ý ïíÛ³É Ã»ÏÝ³ÍáõÇÝ, Ç±Ýã ï»ë³ÏÇ ¨ ù³Ý³ÏÇ é»ëáõñëÝ»ñ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³Ù³ñ: àñå»ë½Ç ëï³Ý³Ý ïíÛ³É
Ñ³ñó»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý
Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó ¿É Ó¨³íáñíáõÙ ¿
Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Áª Ý»ñ³é»Éáí ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, Ã» á±õÙ Ó³ÛÝ»ñÁ ¨ Ç±Ýã Ó¨»ñáí ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý:

193

äáÕáëÛ³Ý ì., ØÇñáõÙÛ³Ý Î., ´³µ³ç³ÝÛ³Ý ², ²ëïí³Í³ïáõñáí ê. ø³Õ³ù³·ÇïáõÃÛáõÝ/Ð³Ýñ³·Çï. µ³é³ñ³Ý/. - ºñ.: ÜÅ³ñ, 2004, ¿ç 127:
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²Ûë ³Ù»ÝÇó »ÉÝ»Éáí` Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³Ûù³ñÁ
¨ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¹áõñë »Ý »Ï»É ½áõï ïÝï»ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¨ ¹³ñÓ»É »Ý ³ñ¹Ç Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ: ì»ñÉáõÍ»Éáí Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ Ñ»Ýí»Éáí Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛ³Ý íñ³ª ¹³ë³Ï³ñ·»ñÁ, Ë³í»ñÁ, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ Ùß³ÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ýå³ï³ÏÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó Çñ³·áñÍÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³ñï³í³ñáõÃÛáõÝÁ, Ù»Ãá¹Ý»ñÝ áõ ÙÇçáóÝ»ñÁ: Üå³ï³ÏÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ¨
ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý, ¹ñ³Ýó Çñ³·áñÍÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý áõ Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý,
Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³ñóáõÙ Ù»Í ¿ ÁÝïñ³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¹»ñÁ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó ¿, áñÇ Ýå³ï³ÏÁ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ûñÇÝ³Ï³Ý Ûáõñ³óáõÙÝ ¿: ÆßË³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ó¨»ñÇó Ù»ÏÁ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ñ³ÝáõÝ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ÙÕíáÕ å³Ûù³ñÝ ¿: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ·Çï³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ëï»ÕÍíáõÙ
»Ý ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÝ»ñ, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í Ù³ñù»ÃáÉá·Ý»ñÇ ßñç³ÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ åñ³ÏïÇÏ ·áñÍÇãÝ»ñ, ³ÛÉ¨ ï»ë³µ³ÝÝ»ñ: ø³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Á
µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë Ù»Ãá¹Ý»ñÇ áõ ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ËáõÙµ, áñáÝóÇó
û·ïíáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñå»ë½Ç Ñ»ï³·³ÛáõÙª ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï, ³½¹»Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ¨ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ÁÝïñ³Ï³Ý í³ñùÇ íñ³194:
àñå»ë½Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ãÏáñóÝ»Ý
Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ µÝáõÛÃÁ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙùáõÙ å»ïù ¿
ÁÝÏ³Í ÉÇÝÇ ³ÛÝ ÷ÇÉÇëá÷³ÛáõÃÛáõÝÁ, áñÝ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÝ áõ í³ñù³·ÇÍÁ195: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, ÁÝïñ³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Áª áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇ³ÛÝ196, ³ÛÝåÇëÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ ÙÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñÁ ³é³í»É³å»ë ÏÇñ³éíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³194

Илясов Ф.Н. Политический маркетинг. Исскусство и наука побеждать на выборах,
Москва, ИМА-пресс, 2000, - с. 10.
195
Ковлер А.И. Основы политического маркетинга(технология организации избирательных кампаний) / Ин-т государства и права РАН; Гуманитарный и политологический центр
«Стратегия». - М.: ИГПАН, 1993. - 46 с.
196
ÔáõÏ³ëÛ³Ý Ü. ø³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·, - ºñ¨³Ý, 2012, ¿ç 66 -70:
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Ñ³ïí³ÍáõÙ: ²ÛÝ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³ Çñ³íÇ×³ÏÇ ¨ Ï³éáõóí³ÍùÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ÁÝïñ³½³Ý·í³ÍÇ ÏáÕÙÝáñáßÙ³Ý ¨ ïñ³Ù³¹ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»Õ ÁÝïñ³½³Ý·í³ÍÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý (³ÝÓÝ³Ï³Ý), Íñ³·ñ³ÛÇÝ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
µÝáõÛÃ: àõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁª Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁª
 áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í»ñÉáõÍ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
ÁÝïñáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙ,
 û·Ý³Ï³ÝÝ»ñÇ, ³ç³ÏóáÕ ËÙµ»ñÇ ¨ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ßï³µÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
 Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý åÉ³Ý³íáñáõÙ ¨ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
 ÙÇç³ÝÓÝ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ áõÕÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÁÝïñáÕÝ»ñÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³é³ùáõÙ,
 ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åÉ³ÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñ³ÑÁëÏáõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ:
Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íáõÙ Ñ³çáÕ Ù³ñù»ÃÇÝ·Á ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ
§Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ³ßË³ñÑÁÝÏ³ÉÙ³Ý¦ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ÀØ-Ç ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ ï»ë³Ï»ïÝ»ñª Ï³Ëí³Í Ï³ñ¨áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó ¨ ³ÛÝ Ã»É³¹ñáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó, áñáÝù
³é³çÝ³Ñ»ñÃ ÉáõÍÙ³Ý Ï³ñÇù áõÝ»Ý: ²é³í»É ùÝÝ³ñÏ»ÉÇ »Ý »ñÏáõ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ï»ë³Ï»ïÝ»ñ, ³é³çÇÝÁª Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³Ý` áõÕÕí³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ áõ Ó·ïáõÙÝ»ñÇÝ, ¨ »ñÏñáñ¹Áª Ý»ñ³½¹Ù³Ý` áõÕÕÁí³Í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇÝ Ñ³Ùá½»ÉáõÝ ¨ áõÕÕáñ¹»ÉáõÝ: Àëï Ýßí³Í ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ùß³Ïí»É »Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ï³ñµ»ñ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñ, Çñ»Ýó ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ùµ197:
Ü»ñÏ³ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ
ÁÝïñ³Ï³Ý ëáõñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñù»ÃÇÝ·Á Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý
³ñß³íáõÙ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ ÑÇÝ· Ó¨áíª Ó¨³íáñ»Éáí Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ
Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ.
1.Ø³ñù»ÃÇÝ·Á áñå»ë í³×³éùÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ: Ø³ñù»ÃÇÝ·Ý ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ÷áË³Ý³Ï³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ, áñÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ ÁÝÃ³ó197

Capon N. A Review of Non-Profit Marketing Text /N.Capon, G.Mauser/ Journal of Marketing. 1982. Vol. 46: Mauser G. Politikal Marketing. An Approach to Campaign Strategy. p. 5.
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ùáõÙ, áñï»Õ ù³Õ³ù³Ï³Ý û·áõïÁ ³é³í»É³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí
Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ §í³×³éáõÙ »Ý¦ Çñ»Ýó` ÏÇñ³é»Éáí áõÕÇÕ ËÃ³ÝÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ198: ÀÝïñ³Ï³Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ`
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³åñ³ÝùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ: Â»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÝ
áõ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý 4 ïÇåÇ ·áñÍÇùÝ»ñ՝ ³åñ³ÝùÇ ëï»ÕÍÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³é³ùÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ñÅ»ùÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: Ø³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ ³Û¹ ·áñÍÇùÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É Ñ³Ù³¹ñÙ³ÝÁ:
2.Ø³ñù»ÃÇÝ·Á áñå»ë ÁÝïñáÕÝ»ñÇ Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙ: ÀØ-Ç
ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ëÏëáõÙ ¿ ÏÇñ³éí»É Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Á: ÀØ-Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë ·áñÍÁÝÃ³ó, áñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÁ ¨ Ýñ³Ýó ·³Õ³÷³ñÝ»ñÁ áõÕÕíáõÙ »Ý ÁÝïñáÕÝ»ñÇÝ, áñå»ë½Ç µ³í³ñ³ñ»Ý Ýñ³Ýó ³éÏ³ ¨ åáï»ÝóÇ³É Ï³ñÇùÝ»ñÁ ¨ ³Û¹åÇëáí ëï³Ý³Ý Ýñ³Ýó
³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ: ÀØ-Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝÏ³ÉíáõÙ ¿ áñå»ë
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³ÝùÇ í³×³éùÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ` ÁÝïñáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ï³ñÇùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý:
3.Ø³ñù»ÃÇÝ·Á áñå»ë Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙ: Ø³ñù»ÃÇÝ·Á Ó·ïáõÙ ¿ ëï»ÕÍ»É, å³Ñå³Ý»É ¨ ½³ñ·³óÝ»É »ñÏ³ñ³ï¨ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ Ñ»ïª »ÉÝ»Éáí Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÇóª ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÇ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñª ÷áË³¹³ñÓ ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ÙÇçáóáí: ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï íëï³Ñ»ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ Ïï³Ý Ýí³½»óÝ»É Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ ¨ ÏÁñ×³ï»É Ýáñ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÁ, ÇÝãÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ¨ ÁÝïñáÕÝ»ñÇ áõ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ ³éÏ³ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ù»Í ¿ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¹»ñÁ:
öáËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·Á »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÷áËß³Ñ³í»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ÷áñÓÝ ¿ ßáõÏ³ÛáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ïª ÷áË³½¹áÕ
³é³Ýóù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇª ëå³éáÕÝ»ñÇ, Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ, ¹ÇëïñÇµÛáõïáñÝ»ñÇ Ñ»ï, »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ³ñïáÝÛ³É Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí199: ´³óÇ ³Û¹, ³ÛÝ µ³ßËáõÙ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ
Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç µÝ³·³í³éáõÙ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý
198

"Electoral Strategies and Political Marketing" / S. Bowler ed. D.M. Farell ed. – Macmilan,
1992. Cit. In : Lees-Marshment J. Political Marketing: How to Reach that Pot of Gold. p. 9
199
Kumar V. Werner Reinartz Customer Relationship Management: Concept, Strategy and
Tools, 2nd Edition: Published. 2012, 17 p.
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áÕç ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ³ßíáí, ù³ÝÇ áñ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç
å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ,
³ÛÉ¨ ÙÛáõë Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁª Ý»ñ³éÛ³É í»ñÇÝ ûÕ³ÏÇ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ:
ø³Õ³ù³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ³ßË³ïáÕ Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ï³ùñùÁñí³Í ÉÇÝ»Ý ³ÛÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ·ïÝíáõÙ »Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç µÝ³·³í³éáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï, ÁÝïñáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñáõÙÁ, ³ñÓ³·³ÝùÁ Ó»éùµ»ñí³Í ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇÝ,
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ ¨ Ýñ³Ýó í³ñù³·ÇÍÁ: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ·áÛ³ï¨Ù³Ý áõ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ¹Çñù»ñÁ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ³éáõÙáí:
4.Ø³ñù»ÃÇÝ·Á áñå»ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ï³ñ³ÍÙ³Ý Ï³åáõÕÇÝ
³ÛÝ ×³Ý³å³ñÑÝ ¿, áñáí ³åñ³ÝùÝ»ñÁ ï»Õ³÷áËíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñáÕÝ»ñÇó
ëå³éáÕÝ»ñÇÝ (ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¹»åÇ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ / Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇó ÁÝïñáÕÝ»ñ): ø³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ëÝáõÙ »Ý
ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇÝ, ³ÛÝáõÑ»ï¨ í»ñçÝ³Ï³Ý ëå³éáÕÝ»ñÇÝ:
²Ûëï»Õ ÙÇçÝáñ¹Ç ·áÛáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³åñ³ÝùÇ
É³ÛÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ùµª ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙ áõ ³ÝóÏ³óáõÙ
¨ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ¹ñ³Ýó Çñ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ: ºÃ» ³é³çÇÝÇ ¹»åùáõÙ ÙÇçÝáñ¹Ç ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñ Ù³ñÙÇÝÁ (Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙª ÎÀÐ-Ý), ³å³ »ñÏñáñ¹Ç ¹»åùáõÙª ³é³í»É Ý»Õ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïáõÙ ·áñÍáÕ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨/Ï³Ù Ïáõë³Ïó³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ200: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ»Ýó é»ëáõñëÝ»ñÇ, ÷áñÓÇ, Ù³ëÝ³·Çï³óÙ³Ý, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³í³ÉÇ, Ï³å»ñÇ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÝ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ³í»ÉÇÝ, ù³Ý
Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ¨ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Çñ³í³ëáõ »Ý ³Ý»É
ÙÇ³ÛÝ³Ï: ÀØ-Ý Ó·ïáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ¨ µ³ñ»É³í»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ:
5.Ø³ñù»ÃÇÝ·Á, áñå»ë Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙ: üÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ù³Õ³ù³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇó ¿, ù³Ý½Ç Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ý³î»°ë ØÏñïãÛ³Ý ². Ø³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ Ï³åáõÕÇÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ / §Ð³Û³ëï³Ý.
üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¾ÏáÝáÙÇÏ³¦, N 6 (156), ºñ¨³Ý, 2013, ¾ç 77-81:
200
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Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³ËáÑÝ»ñÇ ÃíÇ ¨ ÁÝïñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³×Ç Ñ³Ù³ñ: ÀÝïñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¹ñ³Ù³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñáí ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Ý Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ: ø³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íáõÙ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÏáÕÙÇó՝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ, ·³Õ³÷³ñÝ»ñÇ, Íñ³·ñ»ñÇ, ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí: Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ Ù»Í
¹»ñ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ
Ý³¨ ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ø³ñù»ÃÇÝ·Ç ³éç¨ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñí³Í ËÃ³Ý»É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ÑáëùÁ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ201: àñ³ÏÛ³É ·áñÍÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, áñ ÃáõÛÉ ¿
ï³ÉÇë ÉáõÍ»É ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ý ¿: Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ù³ñù»ÃÇÝ·Á Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÉÇñ Íñ³·ñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ`
áõÕÕí³Í Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ ³ñï³¹ñ³ïÝï»ë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁª í»ñçÝ³Ï³Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý202:
²ÛëåÇëáí, Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»Í ËÙµÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝª áõÕÕí³Í ÁÝïñ³Ï³Ý å³Ûù³ñáõÙ
Ñ³ÕÃ³Ý³ÏÇ Ñ³ëÝ»ÉáõÝ, ³ÛëÇÝùÝª ÁÝïñáÕÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³Ý³ÏÇ ÏáÕÙ
ùí»Ý»ñÇ ëï³óÙ³ÝÁ, áñï»Õ µáÉáñ ç³Ýù»ñÝ áõÕÕí³Í »Ý ïÇñ³å»ïíáÕ
é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍÙ³ÝÁª Ã»ÏÝ³ÍáõÇ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ
³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ¨ ÁÝ¹ÇÙ³¹Çñ Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇ áõÅ»Õ ÏáÕÙ»ñÁ ã»½áù³óÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ: ²Ûëï»Õ ¿³Ï³Ý ¹»ñ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¨ Ùá¹»ÉÝ»ñÁ, áñáÝù Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý Ùñó³í³½ùÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ ã³÷³½³Ýó Ù»Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý Ù³ïáõóáõÙ:

201

î»°ë ØÏñïãÛ³Ý ². ÀÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ¨
Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ùµ / §²ÛÉÁÝïñ³Ýù¦ ·Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë N 3, ºñ¨³Ý, 2014, ¿ç 98-112:
202
Инвестиционный маркетинг муниципального района Челябинской области (2005-2007).
http://www.so-invest.ru/rus/Defau1t.aspx?tabid=81
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²ñÃáõñ ØÎðîâÚ²Ü
Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹Ç Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³, Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³í, Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ,
Ã»ÏÝ³Íáõ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³Ýù
ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ýñ³ùí»Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ
(ÁÝïñáÕÝ»ñÇ) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ó¨Ý »Ý: àñå»ë½Ç ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ (ÁÝïñáÕÝ»ñÁ) Ï³ï³ñ»Ý ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝª ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, áñ ×³Ý³ã»Ý ¨ ·Ý³Ñ³ï»Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ·ñ³Ýóí³Í Ã»ÏÝ³ÍáõÝ»ñÇÝ: ¸ñ³
Ñ³Ù³ñ ¿É ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³í (ÁÝïñ³ñß³í) Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ: Ü³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï»É áñå»ë ¹Åí³ñÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, »ñµ ù³Õ³ù³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ
»Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, ÇëÏ í»ñçÇÝÇë ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó ¿É Ó¨³íáñíáõÙ
¿ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ³ñß³íÇ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Áª Ý»ñ³é»Éáí ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñÁ, Ã» á±õÙ Ó³ÛÝ»ñÁ ¨ Ç±Ýã Ó¨»ñáí ÏÝ»ñ·ñ³íí»Ý:
Артур МКРТЧЯН
Современные маркетинговые направления в управлении

предвыборными компаниями
Ключевые слова: политический маркетинг, предвыборная кампания, партия, кандидат,
результат выборов.

Выборы и референдум являются важнейшей формой участия граждан (избирателей) в управлении государством. Чтобы граждане (избиратели) совершили правильный выбор, необходимо, чтобы они узнали и оценили кандидатов, зарегистрированных для участия в выборах. А для этого существует такое понятие, как
предвыборная кампания. Предвыборную кампанию можно рассматривать в качестве совокупности сложных действий, когда политические субьекты осуществляют анализ ситуации и на основе результатов анализа формируют концепцию
предвыборной кампании, включая основную идею о том, чьи голоса и каким
образом будут привлечены.
Artur MKRTCHYAN
Modern marketing directions in pree-election campaigns management
Key words: political marketing, pre-election campaign, political party, candidate, political
product

The elections and a referendum are the most important forms of the participation of
citizens (voters) in the state government. It is necessary that the citizens (voters) should
learn and appreciate the candidates registered for the participation in the elections in
order to make a right election. And such a notion as the pre-election campaign exists for
this purpose. The pre-election campaign can be observed as a set of complex actions,
when the political entities conduct the analysis of the situation and form a concept of
the pre-election campaign on the basis of the analysis results, including the basic idea
about the fact, whose voices and how they will be attracted.
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ÀÜîð²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðÆ Þ²ðÄÀÜÂ²òÆ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ÐÐ
ø²Ô²ø²Î²Ü ÞàôÎ²ÚÆ ìð²
²ñÃáõñ ØÎðîâÚ²Ü
ÐÐ Î¶Ü ÐäîÐ §Ø³ñù»ÃÇÝ·¦ ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³, , Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ÁÝïñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù,
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³Ýù, ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ

ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ՝ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñáí ½³ñ·³óÙ³Ý
ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Çñ³í³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Û³ó³Í ÷³ëï ¿: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ïíÛ³É
Å³Ù³Ý³ÏáõÙ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»Õ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý
·»ñ³Ï³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁª Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ³ÙµáÕç Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ
¹ñë¨áñíáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¸ñ³ÝÇó »ÉÝ»Éáí՝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿
í»ñÉáõÍ»É ³ÝÏ³Ë Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÷áõÉ»ñÁ203:
Î³Ëí³Í ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇóª ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñ»ù ÷áõÉÇ՝ Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý (1980-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó ÙÇÝã¨
1995Ã.), ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý (1995Ã.-Çó ÙÇÝã¨
2002-2003ÃÃ.) ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý (2003Ã.-Çó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñ»ñ):
Ð»Õ³÷áË³Ï³Ý (1980-³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñç»ñÇó ÙÇÝã¨ 1995Ã.): Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³Ûëûñí³ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ Ó¨³íáñí»É ¿ 20-ñ¹
¹³ñÇ 80-³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ í»ñçÇÝ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ëáßáñ³Í³í³É ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù ï»ÕÇ ¿ÇÝ áõÝ»ÝáõÙ
ÊêÐØ-áõÙ, áñÇ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ: ÊêÐØ ÏáÙáõÝÇëï³Ï³Ý í³ñã³Ï³ñ·Ç í³ñ³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù: Ð³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ÇßËáõÙ ¿ñ áõÅÁ, µéÝáõÃÛáõÝÁ, ß³ÑÁ, ÇßË³Ý³íáñÇ Ï³ÙùÝ áõ Ï³ß³éùÁ, áñáÝù ÝáõÛÝå»ë
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³: êñ³Ýù ¿ÇÝ ³ÛÝ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝó ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ Ó¨³íáñí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³Ý՝ 1990Ã. ¶Ê-Ç ¨ 1991Ã. Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý

203

²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Áëï Ø³Ã¨áëÛ³Ý ì. ².
(2010) §ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µ³½Ù³Ïáõë³Ïó³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ¦, §Èñ³µ»ñ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦, № 3, ¿ç 91-102:
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ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáí204: 1995Ã. ÐÐ ³é³çÇÝ ·áõÙ³ñÙ³Ý ²½·³ÛÇÝ ÅáÕáíÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (190 å³ï·³Ù³íáñ` 150 Ù»Í³Ù³ëÝ³Ï³Ý ¨ 40 Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·áí) ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ý 1995Ã. ÑáõÉÇëÇ 5-ÇÝ205: ²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ½áõ·³Ñ»é ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ý³¨ Ñ³Ýñ³ùí», áñÇ ßÝáñÑÇí ÁÝ¹áõÝí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ: ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ëï»ÕÍ»ó µáÉáñ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÝ áõ Çñ³í³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÁ Ï³ñ¨áñ ù³ÛÉ ¿ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÇÙù»ñÝ ³Ùñ³åÝ¹»Éáõ ×³Ý³å³ñÑÇÝ: ²Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ, áñ Ý³Ë³¹ñÛ³É ¹³ñÓ³Ý ÐÐ-áõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý
»ñÏñáñ¹ ÷áõÉÇ՝ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Ï³Û³óÙ³Ý (1995-Çó
ÙÇÝã¨ 2002-2003ÃÃ.) Ñ³Ù³ñ:
2001Ã.-Çó ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ³ÏïÇí ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ
ëÏë»óÇÝ Í³í³É»É ¨ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý áõ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý µ³½Ù³ÃÇí ËÁÝ¹ÇñÝ»ñ ÉáõÍ»É ï³ñµ»ñ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³Û¹ ÃíáõÙª
º²ÐÎ-Ý ¨ USAID-Á, áñáÝó ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙÁ Ù»Í ¿ ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ
½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: êÏë³Í 2001 Ãí³Ï³ÝÇó ÐÐ ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ ¨
ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ »Õ»É »Ý º²ÐÎ/ÄÐØÆ¶-Ç ¨ ì»Ý»ïÇÏÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ ³é³ñÏ³,
¨ ÉáõÛë »Ý ï»ë»É 8 Ñ³Ù³ï»Õ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñ206: ²ÛëÇÝùÝ Ù»ñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ í»ÏïáñÁ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ áõÕÕíáõÙ ¿ ¹»åÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ½³ñ·³ó³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 2003 Ã. ÷»ïñí³ñÇ 19-Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Ýª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ
2002Ã. ÑáõÉÇëÇ 3-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ûñ»ÝùÇ: ²Û¹ ûñ»Ýùáí Ï³ñ·³íáñí»ó
Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ¨ Ù»Í³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ,
³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·ÇÝ (Ñ³Ù³Ù³ëÝ³-

204

ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1990Ã. ¶»ñ³·áõÛÝ ËáñÑáõñ¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ù³ëÇÝ (Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí, ýáÝ¹ 1183, óáõó³Ï 1,
·áñÍ 11, Ã»ñÃ 296): ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1991Ã. Ý³Ë³·³Ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ù³ëÇÝ (Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí, ýáÝ¹
1183, óáõó³Ï 1. ·áñÍ 52, Ã»ñÃ 95):
205
ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1995Ã. ÐÐ ²Ä å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ù³ëÇÝ (Ð³Û³ëï³ÝÇ
³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí, ý. 1188, ó. 3, ·. 38, Ù³ë II, Ã»ñÃ 47):
206
º²ÐÎ/ÄÐØÆ¶ ¨ ì»Ý»ïÇÏÛ³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ Ñ³Ù³ï»Õ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ
ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, Ï³ñÍÇù N.611/2011,Ý»ñ³ÍáõÃÛáõÝ Ï»ï 6,
êïñ³ëµáõñ· 20 ³åñÇÉ 2011:
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Ï³Ý` 75 å³ï·³Ù³íáñ, Ù»Í³Ù³ëÝ³Ï³Ý` 56)207: ÆÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù,
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñ »Ý Ï³ï³ñíáõÙ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç áõÅ»Õ³óÙ³Ý ¨ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³ÝóÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ßÝáñÑÇí §ù³Õ³ù³Ï³Ý Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ¦ ÇÝëïÇïáõïÇ ÷áË³Ï»ñåÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ëÏëí»óÇÝ ¹ñ³Ï³Ý ß³ñÅÁÝÃ³ó ¨ ¹Çñù»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ` ß³ñáõÝ³Ïí»Éáí Ý³¨ Ñ³çáñ¹ ï³ñÇÝ»ñÇÝ: ²ÛëåÇëáí, ³Ûë µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñáí ëÏëí»ó ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý (2002-2003ÃÃÇó ÙÇÝã¨ Ù»ñ ûñ»ñ) ÷áõÉÁ:
2005Ã. Ù³ÛÇëÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í` §Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»Ýùáí ÷á÷áËí»ó ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 95 Ñá¹í³ÍÁ, ¨ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·áí å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óí»ó 90208 ï»Õ: ´³ñ»÷áËí³Í ûñ»Ýë·ñùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¨ º²ÐÎ ÄáÕáíÁñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ (ÄÐØÆ¶) Ñ³Ù³ï»Õ »½ñ³Ï³óáõÃÛ³Ý Ù»ç ÝßíáõÙ ¿. §´³ñ»ËÇÕ× Çñ³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ÇñùÁ Ï³ñáÕ ¿ Éáõñç ÑÇÙù»ñ ³å³Ñáí»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÇëÏ³å»ë ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ ÙÝ³óáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÝ »Ý µ³ñ»ËÇÕ× Çñ³·áñÍáõÙÁ ¨ ·áñÍÁÝÃ³óÇ µáÉáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ù³Õ³ù³Ï³Ý Ï³ÙùÇ ¹ñë¨áñáõÙÁ¦209:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÁÝïñáõÃÛáõÝ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³×,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó³ÛÝ»ñÇ(²Ä ã³Ýó³Í ÁÝïñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
û·ïÇÝ ïñí³Í ùí»Ý»ñ ¨ ³Ýí³í»ñ ×³Ý³ãí³Í ùí»Ý»ñ) ÃíÇ Ýí³½áõÙ ¨
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï(²Ä ³Ýó³Í ÁÝïñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñÇ û·ïÇÝ ïñí³Í í³í»ñ ùí»Ý»ñ) Ó³ÛÝ»ñÇ ÃíÇ ½·³ÉÇ ³× (ï»°ë ·Í³å³ïÏ»ñ 1. ¨ 2): ÀÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñáÝßÛ³É í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñëï³Ï »ñ¨áõÙ ¿, áñ Ý³Ëù³Ý
ê³ÑÙ³Ý¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¨՛ ù³Õ³ù³Ï³Ý ¹³ßïÁ, ¨՛ ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ï³ñ»ñ³ÛÇÝ íÇ×³ÏáõÙ »Ý »Õ»É: ²Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ýáñ
207

ÐÐ ûñ»ÝùÁ ÐÐ ÀÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ (ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 03.07.2002Ã.) Ñá¹í. 55, Ï»ï 1¨2 (http://parliament.am):
208
ÐÐ ûñ»ÝùÁ ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Éñ³óáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ù³ëÇÝ (ÁÝ¹áõÝí»É ¿ 19.05.2005Ã.) Ñá¹í. 57, Ï»ï 1 ¨ 2 (http://parliament.am):
209
ì»Ý»ïÇÏÇ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ¨ º²ÐÎ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ï»Õ »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ ÐÐ §ÀÝïñ³Ï³Ý
ûñ»Ýë·ñùÇ 2007Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ÷á÷áËí³Í ¨ Éñ³óí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É, ì»Ý»ïÇÏ, 2008Ã. Ï»ï 80, ¿ç 22:
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¿ÇÝ Ó¨³íáñíáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ, ÇëÏ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáë»ÉÝ ³í»Éáñ¹ ¿, ³Û¹ å³ï×³éáí ¿É ³ÛÝ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ³Ýí³Ý»óÇÝù Ñ»Õ³÷áË³Ï³Ý ÷áõÉ: 1995-Çó ëÏë³Íª ÐÐ-áõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ýáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃ, Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ëÏëáõÙ ¿ ³í»ÉÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÇÝï»·ñí»É ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó
Ñ»ïá Éáõñç µáÕáùÇ ³ÉÇùÝ»ñ »Ý µ³ñÓñ³ÝáõÙ: ²Ûë ³Ù»ÝÁ ËáëáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ áõÅ»Õ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ý³¨ ²ÄÇ ¹»ñÁ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ¿É å³ï·³Ù³íáñ³Ï³Ý ï»Õ»ñÇ Ñ³Ù³ñ å³Ûù³ñÁ
ëñíáõÙ ¿, ¨ ù³ÝÇ áñ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ·»ñ³Ï³ ¿ Ïáõë³Ïó³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÷³ëï»É, áñ Ñ»Ýó ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
ëÏë»ó Ó¨³íáñí»É ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³Ý, ÇÝãÁ ß³ñáõÝ³Ïí»ó ÙÇÝã¨ 20022003ÃÃ.: ²Ûë ³Ù»ÝÇó Ñ»ïá ÐÐ-áõÙ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ýáñª ³é³í»É ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³Ý
Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñª Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ ëï»ÕÍ»Éáí ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÇ
µÝáõÃ³·ÇñÁ210
ø³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ·³ÉÇù 2017Ã. ËáñÑñ¹³ñ³Ý³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù ÏÉÇÝ»Ý
³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï, »Ã» ëÏëí³Í ÉÇÝÇ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñáõÙÁ ¨ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ýª ÁÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáõÙ ³ÏïÇí³óáõÙÁ:
210

¶Í³å³ïÏ»ñÁ Ï³½Ùí»É ¿ª ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³Ýù 1995Ã. ÐÐ ²Ä å³ï·³Ù³íáñÝ»ñÇ
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ùí»Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³Ý Ù³ëÇÝ
(Ð³Û³ëï³ÝÇ ³½·³ÛÇÝ ³ñËÇí, ý. 1188, ó. 3, ·. 38, Ù³ë II, Ã»ñÃ 47),
http://www.elections.am/results99, http://www.elections.am/aj2007 ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
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²ñÃáõñ ØÎðîâÚ²Ü
ÀÝïñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ß³ñÅÁÝÃ³óÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý
ßáõÏ³ÛÇ íñ³
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³, , Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝ, ÁÝïñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù,
ù³Õ³ù³Ï³Ý ³åñ³Ýù, ùí»³ñÏáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ
³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ïíÛ³É Å³Ù³Ý³ÏáõÙ »ñÏñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É, Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»Õ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ·»ñ³Ï³ å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ²Ä ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁª Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÝÏ³Ë ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ³ÙµáÕç Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ¹ñë¨áñíáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Ûë ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ²Ä
ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÇó Ñëï³Ï »ñ¨áõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ¿³Ï³Ý
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¿ »ÝÃ³ñÏí»É ÐÐ ù³Õ³ù³Ï³Ý ßáõÏ³Ý:
Артур МКРТЧЯН
Влияние динамики предвыборных процессов на политический рынок РА
Ключевые слова: политический рынок, партия, политический продукт, результат
выборов, голосование

В прошедших в Армении выборах разных уровней нашли отражение институциональные, структурные и функциональные особенности политического рынка
страны в данный период, где с очевидностью основное значение должна приобрести эффективность проведения выборов в НС, поскольку основные субúекты
политического рынка: партии и независимые кандидаты – проявляют себя наиболее ярко именно на этих выборах. На основе анализа результатов выборов в НС
становится ясно, что под влиянием положительных и отрицательных факторов
политический рынок РА претерпел значительные изменения.
Artur MKRTCHYAN
Influence of dynamics of pre-election processes on RA political market
Key words: political market, political party, candidate, election results, voting

The institutional, structural and functional features of the political market of the country
in a given period have been reflected in the elections of different levels held in
Armenia. Here the efficiency of the conduction of elections to the National Assembly
should be obviously of great importance, because the main entities of the political
market, such as parties and independent candidates, manifest themselves most brightly
during these elections.

263

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

¸ð²Ø²ì²ðÎ²ÚÆÜ ø²Ô²ø²Î²ÜàôÂÚ²Ü öàÊ²ÜòØ²Ü Øºä²ÜÆ¼ØÀ ÐÐ-àôØ
²Ý³ÑÇï ê²ð¶êÚ²Ü
ºäÐ îÎü Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù,
ïáÏáë³¹ñáõÛù, ÷áË³ñÅ»ù, ·Ý³×, ¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï

¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ Ï³Ù ÷áÕÇ
·ÝÇ (ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ) Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÷á÷áËíáõÙ ¿ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ÷áÕÇ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ` ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ³½¹»Éáí Ý³¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ã³÷Ç ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý íñ³: îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó
ï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ñ³ñ ¹ñáõÛÃÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛÝ ¿, áñ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ
·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³ï¨ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ï³ÛáõÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³¹ñÛ³É ¿211: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí ·ñ»Ã» µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ
(³Û¹ ÃíáõÙ ¨ §ÐÐ Î´ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùáõÙ¦) Ñ»Ýó ·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÝ ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í áñå»ë ·ÉË³íáñ Ýå³ï³Ï:
Æñ³Ï³Ý³óíáÕ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³, áñÝ ³Ýí³ÝáõÙ »Ý §¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù¦
(transmission mechanism of monetary policy), óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» ÇÝãå»ë ¿
¹ñ³Ýáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ÷áËíáõÙ Çñ³íÇ×³ÏÝ Çñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÝ ÙÇçáóáí
³½¹áõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ëå³éáÕÝ»ñÇ, ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçÝáñ¹Ý»ñÇ`
ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ áñáßáõÙÝ»ñÇ íñ³, áñáÝù
áõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¨ ·Ý»ñÇ íñ³:
î³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ ³Û¹ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ áõÝÇ ï³ñµ»ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ ³é³í»É³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ïíÛ³É »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇó:
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¿, áñáÝó ÙÇçáóáí ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÝ ³½¹áõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý íñ³: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ Ï³½Ùí³Í ¿ ÉÍ³ÏÝ»ñÇó, áñáÝù Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ ßÕÃ³, áñáÝóáí ÷áË³ÝóíáõÙ
»Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³½¹³ÏÝ»ñÁ: ²é³ÝÓÝ³óÝ»Ýù »ñÏáõ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
211

The Channels of Monetary Transmission: Lessons For Monetary Policy, Frederic S. Mishkin,
NBER,page 54-64:
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µÝáñáß ·Í»ñ, áñáÝù Ñ³ïáõÏ »Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý ï»ëáõÃÛ³ÝÁ: ²é³çÇÝÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Î´ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³ÝÁª Ï³ñ·³íáñ»Éáõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³é³ç³ñÏÁ: Æñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ µ³ó ßáõÏ³ÛáõÙª Î´-Ý
³½¹áõÙ ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ¨ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ íñ³,
ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë í»ñ³ÑëÏ»É Ý»ñùÇÝ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ: ºñÏñáñ¹Á ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ÏáßïáõÃÛáõÝÝ»ñÝ
»Ý, áñáÝù ËáãÝ¹áïáõÙ »Ý ·Ý»ñÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ßïÏÙ³ÝÁ: àñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ÏáßïáõÃÛáõÝ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë §ÏåãáõÝ¦ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ·Ý»ñÁ212, áã ³é³Ó·³Ï³Ý ³ßË³ï³í³ñÓÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ë»ÏïáñÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ,
áñáÝù ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ »Ý ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙáõïùÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³:
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ñ³ÛïÝí»ó ù»ÛÝëÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝáõÙ: ø»ÛÝëÛ³Ý Ùá¹»ÉáõÙ ·ÁÉË³íáñÁ, ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ýÇëÏ³É ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÁª Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÁ,
Ñ³ñÏ»ñÁ, ß³ï ³í»ÉÇ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ¨ áõÕÕ³ÏÇ »Ý ³½¹áõÙ: Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñÝ ³ÝÙÇç³å»ë »Ý ³½¹áõÙ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇ
íñ³ ¨ µ³½Ù³ñÏãÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³í»ÉÇ áõÅ»Õ »Ý ³½¹áõÙ ëå³éáÕ³Ï³Ý
Í³Ëë»ñÇ íñ³: ø»ÛÝëÛ³Ý Ùá¹»ÉáõÙ ÙáÝ»ï³ñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ
»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ Ýñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÝ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ »Ý, ÇëÏ ÷áË³ÝóÙ³Ý ßÕÃ³Ýª »ñÏ³ñ: ²Ûëå»ë ø»ÛÝëÛ³Ý ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ µ³ñ¹ ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù:
²ÛÉ Ùáï»óáõÙ »Ý óáõó³µ»ñáõÙ ³Û¹ Ñ³ñóÇÝ ÙáÝ»ï³ñÇëïÝ»ñÁ: ØáÝ»ï³ñ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³é³ñÏ³ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» ÇÝã ÙÇçáóÝ»ñáí ¿ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÝ
³½¹áõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ñ»ï³½áïíáõÙ »Ý ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
(Ñ³Ù³Ë³éÝ Í³Ëë»ñÇ) ÷á÷áËáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇçáóáí: ¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·áñÍ³ñ³ñ
µ³ÝÏ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³ÝÁ, ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ µ»ñáõÙ ¿ ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³×áõÙ
¿ ÐÜ²-Ý: ²Ûë ßÕÃ³Ý ³í»ÉÇ Ï³ñ× ¿, ÇëÏ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ù»Í:

212

Անկատար մրցակցային շուկաներում գները ճկուն չեն, դրանք կոշտ են (rigid)
կամ, Քեյնսի տերմինաբանությամբ, կպչուն (sticky), այսինքն՝ կպչում են որոշ
մակարդակի և չեն փոխվում որոշակի ժամանակահատված:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ ¸ìø ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇÙ½Á213:
²Ûë ëË»Ù³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Í»ñáí Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÐÐ-áõÙ ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ùá¹»ÉÇ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
áõÕÇÝ»ñÁ, áñáÝó ÙÇçáóáí Î´ ÏáÕÙÇó Ï³é³í³ñíáÕ Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ÝóíáõÙ ¿ ·Ý³×Ç íñ³:
Üß³Ý³·ÇÍÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇ áõÕÇ,
Üß³Ý³·ÇÍÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÷á÷áË³Ï³ÝÇ ³å³·³ ³ñÅ»ùÇ
Ñ»ï³¹³ñÓ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ:
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÁ. ÏáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÉÍ³ÏÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ÉÍ³ÏÁ, ÷áË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÁ, í³ñÏ³ÛÇÝ ÉÍ³ÏÁ, ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ÉÍ³ÏÁ: ²Ûë ÉÍ³ÏÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ ïíÛ³É »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÇó, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó, ¨ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ÇÝï»·ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó, ³ÛÉ Ï»ñå` ïíÛ³É »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÉÍ³Ï

³í³Ý¹áñ»Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ÷áË³ÝóáõÙ³ÛÇÝ

213

¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóáõÙ³ÛÇÝ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ
Ù³ÏñáÙá¹»ÉÁ ÐÐ-Ç Ñ³Ù³ñ, ²ßáï ØÏñïãÛ³Ý, ²ñ³ êï»÷³ÝÛ³Ý, ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý
´³ÝÏ îÝï»ë³Ï³Ý Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ì³ñãáõÃÛáõÝ, ú·áëïáë 2007Ã.,էջ 7:
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Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ·ÉË³íáñ ÉÍ³ÏÁ: ²Û¹ ÉÍ³ÏÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É å³ï×³é³Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ` M↑→i↓→I↑→Y↑, áñï»Õ M↑† ÷áÕÇ ³é³ç³ñÏÇ ÁÝ¹³ñÓ³ÏáõÙÁ, i↓ † ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ýí³½áõÙÁ, I↑ ‟ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
³ÏïÇíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ, Y↑ † ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÇ ³í»É³óáõÙÁ214:

ì³ñÏ³ÛÇÝ ÉÍ³Ï , áñÁ µ³Å³ÝíáõÙ ¿ »ñÏáõ Ù³ëÇ.
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý É³ÛÝ ÉÍ³ÏáõÙ Ï³Ù Ñ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ ÉÍ³ÏáõÙ ³éÏ³ »Ý
·ÉË³íáñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñ, áñáÝù
ýÇñÙ³Ý»ñÇÝ ¨ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ïñ³Ù³¹ñíáÕ í³ñÏ»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »Ý ¨ ÑÇÙÝí³Í »Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý éÇëÏÇ Ýí³½Ù³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ
íñ³, »ñµ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³í»É³ÝáõÙ ¿ ÷áÕÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÁ (M↑→
Ï³åÇï³ÉÇ½³óáõÙ↑→ µ³ÝÏÇ ÏáñëïÇ éÇëÏ (ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ³ëÇÙ»ïñÇ³)↓→ í³ñÏ»ñ↑→ I↑→ Y↑):
ì³ñÏ³íáñÙ³Ý Ý»Õ ÉÍ³ÏáõÙ Ï³Ù Ï³åÇï³ÉÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Í³Ëù»ñÇ
ÉÍ³ÏáõÙ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙÁ: ¸ñ³ ¿áõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ Î´-Ý, Ýí³½»óÝ»Éáí ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ å³ÑáõëïÝ»ñÇ
Í³í³ÉÁ, å³ñï³¹ñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ïñ×³ï»É í³ñÏ³íáñáõÙÁ, ¨ ýÇñÙ³Ý»ñÇÝ áõ
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝù ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ëí³Í »Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙÇó ¨ ¹ñ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù ãáõÝ»Ý, áãÇÝã ãÇ ÙÝáõÙ ³Ý»Éáõ, µ³óÇ Çñ»Ýó
Í³Ëë»ñÁ Ïñ×³ï»ÉÁ (M↑→L↑→I↑→Y↑, áñï»Õ L-Á µ³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ ¿):
öáË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÁ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ï³ññ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ µ³ó ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¸ìø Ùá¹»ÉÝ»ñáõÙ: ²ÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ¸ìø ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ë³éÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý íñ³ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: Æñ³Ï³Ý ÷áË³ñÅ»ùÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
áõÝÇ
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
¨
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
Í³í³ÉÇ
íñ³
(M↑→I/r↓→E↑→NX↑→Y↑, áñï»Õ I/r † Çñ³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ýí³½áõÙÝ ¿;
Е † ³½·³ÛÇÝ ³åñ³ÝùÇ ¿Å³Ý³óáõÙÁ Ý»ñÙáõÍí³ÍÇ Ñ³Ù»Ù³ï; NX↑ † ½áõï
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³í»É³óáõÙ): äñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ µÝáñáß ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ
³Ý½³ñ·³óáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí, ÷áË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÁ ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
û·ï³·áñÍí»É Î´-Ç ÏáÕÙÇó:

²ÏïÇíÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÝ ³é³í»É³å»ë Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ¿ ½³ñ·³ó³Í
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ (M↑→Sh↑→q↑→I↑→Y↑, áñï»Õ Sh †³ñÅ»ÃÕÃÇ
·ÇÝÁ, ·áõÛùÇ ·ÇÝÁ, q † ýÇñÙ³Ý»ñÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ):

214

The channels of monetary transmission: Lessons for monetary Policy, Frederic S. Mishkin,
working paper 5464
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êå³ëáõÙÝ»ñÇ ÉÍ³ÏÇ µÝáõÛÃÁ ³ÛÝ ¿, áñ Î´ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³ñ¹»Ý
ÇëÏ ëå³ëáõÙÝ»ñ »Ý Ó¨³íáñáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ùáï: ²ÛëÇÝùÝ,
»Ã» Î´-Ý µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ, ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý ÑÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ, ¨ ¹ñ³Ýù Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ñ»ï³·³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êå³ëáõÙÝ»ñÇ ÉÍ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ ¿ ³ÛÝ ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ, áñï»Õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³ó³Í ¿:
ØÇ³Ýß³Ý³Ï ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï³ñ»ÉÇ ¿
µÝáõÃ³·ñ»É áñå»ë µ³ÝÏ³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·: ì³ñÏ³ÛÇÝ ÷áË³ÝóÙ³Ý ³½¹³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹Çï»É µ³í³Ï³Ý Ñ³Ï³ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³Ï` í³ñÏ³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý Ù³ëÝ³ÏÇ Ù»Ïáõë³óí³Í ¿ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, í³ñÏ³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ï³Ëí³Í ã¿ ·ÝÇó ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
³×Çó: ä³ï×³éÝ»ñÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ, ÉÍ³ÏÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ, ·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: ê³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÁÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ýñ³Ýáí, áñ Î´ Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ñ¹»Ý »ñÏ³ñ ï³ñÇÝ»ñ ÑÇÙÝí³Í ¿ ÙáÝ»ï³ñ
ï»ëáõÃÛ³Ý íñ³, áñï»Õ ÷áÕÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ ·Ý³×Ç Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ ¿ Ñ³ÛïÝÇ ÝáõÛÝáõÃÛ³Ùµ` РQ=MV: Ð³Ï³é³Ï ÙáÝ»ï³ñÇëïÝ»ñÇ
Ï³ñÍÇùÇ, ·Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³×»É ¨ Ýí³½»É µáÉáñ ÙÛáõë å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ³Ý÷á÷áË å³ÛÙ³ÝáõÙ, Ý»ñ³éÛ³É ÷áÕÇ Í³í³ÉÇ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óñ»óÇÝù ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ, áñï»Õ Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ, ÷áË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ: ¶Ý³×Ç Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ ÷áË³ñÅ»ùÁ ³½¹áõÙ ¿ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý: îáÏáë³¹ñáõÛùÁ ·Ý³×Ç
íñ³ ³½¹áõÙ ¿ ÙÇçÝáñ¹³íáñí³Í` ÐÜ² ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ ¨ ÷áË³ñÅ»ùÇ
ÙÇçáóáí: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Çñ
Í³í³ÉÝ»ñáí ÷áùñ ¿, ¨ ³ÛÝ ·ïÝíáõÙ ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É,
áñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÉÍ³ÏÁ ÐÐ-áõÙ ¹»é Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ: ºí
ýÇÝ³ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ¹ñ³ ¹»ñÁ Ïµ³ñÓñ³Ý³:
ÆëÏ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÁ, áñ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É ÐÐ Ñ³Ù³ñ,
ù³ÝÇ áñ ÐÐ-áõÙ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ »Ý:
öáË³ñÅ»ùÇ ÉÍ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·ÝÇ íñ³ ÃáõÛÉ ¿, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ áõÅ»Õ³ÝáõÙ ¿ ³å³¹áÉ³ñ³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ: ¸áÉ³ñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÙÝáõÙ ¿ ß³ï µ³ñÓñ, ¨ ·Ý³×Ç Ýå³ï³Ï³¹ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ` áñå»ë ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï, û·ï³·áñÍáõÙÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ¹»é í³Õ ½³ñ·³óÙ³Ý ÷áõÉáõÙ: ÐÐ Î´
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ, 2011 Ãí³Ï³ÝÇ ÷»ïñí³ñÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 1,8%-áí: ¸ñ³Ù³ÛÇÝ Ý»ñ268
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¹ñáõÙÝ»ñÇ 33,7% ¨ ï³ñ³¹ñ³Ù³ÛÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ 6% ³×Ç å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ
¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ýí³½»É ¿ 6,3%-áí215: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ 2013Ã.‟
ÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹áÉ³ñ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ Ï³½Ù»É ¿ 63,7%, ÇëÏ ³í³Ý¹Ý»ñÇÝÁ`
71%216: ¸áÉ³ñ³Û³Ý³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ýí³½»óáõÙÝ ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¿ »ñÏñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ³í»ÉÇ Ï³ÛáõÝ ¹Çñù»ñª ³ñï³ùÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáÏ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï£
²ÕÛáõë³Ï 1. ¸áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÐÐ-áõÙ 217
Ä³ÙÏ»ï
2013-14ÃÃ.

D1

2013
ÐáõÝí³ñ
46.1
ö»ïñí³ñ
46.8
Ø³ñï
47.4
²åñÇÉ
46.5
Ø³ÛÇë
47.1
ÐáõÝÇë
46.9
ÐáõÉÇë
46.6
ú·áëïáë
47.3
ê»åï»Ùµ»ñ 47.6
ÐáÏï»Ùµ»ñ 47.0
ÜáÛ»Ùµ»ñ
46.6
¸»Ïï»Ùµ»ñ 44.9

D2
2014
46.6
47.4
48.1
47.4
47.2
46.9
45.9
46.3
45.2
45.3
48.2
50.7

2013
62.8
62.7
63.4
62.2
63.2
62.8
62.9
63.2
62.9
623
61.2
59.7

D3
2014
60.2
60.6
61.2
60.5
60.2
59.9
59.0
59.8
58.3
58.4
60.9
63.9

2013
55.2
51.8
53.4
54.2
53.9
51.7
51.5
52.1
50.2
50.1
50.5
47.7

D4
2014
50.9
51.2
52.8
51.1
54.7
53.6
51.2
51.1
51.1
50.9
52.5
54.5

2013
73.1
72.8
73.3
72.7
72.7
72.3
72.3
72.4
72.3
72.2
71.4
71.2

D5
2014
70.8
71.1
71.3
71.1
70.7
69.8
69.6
70.0
69.4
69.5
71.4
74.4

2013
64.4
64.9
63.8
62.9
63.2
62.9
63.1
63.0
62.9
62.6
62.7
61.8

2014
62.0
62.5
62.5
62.3
62.6
62.4
62.1
62.7
62.4
62.6
64.1
65.9

D1-Á é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ ÷áÕÇ ½³Ý·í³ÍÇ
Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿:
D2-Á é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñÇ ¨ é»½Ç¹»ÝïÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿:
D3-Á é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó` ³ñï³ñÅáõÛÃáí óå³Ñ³Ýç
³í³Ý¹Ý»ñÇ ÏßÇéÝ ¿ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ óå³Ñ³Ýç
³í³Ý¹Ý»ñáõÙ:
D4-Á é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó` ³ñï³ñÅáõÛÃáí Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
³í³Ý¹Ý»ñÇ ÏßÇéÝ ¿ é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ³í³Ý¹Ý»ñáõÙ:
D5-Á é»½Ç¹»Ýï Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇÝ ³ñï³ñÅáõÛÃáí ïñ³Ù³¹ñí³Í
í³ñÏ»ñÇ ¨ é»½Ç¹»Ýï Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÇÝ ïñ³Ù³¹ñí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
í³ñÏ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿:

215

http://www.panarmenian.net/arm/economy/news/68579/
: http://www.armbanks.am/
217
ՀՀ ԿԲ Վիճակագրական տեղեկագիր 2014, Երևան 2015, էջ 49:
216
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²Ý³ÑÇï ê²ð¶êÚ²Ü
¸ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½Ù,
ïáÏáë³¹ñáõÛù, ÷áË³ñÅ»ù, ·Ý³×, ¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ï

Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏíáõÙ »Ý ¹ñ³Ù³í³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ, ø»ÝëÛ³Ý ¨ ÙáÝ»ï³ñÇëï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë í»ñÉáõÍí»É »Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ ÉÍ³ÏÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ¹»ñÁ ÐÐ-áõÙ: ÆÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ¹áÉ³ñ³ÛÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ¨ ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³:
Анаит САРГСЯН
Механизм передачи денежно-кредитной политики в РА
Ключевые слова: денежно-кредитная политика, трансмиссионный механизм,
процентные ставки, инфляция, рычаги трансмиссионного механизма, уровень
долларизации

В статье рассматриваются особенности трансмиссионного механизма монетарной
политики в Армении, Кенсянский и монетарские подходы. В Работе проанализировали рычаги трансмиссионного механизма и их роль в экономике Армении. А
так же представлено уровень долларизации и его влияние на экономику РА.
Anahit SARGSYAN
The monetary policy transmission mechanism in RA
Key words: monetary policy, transmission mechanism, interest rates, inflation, transmission
mechanism leverages, level of dollarization

The article discusses the features of transmission mechanism of monetary policy in
Armenia, Keynesians and monetarists approaches. In the work transmission mechanism
leverages and their role in the economy of Armenia were analyzed, as well as provides
the level of dollarization and its impact on the economy of Armenia.
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²èºìîð²ÚÆÜ ´²ÜÎºðÆ ì²ðÎ²ÚÆÜ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü
Î²ð¶²ìàðØ²Ü ØÆ ø²ÜÆ Ð²ðòºð
ê»ñ·»Û Â²Ü¶Ú²Ü
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ« ´²¼ºÈ III« VAR Ù»Ãá¹«
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ« í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»É

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³éáÕç³óÙ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ« ù³Ý½Ç µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³ç³óáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý ·ïÝáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙª ËáãÁÝ¹áï»Éáí í»ñçÇÝÇë ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ ¹³éÝ³Éáí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý å³ï×³é£ ÆëÏ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝ
½³ñ·³óáõÙÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¹³ßïÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ« µ³ÝÏ»ñáõÙ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ùµ ¨ ÏÇñ³éÙ³Ùµ£
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿« áñ ÙÇÝã¨ ×·Ý³Å³ÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ« áõÝ»Ý³Éáí ëÃñ»ë Ã»ëï»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÇù³Ï³½Ù« ³ÝÇÙ³ëï ¿ÇÝ Ñ³Ù³ñáõÙ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éáõÙÁ« áõëïÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß»ßïÁ
¹ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³ËÏÇÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³« ¨ ³Ýï»ëáõÙ ³å³·³ÛáõÙ ëå³ëíáÕ ÑÝ³ñ³íáñ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ ¨ µ³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ä³ñ½ ¿« áñ Ýßí³Í Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³óáÕ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ Ýí³½»óÝ»Éáõ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ í»ñ³óÝ»Éáõ ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõÕÇÝ« Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí« éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÝ ¿« ù³Ý½Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ³é³í»É Ù»Í ß»ßï³¹ñáõÙÝ»ñÇ
Ï³ï³ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³« áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ï»ÕÇ áõÝ»Ý³É£ ²Ûë ³éáõÙáí Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ µ³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñ³Û³í³Í
´³½»É III ÷³ëï³ÃáõÕÃÁ« áñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áã Ã» ÷áË³ñÇÝ»É« ³ÛÉ Éñ³óÝ»É
´³½»É II-ÇÝ£ ´³½»É III-Á ë³ÑÙ³ÝáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ËÇëï å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ï³åÇï³ÉÇª
áñå»ë éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµª ¹ñ³Ýáí
ÇëÏ ËÃ³Ý»Éáí éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ£
´³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ç µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ñ³ñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÁ« Áëï ¿áõÃÛ³Ý« áõÕÕí³Í »Ý ßïÏ»Éáõ ¨
Éñ³óÝ»Éáõ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³éÏ³ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÁ« Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ« ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù Ï³åÇï³ÉÇÝ« Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³ÝÁ
¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³ÛÉ áÉáñïÝ»ñÇÝ ³éÝãíáÕ ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
271

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÁÝ¹áõÝí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ »Ý£ ´³½»É III-Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨
µ³ÝÏÇ Ï³åÇï³ÉÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³í»ÉÇ ËÇëï å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹áõÙ ¨ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛ³Ý
Ýí³½»óáõÙ£ ´³½»ÉÛ³Ý ÏáÙÇï»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ¨ ÷áñÓ»É ¿ ë³ÑÙ³Ý»É Ýáñ
Ï³ÝáÝÝ»ñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý éÇëÏÝ ¿£
²Ûëå»ëª Çñ³óí»ÉáõÃÛ³Ý éÇëÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
³é³ç³ñÏí»É »Ý Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ï (LCR) ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï (NSFR) Çñ³óí»ÉÇáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ£
´³½»É III-áí ë³ÑÙ³Ýí»óÇÝ Ý³¨ Ýáñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ£ Ø³ëÝ³íáñ³å»ë« ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ
ë³ÑÙ³Ý»É ³í»ÉÇ ËÇëï å³Ñ³ÝçÝ»ñ£ ÜÙ³Ý Ùáï»óáõÙÁ ß³ï»ñÇ ÏáÕÙÇó
ùÝÝ³¹³ïíáõÙ ¿ ³ÛÝ å³ï×³é³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ« áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ µ³ÝÏ»ñÇ ËÝ¹ÇñÁ áã Ã» Ï³åÇï³ÉÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ¿«
³ÛÉ Çñ³ñ Ñ»ï ë»ñï ÷áËÏ³å³Ïóí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý íñ³ áõÝ»ó³Í ÑëÏ³Û³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ« áñÁ ãÇ Ï³ñáÕ Ï³ñ·³íáñí»É Ýáñ ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñáí£ ²é³ç³¹ñíáÕ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ Ï³ñáÕ ¿ÇÝ Çñ»Ýó
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ áõÝ»Ý³É ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³£ ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýß»É
»Ýù« ³ñï³ñÅáõÛÃáí Ý»ñÏñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó å³Ñáõëï³íáñáõÙÁ Î´-áõÙ
Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÐÐ ¹ñ³Ùáí« ³ÛëåÇëáíª Î´-Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇª ³ñï³ñÅáõÛÃáí µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ« ë³Ï³ÛÝ Ù»Ï ³ÛÉ áñáßÙ³Ùµ å³ñï³¹ñáõÙ ³ñï³ñÅáõÛÃáí µ³ñÓñ Çñ³óí»ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ£
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ ´³½»É III-Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ëï³ó»É
¿ ï³ñµ»ñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñ£ Ø³ëÝ³íáñ³å»ëª ´³½»É III-áí ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ Ëëï³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ËáãÁÝ¹áï»É ïÝï»ë³Ï³Ý
³ÏïÇíáõÃÛ³ÝÁª áñáß³ÏÇáñ»Ý Ïñ×³ï»Éáí ïÝï»ëáõÃÛ³Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« Ñ»ï¨³µ³ñ ËáãÁÝ¹áï»Éáí Ý³¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×ÇÝ£ ²Ûë ï»ë³Ï»ïÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ³ÛÝ Ùáï»óáõÙÁ« áñ ³í»ÉÇ ß³ï å»ïù ¿ Ï³ñ¨áñíÇ
Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áñ³ÏÁ« ù³Ý ¹ñ³ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ« ù³ÝÇ áñ ÝáõÛÝÇëÏ
Ï³åÇï³ÉÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ¹»åùáõÙ Ï³åÇï³ÉÇ áã ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ£
²ÏÝÑ³Ûï ¿« áñ ´³½»É III-áí Ï³åÇï³ÉÇ í»ñ³ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ãÇ ÉáõÍáõÙ
éÇëÏÇ ÏßÇéÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£ ´³½»É III-Ç ¿³Ï³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝ ÝßíáõÙ ¿ Ý³¨ ³ÛÝ« áñ ¹ñ³Ýáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ Ñ³×³Ë Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Çñ³ñ£ Ø³ëÝ³íáñ³å»ëª Ï³åÇï³272
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ÉÇ µáõý»ñÝ»ñÇ ·Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿« áñ »Ã» µ³ÝÏÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³å»ë
í³ï íÇ×³ÏáõÙ« ³å³ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñáÕ ¿
û·ïí»É µáõý»ñÝ»ñÇó£ ê³Ï³ÛÝ µáõý»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¿É µ³ÝÏÁ
Ï»ÝÃ³ñÏíÇ áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ218£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí« ´³½»É III-Ç
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ« Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñçÇÝÇë Ñ³Ï³óÇÏÉÇÏ µÝáõÛÃÁ« ¨ éÇëÏÇ
ÏßÇéÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ï³åÇï³ÉÇ å³Ñ³ÝçÇó µ³óÇ« Ý³¨ É¨ÇñÇçÇ å³Ñ³Ýç
ë³ÑÙ³Ý»ÉÁ« ¿³å»ë Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ³å³·³ÛáõÙ ×·Ý³Å³Ù»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ µ³ñÓñ³óÝáõÙ ¿ Ý³¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý
¹³ßïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ£ ä»ïù ¿ ÝÏ³ï»É« áñ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ
Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áã Ã» å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ï»ëùáí« ³ÛÉ å³ñ½³å»ë
Ïñ×³ïáõÙ »Ý ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ³ÛÝ å³Ñ»Éáí
µ³ÝÏÇ Ý»ñëáõÙ£
ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¹³ßïÁ Ùßï³å»ë áõÕÕí³Í ¿
»Õ»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÙ³ÝÁ«
¨ ÝáõÛÝÇëÏ ³í»ÉÇÝª ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ Ý³Ë³ï»ë»É ¿ ³í»ÉÇ ËÇëï ëï³Ý¹³ñïÝ»ñ« ù³Ý ³é³ç³ñÏí»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³ñ·³íáñáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó£ ÜÙ³Ý Ùáï»óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý áñ³ÏÛ³É Ï³åÇï³ÉÇ ï³ññ»ñ« ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
Ýå³ëï»É ¿ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ£
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí, Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É« áñ ÝáõÛÝÇëÏ ß³ÑáõÃ³µ»ñ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑëÏ³Ý»ñ Ñ³Ý¹Çë³óáÕ µ³ÝÏ»ñáõÙ« áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ùß³Ï»É ¨
Ý»ñ¹Ý»É éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·»ñ½³ñ·³ó³Í ¨ Ñ³Ù³ÉÇñ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ«
éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ ³ÝÃ»ñÇ ã¿« áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ë³Ã³ñíáõÙ ¿ ÇÝãå»ë ïíÛ³É µ³ÝÏÇ µÝ³Ï³ÝáÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ« ³ÛÝå»ë ¿É áÕç
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ£ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ« ³Ûë ËÝ¹ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ ³ÝÙ³ëÝ ã»Ý Ý³¨ Ï³ñ·³íáñáÕ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ«
áñáÝó ¹»ñÁ µ³ÝÏ»ñÇ Ý»ñùÇÝ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ù³ñÅ»ù å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ¨ ³Û¹ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÝ ¿£
ÆëÏ »ñµ µ³ÝÏ»ñÁ (ÙÇÏñá Ù³Ï³ñ¹³Ïáí) ¨ í»ñ³ÑëÏáÕ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ (Ù³Ïñá
Ù³Ï³ñ¹³Ïáí) Ã»ñ³ÝáõÙ Ï³Ù Ó³ËáÕíáõÙ »Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝáõÙ« ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ µ³ËíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ³ÝÏ³é³í³ñ»ÉÇ »ñ¨áõÛÃÇ Ñ»ï« ÇÝãåÇëÇÝ ¿ ³ÝÏ³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ£
àõëïÇ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿« ÇÝãå»ë Ù³Ïñá« ³ÛÝå»ë ¿É ÙÇÏñá Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ß»ßï³¹ñ»É éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ« áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ
Ïå³Ñ³ÝçÇ Ùßï³å»ë ÏÇñ³é»É ³ñ¹Ç³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñ éÇëÏÇ
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Ï³é³í³ñÙ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ£ ÀÝ¹ áñáõÙ« ³Û¹ Ùáï»óáõÙÁ å»ïù ¿ ÏÇñ³éíÇ
Ùßï³å»ëª ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó« Ã» »ñÏñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ Çñ ½³ñ·³óÙ³Ý áñ
÷áõÉáõÙ ¿ ·ïÝíáõÙ£
²ÏÝÑ³Ûï ¿« áñ í³ñÏ³íáñÙ³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ïÝï»ëí³ñÙ³Ý Ý»ñÏ³ ÷áõÉáõÙ£
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ
Ýí³½»óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: àõëïÇ ³é³Ýó ¹ñ³Ýó
ÉáõÍÙ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ¨ ÝáõÛÝÇëÏ íï³Ý·³íáñ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: Ð»ï¨³µ³ñ« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³Ý áõ Ýí³½»óÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ»ï:
Ð³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë ¹»é¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ éÇëÏ³ÛÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý áõ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²í»ÉÇÝ« ³é³ÛÅÙ ¹»é¨ë
ãÏ³ éÇëÏ»ñÇ Ñ³ÙÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ×³Ý³ãáõÙ áõÝ»óáÕ ë³ÑÙ³ÝáõÙ« ù³ÝÇ áñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ·ïÝíáõÙ éÇëÏ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ ï³ëÝÛ³Ï ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ« áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ
áõ ³ÛÝ ¿É Ý»Õ µÝ³·³í³éÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûëå»ëª Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ù»ç éÇëÏÁ ÇÝã áñ µ³Ý ãëï³Ý³Éáõ íï³Ý·Ý ¿ Ï³Ù ³Û¹ íï³Ý·Ý ³é³ç³óÝáÕ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ219« Ï³Ù éÇëÏÁ ÏáñáõëïÝ»ñ
Ïñ»Éáõ Ï³Ù »Ï³ÙáõïÝ»ñ ãëï³Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ª ó³ÝÏ³ÉÇ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ñ³Ù»Ù³ï220« Ï³Ù ¿É ¹ñ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù áõÝ»óáÕ å³ï³Ñ³ñ« áñÁ
Ï³ñáÕ ¿ Ç Ñ³Ûï ·³É Ï³Ù ã·³É221:
èÇëÏ»ñÇ í»ñáÑÇßÛ³É µÝáñáßáõÙÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Éñ³óÝ»É ÙÇ ù³ÝÇ
ï³ëÝÛ³Ï ³ÛÉ ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñáí« ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³ÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ï³ñáÕ ¿
ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ÉÇÝ»É ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ« ÇëÏ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ùµ
¹ñ³Ýù Ñ³Ï³ëáõÙ »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëÇÝ« Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ »Ý: ²ÏÁÝÑ³Ûï ¿« áñ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿ ³ÛÝ ïÝï»ë³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÁ« áñáÝù éÇëÏÁ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý Ñ³í³Ý³Ï³Ý Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ ¨ ¹ñ³ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ áñáßáõÙ »Ýª »ÉÝ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»Ïï Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ÇÙáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ éÇëÏ»ñÇ« ë³Ï³ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁª áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇÝ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñ« Çñ»Ýó Ù»ç Ï»ÝïñáÝ³óÝáõÙ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ áÕç Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: Ð»Ýó ³Û¹ éÇëÏ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿É Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ß³ÑáõÛÃÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: àõëïÇ« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ ¨ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³Ýó Ýí³î»ëª üÇÝ³ÝëÝ»ñ« ¹ñ³Ù³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ ¨ í³ñÏ․ ºñ.« §Øà²¦ êäÀ« 2010« ¿ç 393£
î»ëª Финансовый менеджмент, под ред. Е. С. Стояновой. М: 2003, էջ 439։
221
î»ëª Балабанов И. Т. Риск менеджмент, М., 1996, էջ 22։
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½»óÙ³Ý áõÕÕÇÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç
ïÝï»ë³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ ¹³ë³Ï³ñ·íáõÙ »Ý »ÉÝ»Éáí Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå. Áëï áõÝ»ó³Í Ñ»ï¨³ÝùÇ« Áëï ³é³ç³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ« ÙÇç³í³ÛñÇ« Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹ñ³Ýù ï¨áÕáõÃÛ³Ý« Ý»ñùÇÝ áõ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇ«
éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ éÇëÏÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý 222:
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ï³ñáÕ ¿ Ï³åí³Í ÉÇÝ»É ÇÝãå»ë
µ³ÝÏÇ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ³ñï³óáÉíáÕ« ³ÛÝå»ë ¿É µ³ÝÏÇ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ¨ »ïÑ³ßí»Ïßé³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉíáÕ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ»ï: ´³ÝÏÇ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ
³ñï³óáÉíáÕ ¨ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨
·áñÍÇùÝ»ñÁ å³ñáõÝ³ÏíáõÙ »Ý Ý³¨ µ³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÝ»ñáõÙ ¨ Ý»ñ³éáõÙ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ³é¨ïñ³ÛÇÝ« Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ¨
ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÁ« Ó»éù µ»ñí³Í å³ñï³ïáÙë»ñÁ« ¹»µÇïáñ³Ï³Ý
å³ñïùÁ ¨ ³ÛÉÝ: àõëïÇ« µ³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ µáÉáñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ« áñáÝù Ï³åí³Í »Ý ïíÛ³É éÇëÏÇ Ñ»ï:
Üå³ï³ÏÇ
ë³ÑÙ³ÝáõÙ (éÇëÏÇ
×Çßï ÁÙµéÝáõÙ)

Î³é³í³ñÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÇ
ÙáÝÇÃáñÇÝ· ¨
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É
³ÝÑñ³Å»ßï
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Ñ³í³ù³·ñáõÙ
(Ý»ñùÇÝ ¨
ÀÝ¹áõÝ»ÉÇ
³ñï³ùÇÝ)
ï³ñµ»ñ³ÏÇ
Çñ³·áñÍáõÙ

î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
(éÇëÏÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ)
ù³Ý³Ï³Ï³Ý ¨
áñáÏ³Ï³Ý
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

èÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙ ¨
·Ý³Ñ³ïáõÙ
¶Í³å³ïÏ»ñ 1£ ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÷áõÉ»ñÁ

´³ÝÏÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý áñ³Ï³Ï³ÝÇ ¨
ù³Ý³Ï³Ï³ÝÇ223: ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ áñ³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÃíÇÝ »Ý å³ïÏ³ÝáõÙª ÏáÝïñ³·»ÝïÇ Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ÏáÝïñ³·»Ýïµ³ÝÏ»ñÇ Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ« áñáÝù û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ
³é³ÝÓÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ áõ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ·Íáí ÑÝ³ñ³íáñ
áõ ³é³í»É³·áõÛÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë« ÇÝãå»ë Ý³¨ ÏáÝïñ³·»ÝïÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ë³ÑÙ³Ý³ã³÷»ñ ë³ÑÙ³Ý»ÉÇë: ´³óÇ ³Û¹« ÏáÝïñ³·»Ýï-µ³ÝÏÇ Ý»ñùÇÝ í³ñÏ³ÝÇßÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É
222
223

î»ëª Тэпман Л.Н. Риски в экономике, Под ред. В. А. Швандара, М., ЮНИТИ-ДАНА, 2002, էջ 380։
î»ëª Риск менеджмент в коммерческом банке, под. ред. И. В. Ларионовой, М., КНОРУС, 2014։
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ïíÛ³É µ³ÝÏÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¨ áñáß»É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ñ³Ù³ñÅ»ùÁ: ì³ñÏ³íáñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿
ëï³ó»É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý VAR Ùá¹»ÉÁ 224225: ²Ûë
Ùá¹»ÉÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ »ÝÃ³Ï³ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏáÝïñ³·»ÝïÇ (÷áË³éáõÇ« ¿ÙÇï»ÝïÇ) ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
ã³÷Ç (Ù»ÍáõÃÛ³Ý) û·ï³·áñÍÙ³Ý íñ³: ÎáÝïñ³·»ÝïÇ (÷áË³éáõÇ« ¿ÙÇï»ÝïÇ) ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ µ³ÝÏáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í
Ï³ñ·áí Ñ³ëï³ïíáÕ Ù»Ãá¹³Ï³ñ·»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³³Ý: Ø³ëÝ³íáñ
¹»åùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³ßí³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝíáõÙ ÙÇ³ÛÝ
¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ226« ÇëÏ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ ïíÛ³É ¹»åùáõÙ
áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É »Õ³Ý³Ïáíª

áñï»Õª

-1

N (P)-Ýª ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ÝáñÙ³É µ³ßËÙ³Ý Ñ³Ï³¹³ñÓ ·áñÍ³éáõÛÃÝ ¿«
P-Ýª íëï³ÑáõÃÛ³Ý ÙÇç³Ï³ÛùÝ ¿«
DP-Ýª ÏáÝ·ñ³·»ÝïÇ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿
C-Ýª ÏáÝïñ³·»ÝïÇ (÷áË³éáõÇ« ¿ÙÇï»ÝïÇ) å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ»ñí³Í
³ñÅ»ùÝ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ³Ùë³ÃíÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ:
îÝï»ë³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙª í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ VAR-Á Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë
ÏáÝïñ³·»ÝïÇ ¹»ýáÉïÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ù»Ïï»Õ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿
³ÝóÙ³Ý Ù³ïñÇó³Ý: ¶áñÍÇùÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ áñáßíáõÙ ¿ª
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ï³ñµ»ñ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ïáñ»É³óÇ³Ý, áñÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ áñáßíáõÙ »Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñáí Ï³Ù ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñáíª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí í³ñÏ³ÛÇÝ å³ïÙáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àõëïÇ« ï³ñµ»ñ ·áñÍÇùÝ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ ÙÇç¨ Ïáñ»É³óÇ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»É µ³ÝÏ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³ñ·áí: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ« ³å³
Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ Ý»ñ³éáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ Ë³ñÑñ¹Ç
ÏáÕÙÇó Ñ³ëï³ïíáÕ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: ²Û¹ ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µ³ÝÏÇ ËáñÑáõñ¹Á å»ïù ¿ í»ñ³Ý³ÛÇ ³Ù»Ý ï³ñÇ« áñÝ ¿É ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ï¹³ñÓÝÇ ³í»ÉÇ ×ÏáõÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë
ÏÇñ³éíáõÙ »Ý í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ« áñáÝù å»ïù ¿
Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ¹ñ³Ýó ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáíª
Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ¨ »ñÏñáõÙ Ïáõï³Ïí³Í ÷áñÓÁ: Ð»Ýí»Éáí »ñÏñÇ
í³ñÏ³íáñÙ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ª
224
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³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ó¨³íáñ»É éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·«
áñÁ ÏÝå³ëïÇ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³ÝÁ« éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ« Ñ»ï¨³µ³ñ ¨ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ:
ê»ñ·»Û Â²Ü¶Ú²Ü
²é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ
Ñ³ñó»ñ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñª í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ« ´²¼ºÈ III« VAR Ù»Ãá¹«
ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ« í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»É£
Ðá¹í³ÍáõÙ ùÝÝ³ñÏí»É »Ý ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇÏëÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ´³½»ÉÛ³Ý
ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó ³é³ç³¹ñí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ£ ²é³ç³¹ñí»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³ç³íáñ Ù»Ãá¹Ý»ñÇó Ù»ÏÁª VAR Ù»Ãá¹Á« áñÁ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ ¿ ëï³ó»É ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ£ Ð»ÕÇÝ³ÏÇ Ï³ñÍÇùáí« ³Ûë Ù»Ãá¹Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÏÝå³ëïÇ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ£
Sergey TANGYAN
Several points on the regulation of commercial bank lending
Key words: credit risk management, BASEL III, VAR method, standards, loan portfolio

The article discusses the issues of credit risk management in a market economy basing
on the credit risk management improvement methods offered by the BASEL Committee. The VAR method was offered which has found a widespread use in the international practice and is one of the more advanced credit risk management methods.
According to the author, the implementation of this method will improve the performance of the credit risk management system.
Сергей ТАНГЯН
Несколько вопросов по регулированию кредитования коммерческих банков
Ключевые слова: управление кредитным риском, БАЗЕЛЬ III, VAR метод,
нормативы, кредитный портфель
В статье рассматриваются вопросы управления кредитными рисками в условиях
рыночной экономики, базирующейся на методах улучшения управления кредитным риском, предлагаемых Базельским комитетом. Был предложен метод VAR,
который нашел широкое применение в международной практике и являетья одним из наиболее передовых методов управления кредитными рисками. По мнению автора, реализация этого метода позволит повысить эффективность системы
управления крефитным риском.
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THE INFLUENCE OF DIRECTOR’S INCENTIVES ON A COMPANY
PERFORMANCE
Mojtaba HAGHIGHATJUE
Key words: directors‘ incentives, performance and bonus and regression method,
relationship, financial information

Introduction
Due to importance of this issue in different countries, many researches have been
performed to answer the question of ―Is there any relationship between the director‗s
incentive and company performance?‖ and conclusions of such researches in other
countries indicated the positiveness of a such meaningful relationship and by implementing such a research.we would like to see if the former conclusions are effective in
Iranian firms.
The directors believe that they are the one who make profits for a firm and that
they create wealth for shareholders. Because of this chronic conflict, directors usually
try to maximize their interests through company's shareholders, then it is of high
importance to study the behavior of managers or directors in connection with their
interests and its impact on their performance. The dilemma of directors' incentives,
their earning and its impact on how to run the companies is a subject which can have
a major impact on the firm s performance and affects increase or decrease in shareholders' wealth. The question is what element can have relatively large effects on
director‘s incentives? It seems that the method of determination salary and bonus for
the directors could have a determinant role.
To do this we first have an overview over the past researches.
In 2013, lambert in a research focused on agency theory in terms of long – term
contracts for directors' bonuses payment. The result was if the bonus contract signed
for a period of more than a year, both stockholders and managers will benefit and will
be placed in a better position, directors' bonuses at the end of a period should be
proportionate to the performance of that period and prior periods as well , so the
optimal bonus contract should include the current and future periods as well to increase
motivation in directors
The assumption of agency theory is based upon conflicts between owners or
stockholders and managers interests (Jeneson and Macling). The fact is that this
conflict had existed ever since the ownership was separated from that of management.
Bonus plans are mainly based on accounting profit figures along with elements
0ther than salaries such as job security, job levels and company size which has direct
relationship with manager‘s welfare, direct or indirect relationship with reducing the
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overheads and high profitability.(Anderson et al 2003).It seems thatdirectors usually
tailor increasing incentives to compensation method and increasing profitability.In
2012 Duru, in a research focused on the relationship between board members bonus
and revenue of the company, the impact of investment opportunities on board
member‘s bonus and their total income, the result of this research revealed that there
were an empirical relationship between board members bonus and accounting profit.
Recent findings provide evidence confirming the theory of adjusted accounting
profit.Adjustments such as capital cost which reflect economic events as a result of
director‘s decisions are more compatible with the objectives of shareholders.
Other conclusion of this research was that director's income can‘t be considered
as the only factor for director‘s bonus payment.
In 1985 Murphy , in a study from 1964 to 1981 , showed that there was a positive
and meaningful correlation between bonus payment to directors and their performance
and even if there were not any correlation , the interests of directors were compensated
through other tools such as stocks option , long–term performance method and more
important , stocks ownership , which depends upon performance , he also, showed that
incentives methods of compensation , both long – term and short – term , not only was
not to the loss of stockholders but to their benefit as well.
In 2012, Murphy and Jensen, studied the relationship between directors‘ bonus
and company‘s performance using measurable combined data and Black Shoulz model
of stock option and concluded that there was a relationship between directors bonuses
and companies performance. .In 1998 in an experimental research found out that while
decreasing the target profit, company‘s willingness to manipulate earnings and
reducing costs increased. in essence director are aware of performance evaluation system and bonus payment plan by shareholders .(graham et al 2005)
In western countries, however managers incentives methods are for a long term
period,let say for several years (Wisch 2010),but in Iran regarding the life of management the bonus plans are based on profit or earning of only one financial year and for
this reason the Iranian might have more incentives to manipulate the earning.(Sayadi et
al 2011)
The bonus plan hypothesis study the role of accounting choice in management
compensation methods (Bartov,2009).Directors in addition to their regular salary ,
continually , are utilized extra bonus based on their performance to increase incentives
(king , 2010) the information of financial statements typically target profit , usually are
used for measuring managers performance (Bakaryson, 2008) .Managers are interested
in those accounting methods through which they can increase their personal benefit and
to improve their performance compensation (Bartov – 2009) .
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Former researchers interpret that the directors whose bonuses are determined on
the basis of earning, have incentives to increase profit through selecting accounting
method. (Graham , 2005 and Kalchi, 2006). There are so many views regarding the
methods of bonus payment to directors, and because of relationship between director‘s
bonus with company performance and personal incentives, consideration of the
stickiness of cost as an appropriate solution to the improvement of this relationship
could be considered.(Dierynch et al, 2012).
In this research we made the hypothesis whether or not there is a meaningful
relationship between director‘s incentive andcompany‘s performance. If the
meaningfulness of the hypothesis is confirmed regarding the domain based on which
the hypothesis is made , in addition to confirmation of the previous researches,the
stakeholders,specially the shareholders of a company can use the results of this study to
well formulate their financial relationships with directors in order to optimize
company‘s performance.
Directors’ incentives, performance and bonus
Director’s incentives
As incentive is synonymous with motivation so we use these two words
interchangeably.Motivation comes from to motivate meaning persuade, stimulate,
provoke according to definition, motivation means encourage someone to reach to an
appropriate target.
There are objectives to do something and the objectives direct the behavior. The
basis for motivation is necessities which cause someone to do or not to do an action,
and the necessities depend upon time and related person. In other words it differs from
one period to another and from one person to another. The impact of motivation on
behavior is almost a proven matter and encouragement and punishment is almost
effective in all activities so as no one can do a job without motivation .In general,
motivation is a stimulus to achieve a target and the positive result expected out of
achieving a target is bonus.
Motivationtheories
Since the recognition of motivation theories can furnish us with a better
understanding, so the related theories can be summarized as:Motivation content
theories and motivation process theory (graham & et al2005)
Directors' motivation content theories
In these theories, internal needs which stimulate the behavior is emphasized .The
theory of need for successfulness is one of these theories.
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Director’s motivation process theories
In these theories instead of focusing on contents of needs and their impacts on
personal behavior, needs and motivations are considered as an stimulus which an
individual considers when making decision. In any organization the individual behavior
at first is affected by material incentives, and he or she acts in such a way that can have
the maximum benefit for him.
To increase the efficiency of individuals in any organization, first they should be
motivated and to improve performance and productivity within an organization,
motivation should be increased (Bushee 1998)
Different studies showed that if directors are at the same time , shareholders of
the same company which they run ,their incentives in running the organization will be
more than the situation in which they are just directors.
Performance
Performance comes from the verb to perform which means ―to do‖ or―to fulfill‖
or ‗to accomplish‖. Performance as an adjective is the execution of an action or the
fulfillment of a claim, promise or a request. In business and industrial companies
however the word performance is used to measure the quality of the job of a director or
personnel as a whole.
In practice performance means the quality of doing a job, so the organizational
performance is a general word which points to how activities are done in that
organization.
The most important definition was presented by Neiliet al in 2002, which says‖
Quality explanation process of the effectiveness and efficiency of the past activities‖
According to the above definition, performance is divided into two components;
1)-Efficiency which express how the company has used its resources and
2)-Effectiveness which describes the degree of achieving company‘s objectives.
According to business dictionary, performance is defined as ―The accomplishment of a given task measured against preset known standards of accuracy,
completeness, cost and speed. Performance is deemed to be the fulfillment of an
obligation in a manner that releases the performer from all liability.
Bonus
Bonus can be defined as an additional payment to employees above his or
hernormalwage/ salary, it is considered as a reward for achieving goals set by the
company. It can also be defined as a dedication to a company or in another definition
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In order to compensate the initiatives and creative of managers in finding new
and better methods, organization usually pay bonus to them(Peterson 2009), payment
of bonus usually is made for performing tasks in a level beyond the normal expectation
in order to urge the directors and compensate their efforts. Bonus is paid for extra jobs
accomplished by an employee and in a higher level a manager or ceo. Shortly bonus is
anything over and above what is expected. Bonus can be defined as an additional
payment to employees above his or her extra activities. It can be paid annually or it can
be paid in the basis of more than a year plan which many believe to be more effective
Bartov&cohen (2009) believed that despite of lack of uniformity in payment of
different companies, most of managing directors package consists of five major
components as; salary, annual bonus, long – term incentive plans, granting nontradable authorities and granting non-tradable stocks.
In addition to the above, managing directors often receive a set of retirement
plans having pre- defined benefits, various fringe benefits and payments relating to
termination. The relative insignificance of these components varied from time to time
.In2012 Chen et al expressed that managing directors' bonuses have consisted of
salaries and annual bonuses. In general, directors bonus plans mean to determine a
basis to reward the directors for their efforts. The so-called plans are determined based
on financial and non-financial items, since in this research financial tools are
considered so these tools are described briefly as follows;
Short – term bonus plans
Long – term bonus plans
Material and Methods
Stockholders of a company are the main owners of that company, and that the
basic objective of establishing of any profit organization is to gain profit and hence
increasing the wealth of the stockholders should be the duty of any director. Owners
by recruiting directors assign them the responsibility of running the company so they
have to assign a part of their authorities to directors based on agency theory. In order to
have ideal performance, directors, managers and personnel in all levels of the
organization should be stimulated materially or spiritually. The material aspect
however is more important and more effective as Fredrick Taylor believed that material
bonus is the only stimulus for efficiency creation, however the verification of this
belief seem to be difficult.
Some theorists believed that successfulness of any organization despite rapid
changes in technologies depend to a great extent upon the effective management of
human resource. In short, directors should be motivated and should motivate managers
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and personnel in order to pursue and achieve the company‘s goal. Motivation or as
used in this research incentives is tailored to bonus payment plan which should be
determined in such a way which motivate them. In many countries around the world,
however, a portion of net profit has been allocated to directors to compensate their
efforts and law making bodies supported this idea by approving the necessary laws
.Because of the connection of firm‘s profit with that of managers‘ bonuses
Nowadays the issue of directors' incentives and their impacts on company‘s
performance, resource consumption, company's earning and directors' bonuses had
become an important issue. Decades ago ,however when companies' owners were at the
same time directors of their own companies, no such issues remained for
debate,meanwhile upon the separation of responsibilities and authorities of these two
groups many new issues came for consideration and discussion. Ever since the
separation of management from ownership, no one ever thought of problems which we
face today. Although statutory inspectors had a control role over company‘s
performance but they could not obstacle the corruption which wonders many managers,
managerial institutions, law makers and the government as well. The popular press has
often relates the recent corporate scandals in Firms like Enron, World com, Xerox,
West management. and others which have used various accounting mechanisms and
financial engineering strategies to disguise their actual profits to director‘ s
compensation policies especially when they consists of stock or stock option compensation plan. Indeed under such policies, the directors have a strong incentive to see the
stock price of the firm rise and have a direct interest in a short- term stock price
increase. These policies sometimes make an appropriate ground and willingness to
cheat about the true financial health of the firm in order to boost their performance
.directors' incentive, hence may have a direct impact on firms' performance and
increase or decrease of company s' cost. The matter of director‘s compensation plan
and the effect of such a plan on cost and profit continued to be debated up to now.
Agency problem is due to the separation of management from ownership
So far many similar researches and studies have been done in the United States of
America and other developed and developing countries but it seems necessary to do the
same research in developing countries such as Iran which has different circumstances
from cultural, economic, social and business points of view. In other word, the method
of choosing managers and determination of their salaries and bonuses or compensation
method is quite different with whatit is in developed countries, in fact a cultural
work is needed to be done in order to promote the understanding of society. The
society, law makers, decision makers and those who deal with directors should be
aware of their responsibilities against laws and the different problems they are facing
with in every country. In order to compensate the initiatives and creative of managers
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in finding new and better methods, organization usually pay bonus to them(Peterson
2009), payment of bonus usually is made for performing tasks in a level beyond the
normal expectation in order to urge the directors and compensate their efforts.
The study of influence of directors incentives on company‘s performance is an
issue of high importance, Since most of the empirical researches in this context are
limited to the United States of America and other developed countries which have
similar characteristics ,so studying this case in Iran can be an essential step in order to
be appropriate one for investigation of the decade and the outcome of this investigation
which is supposed to be done in the companies listed inIran/ Tehran stock exchange ,
can help to answer many questions in this field. Finally, the importance of the research
can be summarized as follows:
Increasing directors‘ incentives in orderto achieve the highest performance. The
importance of director‘s bonus is in order to achieve the highest efficiency and
performance. The research method used in this research is a kind of correlation
research categorized in descriptive research (in descriptive research, the researchers
studies the relationship between two or several variables).
The style of research reasoning is a kind of inductive – deductive ones.
Inductivereasoning is because of using library, articles and research background and
deductive reasoning is because of gathering information through primary data's for
accepting or rejecting the hypothesis .In this research considering the kind of data and
the methods of existing statistical analysis, panel data's is used , in order to study the
influences in listed companies inIran/ Tehran stock exchange , the foreseen and
estimated variables have been reviewed from two different points of views. On one
hand, these variables in different firms and on the other hand time periods from 20092014ending 20 of March have been examined.
Gathering information for any kind of research is very important phase. To study
the theatrical basis and research background in any research, the method of library
using books and expertise articles and theses are utilized. Since the information relating
to variable of this research consists of many accounting items in audited financial
statements of firms, necessary data of existing financial statements which have been
reflected in www.rdis.ir and codal network, addressedwww.codal.ir and Iran financial
information processing addressed www.fipiran.com can be used.
Analyzing informationis a multiple phase process through which data's which
have been gathered in statistical samples, are summarized, coded and categorized and
finally processed. In order to provide different analysis and relationship between these
data's to examine the hypothesis in analysis phase, it is important that researchers
should analyze data and information competing research objective and to find answer
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for questions to be raised and evaluate the hypotheses to analyze information and
examine hypothesis in this research the necessary information were gathered through
audited financial statements of expected firms for a periods of six years ending 20
March 2014 , then the research hypothesis using correlation and regression analysis and
statistical method of data panel are investigated
To test the influence of CEO‘s incentives on a company performance we
consider the existence of a meaningful relationship between CEO‘s incentives and
company profit as the main hypothesis to support the existence of a meaningful
relationship between director incentives and company‘s performance. For the
hypothesis we first define and determine the necessary pattern for model estimation
and then the research model is selected and then the results are interpreted. The
variables of this research are classified as;
The independent variable
-target profit
-directors‘ incentives
Achieved target profit due to directors‘ incentives
- controlling variable
- company sale growth rate company declining revenue dummy variable
- the logarithm of company's assets to sale revenue ratio
- the logarithm of number of personnel over sale revenue ratio
To calculate target profit based on Gama and Weiss (2012) , the following
formula is used.
=
= target profit
= a dummy variable if the company in a year under review incurred loss.
It is equal to 1 otherwise it is 0.
= a dummy variable if the change in current year profit comparing the
prior year is positive , it is equal to 1 otherwise it is equal to zero.
= the combination of two dummy variables loss and profit
growth.
AVP = average company profit in three recent years.
R = company revenue in the year under review.
Directors incentives (SUC Based on cohen et at (2012),to calculate director's incentive variable , the formula
is given below:
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SUC –
= a dummy variable. If the company revenue in year t-1 is less
than the year t-2 , we insert 1 other wise 0 is inserted.
-(
):
According to Bushee research in 1998, the directors bonus is calculated by
following given formula:
=
-Achieved target profit due to directors incentives
SUC Based on Gama &Weiss , the calculation formula is given below :
=
= target profit
= dummy variable. If the company incurred loss in the current year is
equal to 1 or else it is equal to 0.
= dummy variable. if the change of annual profit in comparison with
prior year is positive ,we insert 1 otherwise we insert 0.
= addition of two dummy variable of loss and profit growth
AVP = average of company's profit in the last three years.
R = company's revenue in the year under review.
= target profit in prior year.
SUC = dummy variable. if the company's revenue in year t-1 is less than
t-2 we put 1,otherwise 0 is insert.
Operational definition of controlling variables
Sale revenue growth rate (
)
The calculation formula for this variable is given below (Graham et al , 2005)
=
- Dummy variable of declining revenue (
)
According to the research of king 2010 , if company revenue has a declining
trend in comparison with prior year, the dummy variable is equal to 1 otherwise it is
equal to zero.
- logarithm of assets over sale revenue (ratio) (
)
The calculation formula is given as ; (Bartov et al. 2009).
=
- logarithm of total number of personnel over sale revenue (
To calculate this ratio ,thefollowing formula is used (Banker et al , 2011)
=
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To test the existence of a meaningful relationship between director incentives and
company‘s performance we have to express the related hypothesis in the form of
statistical assumption as expressed below
Company‘s performance is evaluated by profit amount comparing prior year
figures and any increase in profit will increase cost and for this reason the cost
stickiness has been studiedthat is to improve the performance we have to increase cost
to some extent to have one unit increase in profit so our hypothesis which is another
translation of a relationship between director incentive and better performance is to
survey if there is a meaningful relationship between target profit earned due to director
incentives and stickiness of costand its statistical assumption is expressed as:
there is no meaningful relationship between target profit earned due to
company director's incentives and stickiness of cost.
there is a meaningful relationship between target profit earned due to
company's director's incentives and stickiness of cost.
This hypothesis is estimated in the form of panel data by using model (3) and if
is at 95% confidence level meaningful, it will be confirmed.

(3)
H0 :

, H1 :

0

Dependent variable - cost stickiness
number of observations 636 year /company
Variable
Coefficient
t Statistics
Fixed component
1.0014
27.8914
Target profit earned
0.0743
3.2983
due to directors
incentives
Sale revenue growth
-0.0095
-1.948
rate
Dummy variable of
company declining
-0.0108
-2.6288
revenue
Logarithm of assets to
-0.0269
-2.7617
sale revenue
Logarithm of total
number of personnel to
0.0314
3.5057
sale revenue
Model determination coefficient 0.7109
F statistics
P – Value

P – Value
0.0000
0.0001

relationship
positive
Positive

0.0466

Meaningless

0.0088

Meaningless

0.0060

Negative

0.0005

Meaningless

11.7366
(0.0000)

The form of the model using E view 7 is estimated as follows:
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In reviewing the total model to be meaningful, since the P-Value of F statistics is
smaller than 0.05 that is (0.0000) the meaningfulness of the total model at 95%
confidence level is confirmed and model determination coefficient represents that
71.09% of cost stickiness is explained by variables inserted in the model.
In reviewing the coefficient to be meaningful regarding the results represented in
table above since the P-Value of t statistics for variable coefficient of target profit
earned due to director's incentives which is (0.0001) is smaller than 0.05 so a
meaningful relationship between target profit earned due to director's incentives and
cost stickiness at 95% confidence level is confirmed and therefore the hypothesis is
confirmed.
The positivity of coefficient of this variable (0.0743) represents a direct
relationship between target profit earned due to directors incentives and cost stickiness
so that I unit increase in target profit due to director's incentives will increase cost
stickiness by 0.0743 unit , so regarding the analyses done in connection with the above
mentioned hypothesis , by increasing the incentives of directors although cost will be
increased but 1-0.0734=0.926 will be added to revenue hence it can be concluded that
there is a direct and meaningful relationship between target profit due to director's
incentives and cost stickiness and that a meaningful relationship is existed between
target profit and director incentives.
CONCLUSSION
Based on the statistics represented regarding the p-value which is equal to (0000)
and smaller than 0.05,the meaningfulness of the total model is approved and hence the
Ho, null hypothesis is rejected and H1 meaning there is a meaningful relationship
between a company profit and directors' incentives due to bonus payment is approved.
Since measuring a director‘s performance to a great extent depends on the amount of
profit and comparison of the amount of profit for two periods is an index for judging
the performance, it is concluded that there is a meaningful relationship between
manager‘s performance andtheirincentives.
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Mojtaba HAGHIGHATJUE
THE INFLUENCE OF DIRECTOR’S INCENTIVES ON A COMPANY
PERFORMANCE
Key words: directors’ incentives, performance and bonus and regression method, relationship,
financial information

The purpose of this research was to study the influences of directors‘ or CEO‘s incentives on a company‘s performance.In this research,the financial information of some
106 sample companies listed in Iran /Tehran Stock Exchange for a period of six years
ending 20 March 2014 had been selected and analyzed using panel data and classical
regression method. Based on the tests, findings implied the meaningfulness of the
hypotheses that there was a relationship between director‘s incentives and a company
performance.
Մոջթաբա ՀԱԳՀԻԳՀԱՏՋՈՒ
Տնօրենների խթանների ազդեցությունը ընկերության գործունեության
վրա
Բանալի բառեր. Տնօրենների խթաններ, ընկերության գործունեություն և
ռեգրեսիոն մեթոդ, փոխկապվածություն, ֆինանսական տեղեկատվություն
Սույն հետազոտության նպատակն է եղել ուսումնասիրել տնօրենների
կամ գլխավոր գործադիր տնօրենի խթանների ազդեցությունը ընկերության գործունեության վրա: Այս հետազոտությունում վերլուծվել է 106 ընտրանքային ընկերությունների ֆինանսական տեղեկատվությունը (որոնք
գրանցված են Իրանում Թեհրանի ֆոնդային բորսայում 6 տարի ժամանակաշրջանի համար մինչև 2014 թ. մարտի 20-ը) և օգտագործվել է տեսական և կիրառական ռեգրեսիոն մեթոդը: Թեսթերի արդյունքները հավաստում են որ գոյություն ունի փոխկապվածություն տնօրենների խթանների
և ընկերության գործունեության միջև:
Ахихатджу МОДЖТАБА
ВЛИЯНИЕ СТИМУЛОВ ДИРЕКТОРОВ НА ИСПОЛНИТЕЛЬНОСТЬ
КОМПАНИИ
Ключевые слова: стимулы директоров, исполнительность и метод бонуса и регрессии,
взаимоотношение, финансовая информация

Целью данного исследования было изучение влияния стимулов директоров, или
исполнительных директоров на деятельность компаний. В этом исследовании былa отобранa и проанализированa финансовая информация 106 образцовых компаний, перечисленных в Иране/Тегеранской фондовой бирже на шесть лет, до 20
марта 2014 года с использованием панельных данных и классическим методом
регрессии. На основании испытаний, результаты предполагают осмысленность
гипотезы, что существует связь между стимулами директоров и результатами
деятельности компании.
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ՀՈԴՎԱԾ ԲՐԵՆԴԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ
ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Նունե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՊՏՀ Մարքեթինգի ամբիոնի տ.գ.թ., դոցենտ
Բանալի բառեր. բրենդ, բրենդ կապիտալ, բրենդինգ, բիզնես գործիքներ,
սպառողներ, հավատարմություն

²åñ³Ýù³ÛÇÝ Ù³ÏÝÇßÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý ßáõÏ³ÛáõÙ ³½¹»óáõÃÛ³Ý
և ³ñÅ»ùÇ ³ëïÇ×³Ýáí: àñáß ³éևïñ³ÛÇÝ Ù³ÏÝÇßÝ»ñ ÷³ëï³óÇ ³ÝÑ³Ûï
»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³ÝÁ, ÙÛáõëÝ»ñÁ ûÅïí³Í »Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ
ßñç³ÝáõÙ Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ ³ëïÇ×³Ýáí: ºññáñ¹Ý»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ùµ` ·Ýáñ¹Ý»ñÁ
µ³ó³Ñ³Ûï Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ýñ³Ýó: âáññáñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Ï³é³í³ñ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð½áñ µñ»Ý¹Ý»ñÁ, ëáíáñ³µ³ñ, áõÝ»ÝáõÙ »Ý µñ»Ý¹Ç Í³Ýñ³ÏßÇé Ï³åÇï³É: ´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ (Ï³Ù å³ëÇíÝ»ñÇ) ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿`
Ï³åí³Í Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ ³Ýí³ÝÙ³Ý և Ýß³ÝÇ Ñ»ï, áñÁ ³í»É³óÝáõÙ (Ï³Ù
Ýí³½»óÝáõÙ) ¿ ³åñ³ÝùÇ Ï³Ù Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÁ ýÇñÙ³ÛÇ և/Ï³Ù ³Û¹
ýÇñÙ³ÛÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ:227 ´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÝ »Ý` µñ»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ, լոյալությունը µñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ, µñ»Ý¹Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÁ:
Գոյություն ունեն µñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ հետևյալ ë³ÑÙ³Ýումները..
´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÁ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿: Ð»ïև³µ³ñ µñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï`
áõÕÕí³Í Ýñ³ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ և ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ:228
´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÏïÇí ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ñÅ»ù ï³ñµ»ñ ÙÇçáóÝ»ñáí: ´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý և ÑÇÙÝ³íáñí³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñևáñ ¿ áõß³¹Çñ ÉÇÝ»É ÙÇçáóÝ»ñÇÝ, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ áõÅ»Õ µñ»Ý¹Ý»ñÁ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ³ñÅ»ù:229
´ñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÁ ³ñÅ»ù³íáñ ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí ýÇñÙ³Ý ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³Û¹ ³ñÅ»ùÁ: Ð³×³Ëáñ¹ µ³éÁ ³Ûëï»Õ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÇÝãå»ë í»ñçÝ³Ï³Ý ëå³éáÕÝ»ñÇÝ, ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³-

227

Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд.дом Гребенникова, 2008, 440с., с.24.
Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд.дом Гребенникова,- 2008, 440с. с.24.
229
Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд.дом Гребенникова,- 2008, 440с. с.26.
228
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¹ñáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ï³Ù ³åñ³ÝùÇ µ³ßËÙ³Ý Ï³åáõÕÇÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇÝ:230
ì»ñç³å»ë` ³ÏïÇíÝ»ñÁ և å³ëÇíÝ»ñÁ, áñáÝù Ï³½ÙáõÙ »Ý µñ»Ý¹Ç
Ï³åÇï³ÉÁ, å»ïù ¿ Ï³åí³Í ÉÇÝ»Ý µñ»Ý¹Ç ³Ýí³ÝÙ³Ý և Ýß³ÝÇ Ñ»ï:
ºÃ» µñ»Ý¹Ç ³ÝáõÝÁ Ï³Ù Ýß³ÝÁ ÷áËíáõÙ »Ý, ³å³ µáÉáñ ³ÏïÇíÝ»ñÁ
(å³ëÇíÝ»ñÁ) áñáß ã³÷áí Ï³Ù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ »ÝÃ³ñÏíáõÙ »Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ í»ñ³ÝáõÙ` ãÝ³Û³Í Ýñ³Ý, áñ Ï³ñáÕ »Ý Ý³և
³ÝóÝ»É Ýáñ ³Ýí³ÝÙ³ÝÁ Ï³Ù Ýß³ÝÇÝ:231
´ñ»Ý¹Á, áñÝ áõÝÇ áõÅ»Õ ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É, Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ñÅ»ù³íáñ ³ÏïÇí: ö³ëïáñ»Ý ³ÛÝ, ÇÝãå»ë ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ûµÛ»Ïï, Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñáß³ÏÇ ·Ýáí ·Ý»É Ï³Ù í³×³é»É: ´ñ»Ý¹Ç áõÅ»Õ Ï³åÇï³ÉÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ ï³ÉÇë ¿ µ³½Ù³ÃÇí Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³å³ÑáíáõÙ ¿ ëå³éáÕ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý և Ñ»ïևáñ¹áõÃÛ³Ý µ³ñÓըñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, Ñ»ßï³óÝáõÙ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ÏÝùáõÙÁ Ù³Ýñ³Í³Ë
³éևïñ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë
Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ ÁÝ¹É³ÛÝ»É ï»ë³Ï³ÝÇÝ, ³å³ÑáíáõÙ ¿ áñáß³ÏÇ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝ Ïáßï ·Ý³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÇó:
àñáß í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñ µñ»Ý¹Á Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÁ, áñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÝ³ó³Í
³ÏïÇíÝ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ½áñ µñ»Ý¹Ç Ñ»ïևáõÙ Ï³Ý·Ý³Í »Ý
Ñ³½³ñ³íáñ Ñ»ïևáñ¹Ý»ñ, áõëïÇ µñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ ÑÇÙùÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÝ ¿: Ð»ïև³µ³ñ, Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ
å»ïù ¿ Ï³éáõóíÇ µñ»Ý¹Ç ëå³éáÕ³Ï³Ý Ñ»ïևáñ¹áõÃÛ³Ý Ï»Ýë³å³ñµ»ñ³ßñç³ÝÇ ³í»É³óÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³:
²ÛÅÙ փորցենք ավելի Ù³Ýñ³Ù³ëÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³լ µñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ: ´ñ»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝ: ´ñ»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝ ³ë»Éáí` Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ³ÛÝ å³Ñ»Éáõ
³ÙñáõÃÛáõÝÁ: î»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ã³÷íáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí և ï³ï³Ýí»Éáí Ñ»ïևÛ³É ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ` §ÐáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»Éáõó (§î»ë»É »±ù ³Û¹ µñ»Ý¹Á Ý³ËÏÇÝáõÙ¦) ÙÇÝãև ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÑÇß»ÉÁ
(§²Û¹ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇó Ç±Ýã µñ»Ý¹Ý»ñ Ï³ñáÕ »ù ÑÇß»É¦) և
Ý³Ë³å³ïí»ÉÇ ÑÇß»Éáõó (§´ñ»Ý¹Á, áñ ÑÇßáõÙ »ù ³é³çÇÝÁ¦) ÙÇÝãև ·»ñ³Ï³ÛáÕ ÑÇßí³ÍáõÃÛáõÝÁ (§ØÇ³Ï µñ»Ý¹Á, áñ ÑÇß»óÇù¦): ´ñ»Ý¹Á ×³Ý³ã»É
Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ¹ñ³Ý Ñ³Ý¹Çå»ÉÇë ëå³éáÕÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿, áñ ³ÛÝ
Çñ»Ý Í³ÝáÃ ¿: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½»É »Ý, áñ ÇÝùÝ Çñ»Ýáí ×³Ý³230
231

Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд. Гребенникова, 2008, 440с. с.26.
Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд. Гребенникова, 2008, 440с. с.26.
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ã»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ³é³ç³óÝ»É ¹ñ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ·ñ»Ã» ³Ù»Ý ÇÝãÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ, և »ñµ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ µñ»Ý¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ, Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ Í³ÝáÃ µñ»Ý¹ÇÝ: ÜáõÛÝÇëÏ áñáß Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ
óáõÛó »Ý ïí»É, áñ µñ»Ý¹Á ×³Ý³ã»Éáõ ÷³ëïÁ ³½¹áõÙ ¿ Ñ³ÙÇ ûµÛ»ÏïÇí
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íñ³: ê³Ï³ÛÝ, ëå³éáÕÝ»ñÇ` Í³ÝáÃ µñ»Ý¹Ý»ñÇÝ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ï³ÉÁ ÙÇ³ÛÝ ³Ý·Çï³Ïó³Ï³Ý é»³ÏóÇ³ ã¿, ù³ÝÇ áñ »ñµ
ëå³éáÕÝ»ñÁ ï»ëÝáõÙ »Ý µñ»Ý¹Á, ëÏëáõÙ »Ý Ñ³ëÏ³Ý³É, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ·áõÙ³ñÝ»ñ ¿ Í³ËëáõÙ µñ»Ý¹Á ³ç³Ïó»Éáõ Ñ³Ù³ñ: àõëïÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÙÇçáóÝ»ñ ã¿ñ í³ïÝÇ í³ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ íñ³, և »½ñ³Ï³óÝáõÙ, áñ ×³Ý³ã»Éáõ ÷³ëïÁ µñ»Ý¹Ç ³ñÅ»ù³íáñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ ''Young and Rubicam Europe''232 ·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó
Ùß³Ïí³Í µñ»Ý¹Ý»ñÇ §·»ñ»½Ù³Ý¦ Ùá¹»ÉÇ (ï»ë ÜÏ³ñ1.), µñ»Ý¹Á ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÑÇß»Éáõ և §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»Éáõ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ñµ»ñ Ñ³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ µñ»Ý¹Ý»ñÇ ³éáÕçáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ: ²Ûë ·ñ³ýÇÏáõÙ áñå»ë Ïááñ¹ÇÝ³ï³ÛÇÝ ³é³ÝóùÝ»ñ Í³é³ÛáõÙ »Ý ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý երկու Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñ` §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ և ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÑÇß»ÉÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ վկայում »Ý,
áñ ÝáñÙ³É µñ»Ý¹Ý»ñÁ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÙÇïáõÙ áõÝ»Ý ï»Õ³µ³ßËí»Éáõ:

ÜÏ³ñ 1. Ð³Ýå³ïñ³ëï³óÇó ÑÇß»ÉÇáõÃÛáõÝ և §ÑáõßáõÙáí¦
×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛáõÝ. ´ñ»Ý¹»ñÇ §·»ñ»½մանոց¦ Ùá¹»ÉÁ233
232

Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд. Гребенникова, 2008, 440с. с.31.
Yong &Rubicam, Annual Brand asset Valuation (BAV) Survey, 1993.
233
Д. Аакер ''Создание сильных брендов'' Москва. Изд. Гребенникова, 2008, 440с. с.32.
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ê³Ï³ÛÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý երկու ¹»åù, áñáÝóÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñն ³ñï³óáÉáõÙ ¿ ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ÑÇß»Éáõ óáõó³ÝÇßÇ Ï³ñևáñáõÃÛáõÝÁ.
§²éáÕç¦ µñ»Ý¹Ý»ñ, áñáÝù ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý ³Ùáõñ ¹Çñù áñáß³ÏÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý áñÙÝ³ËáñßáõÙ և ï»Õ³µ³ßËí³Í »Ý Ýßí³Í ÏáñÇó Ý»ñùև, ù³ÝÇ
áñ Í³ÝáÃ ã»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ù³ëÇÝ և ³Û¹ å³ï×³éáí
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ áõÝ»Ý §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý
ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ´³Ûó, ù³ÝÇ áñ µñ»Ý¹Ç Ñ»ïևáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ Ýñ³Ýù áõÝ»Ý ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ
Ù³Ï³ñ¹³Ï, §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ å³ñï³¹Çñ
ã¿ Ñ³Ù³ñíÇ ó³Íñ áñ³ÏÇ óáõó³ÝÇß: Üñ³Ýù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý µ³ñÓըñ³óÝ»É §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÁ:
§¶»ñ»½Ù³Ýáó¦, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ ÏáñÇó ¹»åÇ Ó³Ë: ´ñ»Ý¹Ý»ñÇÝ µÝáñáß ¿ §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï և ÇÝùÝ³µ»ñ³µ³ñ
ÑÇßáÕáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ´ñ»Ý¹Ç Ñ³Ù³ñ §·»ñ»½Ù³ÝáóÇ¦ ·áïáõÙ
·ïÝí»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù³Ñ³óáõ ÉÇÝ»É, ù³ÝÇ áñ ëå³éáÕÝ»ñÁ ·Çï»Ý µñ»Ý¹Ç
Ù³ëÇÝ, µ³Ûó ã»Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ ·ÝáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: §¶»ñ»½Ù³ÝáóÇ¦ ·áïáõó Ñ»é³Ý³ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹Åí³ñ³Ý³É` Ï³åí³Í §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ»ï, ù³ÝÇ áñ ëå³éáÕÁ ÇÙ³ëï ãÇ ï»ëÝáõÙ Ó»éù µ»ñ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ (Ã»Ïáõ½ Ýáñ) Í³ÝáÃ
µñ»Ý¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ð»ïև³µ³ñ, Ùá¹»ÉÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ §ÑáõßáõÙáí¦ ×³Ý³ã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ÉÇÝÇ áõÅ»Õ µñ»Ý¹Ç Ñ³ïÏ³ÝÇß:
î»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ·»ñ³Ï³ÛáÕ Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÝ ¿, »ñµ Ñ³ñóÇÝ` ïíÛ³É ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ç±Ýã µñ»Ý¹ »ù ÑÇßáõÙ, ëå³éáÕÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ
å³ï³ëË³ÝáõÙ ¿ Ù»Ï µñ»Ý¹Ç ³Ýí³ÝáõÙ: î³ñûñÇÝ³Ï ¿, µ³Ûó ³Ûë ÷³é³Ñ»Õ Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Óև³÷áËí»É áÕµ»ñ·áõÃÛ³Ý, »Ã» Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ ³Ýí³ÝáõÙÁ í»ñ³ÍíáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÇ §³Ýí³ÝÙ³Ý¦ (Xerox å³ï×»Ý³Ñ³ÝáÕ ë³ñù»ñÇ Ñ³Ù³ñ, Jeep ³Ù»Ý³·Ý³ó Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ
Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ BAXI ·³½Ç Ï³Ãë³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ARISTON çñ³ï³ù³óáõóÇãÝ»ñÇ, æ»ñÙáõÏÁ` Ñ³Ýù³ÛÇÝ çր»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ë³Ï³ÛÝ, Ù»ñ Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ï³ñÍ»ë Ã» ³Ûë ïÇåÇÏ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÝ ³í»ÉÇ ß³ï û·áõï
»Ý µ»ñ»É ³åñ³Ýù³ÝÇß»ñÇÝ, ù³Ý Ã» íÝ³ë), ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ËÝ¹ÇñÝ»ñ
³é³ç³óÝ»É µñ»Ý¹Ç Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í:
àõëïÇ, ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ýß³ÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ëáõë³÷»É ³åñ³ÝùÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ ³Ýí³ÝáõÙÝ»ñÇó:
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²ÛëåÇëáí` ëï»ÕÍ»Éáí å³ÛÙ³ÝÝ»ñ Ó»ñ µñ»Ý¹Á ëå³éáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
×³Ý³ã»Éáõ և ÑÇß»Éáõ Ñ³Ù³ñ` Ï³ñ»ÉÇ ¿ ½·³ÉÇáñ»Ý ³í»É³óÝ»É ¹ñ³
³ñÅ»ùÁ: ´ñ»Ý¹Ç ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ: ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ µñ»Ý¹Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³ëáóÇ³óÇÝ»ñÇó ¿, áñÁ ¹³éÝáõÙ ¿ ³ÏïÇí ÙÇ ù³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñáí.
´áÉáñ ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÇó ÙÇ³ÛÝ ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÝ ¿ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý
³½¹áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³,
ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ Ñ³×³Ë µÇ½Ý»ëáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ñ»ÝùÁ,
ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ Ï³åí³Í ¿ µñ»Ý¹Ç ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ÙÛáõë ï»ë³ÝÏÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï և Ñ³×³Ë ³½¹áõÙ ¿ ¹ñ³Ýó íñ³:
ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ¿ÙåÇñÇÏ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÝ ³½¹áõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ íñ³, օրինակ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ÅÝ»ïáÙë»ñÇ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý íñ³: ÀÝ¹ áñáõÙ ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ ³í»ÉÇ
³½¹»óÇÏ ·áñÍáÝ ¿ »Õ»É, ù³Ý ³ÛÝåÇëÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý µ³ÅÝ»Ù³ëÁ Ï³Ù Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñÁ: ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ Ï³ñևáñ ¹»ñ áõÝÇ Ý³և áñ³ÏÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
Ï³é³í³ñÙ³Ý (TQM` Total Quality Managment) և ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáõÙ և, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ³Û¹ Ñ³Û»ó³Ï³ñ·»ñáõÙ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ áñå»ë í»ñçÝ³Ï³Ý Ýå³ï³Ï: êáíáñ³µ³ñ, ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÝ ³մ»Ý³·ÉË³íáñ ·áñÍáÝ ¿, áñáí ³é³çÝáñ¹íáõÙ »Ý ·Ýáñ¹Ý»ñÁ:
ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ Ñ³ëÝ»ÉÁ, ëáíáñ³µ³ñ, ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ÙÇÝãև ³ÛÝ å³ÑÁ, »ñµ Ñ³Ûï³ñ³ñíáÕ áñ³ÏÁ ãÇ ÝÛáõÃ³Ï³Ý³ÝáõÙ ³åñ³ÝùÇ Ù»ç: ´³ñÓñ áñ³ÏÇ ëï»ÕÍáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝãåÇëÇÝ ¿ áñ³ÏÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ ëå³éáÕÝ»ñÇ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ê³Ï³ÛÝ, áñ³ÏÛ³É ³åñ³Ýù ëï»ÕÍ»ÉÁ ¹»é µ³í³ñ³ñ ã¿, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É áñ³ÏÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ: ÀÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ ï³ñµ»ñí»É Çñ³Ï³Ý áñ³ÏÇó ÙÇ ù³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñáí.
êå³éáÕÝ»ñÇ íñ³ Ï³ñáÕ ¿ áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³É áã µ³ñÓñ
áñ³ÏÇ Ý³ËÏÇÝ ÇÙÇçÁ և Ýñ³Ýù Ï³ñáÕ »Ý ãÑ³í³ï³É µñ»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ Ýáñ
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³Ù ãó³ÝÏ³Ý³Ý Í³Ëë»É Å³Ù³Ý³Ï ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ³ñ·»ÉùÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»ÉÁ ¹Åí³ñ ¿, ÝáõÛÝÇëÏ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³ÝÑÝ³ñ: Այն կ³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³Ý³É óáõó³ÝÇßáí, áñÁ
ëå³éáÕÝ»ñÁ Ï³ñևáñ ã»Ý Ñ³Ù³ñáõÙ: Ð»ïև³µ³ñ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ùá½í»É, áñ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ ÏÁÝ¹·ñÏ»Ý ³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ,
áñáÝóáí Ñ»ï³ùñùñí³Í »Ý ëå³éáÕÝ»ñÁ:
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êå³éáÕÝ»ñÁ Ñ³½í³¹»å »Ý áõÝ»ÝáõÙ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç Ï³ñáÕ³Ý³Ý µ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ¹³ï»É áñ³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É,
ÝáõÛÝÇëÏ ïÇñ³å»ï»Éáõ ¹»åùáõÙ Å³Ù³Ý³Ï Ï³Ù ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝ
ãáõÝ»Ý Ýñ³ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ýñ³Ýù ÑÇÙÝíáõÙ »Ý áñ³ÏÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÇ íñ³: Ð»ïև³µ³ñ, ÁÝÏ³ÉíáÕ
áñ³ÏÇ íñ³ ³½¹»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ É³í Ñ³ëÏ³Ý³É ³Û¹ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ և ×Çßï Ï³é³í³ñ»É ¹ñ³Ýù: êå³éáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ãÇÙ³Ý³É, Ã»
ÇÝãå»ë ·Ý³Ñ³ï»É áñ³ÏÁ և ëË³ÉÙ³Ùµ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ý áñ³ÏÇ áã
¿³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³: ²Ûë ¹»åùáõÙ å»ïù ¿ û·Ý»É ëå³éáÕÝ»ñÇÝ
×Çßï ·Ý³Ñ³ï»Éáõ áñ³ÏÁ:
Հավատարմությունը (ÉáÛ³ÉáõÃÛáõÝը) µñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ´ñ»Ý¹Ç
³ñÅ»ùÁ áñáß»ÉÇë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ հավատարմությունը Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿
³é³Ýóù³ÛÇÝ ·áñÍáÝ, ù³ÝÇ áñ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿, áñ ¹ñ³ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
Ï³å³ÑáíÇ µ³ó³ñÓ³Ï Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ í³×³éù և ß³ÑáõÛÃ: Ð»ïևáñ¹Ý»ñÇó ½ñÏí³Í µñ»Ý¹Á, ëáíáñ³µ³ñ, Ëáó»ÉÇ ¿ և Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ³ñÅ»ù ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï³·³ÛáõÙ Ñ»ïևáñ¹Ý»ñ Ó»éù µ»ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí:
ÆÝãå»ë Ñ³ÛïÝÇ ¿, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ å³Ñ»ÉÁ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿, ù³Ý Ýáñ»ñÇÝ
Ý»ñ·ñ³í»ÉÁ և, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ³éÏ³ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³Ýï»ë»ÉÝ áõ Ýáñ»ñÇÝ Ý»ñ·ñ³í»Éáí ½µ³Õí»ÉÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý íñ³ Ï³ñáÕ ¿ ß³ï
Ã³ÝÏ Ýëï»É: ´³óÇ ³Û¹, ³éÏ³ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ հավատարմությունը Ùըñó³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ßáõÏ³ Ùáõïù ·áñÍ»Éáõ Éáõñç ³ñ·»Éù ¿:
´ñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ հավատարմությունը (լոյալությունը) Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ý³և ë»·Ù»Ýï³íáñÙ³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇß, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ ßáõÏ³Ý Ï³ñ»ÉÇ
¿ µ³Å³Ý»É Ñ»ïևÛ³É ËÙµ»ñÇ.






§àã Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ¦, áñáÝù û·ïíáõÙ »Ý Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇó Ï³Ù ã»Ý
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ïíÛ³É ³åñ³Ýù³ÛÇÝ Ï³ï»·áñÇ³ÛÇ ëå³éáÕÝ»ñ:
¶ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ÏáÕÙÝáñáßíáÕÝ»ñ, áíù»ñ ½·³ÛáõÝ »Ý ·Ý»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
ä³ëÇí Ñ»ïևáñ¹Ý»ñ, áñáÝù ·ÝáõÙÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ëáíáñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ:
ØÇ ù³ÝÇ µñ»Ý¹Ý»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñ, áñáÝù ãáõÝ»Ý ³ÏÝÑ³Ûï Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝ ÙÇ ù³ÝÇ µñ»Ý¹Ý»ñÇó û·ïí»ÉÇë:
´ñ»Ý¹Ç ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ»ïևáñ¹Ý»ñ:

Ոñå»ë½Ç µ³ñ»É³í»É µñ»Ý¹Ç Ñ»ïևáñ¹Ý»ñÇ µÝáõÃ³·ñ»ñÁ` ³í»É³óÝ»É ëå³éáÕÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ, áñáÝù ·ÝÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ã»Ý ÏáÕÙÝáñáßíáõÙ,
áõÅ»Õ³óÝ»É ÙÇ ù³ÝÇ µñ»Ý¹Ý»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³í»É³óÝ»É Ýñ³Ýó ù³Ý³ÏÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³í»ÉÇ ß³ï í×³ñ»É µñ»Ý¹Çó
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û·ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÆëÏ Ï³Ý »ñÏáõ ë»·Ù»ÝïÝ»ñ, áñáÝó íñ³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ã»Ý ³ßË³ïáõÙ` å³ëÇí Ñ»ïևáñ¹Ý»ñÁ և µñ»Ý¹Ç ³Ýí»ñ³å³Ñ Ñ»ïևáñ¹Ý»ñ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ëÇí Ñ»ïևáñ¹Ý»ñÇ íñ³ Ñ³×³Ë áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ã»Ý ¹³ñÓÝáõÙ`
Ñ³Ù³ñ»Éáí Ýñ³Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ µÝ³Ï³Ý: ²Ûëï»Õ å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ ï»ë³Ï³Ýáõ §×»Õù»ñÇó¦ Ï³Ù å³Ñ»ëïÝ»ñáõÙ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ å³Ï³ëáõñ¹Çó Ëáõë³÷»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ´ñ»Ý¹ÇÝ ÝíÇñí³ÍÝ»ñÁ
·áÛáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝå»ë µÝ³Ï³Ý ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ, ë³Ï³ÛÝ, Ýñ³Ýó հետ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ³ßË³ï³ÝùÁ նպաստում է µÇ½Ý»ëÇ ½³ñ·³óÙ³Ýը: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»ë³Ï³Ýáõ ³í»É³óÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³í»É³óÝ»É ·ÝáõÙÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ և Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µ³ñÓñ³óÝ»É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áñ³ÏÁ:
ØÇ ù³ÝÇ µñ»Ý¹Ý»ñÇó û·ïíáÕÝ»ñÇ և µñ»Ý¹ÇÝ ÝíÇñí³ÍÝ»ñÇ ë»·Ù»ÝïÝ»ñÇ µñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÛ³óÏ³ÙáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÅ»Õ³óÝ»É Ýñ³Ýó Ï³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ µñ»Ý¹ÇÝ:
´ñ»Ý¹Ç Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÏ³ÉíáÕ áñ³ÏÁ և áõÅ»Õ, Ñëï³Ï
ï³ñµ»ñíáÕ µñ»Ý¹Ç ÝáõÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ç³Ïó»É ¹ñ³Ý: ²Û¹
Ýå³ï³ÏÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Í³é³Û»É Ý³և ³ÝáõÕÕ³ÏÇáñ»Ý µñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ
µ³ñÛ³óÏ³ÙáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍáÕ և µ³ñÓñ³óÝáÕ Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝóÇó »Ý.
Øßï³Ï³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ Íñ³·ñ»ñ: ¸ñ³Ýù ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
Çñ³óÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý, áõÝ»Ý ½»Õã³ÛÇÝ µÝáõÛÃ և áõÕÕí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý
ÙÇçáóáí µñ»Ý¹Ç ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³ñÛ³óÏ³ÙáõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ:
êå³éáÕÝ»ñÇ ³ÏáõÙµÝ»ñ: ¸ñ³Ýù ÝáõÛÝå»ë Çñ³óÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ »Ý, »ÝÃ³¹ñáõÙ »Ý ³ÏáõÙµÝ»ñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ýí»ñÝ»ñÇ, ß³ÑáõÙÝ»ñÇ, ½»Õã»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ, µñ»Ý¹Ý»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý, ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙ, ½³Ý·í³Í³ÛÇÝ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ և ³ÛÉÝ:
îíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³ÛÇ Ù³ñù»ÃÇÝ·: ²ÛÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ³åñ³ÝùÇ և
ëå³éáÕÝ»ñÇ ³ÏáõÙµÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³և Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ: ²Û¹ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ýáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ և ËÃ³ÝÙ³Ý
Ñ³ïáõÏ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÕÕíáõÙ
»Ý ³ÛÝ ë»·Ù»ÝïÝ»ñ, áñáÝù ³í»ÉÇ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ¿, áñ Ñ»ï³ùñùñí³Í
ÏÉÇÝ»Ý: Üå³ï³ÏÁ ³ÛÝ ¿, áñ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ ½·³Ý, áñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³åíáõÙ ¿ Ýñ³Ýó Ñ»ï ³ÝÑ³ï³å»ë, և Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µñ»Ý¹Ç áõ Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ñ»ï ¹³éÝ³Ý ³í»ÉÇ Ùï»ñÙÇÏ:
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´ñ»Ý¹Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, áñ µñ»Ý¹Ç Ï³åÇï³ÉÇ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí, áñáÝù Ï³åáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ
µñ»Ý¹Ç Ñ»ï: ²Û¹ ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ³é»É ³åñ³ÝùÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ·áí³½¹³ÛÇÝ Ï»ñå³ñÝ»ñÁ Ï³Ù áñáß³ÏÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ»ñÁ:
´ñ»Ý¹Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³ëáóÇ³óÇ³Ý»ñÁ ³é³ç³óÝáõÙ »Ý Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ
ÝáõÛÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ³ÛëÇÝùÝ, µñ»Ý¹Ç ³ÛÝ Ï»ñå³ñÁ, áñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ïó³ÝÏ³Ý³ñ ³Ùñ³åÝ¹»É Ñ³×³Ëáñ¹Ç Ï³ÛáõÝ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ù»ç: ²Ûë
¹»åùáõÙ áõÅ»Õ µñ»Ý¹Ç ëï»ÕÍÙ³Ý µ³Ý³ÉÇÝ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ù³ÏÝÇß³ÛÇÝ
ÝáõÛÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ²Ûëï»Õ, ë³Ï³ÛÝ, å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýù: ²Ù»Ý³Ï³ñևáñ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñÁ å»ïù
¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É, ³é³ç³ï³ñÇ ¹Çñù»ñÇ Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿:
¶ï»ù ³é³ç³ï³ñÇ ÃáõÉáõÃÛáõÝÁ Ýñ³ Ñ½áñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²Ûëï»Õ áã ÙÇ
ëË³É ãÏ³: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ ·ïÝ»É ³é³ç³ï³ñÇ ÃáõÛÉ ï»ÕÁ Ýñ³ Ù³ñï³Ï³Ý ¹Çñù»ñáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝï»Õ, áñï»Õ í»ñçÇÝë áõÅ»Õ ¿: àõÅÇ Ù»ç
ÙÇßï ¿É Ï³ ÃáõÉáõÃÛáõÝ. ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÙÇ³ÛÝ ·ïÝ»É ³ÛÝ: àñù³Ý Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ïíÛ³É ýÇñÙ³ÛÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ë»·Ù»ÝïÇ ã³÷Á, ³ÛÝ
³í»ÉÇ Ëáó»ÉÇ ¿ ¹³éÝáõÙ:
Ð³ñÓ³ÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óñ»ù áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý»Õ ×³Ï³ïáí:
ÊáñÑáõñ¹ ãÇ ïñíáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ ù³ÝÇ Ýáñ ³åñ³ÝքներÇ ¹Çñù³íáñáõÙÁ ßáõÏ³ÛáõÙ: ¸³ ×áËáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ Ï³ñáÕ »Ý ÃáõÛÉ ï³É
ÙÇ³ÛÝ ³é³ç³ï³ñÝ»ñÁ: î³ÏïÇÏ³Ï³Ý ³Ý³ÏÝÏ³ÉÁ å»ïù ¿ Ó»ñ ծրագրի
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÁ Ï³½ÙÇ:
´ñ»Ý¹Ç ³é³çÙÕÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇó ³Ù»Ý³Ï³ñևáñÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
µñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÁ. ³ÛÝ µñ»Ý¹Ç ï³ñµ»ñ³ÏÙ³Ý ÑÇÙùÝ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í
áÉáñïáõÙ /ÜÏ³ñ 2/:
à±ñÝ ¿ µñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ. »Ã» Ó»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñå»ë½Ç å³ñ½³µ³Ý»ù, Ã» ÇÝã »ù ¹áõù ³ÝáõÙ,
³ÛëÇÝùÝ` Ó»ñ µÇ½Ý»ëÇ ÝÏ³ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ, ³å³ ëÏ½µáõÝùÁ ÏÉÇÝÇ Ó»ñ Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ùáï»óáõÙÝ ³Û¹ ³Ù»ÝÇÝ /µÇ½Ý»ëÇÝ/: úñÇÝ³Ï` Ó»ñ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù³ñ¹Ï³Ýó ï»Õ³ß³ñÅÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ /ûñÇÝ³Ï` ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñ/, ë³Ï³ÛÝ Ó»ñ ëÏ½µáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿
Ý»ñ³é»É ³Ù»Ý ÇÝã` ëÏë³Í ³Ýíï³Ý·áõÛÃáõÝÇó և ×áËáõÃÛáõÝÇó, í»ñç³óñ³Í ³é³ç³¹»Ù ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí:
´ñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÝ ÇÝùÝÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý å³ñ½ ·³Õ³÷³ñ ¿,
ë³Ï³ÛÝ ×Çßï ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É Ñ½áñ áõ ³Ù»Ý³Ï³ñáÕ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ µñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÝ û·ï³·áñÍ»É áñå»ë µñ»Ý¹-ýÇÉ297
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ïըñÇ ÙÇ µ³Õ³¹ñÇã, áñÁ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ó³ÝÏ³ó³Í áñáßÙ³Ý, Ý³Ë³·ÍÇ Ï³Ù Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï: ºñµ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ áñև¿ áñáßáõÙ »Ý Ï³Û³óÝáõÙ, Ýñ³Ýù Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ñ³ñó »Ý ï³ÉÇë` §Î³Ùñ³åÝ¹Ç± ³ñ¹Ûáù ³Ûë
áñáßáõÙÁ Ù»ñ ³é³ç³¹ñ³Í ëÏ½µáõÝùÁ¦:

ÜÏ³ñ 2. ´ñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÇ Ùá¹»ÉÁ234
¸Çñù³íáñáõÙ ÁÝÃ³óÇÏ ßáõÏ³ÛáõÙ: Ò»ñ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ³å³Ñáí»É Ï³ÛáõÝ ¹Çñù, áñÁ, Ñ³Ù»Ý³ÛÝ ¹»åë, ¹Åí³ñ ¿ ÁÝ¹ûñÇÝ³Ï»É ³ÛÝù³Ý Å³Ù³Ý³Ï, ù³ÝÇ ¹»é ¹áõù ã»ù ·ñ³íÇ ßáõÏ³ÛÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ Ñ³ïí³Í Ï³Ù ã»ù
Ùß³ÏÇ ³ÛÉ ï³ñµ»ñ³ÏÇã ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³և ã»ù
Ñ³ëÝÇ µñ»Ý¹Ç ëÏ½µáõÝùÇ ï»Õ»Ï³óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ: ¸áõù
Ï³ñáÕ »ù ¹Çñù³íáñ»É ÇÝãå»ë Ó»ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ³é³ÝÓÇÝ
³åñ³ÝùÝ»ñ` ãÝ³Û³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ¿ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¹Çñù³íáñÙ³Ý íñ³: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹Çñù³íáõñáõÙÝ áõÝÇ Ù»Ï ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ. ³ÛÝ, áñå»ë Ï³ÝáÝ, ÷á÷áËíáõÙ ¿ áã ³ÛÝù³Ý Ñ³×³Ë և Ù»Í
Ù³ë³Ùµ Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¿ ·Éáµ³É ßáõÏ³ÛÇ և ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ íñ³: 2012թ. դեկտեմբերից ՀՀ-ում հեռահաղորդակցության ոլորտի
234

Ф.Джозеф Ле Пла, Линн М.Паркер, Основы сильного бренда, Санкт-Петербург
Изд.''Нева'' 2004. 320 стр, с. 87.

298

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

առաջատար օպերատորներից մեկը՝ ՋԻԷՆՍԻ-ԱԼՖԱ ՓԲԸ-ն հաջողությամբ տրամադրում է ինտերնետ հասանելիության և ֆիքսված հեռախոսակապի ծառայություններ մանրածախ շուկայում ''Rostelecom'' ռուսական բրենդի ներքո: §Ռոստելեկոմ¦ ընկերությունը ռուսաստանյան հեռահաղորդակցության ոլորտի խոշորագույն և դինամիկ զարգացող ընկերությունների խումբ է, որը ծառայություններ է մատուցում ոլորտի բոլոր
սեգմենտներում երկրի ողջ տարածքով: Ընկերությունը առաջատար է ինտերնետի հասանելիության և վճարովի հեռուստատեսության ծառայությունների ռուսաստանյան շուկայում: Ինտերնետ հասանելիության ծառայությունից օգտվողների թիվը գերազանցում է 9 մլն-ը, իսկ վճարովի հեռուստատեսությանը՝ ավելի քան 6 մլն-ը:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýå³ï³Ïները ÐÐ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ պետք է ուղղված լինեն հավատարիմ (ÉáÛ³É) µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ
Ï³ÛáõÝ µ³Ý³Ï áõÝ»նալուն և այդ ուղղությամբ ընկերությանը անհրաժեշտ
է իրականացնել հետևայլ քայլերը.
êå³éáÕÝ»ñÇ Ùáï Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáß³ÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ Óև³íáñáõÙ;
êå³éáÕÇ Ùáï ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áñáß³ÏÇ Ï»ñå³ñÇ ëï»ÕÍáõÙ;
Ծ³é³ÛáõÃÛ³Ýների Çñ³óÙ³Ý ËÃ³ÝáõÙ;
êå³éáÕÇ`
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ùßï³Ï³Ý
µ³Å³Ýáñ¹Á
¹³éÝ³Éáõ
ËÃ³ÝáõÙ;
êå³éáÕÇ Ùáï µñ»Ý¹Ç հանդեպ µ³ñÛ³ó³Ï³Ùության ëï»ÕÍáõÙ;
²ÏïÇí ·áí³½¹³ÛÇÝ ³ñß³íÇ ³ÝóÏ³óáõÙ, áñÁ ÏÁÝ¹·ñÏÇ ÇÝãå»ë
Ù³Ûñ³ù³Õ³ù ºñև³ÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É Ù³ñ½³ÛÇÝ Ëáß³ñ ù³Õ³ùÝ»ñÁ;
î³ñ³µÝáõÛÃ PR ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñ և ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÇÙÇçÇ բարձրացում;
ä³Ñ³Ýç³ñÏÇ ËÃ³ÝÙ³ÝÝ áõ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÉáÛ³ÉáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åըÝ¹Ù³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ÏóÇ³Ý»ñ áõ ½»Õã»ñ;
¸Çñù³íáñ»É §Ռոստելեկոմ¦ ընկերությունը, áñå»ë §Ù³ïã»ÉÇ ·Ýáí
µ³ñÓñáñ³Ï ÇÝï»ñÝ»ï Ï³å ïñ³Ù³¹ñáÕ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ;
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ å»ï³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇÝ` Ñ³ïáõÏ ³é³ç³ñÏÝ»ñÇ
Óև³íáñáõÙ` ÇÝãå»ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É ÍÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
´áÉáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ³Ùñ³Ïó»É ë»÷³Ï³Ý ¹Çñùերը,
áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ß³ï ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ û·áõïÝ»ñ հաղորդելով բրենդին:
Այսպիսով, բրենդի արդյունավետ կառավարումը կարևոր նշանակություն ունի ՀՀ ընկերությունների զարգացման համար, ուստի այն պետք է
արժանանա մշտական ուշադրության:
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Նունե ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ
Բրենդի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ ընկերություններում
Բանալի բառեր: բրենդ, բրենդ կապիտալ, բրենդինգ, սպառողներ,
հավատարմություն, բրենդի կառավարում դիրքավորում

Բրենդը դա մարքեթինգի առանցքային հասկացություններից մեկն ավելի
քան հարյուր տարի: Այսօր բրենդը առավել զգալի մրցակցային առավելությունը է տալիս ապրանքների արտադրողներին , որը թույլ է տալիս Ձեզ
ստեղծել լրացուցիչ դրամական հոսքերի ընկերության համար, ինչպես
գնային քաղաքականության հաշվին այնպես էլ սպառողների կողմից կըրկնակի գնումներ կատարելու աճիմիջոցով: Ուժեղ բրենդի ստեղծումը հնարավորություն է տալիս ադյունավեր օգտագործել նյութական և ոչ նյութական արժեքները ընկերության շահույթի ավելացման գործում:
Нуне АЙРАПЕТЯН
Проблемы управления бренда в компаниях РА
Ключевые слова: бренд, бренд капитал, брендинг, потребители, лояльность,управление
бренда, позиционирование

Бренд является одним из ключевых понятий в области маркетинга на протяжении
уже более ста лет. На сегодняшний день бренд – самое значимое конкурентное
преимущество производителя товара, которое позволяет создавать дополнительный денежный поток для своей компании, как за счет ценовой политики, так и за
счет увеличения числа повторных покупок. Создание сильного бренда способствует эффективному использованию материальных и нематериальных ценностей в
обеспечение роста прибыли компании.
Nune HAYRAPETYAN
Brand management problems in companies
Key words: brand, brand equity, branding, customer, loyalty, brand management, positioning

The brand is one of the key concepts in marketing for over a hundred years. Today, the
brand is the most significant competitive advantage goods manufacturer, which allows
you to create additional cash flow for the company , both through pricing policy and by
increasing the number of repeat purchases. Creating a strong brand contributes to the
effective use of tangible and intangible assets to ensure the growth of the company's
profits.
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ÐÐ ²ä²Ðàì²¶ð²Î²Ü ÀÜÎºðàôÂÚàôÜÜºðÆ üÆÜ²Üê²Î²Ü ÜºðàôÄÆ
ú¶î²¶àðÌØ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü ¶Ü²Ð²îàôØÀ
¶³Û³Ý» Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
ÐäîÐ 3-ñ¹ ï³ñí³ ³ëåÇñ³Ýï

²Ç¹³ ²Â²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ îÆîÐ ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅ,
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ, ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ

²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ï³ñµ»ñ µÝáñáßáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ã»Ý µÝáõÃ³·ñáõÙ ¹ñ³ ¿áõÃÛáõÝÁ:
§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ
Ó¨³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦235 ¨ §²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ¦236 Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ µÝáñáßíáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ, ë³Ï³ÛÝ
ãÇ µ³ó³Ñ³ÛïíáõÙ, Ã» ÇÝãåÇëÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ¨ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇçáóáí
³ÛÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ã³÷»É: §²ñï³¹ñ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ¦237 Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ûáõñ³Ñ³ïáõÏ Ùáï»óáõÙ, ë³Ï³ÛÝ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ëï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñ: §²å³Ñáí³·ñáÕÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ¦238 Ñá¹í³ÍáõÙ
ïñí»É ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ µÝáñáßáõÙ, µ³Ûó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã»Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëïáõÛ· ÑÇÙÝ³íáñí³Í ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ: ºÃ» ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨
¹ñ³Ýó áñ¨¿ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³ å³Ñå³Ý»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, ³å³
µ³í³ñ³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ, Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí, ³å³ÑáíáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÙÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇó
235

Яроцкая Е.В. “Особенности формирования структуры экономического потенциала
страховой организации в современных условиях” 6 стр., Известия Томского
политехнического университета. 2013. Т. 322. № 6.
236 Hersch K., Riley M., Rorem R., Unlocking the potential of Finance for insurers, 12p. 2013
237 Фомин, П.А. Старовойтов М.К. “Особенности оценки производственного и
финансового потенциала промышленных предприятий”, М, 2002. - № 11., 23 с.
238 Ненно И.М., “Финансовое развитие страховщика” эл. ресурс - dspace.oneu.edu.ua
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ÙÛáõëª ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ÝóáõÙÁ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ·ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
1. ÙÇÝã ³ÛÅÙ ·áÛáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ áñáß»É Ýñ³ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ µ³ó³ñÓ³Ï ¨ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ: àñáß Ùáï»óáõÙÝ»ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ
ã³÷Ù³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ³é³í»É Ñëï³Ï ¨ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ë³Ý¹Õ³ÏÝ»ñ: ºÃ» ÝáõÛÝÇëÏ ïñí³Í »Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ
³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÙÇç³Ï³Ûù»ñÁ, ³å³ ¹ñ³Ýù ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ã»Ý,
2. Çñ³Ï³Ý³óí³Í ã¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ µÝáõÃ³·ñáÕ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÏáÝÏñ»ï ï³ñ³Ýç³ïáõÙ:
¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ß³ï Ñ³×³Ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ
µ³½Ù³ÃÇí óáõó³ÝÇßÝ»ñ ÑÇÙù »Ý ÁÝ¹áõÝíáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë,
3. Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ·Ý³Ñ³ïáÕ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ Ï³Ù óáõó³ÝÇßÝ»ñ,
áñáÝó Ñ³ßí³ñÏÙ³Ùµ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ ¹³ï»É ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ù³Ý³ÏÇ ¨ áñ³ÏÇ Ù³ëÇÝ,
4. áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í ³ßË³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó áñáßÝ»ñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ, ÙÇ³ÛÝ ÝßíáõÙ ¿, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¹ñ³Ï³Ý ÙÇïáõÙ ¿: ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ
Ï³ñ¨áñ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ ×Çßï
û·ï³·áñÍáõÙÁ ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
ì»ñÁ Ãí³ñÏí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÉáõÍáõÙÁ Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ëï³ó»É »Ý
Æ.ì.Ú³ñáóÏÇÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí³Í Ùáï»óÙ³Ý Ù»ç239, áñÁ Ù»ñ Ï³ñÍÇùáí,
Ñ³Ù³ÉÇñ Ó¨áí µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ³ÙµáÕç ¿áõÃÛáõÝÁ:
Ðá¹í³ÍáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í 10 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ (²ÕÛáõë³Ï 1.) ÙÇ³íáñí³Í »Ý 3
ËÙµáõÙ: ²é³çÇÝ ËÙµáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÛÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù ³ñï³óáÉáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: ºñÏñáñ¹ ËÙµÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í »Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ: ÆëÏ »ññáñ¹ ËáõÙµ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý áÕç ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÁ
³ÛÝ ¿, Ã» ÇÝãå»ë áñáß»É ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛÝ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ, áñÇÝ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ Ó·ïáõÙ ¿ Ñ³ëÝ»É: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ K1, K2,... Kn ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ¨ t1,

239

ßðîöêèé È.Â., “Ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê îöåíêå ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà ñòðàõîâîé
îðãàíèçàöèè”, Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå, N3, 2012г. 9 стр., стр. 2,
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t2,…. tn Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñù»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ùß³Ï»É
§Å³Ù³Ý³Ï-Ñ³Ûï³ÝÇß¦ ³ÕÛáõë³ÏÁ:
²ÕÛáõë³Ï 1.²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÏÇñ³éíáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ240

*í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ñÅ³ÛÇ ·áñÍ³ÏÇóÁ ÷áË³ñÇÝí»É ¿ ÁÝÃ³óÇÏ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ïóáí

ÀÝïñí³Í óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³é»É §Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ÇÝï»·ñ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ¦241 Ñá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù»Ãá¹Á: ²ÛÝ áõÝÇ ÙÇ ß³ñù ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ`
 ëïáõÛ· ³é³ÝÓÝ³óí³Í »Ý ³ÛÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ, áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ,
 ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÁÝïñ»É ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù, Ï³Ù, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí áÉáñïÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³çÝáñ¹í»É ÙÇ³ÛÝ ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñáí,
 ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÙÇ³Ý·³ÙÇó µ³ó³Ñ³Ûï»É, Ã» áñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ã»ñÏ³ï³ñÙ³Ý Ï³Ù ·»ñ³Ï³ïñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñáõÅÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ãÇ û·ï³·áñÍíáõÙ:
²Ûë Ù»Ãá¹áí Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ,
240

ßðîöêèé È.Â., Ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê îöåíêå ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà ñòðàõîâîé
îðãàíèçàöèè, Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå, N3, 2012г. 9 стр.
241
Джурбаева Г.К., Шаланов В.О. ―Интегральная оценка экономического потенциала
организации‖, Корпоративный менеджмент, N3, 2009г. стр. 135-138.
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µ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿, Ã» áñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ å³ï×³éáí ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ
Ýí³½»É Ï³Ù ³×»É: àñå»ë ûñÇÝ³Ï µ»ñí³Í »Ý ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç
Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ (²ÕÛáõë³Ï1.-4.): ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³242:
Ø»Ãá¹Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ù³ÛÉ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³çáñ¹³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµª
1. xij ‟Kj-ñ¹ ·áñÍ³ÏÇóÇ ³ñÅ»ùÝ ¿ ti ï³ñí³ ¹Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ,
2. sj- Kj -ñ¹ ·áñÍ³ÏóÇ ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÝ ¿,
3. Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁª

4. ÷áñÓ³·Çï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑáí áñáßíáõÙ »Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁª x*j: ºÃ» µ³ó³Ï³ÛáõÙ »Ý ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ³å³ áñå»ë ¿ï³ÉáÝ í»ñóíáõÙ »Ý ·áñÍ³ÏóÇ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ É³í³·áõÛÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏáõÙ
û·ï³·áñÍíáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ

*K2 ·áñÍ³ÏóÇ Ñ³ßí³ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï 2011Ã. 1-ÇÝ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñÅ»ùÁ ãÇ Ý»ñ³éí»É Ñ³ßí³ñÏÇ Ù»ç, ù³ÝÇ
áñ ³ÛÝ ³ÏÝÑ³Ûïáñ»Ý ï³ñµ»ñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³Ï³·ñ³Ï³Ý ß³ñùÇ ÙÛáõë ³ñÅ»ùÝ»ñÇó

242

http://www.ingoarmenia.am/index/view/id/177/lang/am
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- »Ã» ³ñÅ»ùÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³é³í»É³·áõÛÝÇ, ¿ï³ÉáÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
Ï»ñåª

- »Ã» ³ñÅ»ùÁ Ó·ïáõÙ ¿ Ýí³½³·áõÛÝÇ, ¿ï³ÉáÝÁ áñáßíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
Ï»ñåª
5.

Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý ¿ï³ÉáÝÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁª

²ÕÛáõë³Ï 3. ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏáõÙ û·ï³·áñÍíáÕ
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÁ

6. áñáßíáõÙ »Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÉÇñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ù»ç՝

7. Ñ³ßí³ñÏíáõÙ
³ñÅ»ùÝ»ñÁª

»Ý

Áëï

ï³ñÇÝ»ñÇ

åáï»ÝóÇ³É

ýáõÝÏóÇ³ÛÇ

8. åáï»ÝóÇ³É ýáõÝÏÇó³ÛÇ ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ áñáßíáõÙ ¿ Áëï
Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨Çª
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²ÕÛáõë³Ï 4. ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ áñáßáÕ ýáõÝÏóÇ³ÛÇ ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÇ Ñ³ßí³ñÏ

êï³óíáõÙ ¿, áñ ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ýáõÝÏóÇ³Ý áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁª
Y=0.45K1+0.29K2+0.52K3+0.29K4+0.26K5+0.35K6+0.11K7+0.15K8+0.11K9+0.33K10

9. ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ áñáßíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÇ Ñ³Ù³ÉÇñ
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Áëï ï³ñÇÝ»ñÇª
²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó »ñ¨áõÙ ¿, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ 2011-2015ÃÃ. ÁÝÃ³óùáõÙ áõÝ»ó»É ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·áñÍ³ÏóÇ ·Íáí
áñ¨¿ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ É³í³·áõÛÝ ³ñÅ»ù, áñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÝ³ó³Í »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñáõÙ ÝÏ³ïí»É »Ý ß»ÕáõÙÝ»ñ: ºÃ» ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï Ó·ï»ñ ¿É³ïáÝ³ÛÇÝ
³ñÅ»ùÇ, ³å³ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ñ É³í³·áõÛÝë û·ï³·áñÍ»É Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñáõÅÁ: ²ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ý É³í³·áõÛÝë û·ï³·áñÍ»É ¿ Çñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ 2011Ã. ³é³çÇÝ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ: 2015Ã. 4-ñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ Ïñ×³ïí»É ¿ Ùáï 1/3-áíª Ñ³ëÝ»Éáí 60%-Ç: ²ÕÛáõë³Ï
1-Çó Ï³ñáÕ »Ýù å³ñ½»É, Ã» áñáÝù »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³ÝÏÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÁ: ²ÏÝÑ³Ûï ß»ÕáõÙÝ»ñ ÝÏ³ïí»É »Ý µáÉáñ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
ØÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ¿, áñ K1 ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ å»ïù ¿
Ù»Í ÉÇÝÇ 1-Çó: ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ·áñÍ³ÏóÇ
³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ¨ ÝáñÙ³ïÇí ë³ÑÙ³Ý»ÉÇë ×Çßï »Ýù ·ïÝáõÙ ³é³çÝáñ¹í»É Ý³Ë ¨ ³é³ç ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ¹Çñùáí ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³Éáí: ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ èáë·áëëïñ³Ë ²ñÙ»ÝÇ³
²ö´À-Ý, ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ý ¨ Ü³ÇñÇ ÆÝßáõñ³Ýë ²êäÀ-Ý ·ñ³íáõÙ »Ý
ßáõÏ³ÛÇ 2/3-Á: Ð»ï¨³µ³ñ, ëË³É ÏÉÇÝÇ K1 ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ ³Û¹ »ñ»ù
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï»É ÙÛáõë ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ K1
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·áñÍ³ÏóÇ Ñ»ï, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ K1 ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÁ êÇÉ ÇÝßáõñ³Ýë
²ö´À-Ç, ²ñÙ»ÝÇ³ ÆÝßáõñ³Ýë ²êäÀ-Ç ¨ è»ëá ²ö´À-Ç ¹»åùáõÙ 2-Çó Ù»Í ¿
»Õ»É: ¸³ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ êÇÉ ÇÝßáõñ³Ýë
²ö´À-Ç, ²ñÙ»ÝÇ³ ÆÝßáõñ³Ýë ²êäÀ-Ç ¨ è»ëá ²ö´À-Ç å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½·³ÉÇ ùÇã »Ý ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó: ²ÛëåÇëáí,
³é³ç³ñ-ÏáõÙ »Ýù èáë·áëëïñ³Ë ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç, ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´ÀÇ ¨ Ü³-ÇñÇ ÆÝßáõñ³Ýë ²êäÀ-Æ ¹»åùáõÙ Ëëï³óÝ»É ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ
Ó¨³íáñ-Ù³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ³í»É³óÝ»É
ë»÷³Ï³Ý Ï³-åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ:
²ÕÛáõë³Ï 5. ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ýáõÝÏóÇ³ÛÇ Ñ³ßí³ñÏ

§²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ¦ Ñá¹í³ÍáõÙ243 K2 ·áñÍ³ÏÇóÁ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ñÅ³ÛÇ ÑÇÙ³Ý íñ³: ²é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ·áñÍ³ÏÇóÁ ÷áË³ñÇÝ»É ÁÝÃ³óÇÏ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍ³Ïóáí, áñÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ: 2015Ã. ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ç K2 ·áñÍ³ÏÇóÁ 2015Ã. 4-ñ¹
»é³ÙëÛ³ÏáõÙ Ïñ×³ïí»É ¿ 2.7 ³Ý·³Ù: ¸³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ
½áõï Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÁ ³ñ³·ÁÝÃ³ó ï»Ùåáí ³×»É »Ý, ÇëÏ Ý»ïïá ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÁª Ýí³½»É: K3 ·áñÍ³ÏóÇ ¹»åùáõÙ ÆÝ·á ²ñÙ»ÝÇ³ ²ö´À-Ý
µÝáõÃ³·ñí»É ¿ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí, áñÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ Ù³ëÇÝ, áñ Í³Ëë»ñÁ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Í³ÍÏ243

ßðîöêèé È.Â., “Ìåòîäè÷åñêèé ïîäõîä ê îöåíêå ôèíàíñîâîãî ïîòåíöèàëà ñòðàõîâîé
îðãàíèçàöèè”, Ýêîíîìèêà è óïðàâëåíèå, N3, 2012г. 9 стр., стр. 4.
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íáõÙ »Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ å³ÑáõëïÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: K4 ·áñÍ³ÏÇóÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µ³ó³ñÓ³Ï Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ µáÉáñ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ·áñÍ³ÏóÇ í»ñ³µ»ñÛ³É
³é³ç³ñÏÝ»ñÝ ³ñí»É »Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ Çñ³óí»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ëïáõ·»ÉÇë: K5 ¨ K6
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝáõÃ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»É áã ÙÇ³ÛÝ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇó ëï³óí»ÉÇù
Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ Ý³¨ í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ: ¸ñ³Ýù
³ÛÝ ·áõÙ³ñÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ëï³Ý³ í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí: ÐÐ
³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¹ñ³Ýù µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í
ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý: ì»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇÝ Ñ³ñÏ »Ýù
Ñ³Ù³ñáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ Ï³ï³ñ»É ³ÛÝ å³ï×³éáí, áñ í»ñ³³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñ³³å³Ñáí³·ñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ãëï³Ý³ÉÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿
áõÝ»Ý³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³:
ì»ñçÇÝ 4 óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ: K8 ¨ K9 ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó ¿ Ñ³ñÏáõÙÇó ³é³ç ß³ÑáõÛÃÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ: ¸Çï³ñÏíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ áñáß »é³ÙëÛ³ÏÝ»ñáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ áõÝ»ó»É ¿ Ñ³ñÏáõÙÇó ³é³ç ß³ÑáõÛÃÇ µ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ: Ð³ñÏáõÙÇó ³é³ç ß³ÑáõÛÃÇ ³ÝÏáõÙÁ Ï³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³ïáõóáõÙÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³×áí, ù³ÝÇ áñ Í³Ëë»ñÇ ÙÛáõë Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ ÙÝáõÙ »Ý ·ñ»Ã» ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: ¸ñ³Ýáí ¿É å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ K7 ·áñÍ³ÏóÇ ³ñÅ»ùÇ ß»ÕáõÙÁ ¿ï³ÉáÝÇó 4.6 ³Ý·³Ù: ²Ûë óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ³í»É³óáõÙÁ: ¸ñ³ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Ù»Ãá¹ »Ýù
³é³ç³ñÏáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ ³éó³Ýó (on-line) í³×³éùÁ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ Ý»ñ·ñ³í»É ³å³Ñáí³·ñ³í×³ñÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Ù»Í Í³í³É:
²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³Ûë Ù»Ãá¹Á ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇëª
 µ³í³Ï³Ý ³ñ³· ·Ý³Ñ³ï»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
 Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»É ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ·áñÍ³ÏóÇ ß»ÕáõÙÁ, ³Ëïáñáß»É ¹ñ³
å³ï×³éÁ, å³ñ½»É, Ã» ÇÝãå»ë ¿ ³½¹áõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³,
 Ñ³çáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³óÝ»É ß»ÕáõÙÝ»ñÁ ¨ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³ëóÝ»É ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ñÓñ³·áõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ:
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¶³Û³Ý» Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü, ²Ç¹³ ²Â²ÜÚ²Ü
ÐÐ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ
û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅ,
·áñÍ³ÏÇóÝ»ñ, ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ù, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ
Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ¹ñ³ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ: ¶ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ Ï³ï³ñí³Í í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ·ïÝí»É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»É §Å³Ù³Ý³Ï-Ñ³Ûï³ÝÇß-¿ï³ÉáÝ¦ Ùáï»óÙ³Ùµ: ²ÛÝ
ÑÇÙÝí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý
¨ ¿ï³ÉáÝ³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý íñ³: Ð³ßí³ñÏÝ»ñÝ ³ñí»É »Ý §ÆÝ·á
²ñÙ»ÝÇ³¦ ²ö´À-Ç ûñÇÝ³Ïáí, ÇÝãÁ ÑÇÙÝ³íáñáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏíáÕ Ù»Ãá¹Á:
Гаяне АРУТЮНЯН, Аида АТАНЯН
Оценка эффективности использования финансового потенциала страховых
компаний РА
Ключевые слова: страховая компания, финансовый потенциал, коэффициенты,
эталонные значения, эффективность

В статье представлены задачи оценки финансового потенциала страховых компаний и эффективность его использования. В результате проведенного исследования и анализа наиболее целесообразно оценивать эффективность использования
финансового потенциала методом ―время-признак-эталон‖. Он основан на
рассчете коэффициентов и выборе эталонного значения. Расчеты сделанные на
примере ЗАО СК ―Инго Армения‖ обосновывает предлагаемый метод.
Gayane HARUTYUNYAN, Aida ATANYAN
Evaluating the effectiveness of the usage of financial capacity in insurance
companies of RA
Key words: insurance company, financial capacity, coefficients, reference values, efficiency

The paper presents the problem of estimating the financial capacity in insurance companies and the efficiency of its usage. As a result of research and analysis, it was most
appropriate to еstimate the effectiveness of usage of the financial capacity by "TimeAttribute-Reference Value" method. It is based on calculating coefficients and ûn the
choice of the reference value. Calculations made by the example of "Ingo Armenia"
JSC IC, justifies the proposed method.
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ØÆÎðÆàüÆÜ²Üê²ìàðØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÆ
îºê²ØºÂà¸²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ
È¨áÝ ²ÈÆÊ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ §üÇÝ³ÝëÝ»ñ¦ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ` í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ,
ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙ, ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³Ýù

àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ï³ñµ»ñ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñ
í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ»ñ ¨ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý áñå»ë ÑáÙ³ÝÇßÝ»ñ: Ø»Ýù Ñ³Ù³ÙÇï »Ýù ³ÛÝ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝó Ï³ñÍÇùáí §í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ¦ ¨ §ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ¦ ï³ñµ»ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý: ¸ñ³Ýó ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ »Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñÁ: Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ïñí³Í ¿
§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ» ûñ»ÝùáõÙ244¦ Áëï áñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÉÇó»Ý½Ç³ ëï³ó³Í
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇÝù »Ý, áñáÝù Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÝ ï»ë³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ÝáõÛÝ ûñ»ÝùáõÙ: Üßí³Í
ûñ»ÝùÇ 3 Ñá¹í³ÍÇ 2 Ï»ïáí ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝ ¿` áñå»ë Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»ÉÁ ¨ Ï³Ù ÝÙ³Ý³ïÇå ·áñÍ³ñùÝ»ñ ÏÝù»ÉÁ ¨ Ï³Ù í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»ÉÁ Ï³Ù ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ³ÛÉ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ: úñ»ÝùÁ Ý³¨ ï³ÉÇë ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý.
 í³ñÏ³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í³ñÓ³Ï³ÉáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ¹ñ³Ù³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÇ ½ÇçÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ý³ÏïáñÇÝ·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ëå³éáÕ³Ï³Ý Ïñ»¹Çï³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
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 ³ÛÉ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñÇ ï³Ï Ñ³×³Ë Ñ³ëÏ³óíáõÙ
»Ý í»ñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ ûñ»Ýë¹ñáñ»Ý ¹»é ïñí³Í ã¿, ¨ í»ñçÇÝÝ»ñë áñå»ë í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ë³Ï ³é³ÝÓÝ³óí³Í ã»Ý: ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý: ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÝ ¿ ó³Íñ
»Ï³ÙáõïÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³Õù³ïÝ»ñÇÝ ¨ ß³ï ³Õù³ï ÇÝùÝ³½µ³Õí³ÍÝ»ñÇÝ245: ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ûµÛ»Ïï »Ý µ³ó³é³å»ë ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÐÐ-áõÙ 2014Ã ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Õù³ï »Ý Ñ³Ù³ñí»É ³Ùëí³
ÁÝÃ³óùáõÙ 40264 ¹ñ³ÙÇó (96.8 ²ØÜ ¹áÉ³ñ) å³Ï³ë ëå³éáõÙ áõÝ»óáÕ
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ: ì»ñçÇÝÝ»ñë Ï³½Ù»É »Ý µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 30%-Á246: Àëï Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ ³Õù³ï »Ý ûñ³Ï³Ý 1.9 ²ØÜ ¹áÉ³ñáí Ï³Ù ¹ñ³ÝÇó
ó³Íñáí ³åñáÕÝ»ñÁ (³Ùë»Ï³Ý 57 ¹áÉ³ñáí): ²ßË³ñÑÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý 9.6%
·ïÝíáõÙ ¿ ³Û¹ ß»ÙÇó Ý»ñù¨247: ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ ï»ñÙÇÝÁ ëÏë»É ¿
ßñç³Ý³éí»É 1970‟³Ï³Ý Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇÝ:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ å³Ûù³ñ»Éáõ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù ¨ ½³ñ·³óÝ»Éáõ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ
(ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É) ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áñå»ë Ï³ÝáÝ ¹áõñë »Ý ÙÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý (·ñ³íÇ) µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí, ÇëÏ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ÏÝùÙ³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ýáñ Ó¨»ñ, áñáÝù
Ýí³½»óÝáõÙ »Ý ·ñ³íáí ã³å³Ñáí³Í í³ñÏ»ñÇ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É Ý³¨, áñ ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ½·³ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ·áõÙ³ñ ËÝ³Û»É:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý` »ÉÝ»Éáí
Ý»ñ·ñ³íí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó: ¸ñ³Ýù ÉÇÝáõÙ »Ý ëáõµëÇ¹³íáñíáÕ
(ûÅ³Ý¹³ÏíáÕ) ¨ ýÇÝ³Ýë³å»ë ÇÝùÝ³µ³í³ñ³ñ: Üñ³Ýó Ù»Í Ù³ëÁ ëáõµëÇ¹³íáñíáÕ »Ý: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ »ñÏÏ³ñÍáõÃÛáõÝ ³ÛÝ Ñ³ñóÇ ßáõñç, Ã» ³Ûë
»ñÏáõ Ó¨Çó, áñÝ ¿ ³é³í»É Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ: î»ë³Ï»ïÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ý³ËÁÝïñ»ÉÇ
¿ Ñ³Ù³ñáõÙ ýÇÝ³Ýë³å»ë ÇÝùÝ³µ³í³ñ³ñ Ó¨Á, Áëï áñÇ ÙÇÏñáýÇÝ³Ý245

Otero, Maria (1999) "Bringing Development Back, Into Microfinance," Journal of
Microfinance / ESR Review: Vol. 1: Iss. 1, Article 2.
246
Ð³Û³ëï³ÝÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý å³ïÏ»ñÁ ¨ ³Õù³ïáõÃÛáõÝÁ» ½»ÏáõÛó , ÐÐ ²½·³ÛÇÝ
ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ, Ù³ÙáõÉÇ Ñ³Õáñ¹³·ñáõÃÛáõÝ, 2015Ã. ÜáÛ»Ùµ»ñÇ 2
247
Development Goals in an Era of Demographic Change, Global Monitoring Report 2015/2016,
World Bank
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ë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ É³í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÏÑ³ëÝ»Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñáõÙ, »Ã» Ñ»ï¨»Ý µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëÏÁ½µáõÝùÝ»ñÇÝ: ²½³ïí»Éáí ëáõµëÇ¹³íáñáõÙÇó ¨ Ñ³ëÝ»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝùÝ³µ³í³ñ³ñÙ³Ý` Ýñ³Ýù Ç íÇ×³ÏÇ ÏÉÇÝ»Ý ³×»É, ½³ñ·³Ý³É ³é³Ýó ëáõµëÇ¹³íáñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¹ñí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ³Ûë ï»ë³Ï»ïÇ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïëå³ë³ñÏ»Ý ³í»ÉÇ ß³ï ³Õù³ïÝ»ñÇ, ù³Ý Ï³ñáÕ ¿ÇÝ ëå³ë³ñÏí³Í
ÉÇÝ»ÇÝ ëáõµëÇ¹³Ý»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ³ßË³ïáÕ Íñ³·ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó: î»ë³Ï»ïÇ ³é³ÝóùÁ ³ÛÝ ¹ñáõÛÃÝ ¿, áñ ³Õù³ï ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ÑÝ³çÁ
í³ñÏÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ áã Ã»` ¿Å³Ý í³ñÏÁ: àõëïÇ Íñ³·ñ»ñÁ Ï³ñáÕ
»Ý µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛù ë³ÑÙ³Ý»É, ³é³Ýó ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»Éáõ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ248:
ØÛáõë ï»ë³Ï»ïÁ åÝ¹áõÙ ¿, áñ ëáõµëÇ¹³íáñáõÙÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿: ²Ûë
åÝ¹áõÙÁ Ñ³ïÏ³å»ë ×Çßï ¿ Çñ»Ýó ³éç¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹Çñ áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: àõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ
óáõÛó ¿ñ ïí»É, áñ ³ÛÝ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý
³Ù»Ý³Õù³ï ÷áË³éáõÝ»ñÇÝ, ³å³ÑáíáõÙ »Ý ³ÛÝù³Ý »Ï³Ùáõï, áñù³Ý
µ³í³ñ³ñ ¿ Íñ³·ñ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ 70%-Á Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ249: ²ÛëÇÝùÝ` ³Õù³ï Ñ³×³Ëáñ¹ÝÝ»ñÇÝ ïñí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ñÓñ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ
ïáÏáë³¹ñáõÛùáí ãÇ Í³ÍÏíáõÙ, ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëáõµëÇ¹³íáñ»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³Ëë»ñÇ ãÍ³ÍÏí³Í Ù³ëÁ:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Ý³¨
í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ó¨»ñáí: ÐÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý »ñÏáõ Ó¨` ËÙµ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙ ¨ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñÏ³íáñáõÙ: ÊÙµ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý
¹»åùáõÙ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ßË³ïáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ` »ñ»ùÇó ÛáÃ Ñá·³Ýáó ËÙµ»ñÇ Ñ»ï: ì³ñÏ»ñÁ ïñíáõÙ »Ý ³ÝÑ³ïÝ»ñÇ, ë³Ï³ÛÝ ³ÙµáÕç ËáõÙµÝ ¿ å³ï³ëË³Ý³ïáõ, »ñµ Ñ»ïí×³ñÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý ³é³ç ·³ÉÇë: ì³ñÏ³íáñÙ³Ý ³Ûë Ó¨Ç ³é³çÇÝ Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÝ ¿ÇÝ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ ³é³ç³ï³ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ´³Ý·É³¹»ßÇ Grameen µ³ÝÏÁ ¨ ´áÉÇíÇ³ÛÇ BancoSol-Á:
²ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ññ³Å³ñíáõÙ
»Ý ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙÇó` ýÇÝ³Ýë³íáñ»Éáí áã Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ï
ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ:
Grameen µ³ÝÏÇ ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ùá¹»ÉÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ ¿: öáË³éáõÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ï³½Ù»Ý 5 Ñá·³Ýáó ËÙµ»ñ ¨ Ù³ëÝ³Ïó»Ý 5 ûñ³Ýáó
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏñÃÙ³Ý Íñ³·ñÇÝ (financial training): ²Û¹ Íñ³·ñÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿,
248
249

Jonathan Morduch.(2000). The Microfinance Schism. World Development. 28 (4), p. 617-629.
The Microbanking Bulletin, Economics Institute, Boulder, Colorado Issue No. 1, July, 1998
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Ç ëÏ½µ³Ý» ÏñÃ»Éáí µ³ÝÏÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ, û·Ý»É Ýñ³Ýó ×Çßï áñáßáõÙÝ»ñ
Ï³Û³óÝ»É ¨ åÉ³Ýí³ñ»É: Ò¨³íáñí³Í ÙÇ ù³ÝÇ ËÙµ»ñ ³Ù»Ý ß³µ³Ã Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ¨ Ï³ï³ñáõÙ í×³ñáõÙÝ»ñ: ¶áñÍÁÝÃ³óÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ù³Û»ñáí250.
1. ÊáõÙµ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³Õù³ï Ñ³×³Ëáñ¹Á ÁÝïñáõÙ ¿ Çñ ÏáÕÙÇó
íëï³ÑáõÃÛáõÝ í³ÛÉáÕ 4 Ñá·áõ:
2. ÊáõÙµÁ Ù³ëÝ³ÏóáõÙ ¿ ÏñÃÙ³Ý Íñ³·ñÇÝ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³Ý¹³Ù 2
²ØÜ ¹áÉ³ñ ¿ Ùáõïù ³ÝáõÙ ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý Ñ³ßíÇÝ, áñÁ µ³óíáõÙ ¿ Íñ³·ñÇ
³í³ñïÇÝ:
3. ÎñÃÙ³Ý Íñ³·ñÇ ³í³ñïÇÝ ³Ù»Ý ÷áË³éáõ ÷áùñ í³ñÏ ¿ ëï³ÝáõÙ:
4. ²Ù»Ý ß³µ³Ã ÷áË³éáõÝ»ñÁ Ñ³Ý¹ÇåáõÙ »Ý µ³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
Ñ»ï, Ï³ï³ñáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ËÝ³ÛáÕ³Ï³Ý í×³ñáõÙÝ»ñÁ:
5. Grameen America-Ý ³é³ç³ñÏáõÙ ¿ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý ¹»Ù å³Ûù³ñÇ
Ñ½áñ ·áñÍÇù, áñÁ Ñ³ëï³ïí³Í ¿ 4 ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³`
Ï³åÇï³É, í³ñÏ, ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏñÃáõÙ:
ø³ÝÇ áñ ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ñ³í ãÇ å³Ñ³ÝçíáõÙ,
÷áË³éáõÝ»ñÇÝ Ï³ñ·³å³Ñ ¹³ñÓÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù³å³ñïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ ¿ íëï³Ñí³Í å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ: ä³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ß³ï Ýáõñµ ¨ ³ÝÏ³ï ·áñÍ³¹ñí»É Ñ³ñ³½³ï ·ÛáõÕÇ Ï³Ù Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏáÕÙÇó ³é³Ýó Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛ³Ý: ä³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñ »Ý,
ûñÇÝ³Ï, Ñ³Ù³ÛùáõÙ íëï³Ñ»ÉÇ ÷áË³éáõÇ Ñ³Ùµ³íÇ ÏáñáõëïÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý Ù»Ïáõë³óáõÙÁ, ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ Ï³Ù Ñ³½í³¹»å ¹»åù»ñáõÙ áõÅÇ ·áñÍ³¹ñáõÙÁ:
ÆÝã¨¿, ËÙµ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙÁ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ áõÝÇ Ã»° ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ã»° Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ØÇ Ã»ñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ ËÙµ³ÛÇÝ Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇÝ Ñ³×³Ë»ÉÁ ¨ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ Ñ»ï¨»ÉÁ Ï³ñáÕ ¿ ã³÷³½³Ýó Í³Ëë³ï³ñ ÉÇÝ»É, Ñ³ïÏ³å»ë »ñµ ËÙµÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ ïÝ»ñÁ Çñ³ñ Ùáï ã»Ý (÷áË³éáõÝ»ñÁ Çñ³ñÇó Ñ»éáõ »Ý ³åñáõÙ): ºñÏñáñ¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÁ í³ñÏÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿ ËÙµÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý »ñ³ßË³íáñáõÃÛ³Ùµ, áõëïÇ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³çáÕ ½µ³ÕíáÕ ÷áË³éáõÝ»ñÇ Ï³Ù ËÙµÇ
³é³í»É ·áñÍáõÝÛ³ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ý»ñáõÅÁ ½ëåíáõÙ ¿ ËÙµ³Ï³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý³·ñáí: ºññáñ¹ Ã»ñáõÃÛáõÝÁ ËÙµ³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý Í³Ëë³ï³ñáõÃÛáõÝÝ ¿. á°ã Grameen µ³ÝÏÁ, á°ã âÇÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÁ ã¿ÇÝ Í³ÍÏáõÙ Í³Ëë»ñÁ:

250

http://grameenresearch.org/grameen-group-lending-model/
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²Ûë Ã»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³ÝáõÙ »Ý ·ñ³íáí ³å³Ñáíí³Í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý
·áñÍ³ñùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: ¶ñ³íÇ å³Ñ³ÝçÁ Ï³ñ¨áñ ¿ í³ñÏ»ñÇ µ³ñÓñ
í»ñ³¹³ñÓ»ÉÇáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ø³ÝÇ áñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í³ñÏ³íáñáõÙÁ ÑÇÙÝ³í³Í ¿ ·ñ³íÇ íñ³, Í³Ûñ³Ñ»Õ ³Õù³ïÝ»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ Ñ³×³Ëáñ¹ ÉÇÝ»É, ÇÝãå»ë` ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ: ²ÝÑ³ï³Ï³Ý ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ Ù³ë »Ý Ï³½ÙáõÙ Ý³¨ í³ñÏ³éáõÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ ¨ í³ñÏ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ` ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙÁ å³ñï³¹ñáÕ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ¨áñ ¿ í³ñÏ³ïáõÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ³ÛóÁ ÷áË³éáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙáÕ ·áñÍ³ñ³ñÝ»ñÇÝ ¨ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ»ñÇÝ: ä³ñïùÇ Ñ»ïëï³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÏÇñ³éíáõÙ ¿ Ëñ³ËáõëáõÙÝ»ñÇ ¨ å³ïÇÅÝ»ñÇ Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Á.
å³ñï³×³Ý³ã ÷áË³éáõÝ»ñÇÝ Ñ³çáñ¹ ³Ý·³Ù í³ñÏÇ Ñ³Ù³ñ ¹ÇÙ»Éáõó ³é³ç³ñÏíáõÙ »Ý ³í»ÉÇ É³í å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ¨ ³í»ÉÇ Ù»Í ·áõÙ³ñÝ»ñ, ÇëÏ ³Ýå³ñï³×³Ý³ãÝ»ñÇÝ Ù»ñÅáõÙ »Ý251:
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³ÝÁ ³éÝãíáÕ Ù»Ï ³ÛÉ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝ ¿ §³Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³ÝùÁ¦: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³Ýù »Ý ³Ýí³ÝáõÙ ³Õù³ïÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ ³ÛÝ
Éñ³óáõóÇã ·áõÙ³ñÁ, áñÁ ³Õù³ï ãÑ³Ù³ñíáÕ Ù³ñ¹ÇÏ ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ã¿ÇÝ í×³ñÇ: Î³éÉáë ê»ñ»Ýá-êÇÝÏ³Ý ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÁ
(2013), »ÉÝ»Éáí ÎáÉáõÙµÇ³ÛÇ ï³ñµ»ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÙÇ ù³ÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ
¿ÙåÇñÇÏ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó, åÝ¹áõÙ »Ý, áñ §³Õù³ïáõÃÛ³Ý
ïáõ·³Ýù¦ »ñ¨áõÛÃÁ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ: ²Û¹ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ
ãÝ³Û³Í ÙÇÏñáí³ñÏ»ñÇ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ ã»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ í³ßË³éáõ³Ï³Ý ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ³í»É »Ý ù³Ý ³ÛÉ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝÁ: ²Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³ÝùÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹³ñ³óáõÙÝ»ñÝ »Ý ÙÇÏñáí³ñÏÇ µ³ñÓñ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, ÙÇÏñáí³ñÏ³íáñÙ³Ý Ñ»ï
Ï³åí³Í Ù»Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ, ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñÇ
µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ »Ï³Ùáõï ëï³Ý³Éáõ Ï³ñÇùÁ:
Àëï í»ñÁ Ýßí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë ³ñ¹³ñ³óáõÙÝ»ñÁ Ñ³Ùá½Çã
ã»Ý ÙÇ ù³ÝÇ å³ï×³éÝ»ñáí: ²é³çÇÝ, ÎáÉáõÙµÇ³ÛáõÙ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ã³ßË³ïáÕ ÙÇÏñáí³ñÏ»ñÇ ÃÇíÁ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý
µ³ñÓñ ãÇ »Õ»É, ù³Ý ÙÛáõë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ: ¸»é ³í»ÉÇÝ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ÏßÇéÝ»ñÁ áõÝ»Ý Çñ³óí»ÉÇ Ñ³ßí»ÏßÇéÇÝ µÝáñáß Ï³éáõóí³Íù, áñÝ ³í»ÉÇ É³íÝ ¿ ù³Ý µ³Ý251

Beatriz Armendariz de Aghion and Jonathan Morduch. (1999). Microfinance Beyond Group
Lending. University College, Londan, Harvard University and Princeton University.
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Ï»ñÇÝ ³Ý·³Ù: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³Ëë»ñÝ Ýß³Ý³Ï³ÉÇáñ»Ý Ù»Í ã»Ý: ¸áï³óÇ³Ý»ñÇ ³éáõÙáí áã å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³ñ ù³Ý³ÏÇ ëáõµëÇ¹Ç³Ý»ñ ëï³ÝáõÙ »Ý ¨ ¿Å³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ áõÝ»Ý:
ºñÏñáñ¹, ÝáõÛÝ ïÇåÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÁ (financial products),
ÇÝãåÇëÇÝ, ûñÇÝ³Ï, ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÏ»ñÝ »Ý, áõÝ»Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛù, ù³Ý ÙÇÏñáí³ñÏ»ñÁ, ¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³
Ï³ï³ñíáÕ Í³Ëë»ñÁ ã»Ý µ³ó³ïñáõÙ ³Ûë ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ´³ó³ïñáõÃÛáõÝÁ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñ
í»ñóÝáÕÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÏñÃí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ¿, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ
ãÇ ï³ÉÇë ³Õù³ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ë³Ï³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ³Ý»É,
¨ »Ã» ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ë»É³ÙÇï ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñ ã³é³ç³ñÏáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ñ½³å»ë ÙñóáõÝ³Ï ã¿ÇÝ ÉÇÝÇ, ³å³ ïíÛ³É
¹»åùáõÙ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ó³Íñ ÏñÃí³ÍáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ íï³Ý· ãÇ ëå³éÝáõÙ:
ì»ñç³å»ë Î³éÉáë ê»ñ»Ýá-êÇÝÏ³ÛÇ ¨ Ýñ³ Ñ³Ù³Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ (2013)
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ µ³ó³Ñ³Ûï»É ¿ñ, áñ áñáß ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù åÝ¹áõÙ ¿ÇÝ, Ã» áõÝ»Ý ëáóÇ³É³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝ ¨
ï³ÉÇë »Ý ÷áùñ í³ñÏ»ñ Ñ³ïÏ³å»ë ³Õù³ïÝ»ñÇÝ, ýÇÝ³Ýë³íáñíáõÙ »Ý
ó³Íñ ïáÏáë áõÝ»óáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ ëï³ÝáõÙ »Ý ¹áï³óÇ³Ý»ñ ¨
ãÝ³Û³Í ¹ñ³Ý ³Õù³ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³ÝáõÙ ßáõÏ³ÛÇ ÙÇçÇÝÇó µ³ñÓñ ïáÏáë³¹ñáõÛù: ì»ñçÇÝÇë ßÝáñÑÇí ¹ñ³Ýù Çñ»Ýó ß³ÑáõÛÃáí ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ÇÝ
ÝÙ³Ý³ïÇå í³ñÏ³íáñáõÙ Çñ³Ï³ÝóÝáÕ µ³ÝÏ»ñÇÝ252:
²ÛëåÇëáí ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¨ Ýñ³Ý ³éÝãíáÕ ÙÇ ß³ñù Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ ÝÏ³ñ³·ÇñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ï³É Ñ»ï¨Û³É åÝ¹áõÙÝ»ñáí.
 ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ïñí³Í ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ
ÙÇÏñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Ù»Ý ïÇåÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, áñÇ ÃÇñ³Ë³ÛÇÝ Ñ³×³Ëáñ¹Á ³Õù³ïÝ ¿:
 ØÇÏñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëáõµëÇ¹³íáñíáÕ ÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³ñóÁ ¹»é ùÝÝ³ñÏáõÙÝ»ñÇ ³é³ñÏ³ ¿:
 ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ËÙµ³Ï³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñáõÙÝ ¿, áñ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ùáï»óáõÙ ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÁ Ýí³½»óÝ»ÉÇë:
 âëáõµëÇ¹³íáñíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³Õù³ïÝ»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³é³ç ¿ ·³ÉÇë «³Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³Ýù» »ñ¨áõÛÃÁ:

252

Carlos Serrano-Cinca, Begona Gutierrez-Nieto, Beatriz Cuellar Fernandez, Yolanda FuertesCallen,(2013), Poverty Penalty and Microfinance, (CEB) Working Paper N-13/029.
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È¨áÝ ²ÈÆÊ²ÜÚ²Ü
ØÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ù»Ãá¹³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ` í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ, ËÙµ³Ï³ÛÇÝ
í³ñÏ³íáñáõÙ, §³Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³Ýù¦
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³ÕÃ³Ñ³ñÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ
Ï³ñ¨áñ»Éáí` Ñá¹í³ÍáõÙ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓí»É ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ý áõÕÕí³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇÝ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½Ù»ÝñÇÝ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ §ÙÇÏñ³ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ¦ Ñ³ëÏ³óáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ
¨ ¹ñ³ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ: ä³ñ½³µ³Ýí»É »Ý Ý³¨ ÙÇÏñáýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ»ï
ë»ñï ³éÝãíáÕ ³ÛÉ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó »Ý ËÙµ³Ï³ÛÇÝ í³ñÏ³íáñáõÙÁ, §³Õù³ïáõÃÛ³Ý ïáõ·³ÝùÁ¦:
Левон АЛИХАНЯН
Теоретико-методологические проблемы особенностей микрофинансирования
Ключевые слова: кредитные организации, микрофинансирование, групповое
кредитование, “штраф бедности”

Учитывая проблемы бедности в Республике Армения, в статье рассмотрены финансовые методы и механизмы сокращения бедности. А именно, представлены
сущность и определение такого финансового понятия, как ―микрофинансирование‖. Также разъяснены некоторые термины связанные с микрофинансированием, в том числе групповое кредитование и ―штраф бедности‖.
Levon ALIKHANYAN
Theoretical-methodolical issues related to charachteristics of microfinancing
Key words: credit organization, microfinance, group lending, “poverty penalty”

Understanding issues of poverty In Republic of Armenia, this article focuses on financial measures and mechanisms of poverty alleviation. Theoretical-methodolical issues
related to charachteristics of microfinancing are discussed in this article in the context
of their practical implementation. Particularly, the idea and the definition of microfinance are presented. Some concepts regarding microfinance have been also clarified,
including group lending and ―poverty penalty‖.
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ÐÐ äÔÜÒÆ ²ðî²¸ðàôÂÚàôÜàôØ Üàð îºÊÜàÈà¶Æ²Î²Ü ÈàôÌàôØÜºðÆ
²ð¸Æ²Î²ÜàôÂÚàôÜÀ, Üºð¸ðàôØ²ÚÆÜ äÈ²ÜÀ ºì üÆÜ²Üê²îÜîºê²Î²Ü
ÐÆØÜ²ìàðàôØÀ
Â³Ù³ñ³ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
ÐäîÐ ´Ç½Ý»ëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ« Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñ,
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, åÕÝÓÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ½ïÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ

Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ ·áñÍáÝ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ïíÛ³É »ñÏñÇ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ å³Ï³ë Ï³ñ¨áñ ã¿ Ý³¨ ³Û¹ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ë»É³ÙÇï û·ï³·áñÍáõÙÁ: ²Ûëûñ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý áÉáñïÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇïáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ·»ñï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ç Ñ³ßÇí ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý:
Ð³Û³ëï³ÝÁ, áõÝ»Ý³Éáí µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñ, í»ñçÇÝÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ Ã»ñÇª Ñ³çáñ¹³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇó ëå³ëíáÕ »Ï³ÙáõïÇ ·»Ý»ñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÁ ÷áË³Ýó»Éáí
³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñï»Õ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ëï³ÝÛáõÃÇ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ: àÉáñïÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ µ³ñÓñ »Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ Ý³¨ åáã³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ÝÛáõÃ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, áñáÝù, Áëï
¿áõÃÛ³Ý ¨ë µ³ó ÃáÕÝí³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý: ì»ñçÇÝÝ»ñÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ã»ñÇ Ùß³Ïí³Í Ëï³ÝÛáõÃÇ, Ý³¨ íÝ³ëÝ³Ï³ñ »Ý µÝáõÃÛ³Ý áõ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ µÝ³ÏíáÕ Ù³ñ¹Ï³Ýó ³éáÕçáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ Ï³ñ¨áñ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ³é 01©01©2014Ã©
ÐÐ-áõÙ ·ñ³Ýóí³Í »Ý 21 Ù»ï³Õ³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ñ³ñëï³óáõóÇã ý³µñÇÏ³Ý»ñÇ åáã³Ùµ³ñÝ»ñ ¨ Ýñ³ÝóáõÙ Ïáõï³Ïí³Í
Ñ³ñëï³åáã»ñ« áñáÝóÇó 12-Á ·áñÍáÕ »Ý: ²Ûë åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇó ³é³í»É
ËáßáñÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ø³ç³ñ³ÝÇ ²ñÍí³ÝÇÏ« ²·³ñ³ÏÇ ²·³ñ³Ï 3 ¨
ø³ç³ñ³ÝÇ àÕçÇ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÁ: Â»ÕáõïÇ åáã³Ùµ³ñÁ ø³ç³ñ³ÝÇ ²ñÍí³ÝÇÏ åáã³Ùµ³ñÇó Ñ»ïá 2-ñ¹ åáã³Ùµ³ñÝ ¿ Çñ Ý³Ë³·Í³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ©
í»ñçÇÝÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëí³Í ßáõñç 180 ÙÉÝ© Ù3 ï³ñ³ÍùÁ ¹»é ãÇ û·ï³·áñÍí»É: Ø³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝª ÐÐ-áõÙ ³ñ¹»Ý
ÇëÏ Ïáõï³í»É ¿ 1 ÙÉñ¹ ïáÝÝ³ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝ, áñáÝó åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³ñëï³åáã»ñÇÝ Ñ³ïÏ³óí³Í ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï³ñ³ÍùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 10 000 Ñ³« áñÇó 1500-Á ·ïÝíáõÙ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ
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ï³Ï253: ´Ý³å³Ñå³ÝÝ»ñÁ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÝÑ³Ý·ëï³ó³Í »Ý ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí, áñ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñëï³åáã»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ. Ñ³ñëï³åáã»ñáõÙ Ñ³×³Ë
Ïáõï³Ïí³Í »Ý Ù³Ýñ³óí³Í ³å³ñÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ßïáõÃÛ³Ùµ Ï³ñáÕ »Ý Ã³÷³Ýó»É çñÇ ¨ ÑáÕÇ Ù»çª å³ï×³é»Éáí ÑëÏ³Û³Ï³Ý íÝ³ëÝ»ñ µÝáõÃÛ³ÝÁ ¨
µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ: ÊÇëï Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ µáí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ
·Ý³Ñ³ïáõÙÁª ¹ñ³Ýó å³Ñå³ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ëëï³óÙ³Ý, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ µ»éÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ·áñÍáÕ ûñÇÝ³·ÍÇª åáã³Ùµ³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É ï»ËÝ³ÍÇÝ ÙÇ³ÛÝ »Ã»
ëï³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ñÏñ³µ³Ý³ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý, Áëï áñÇ` Çñáù Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý, ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ó¨³íáñí³Í »ñÏñÇ Ù³Ï»ñ¨áõÛÃÇ íñ³ Ï³Ù É»éÝ³ÛÇÝ ÷áñí³ÍùÝ»ñáõÙ
Ï³Ù åáã³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÛÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñ: ÐÐ-áõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÙÇ ß³ñù
åáã³Ùµ³ñÝ»ñ áñ³ÏíáõÙ »Ý áñå»ë ï»ËÝ³ÍÇÝ ¨ ³½³ïíáõÙ Éñ³óáõóÇã
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÇó ¨
Ñ³ñÏ»ñÇ í×³ñáõÙÇó: ²Ûëå»ë, Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇÝª Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ å³ï×³éáí ÐÐ µÛáõç» ï³ñ»Ï³Ý ãÇ í×³ñíáõÙ ßáõñç 98 ÙÉÝ ²ØÜ
¹áÉ³ñÇ Ñ³ñÏ»ñ ¨ ïáõñù»ñ :
ì»ñáÝßÛ³É åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ ³Ûëûñ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³ñí»É »ñÏñáñ¹³ÛÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ, ù³ÝÇ áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇ ß³ñù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ Ïáñ½Ù³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ó³Íñ ¿, ¨ åáã³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í ³å³ñÝ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ù»ï³ÕÝ»ñ, áñáÝù Ñ»ï³·³ Ùß³ÏáõÙÁ
ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ýí³½»óÝ»É í»ñçÝ³Ï³Ý Ã³÷áÝÇ Í³í³ÉÝ»ñÁ ¨ ëï³Ý³É Éñ³óáõóÇã »Ï³ÙáõïÝ»ñ ³ñ¹»Ý ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³Ýí³Í µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ¨ ²½·³ÛÇÝ ÄáÕáíÇ ÏáÕÙÇó Ñ³í³ÝáõÃÛáõÝ ¿ ïñí»É
¼³Ý·»½áõñáõÙ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ Éó³ÏáõÛïÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ
Íñ³·ñÇÝ« áñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ §²ÉÛáïÇ·¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: Ð³Û³ëï³ÝÇ
³Ù»Ý³Ëáßáñ ²ñÍí³ÝÇÏ åáã³Ùµ³ñÁ ·ñ»Ã» ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Éóí³Í ¿« áñï»Õ
ï³ñ»Ï³Ý 18 ÙÉÝ Ù3 ÝÛáõÃ ¿ ß³ñáõÝ³ÏíáõÙ Éóí»É: Ü»ñÏ³Û³óí³Í Íñ³·ñÇ
ÙÇ³ÛÝ ³é³çÇÝ ÷áõÉáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³í»ÉÇ ù³Ý 330 ÙÉÝ
¹áÉ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ« ÇÝãÇ ÃáõÛÉ Ïï³ ï³ñ»Ï³Ý í»ñ³Ùß³Ï»É ¨ ëï³Ý³É 12©5
253

ºäÐ Î³ÛáõÝ ¼³ñ·³óÙ³Ý Î»ÝïñáÝ« ÐÐ Ù»ï³Õ³Ï³Ý û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ
åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ` ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý íï³Ý·Ý»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í å³Ñ³çÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÁ« 2014 ¿ç 5
ÝáõÛÝÁ ¨ §ÀÝ¹»ñùÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»Ýë·Çñù« Ñá¹í³Í 3« Ï»ï 29« 2011Ã© ÝáÛ»Ùµ»ñÇ 28
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ÙÉÝ Ù3 Ù»ï³Õ³Ï³Ý ¨ áã Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ëï³ÝÛáõÃ»ñ ¨ ÝÛáõÃ»ñ255: Ü»ñÏ³Û³óí³Í Ý³Ë³·ÇÍÁ, ë³Ï³ÛÝ« Ï³ñáÕ ¿ ÉáõÍ»É ÙÇ³ÛÝ ²ñÍí³ÝÇÏ åáã³Ùµ³ñÇ
·»ñÑ³·»óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, ³ÛÝ ¿É Ù³ëÝ³ÏÇ: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ýß»É, áñ ãÝ³Û³Í Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³ÝÁ, Ññ³Å³ñí»É Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó Ù»ñ »ñÏñÇ
Ñ³Ù³ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ Éáõñç Ñ³ñí³Í Ñ³ëóÝ»É ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³ÝÁ (Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÑáõÙù ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ), ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ, ¿³å»ë Ïñ×³ï»É å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç Ùáõïù»ñÁ ¨ ³é³ç µ»ñ»É ëáóÇ³É³Ï³Ý ÙÇ ß³ñù ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ñ³ïÏ³å»ë ³ÛÝ Ù³ñ½»ñáõÙ, áñï»Õ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³é³í»É Ù»Í Ù³ëßï³µÝ»ñÇ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ: ²Û¹ ÇëÏ
å³ï×³éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ ï³É
³ÛÝåÇëÇ Ýáñ³ñ³Ï³Ý, ï»ËÝáÉá·Ç³å»ë Ï³ï³ñ»É³·áñÍí³Í ÉáõÍáõÙÝ»ñ,
áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³Ý Ýí³½»óÝ»É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý éÇëÏÁ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍ»É áõ ûåïÇÙ³É Ï³é³í³ñ»É ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛáõÝ
Ñ³Ù³ñíáÕ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ:
ÐÐ-áõÙ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ù»Í Í³í³ÉÝ»ñáí áõÕÕ³ÏÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óí»É Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ ³í»ÉÇ áõÕÕíáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ (·áñÍ³ñÏí»É ¿ Â»ÕáõïÇ
åÕÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ ·áñÍ³ñ³ÝÁ, ÇëÏ ¼³Ý·»½áõñÇ äÕÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ
ÎáÙµÇÝ³ïÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ñ³ÛïÝ»É ¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñíáÕ ³×Ç Ù³ëÇÝ): ÐÐ-áõÙ Ñ³Ýù»ñÇ ·áñÍ³ñÏÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ³×ÇÝ
½áõ·³Ñ»é áÉáñïáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ñ³ïÏ³å»ë áõÕÕí»É
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý í»ñ³½ÇÝÙ³ÝÁ, áñÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ëï³Ý³É
Ù»ï³ÕÇ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ, Ñ»ï¨³µ³ñ ³í»ÉÇ Ù»Í ³ñÅ»ù
áõÝ»óáÕ Ù»ï³Õ³Ï³Ý Ëï³ÝÛáõÃ»ñ, ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ ßÕÃ³Û³µ³ñ ÏÑ³Ý·»óÝÇ
»ñÏñáõÙ Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ßÕÃ³ÛÇ ÑáñÇ½áÝ³Ï³Ý ¨ áõÕÕ³Ñ³Û³ó
Ëáñ³óÙ³ÝÁ` Çñ µáÉáñ ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ É»éÝ³Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ï»ËÝÇÏ³Ý ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ï³ñáÕ »Ý
³å³Ñáí»É ³ÛÝåÇëÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ëï³óáõÙ, áñÇ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ³ÝÙÇç³å»ë û·ï³·áñÍí»É ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»çª ³-
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é³Ýó Ñ»ï³·³ Ùß³ÏáõÙÝ»ñÇ: ²Ûë ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³³é³Ýóù³ÛÇÝ
µ³ó³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ:
ÆÝãå»ë µ³½ÙÇóë Ýß»É »Ýù, ²É³í»ñ¹áõ åÕÝÓ³ÓáõÉ³ñ³ÝÁ ÙÇ³ÏÝ ¿ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, áñï»Õ åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃÁ Ùß³ÏíáõÙ ¿ ÙÇÝã¨ ë¨ åÕÝÓÇ íÇ×³Ï,
ë³Ï³ÛÝ åÕÝÓ³ÓáõÉ³ñ³ÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÑÇÝ ¿, Çñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³å»ë ¨
µ³ñáÛ³å»ë Ù³ßí³Í ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Çñ ³ÙµáÕç³Ï³Ý
³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛ³Ùµ ³ßË³ï»É ãÇ Ï³ñáÕ: Ð»ï¨³µ³ñ Ï³ñáÕ »Ýù
÷³ëï»É, áñ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý óÇÏÉÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÇ
Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ. û·ï³·áñÍ»Éáí ë»÷³Ï³Ý åÕÝÓÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ñ³Ýù»ñÁª
Ð³Û³ëï³ÝÁ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃÇ ÓáõÉÙ³Ý ¨ ½ïÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁª ³ÛëåÇëáí ë»÷³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ÑÝ³ñ³íáñ
ïÝï»ë³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÷áË³ó»Éáí ³ÛÝ »ñÏñÝ»ñÇÝ, áñï»Õ
Ð³Û³ëï³ÝÇó Ý»ñÏñí³Í åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃÇó ëï³óíáõÙ ¿ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýùª ½ïí³Í åÕÇÝÓ:
ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ûåïÇÙ³É Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ µ»ÏáõÙÝ³ÛÇÝ ù³ÛÉ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ »ñÏñÇ Ý»ñëáõÙ åÕÝÓÇ Ñ»ï³·³ Ùß³ÏÙ³Ý, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë ýÉ»ß-ÓáõÉÙ³Ý (flash smelting) ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ÏÇñ³éÙ³Ùµ åÕÁÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý ¨ ½ïÙ³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ, áñÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, áÉáñïÇ Ñ³Ù³ñ Ï³å³ÑáíÇ ¿³Ï³Ý ïÁÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝù, ³ÛÉ Ý³¨ ÏáõÝ»Ý³ Çñ ¹ñ³Ï³Ý Ù³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ¨
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ (ýÉ»ß-ÓáõÉÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë µ³ñÓñ³óÝ»É Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ` ¿³å»ë Çç»óÝ»Éáí µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý éÇëÏÁ): Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ý³ËÏÇÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ë ÷³ëï»É »Ý, áñ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ ÐÐ-áõÙ ³é³í»É³·áõÛÝ ë³ÑÙ³Ý³ÛÇÝ Ñ³ëáõÛÃ ³å³ÑáíáÕ ÷áõÉÁ
½ïÙ³Ý ³ÛÝ ÷áõÉÝ ¿, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ñï³¹ñíáõÙ ¿ 90-95% åÕÝÓÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃ:
Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³ÛÅÙ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ýÉ»ß-ÓáõÉÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ³ÛÉ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Çñ µ³ó³éÇÏ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ßÝáñÑÇí` Ó»éù ¿ µ»ñáõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ: ²Ûëå»ë, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ äÕÝÓÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËÙµÇ (ICGS) Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ï³ÝË³ï»ëáõÙ-
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Ý»ñÇ` 2017Ã. åÕÝÓÇ íñ³Ùß³ÏÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ ýÉ»ß ÓáõÉÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ Ñ³ëÝ»Éáõ ¿ ÙÇÝã¨ 71% :
ì»ñÁ ³é³ç³ñÏíáÕ Ý³Ë³·ÍÇ Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ
åÕÝÓÇ` áñå»ë ãí»ñ³Ï³Ý·ÝíáÕ ¨ ã÷áË³ñÇÝíáÕ é»ëáõñëÇ Ñ³Ý¹»å Ùßï³å»ë ³éÏ³ ¨ ³×áÕ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÝ ¿. ÷áñÓ»Ýù ³Ù÷á÷
¹Çï³ñÏ»É åÕÝÓÇ ßáõÏ³ÛÇ Ý»ñÏ³ ¨ ëå³ëíáÕ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÁ: äÕÝÓÇ
áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ËÙµÇ Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ` ½ïí³Í, Ù³ùáõñ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ 2013Ã. ·»ñ³½³Ýó»É ¿ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ 390 000
ïáÝÝ³Ûáí: Ø³ùáõñ åÕÝÓÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ³×»É ¿ 2013Ã.
3.9%, ë³Ï³ÛÝ ëå³éáõÙÁ ÙÝ³ó»É ¿ ÝáõÛÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ, ÇÝã 2012Ã.: âÝ³Û³Í
ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ` 2014Ã. åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³×Ç ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ïí»É »Ý. ³Ûëå»ë, ½ïí³Í åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ
2014Ã. ÑáõÝÇëÇÝ ³×»É ¿ 3.3%-áí, ICSG ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÑáõÉÇëÇÝ ½Áïí³Í åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 2 ÙÉÝ ïáÝÝ³: ÜÙ³Ý ³×Á å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÇÝãå»ë ³é³çÝ³ÛÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý 2.85% ³×áí, ³ÛÝå»ë ¿É
»ñÏñáñ¹³ÛÇÝ ÑáõÝùÇ 5.14% ³×áí: 2014Ã. ³é³çÇÝ 7 ³ÙÇëÝ»ñÇÝ ³ñï³¹ñí»É
¿ ßáõñç 12.8 ÙÉÝ ïáÝÝ³ ½ïí³Í åÕÇÝÓ, áñÝ ³ñ¹»Ý ÇëÏ 7%-áí ³í»É ¿, ù³Ý
Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ: ÜáõÛÝ 7 ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ëå³éÙ³Ý
³×Á Ï³½Ù»É ¿ ßáõñç 12%, ë³Ï³ÛÝ ³Ûë ³×Á µ³í³ñ³ñ ãÇ »Õ»É åÕÝÓÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ åñáýÇóÇïÁ Í³ÍÏ»Éáõ Ñ³Ù³ñ. ³é³çÇÝ 7 ³ÙÇëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
åÕÝÓÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ åñáýÇóÇïÁ Ï³½Ù»É ¿ 57 000 ïáÝÝ³ :
âÝ³Û³Í í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ åÕÝÓÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·Ý»ñÇ ¿³Ï³Ý ³ÝÏÙ³ÝÁª ¹Çï³ñÏÙ³Ý »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³×áÕ ³é³ç³ñÏÇÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó åÕÝÓÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ß³ñáõÝ³Ï»Éáõ ¿ ³×»É »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ: Ð»ï¨³µ³ñ Ý³Ë³·ÍÇ ³ñ¹ÛáõÝù
Ñ³Ý¹Çë³óáÕ ½áõï åÕÝÓÇ Çñ³óÙ³Ý éÇëÏÁ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿. ³í»ÉÇÝ, Ý»ùÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ù³ïã»ÉÇ åÕÝÓÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ (µ³ó³éíáõÙ »Ý
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ¨ Ñ»ï³·³ í»ñ³Ùß³ÏáÕÝ»ñÇ í»ñ³¹ÇñÝ»ñÁ)
Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÉ ×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ËÃ³Ý
¨ µ»ñ»É åÕÝÓÇ Ý»ñùÇÝ ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Ç:
ÆÝãå»ë Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É ·Í³å³ïÏ»ñÇó, åÕÝÓÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ³×»É ¨ 2032Ã. Ñ³ëÝ»Éáõ ¿ 37,864 Ñ³½³ñ ïáÝÝ³ÛÇ, ÇÝãÁ Ùáï 2
³Ý·³Ù ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ 2014Ã. Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÁ:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. äÕÝÓÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ ÙÇÝã 2030Ã.
àÉáñïÇ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý, áñ åÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý
¨ ½ïÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ï³éáõóáõÙÁ ïÝï»ë³å»ë ³ñ¹³ñ³óí³Í ÏÉÇÝÇ ÙÇ³ÛÝ
100 000 ¨ ³í»É ïáÝÝ³ åÕÝÓÇ ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¹»åùáõÙ: äÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ »ÝÃ³¹ÁñíáõÙ ¿ ·áñÍ³ñÏ»É ¨ í»ñ³·áñÍ³ñÏ»É ø³ç³ñ³ÝÇ, Â»ÕáõïÇ, Î³å³ÝÇ,
Þ³ÙÉáõÕÇ, ²É³í»ñ¹áõ ÑáõÙù³ÛÇÝ Ñ»ÝùÇ, ²·³ñ³ÏÇ ¨ Ð³Ýù³ë³ñÇ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ, áñáÝó ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ ¿ Ùáï
320.000 ïáÝÝ³ Ëï³ÝÛáõÃ` Ùáï 90.000 ïáÝÝ³ Ù³ùáõñ åÕÝÓÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ: ºíë 10.000 ïáÝÝ³ åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃ Ð³Û³ëï³ÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ·Ý»É
ìñ³ëï³ÝÇó ¨ ÈÔÐ åÕÝÓÇ ·áñÍ³ñ³ÝÇó, áñï»Õ ¨ë åÕÇÝÓÁ í»ñçÝ³Ï³Ý í»ñ³Ùß³ÏáõÙ ãÇ ³ÝóÝáõÙ259:
CESL Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ, ¸»ÛíÇ¹ æáÝëÇ
·ÉË³íáñáõÃÛ³Ùµ ëï»ÕÍí³Í ·Çï³Ï³Ý ËÙµÇ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ
Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ï»ËÝáÉá·Ç³å»ë Ï³ï³ñ»É³·áñÍí³Í ¨ Ýí³½³·áõÛÝ
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí Ñ³·»ó³Í
åÕÝÓÇ ½ïÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ï³åÇï³É ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ, áñáÝù
ÑÇÙÝí³Í »Ý ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñáõÙ ½ïÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ
Ù³Ýñ³Ù³ëÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ¨ ïÝï»ë³Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Çñ³ï»ë³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ áõ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ íñ³:
Ø»Ýù í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ï³åÇï³É ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ µ»ñ»É
»Ýù Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ï³ñÇÝ»ñÇ
258

www.aqmcopper.com/s/CopperFundamentals.asp

259

www.armworld.am, Ðñ³ãÛ³ ²í³·Û³ÝÇ Ñá¹í³ÍÁ
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³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·Ý»ñÇ ÇÝ¹»ùëÇ ÇÝýÉÛ³óÇ³Ý, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 100 000
ïáÝÝ³ ½áõï åÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý մոտ 300 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ260:
Ü³Ë³·ÍÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ,
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óí³Í ÷áË³éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ñÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñ Å³Ù³Ý³Ï³óáõÛóÇ »õ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³:
Ð³Ù³Ó³ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ` Ý³Ë³·ÍÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³å³ÑáíáõÙ »Ý Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
áÉáñïÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ ù³Ý ÏñÏÝ³ÏÇ ³Ý·³Ù ³í»É³óáõÙ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³éÝ³É ¿³Ï³Ý ËÃ³Ý ¿ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý, ³ÛÉ Ý³¨
³ÙµáÕç ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ü³Ë³·ÍÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßí³ñÏ»É Ý³¨ Ý³Ë³·ÍÇ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ. ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
§Ý»ñ³ñÏíáÕ¦ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ¹ñ³ÙÇ áñáß³ÏÇ Ù³ë áõÕÕíáõÙ ¿ Ñ³í»ÉÛ³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ ßÕÃ³ÛÇ ëÏ½µáõÝùáí Çñ Ñ»ñÃÇÝ ³é³ç³óÝáõÙ ¿ Éñ³óáõóÇã
ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝ: Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ µ³½Ù³ñÏÇãÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿`
ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÐÐ ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ¨ ëå³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Ð³ßí³ñÏí³Í ·áñÍ³ÏÇóÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
2.27261. ³ÛÉ Ï»ñå ³ë³Í` Ý³Ë³·ÍÇ ·áñÍ³ñÏáõÙÇó ³ÏÝÏ³ÉíáÕ Éñ³óáõóÇã
áõÕÕ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÁ ÏñÏÝ³å³ïÏíáõÙ ¿ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ µ³½Ù³ñÏÇãÇ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ßÝáñÑÇí:
²ÛëåÇëáí, áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÁ ¨ ÐÐ
ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³»õ í»ñÉáõÍ»Éáí ÑÝ³ñ³íáñ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ï ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç, åÕÝÓÇ ³½·³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñáí ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
åÕÝÓÇ ½ïÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñÇ Ï³éáõóáõÙ, áñáõÙ áñå»ë ß³Ñ³éáõ ÏáÕÙ»ñ Ý»ñ·ñ³íí³Í ÏÉÇÝ»Ý å»ïáõÃÛáõÝÁ, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ûï³ñ»ñÏñÛ³ »õ Ý»ñùÇÝ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÁ:

260
261

D.Jones, CESL, on-site processing vs. Sale of copper concentrates, Perth, Australia, 2005, p. 5.
Ð³ßí³ñÏí³Í ¿ª ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÐÐ ²ìÌ, §ÐÐ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ¨ Í³Ëë»ñÁ¦, 2014Ã.
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Â³Ù³ñ³ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
ÐÐ åÕÝÓÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ ¨ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý
ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛáõÝ« µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ, åáã³Ùµ³ñ,
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, åÕÝÓÇ í»ñ³Ùß³ÏáõÙ, ½ïÙ³Ý Ñ³Ù³ÉÇñ
Ðá¹í³ÍáõÙ Ñ³ÏÇñ× Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ÐÐ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` åÕÝÓÇ Ëï³ÝÛáõÃÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ ¨ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ áõ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³` ³é³ç³ñÏí»É
»Ý Ý»ñÏ³ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ, ¹Çï³ñÏí»É ¿ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: Ðá¹í³ÍáõÙ ÑÇÙÝ³íáñí»É ¿ ÐÐ-áõÙ åÕÝÓÇ ÓáõÉÙ³Ý-½ïÙ³Ý ·áñÍ³ñ³ÝÇ Ï³éáõóÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ³Ù÷á÷ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý Ý³Ë³·ÍÇ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ åÉ³ÝÁ:
Тамара ОГАНЕСЯН
Актуальность, инвестиционный план, а также финансовое обоснование
новых технологических решений в медная промышленности РА
Êëþ÷åâûå ñëîâà: горнодобывающая промышленность, природные ресурсы,
хвостохранилище, инвестиции, переработка меди, аффинажный комплекс
В статье кратко описаны основные факторы, препятствующие повышению эффективной деятельности горнодобывающих компаний, в частности, медно перерабатывающих компаний. На основе оценок и прогнозов возможных решений, а также передовой международной практике, в статье были рассмотрены возможные
решения сложившихся проблем, план реализации и ожидаемые результаты. Была
также обоснована необходимость создания аффинажного комплекса в РА, кратко
были представлены инвестиционный план проекта и результаты оценки потенциального влияния инвестиционного проекта на реализующую компанию.
Tamara HOVHANNISSYAN
The urgency, investment plan and financial feasibility of the new technological
solutions in the copper industry RA
Key words: Mining, natural resources, new technological solutions, tailings, investments, copper
processing, refining complex

The article briefly describes the main factors impeding the increase of the operational
efficiency in mining companies, particularly in copper processing companies. Based on
the estimates and projections of possible solutions, as well as international best
practices, the article has considered possible solutions of the problems occured, the
implementation plan and the expected results. The necessity of establishing a refining
complex in the Republic of Armenia was also justified, the investment plan of the
project and the results of evaluating the potential impact of the investment project on
the implementing company and the economy as a whole were briefly described.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В
ЯПОНИИ
Лариса АВЕТИСЯН
Соискатель кафедры Экономики и финансов РАУ
Ключевые слова: миграция, миграционная политика, Япония, японское
экономическое чудо

Долгое время Япония с однородным в этническом отношении населением
(менее 1% иностранцев, проживающих в стране) полностью оправдывала статус
страны с одной из самых закрытых миграционных политик в мире. Не удивительно, что японское понимание гражданства практически идентично концепции
«расовой чистоты»[2]. Однако процессы глобализации поставили под сомнение
целесообразность существовавшей доктрины и диктуют необходимость модернизации иммиграционной политики в отношении трудовых мигрантов.
Своего максимума в 128 млн. человек население Японии достигло в 2008 г.
(см. рисунок 1). С тех пор население страны неуклонно сокращается. В условиях
большой продолжительности жизни и высоких социальных стандартов, а также
низкой рождаемости и низкой смертности, страна подошла к тому тупику,
который ожидает многие развитые страны – нехватка рабочей силы.

Рисунок 1. Население Японии и темпы его роста [4].
Если эти темпы сохранятся, то в стране Восходящего Солнца к 2060 году
будет жить всего 84,5 млн. человек, а к 2020 году четверть граждан Японии будет
старше 65 лет [1]. Новая иммиграционная политика 1990 г., которая действует с
изменениями и дополнениями до настоящего времени, отдает предпочтения высококвалифицированным специалистам. Так, из существующих 28 статусов пребывания иностранцев в Японии только по 16 можно работать. В отношении тех,
кто приезжают в Японию работать, проводится политика ―трех дверей‖:
 «парадная дверь» - для возвращения в страну экспатриантов-японцев и
их родственников;
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 «боковая дверь» - для дефицитных специалистов, студентов и стажеров
японских учебных заведений с правом на работу;
 «задняя дверь» - для нелегальных иммигрантов, приехавших в Японию
по туристическим или бизнес визам с намерением остаться работать в стране.

Таким образом, Япония проводит закрытую иммиграционную политику.
Японские власти всегда проводили политику ограничения в предоставлении статуса постоянного резидента (и, тем более - гражданина). Согласно административной практике, введенной с 1998 г., для получения права на постоянное проживание необходимо непрерывно находиться в Японии 10 лет, для беженцев - 5 лет,
для детей от межнационального брака японского гражданина – 1 год [5].

Рисунок 2. Запас международных мигрантов в Японии [4].
Несмотря на свою жесткость, новая иммиграционная политика привела к
росту числа иностранцев, проживающих в Японии (рисунок 2). К концу 2010г.
запас международных мигрантов в Японии достиг 2 176 тыс. человек, или 1,7%
от населения страны. Среди них самую многочисленную группу составляют
корейцы (33,8%), за ними – граждане Китая, Бразилии, Филиппин и Перу[5].
Новая иммиграционная политика помогла также справиться с отрицательной чистой миграцией в стране, возникшей в конце 80-ых гг., в связи с
завершением периода феноменального роста японской экономики в период с
1950 по 1973 гг., известного как японское экономическое чудо. Концом «чуда»
можно считать 1985 г., когда иена ревальвировалась в 1,5 раза, а темп
экономического роста в Японии упал с 8 % до 2 %. Как мы видим на рисунке 3,
за исключением конца 80-ых гг., на протяжении всего рассматриваемого периода
страна является преимущественно реципиентом международных мигрантов,
иными словами ежегодное число иммигрантов превосходит число эмигрантов,
что обеспечивает положительный миграционный прирост численности населения
Японии при отрицательном естественном приросте в стране.
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Рисунок 3. Чистая миграция в Японии, чел. [4].
Однако, как показывают результаты социальных опросов, жители страны
против массовой иммиграции. Так, только 12% респондентов считают, что стране
нужно больше иностранных рабочих [3]. Это обусловлено возможными негативными последствиями иммиграции для экономики и демографии страны. Показатели рождаемости у женщин-иммигрантов в среднем выше, чем у коренного
японского населения, что может содействовать повышению темпов естественного прироста населения и удельного веса иностранных в стране. Многие эксперты
считают одним из основных факторов, сделавших японское экономическое чудо
возможным, менталитет японского народа и его трудолюбие.
Как следствие, массовая иммиграция может привести к разрушению традиционного японского общества, а так же тех общественных институтов, которые
вывели Японию в число преуспевающих наций, которая своим опытом смогла
доказать, что для процветания страны миграция не обязательна. Однако в условиях современных проблем Японии в краткосрочный период без иммигрантов
проблема дефицита рабочей силы не будет разрешена. В долгосрочной же
перспективе возможно вовлечение большего количества женщин в качестве трудовых ресурсов, а также принятие мер для повышения рождаемости среди коренного населения, в том числе, за счет средств бюджета.
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Ключевые слова: миграция, миграционная политика, Япония, японское экономическое
чудо

В начале нового тысячелетия традиционно моноэтническая Япония встала перед
проблемой сокращения численности населения и следующей из этого нехватки
рабочей силы. Новая иммиграционная политика 1990 г. в определенной степени
решила проблему нехватки высококвалифицированных специалистов, однако
численность населения продолжает сокращаться, замедляя темпы роста экономики страны. В сложившихся условиях Японии необходимо найти компромиссное
решение проблемы иммиграционной политики без угрозы разрушения традиционного японского общества.
Larisa Avetisyan
Contemporary issues of Migration processes in Japan
Key words: migration, migration police, Japan, Japanese economic miracle

In the beginning of the millennium traditionally mono ethnic Japan faced the problem
of its population decrease and corresponding lack of the labour force. New immigration
policy of 1990 has solved the problem of high-qualified specialists‘ shortage to a certain
extent, however population is still decreasing, slowing down economic growth rates of
the country. Under these circumstances Japan has to find a compromise of its immigration policy problem without threat of destruction of traditional Japanese society.
Լարիսա ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
Միգրացիոն գործընթացների արդիական խնդիրները Ճապոնիայում
Բանալի բառեր. միգրացիա, միգրացիոն քաղաքականություն, Ճապոնիա,
Ճապոնական տնտեսական հրաշք
Նոր հազարամյակին ընդառաջ ավանդական մոնոէթնիկ Ճապոնիան կանգÁնեց բնակչության կրճատման և դրանից բխող աշխատանքային ուժի
պակաս լինելու խնդրի արջև: 1990 թ. նոր իմիգրացիոն քաղաքականությունը որոշ չափով լուծեց բարցրակարգ մասնագետների պակասի խնդիրը, սակայն երկրի բնակչությոինը շարունակում է նվազել դանդաղացնելով
տնտեսական աճը: Տվյալ պայմաններում Ճապոնիան պետք է իմիգրացիոն
քաղաքականության փոխզիջումային լուծում գտնի առանց ավանդական
ճապոնական հասարակությանը վնաս պատճառելու սպառնալիքի:
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ՀՀ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԴՐԱՄԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԲԱՇԽՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ՇՈՒՐՋ
Արմինե ՄԻՍԱԿՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու
Բանալի բառեր. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, ազգային հաշիվների
համակարգ, տնտեսության համախառն շահույթ, խառը եկամուտներ, սպառման
ծախսեր, համախառն խնայողություններ, տրանսֆերտներ

Տնային տնտեսությունների վրա որևէ ճգնաժամի սոցիալական ազդեցությունը կամ եկամուտների բաշխման անհավասարությունը ներկայացնելիս ընդունված եղանակ է դիտարկել երկրի ներսում ճգնաժամի
սոցիալական ազդեցության տարածման` ’’փոխանցման’’ ուղիները և յուրաքանչյուր ուղու հետևանքով առաջացած սոցիալական ազդեցությունը
բնութագրող ցուցանիշները, ինչպես նաև համապատասխան վիճակագրական տվյալների փոփոխությունը: Հաշվի առնելով ՄԱԿ-ի Աղքատության և սոցիալական ազդեցության խմբի (2010թ.), PFA-ի (2008թ.)262,
Գյուլումյանի (2009թ.)263 և Քանագարաջահի (2010թ.) կողմից դիտարկվող
համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի դեպի Հայաստան
փոխանցման մեխանիզմները (բացառությամբ ՕՈՒՆ-ի փոխանցման մեխանիզմի), պետք է նշել, որ այդ մեխանիզմներն իրենց ուղղակի և անուղղակի
ազդեցությունն են թողել ՀՀ տնային տնտեսությունների եկամուտների
միտումների փոփոխության վրա:
Այս համատեքստում պետք է նշել, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը սոցիալական ազդեցության շրջանակներում անմիջականորեն ազդելով տնտեսական ցուցանիշների վրա, հանգեցնում է տնային տնտեսությունների բարեկեցության փոփոխության, որի հետևանքով տեղի է ունենում եկամուտների և ծախսերի փոփոխություն և կամ աղքատության
աճ: Եկամուտների փոփոխությունն իր հերթին հանգեցնում է նրան, որ
տնային տնտեսությունները ճգնաժամի հաղթահարման տարբեր ռազմավարություններ են որդեգրում, ինչն էլ բերում է տնային տնտեսությունների
անդամների առողջության և կրթության մակարդակի անկման և մի շարք
այլ ուղղակի ածանցյալ սոցիալական ազդեցությունների: Այս ամենը
հաշվի առնելով՝ պետական կառավարման մարմիններն ի դեմս ՀՀ կառավարության, սկսեցին մշակել և իրականացնել մի շարք սոցիալական
262

UNDP. (2010), Poverty and Social Impact Analysis of the Global Economic Crisis: Synthesis
Report of 18 Country Studies, New York, USA: United Nations Development Program.
263
Gyulumyan, Gohar (2009), ―ARMENIA: Social Impact of the Global Economic Crisis‖, presentation
prepared for AIPRG international Conference on Impact of the Global Crisis on Armenia: Short- and
Long-run Perspectives, Armenia: Yerevan. July 7-8. http://www.econarm.com Gohar Gyulumyan.ppt.
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ծրագրեր, որոնք պետք է ուղղվեին բացասական զարգացումների կանխմանը:
ՀՀ-ի համար փորձել ենք ներկայացնել եկամուտների արդար բաշխման գծապատկերը` ելնելով ազգային հաշիվների համակարգում եկամուտների ձևավորումից մինչև եկամուտների տնօրինում շղթայի հաջորդական քայլերի մեխանիզմի վրա: Կարելի է ասել, որ այս համակարգը
պետության համար այն տեղեկատվական և գործողությունների հաջորդականությունն է ապահովում, որի վրա հիմնվելով՝ եկամուտների բաշխման հիմնական սուբյեկտներ` պետությունը և շուկան կառուցում են իրենց
վարքագիծը: Եթե միավորվեն պետության և մասնավոր հատվածի գործառույթները, կարծում ենք, որ կարելի է որոշ չափով հասնել եկամուտների
արդարացի բաշխման մոտեցմանն այն իմաստով, որ ծայրահեղ աղքատներ չլինեն, իսկ աղքատների տեսակարար կշիռը շատ քիչ լինի: Առաջարկվող մեխանիզմը հիմնվում է Ազգային հաշիվների համակարգի վրա,
որը վերածելով փուլային տրամաբանական կապերի, ներկայացրել ենք
եկամուտների ձևավորումից մինչև դրանց վերջնական սպառման և համախառն խնայողությունների վերածման շղթան՝ ստանալով մեկ միասնական եկամուտների բաշխման գծապատկեր:
Տնտեսության մեջ եկամուտների բաշխման պետական քաղաքականությունը կարող է իրականացվել տարբեր տեսանկյուններից: Այստեղ
կարևոր նշանակություն է ստանում քաղաքականության մշակման և իրականացման համար առանձին մակարդակների, այն է` միկրո և մակրո մակարդակների տարանջատումը: Գաղափարը մակրոմակարդակում եկամուտների և ծախսերի հոսքերի կառավարման գաղափարն է` ելնելով ազգային հաշիվների հիմնական նույնությունից:
Ազգային հաշիվների համակարգում եկամուտների կառավարմանն
ուղղված պետական քաղաքականությունը սկսվում է ’’Եկամուտների ձևավորման հաշվից’’ (Գծանկար 1.): Կարևոր նշանակություն է ստանում եկամուտների օգտագործման ցուցանիշների ուսումնասիրությունը և վերջինիս առնչվող պետական հստակ մշակված քաղաքականությունը, քանի որ
տվյալ դեպքում պետական կառավարման մարմինները գործ ունեն արտադրանքի հարկերի, արտադրության և ներմուծման սուբսիդիաների,
տնտեսության համախառն խառը եկամուտների հետ և այլն:
Եկամուտների ձևավորմանը հաջորդում է սկզբնական եկամուտների
բաշխման գործընթացը, իսկ վերջինիս էլ հաջորդում է եկամուտների
երկրորդային բաշխումը: Այս երկու փուլերի ընթացքում տնտեսության մեջ
ձևավորված եկամուտները սկսում են բաշխվել, իսկ այնուհետև վերաբաշխվել առանձին սուբյեկտների կամ տնտեսության հինգ հատվածների
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միջև: Այդ իսկ պատճառով տնտեսության մեջ եկամուտների բաշխվածության ճիշտ պետական քաղաքականությունը մակրոմակարդակում
պետք է սկսել իրագործել սկզբնական և երկրորդային բաշխման հաշիվների առանձին ցուցանիշների ազդակներից և դրանց վրա նպատակաուղղված ազդեցությունից ելնելով:

Գծապատկեր 1. Եկամուտների արդար բաշխումը (ըստ փուլերի)
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Հայաստանում սկզբնական եկամուտների բաշխվածության գլխավոր ցուցանիշները` տնտեսության համախառն շահույթը և համախառն
խառը եկամուտները, 2012թ.-ին կազմել են 2011.2 մլրդ դրամ, որը 2008թ.ի նկատմամբ աճել է մոտ 226.4 մլրդ դրամով, իսկ 2013թ.-ին նույն
ցուցանիշը կազմել է 2428.5 մլրդ. դրամ: ՀՀ տնտեսության մեջ ձևավորված տնտեսության համախառն շահույթը և համախառն խառը եկամուտները օգտագործվում են գումարներ արտերկիր փոխանցելու համար, որն
ի դեպ 2012թ.-ին կազմել է 279.2 մլրդ դրամ, 2013 թ.-ին` 294.3 մլրդ դրամ,
և դա լուրջ կապիտալի արտահոսք է դիտվում որպես, և դրա մեջ վարձու
աշխատողների աշխատանքի վարձատրությունը կազմել է 62.7 մլրդ
դրամ, իսկ սեփականությունից եկամուտները` 216.5 մլրդ դրամ, 2013թ.-ին
համապատասխանաբար` 72.6 մլրդ. դրամ և 221.7 մլրդ. դրամ:
Վերջինս փաստում է այն մասին, որ մինչև համախառն ազգային
եկամտի ձևավորումը, Հայաստանից բավականին գումարներ արտահոսում են, իսկ այդ գումարների արտահոսքը ոչ թե նվազման այլ աճի
միտում ունի: Իհարկե, կարևոր է նաև կապիտալի զուտ արտահոսքի ցուցանիշը ևս, սակայն առաջնային փուլում այս խնդիրը կարևորվում է այնքանով, որքանով որ կապիտալի արտահոսքը կանխելով՝ կարելի է գործնականում իրագործել և լուծում տալ մի շարք սոցիալ-տնտեսական խընդիրների: Սկզբնական եկամուտների հաշվեկշիռը կամ համախառն ազգային եկամուտը Հայաստանում 2012թ.-ին կազմել է 4253.4 մլրդ դրամ,
2013թ.-ին` 4777.1 մլրդ. դրամ:
Այս ցուցանիշի ձևավորման մեջ իր մասնակցությունն ունեն արտերկրից ստացված ընթացիկ տրանսֆերտները, որոնք 2012թ.-ին կազմել են
395.0 մլրդ դրամ, իսկ 2013թ.-ին` 457.9 մլրդ դրամ, այս ցուցանիշի
հակադիր կողմում են գտնվում արտերկիր փոխանցված ընթացիկ տրանսֆերտները, որոնք 2012թ.-ին կազմել են 104.5 մլրդ դրամ, 2013թ.-ին` 120.2
մլրդ. դրամ, այսինքն` զուտ ընթացիկ տրանսֆերտները եղել են դրական և
կազմել են 290.5 մլրդ դրամ 2012թ.-ին՝ այդ գումարի չափով ավելացնելով
համախառն տնօրինվող եկամտի ցուցանիշը, որը կազմել է 4648.4 մլրդ
դրամ: 2013թ.-ին զուտ ընթացիկ տրանսֆերտները կազմել են 337.7 մլրդ.
դրամ, արդյունքում համախառն տնօրինվող եկամուտը կազմել է 5235.0
մլրդ. դրամ:
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Աղյուսակ 1. Սկզբնական եկամուտների բաշխման հաշիվ264
(ընթացիկ գներով) մլրդ. դրամ
Ռեսուրսներ
Տնտեսության համախառն
շահույթ և համախառն
խառը եկամուտներ
Վարձու աշխատողների
աշխատանքի
վարձատրություն
Արտադրության և
ներմուծման հարկեր
Արտադրության և ներմուծման սուբսիդիաներ (-)
Սկզբնական եկամուտներ
ստացված «արտերկրից»
այդ թվում`
վարձու աշխատողների
աշխատանքի
վարձատրություն
սեփականությունից
եկամուտներ
Ընդամենը
Օգտագործում
Սկզբնական եկամուտներ
փոխանցված «արտերկիր»
այդ թվում`
վարձու աշխատողների
աշխատանքի
վարձատրություն
սեփականությունից
եկամուտներ
Սկզբնական եկամուտների
սալդո (համախառն
ազգային եկամուտ)
Ընդամենը

2008

2009 2010 2011 2012 2013

1784.8

1550.7 1734.4 1928.0 2011.2 2428.5

1328.4

1207.7 1284.4 1383.9 1463.1 1537.4

463.3

386.3

444.1

469.7

530.3 594.9

8.3

3.0

2.7

3.7

3.9

304.3

259.8

358.6

470.1 531.9

515.8

284.3

245.9

343.3

448.8

514.2

503.2

20.0

13.9

15.3

21.3

17.7

12.6

3872.5

3401.5 3818.8 4248.0 4532.6 5071.4

160.1

199.5

232.1

262.0 279.2

294.3

51.7

47.3

55.3

56.9

72.6

108.4

152.2

176.8

205.1 216.5

3712.4

3202.0 3586.7 3986.0 4253.4 4777.1

3872.5

3401.5 3818.8 4248.0 4532.6 5071.4

62.7

5.2

221.7

Հայաստանում համախառն տնօրինվող եկամուտը, մինչև վերածվելը
վերջնական սպառման և խնայողությունների, ձևավորվում է եկամուտների երկրորդային բաշխումից հետո: Պետական քաղաքականությունն այս
բնագավառում ուղղված է տրանսֆերտների հոսքն ավելացնելուն, սակայն դա ունի բացասական կողմեր, քանի որ տնտեսությունն այդ պարագայում հայտնվում է տրանսֆերտներից կախվածության մեջ, և չնայած
դրանց միջոցով լուծվում են մի շարք սոցիալական խնդիրներ, այնուամենայնիվ ցանկացած բացասական տնտեսական զարգացումների պարա-

264

Աղբյուրը` Հայաստանի ազգային հաշիվները 2008-2012: Վիճակագրական
ժողովածու, ՀՀ ԱՎԾ, ք. Երևան 2014թ., էջ 34: Հայաստանի վիճակագրական
տարեգիրք 2015, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան 2015, էջ 226-227:
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գայում դրանց հոսքի կրճատումը ՀՆԱ-ի վրա մեծ ազդեցություն կարող է
թողնել:
Աղյուսակ 2. Եկամուտների երկրորդային բաշխման հաշիվ265
(ընթացիկ գներով) մլրդ. դրամ
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ռեսուրսներ
Սկզբնական եկամուտների սալդո
(համախառն ազգային եկամուտ)
’’Արտերկրից ստացված ընթացիկ
տրանսֆերտներ
Ընդամենը
Օգտագործում
Արտերկրին փոխանցված ընթացիկ
տրանսֆերտներ
Համախառն տնօրինվող եկամուտ
Ընդամենը

3712.4 3202.0 3586.7 3986.0 4253.4 4777.1
379.2

325.0

292.9

361.3

395.0

457.9

4091.6 3527.0 3879.6 4347.3 4648.4 5235.0
31.1

29.1

82.5

91.9

104.5

120.2

4060.5 3497.9 3797.1 4255.4 4543.9 5114.8
4091.6 3527.0 3879.6 4347.3 4648.4 5235.0

Պետական քաղաքականությունը պետք է ուղղի խնայողությունները
ներդրումների վերածելուն, որ դրանք ոչ թե արտահոսեն, այլ պետք է ապահովել նպաստավոր պայմաններ` դրանք երկրի ներսում պահելու և
դրանց միջոցով աղքատությունը կրճատելու համար:
Աղյուսակ 3. Տնօրինվող եկամտի օգտագործման հաշիվ (ընթացիկ
գներով)266 մլրդ. դրամ
Ռեսուրսներ
Համախառն տնօրինվող
եկամուտ
Ընդամենը
Օգտագործում
Վերջնական սպառման
ծախսեր
այդ թվում`
տնային
տնտեսությունների
պետական հիմնարկների
տնային տնտեսությունները սպասարկող ոչ
առևտրային կազմակերպությունների
Համախ. խնայողություն
Ընդամենը
265
266

2008

2009

2010

2011

2012

2013

4060.5

3497.9

3797.1

4255.4

4543.9

5114.8

4060.5

3497.9

3797.1

4255.4

4543.9

5114.8

2918.8

2944.0

3289.6

3649.4

4047.9

4514.9

2549.4

2518.4

2829.3

3144.5

3520.0

3951.2

365.0

419.0

452.3

488.4

509.5

543.7

4.4

6.6

8.0

16.5

18.4

20.0

1141.7
4060.5

553.9
3497.9

507.5
3797.1

606.0
4255.4

496.0
4543.9

599.9
5114.8

Նույն տեղը, էջ 227-228:
Նույն տեղը, էջ 228:
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Համախառն եկամտի կազմում խնայողությունները 1995-2000թթ.
բացասական են եղել, միայն 2001թ. սկսած` համախառն խնայողությունները սկսել են աճել ու դարձել դրական267: Համախառն խնայողություններն իրենց առավելագույն կետին են հասել 2008թ.` 1141.7 մլրդ դրամ, այնուհետև 2009թ. դրանք կրճատվել են մոտ 600 մլրդ դրամով, իսկ 2010թ.`
46 մլրդ դրամով:
Հետաքրքիր է նաև այն փաստը, որ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը չի ազդել վերջնական սպառման ծախսերի վրա, քանի որ դրանք սկսած
2004թ. դինամիկ կերպով շարունակում են աճել և 2012թ. կազմել են`
4047.9 մլրդ դրամ, որը գրեթե կրկնապատկվել է վերջին 7 տարիների ընթացքում, իսկ 2013թ. վերջնական սպառման ծախսերը կազմել են 4514.9
մլրդ. դրամ: Սա փաստում է այն մասին, որ սպառման ցուցանիշն անկախ
ամեն ինչից Հայաստանում գտնվում է առաջնային հարթության վրա, անգամ եկամուտների նվազման պարագայում սպառման տեմպերը համամասնորեն չեն նվազում:
Այսպիսով` ազգային հաշիվների համակարգում եկամուտների սկզբնական և երկրորդային եկամուտների բաշխման ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կան մի շարք հնարավորություններ եկամուտների բաշխման արդյունավետ քաղաքականություն ունենալու համար: Մեր
կողմից առաջարկվող մոտեցումները հիմնվում են առկա ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման մեխանիզմների վրա, քանի որ Հայաստանի
տնտեսության մեջ առկա ներքին ռեսուրսները լիարժեք չեն օգտագործվում, որի արդյունքում արտերկիր է արտահոսում սեփականությունից
ստացված եկամուտների հսկայական զանգված, որը նպաստավոր պայմանների դեպքում կմնար Հայաստանում և կներդրվեր տնտեսության առանձին ոլորտներում:
Այս առումով իրենց կարևորությունն են ստանում արդյունավետ հարկաբյուջետային, ներդրումային, արտաքին առևտրային քաղաքականությունների մեխանիզմների մշակումը և դրանց իրագործումը, քանի որ այս
քաղաքականություններից յուրաքանչյուրը կարող է հանգեցնել տնտեսության մեջ եկամուտների անհավասարաչափ բաշխվածության, և մյուս
կողմից ինչո՞ւ չէ նաև անհավասարաչափ բաշխվածությունը մեղմելու
հնարավորություն ընձեռող կապիտալի արտահոսքի կանխման:

267

Մարկոսյան Մ., Բնակչության դրամական եկամուտների ձևավորման և բաշխման
հիմնախնդիրները ՀՀ-ում. Եր., ’’Գիտություն’’, 2008, էջ 170:

335

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Արմինե ՄԻՍԱԿՅԱՆ
ՀՀ բնակչության դրամական եկամուտների բաշխման գործընթացի շուրջ
Բանալի բառեր. ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ, ազգային հաշիվների
համակարգ, տնտեսության համախառն շահույթ, խառը եկամուտներ, սպառման
ծախսեր, համախառն խնայողություններ, տրանսֆերտներ
Հոդվածում ներկայացրել ենք եկամուտների արդար բաշխման գծապատկերը, որտեղ մակրոմակարդակից մինչև միկրոմակարդակ ներկայացվել
են արդարացի բաշխում ապահովելու համար անհրաժեշտ հաջորդական և
կապակցող գործընթացները` եկամուտների ձևավորումից մինչև վերջնական սպառում և խնայողություններ: Ազգային հաշիվների համակարգում
եկամուտների սկզբնական և երկրորդային բաշխման ցուցանիշների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ կան մի շարք հնարավորություններ եկամուտների բաշխման արդյունավետ քաղաքականություն ունենալու համար:
Армине МИСАКЯН
О процессе распределения денежных доходов населения РА
Ключевые слова: финансово-экономический кризис, система национальных счетов,
валовая прибыль экономики, валовые смешанные доходы, расходы на потребление,
валовые сбережения, трансферты

В статье дана схема справедливого распределения доходов, где от макро- до микроуровня представлены последовательные и связующие процессы, требующиеся
для обеспечения справедливого распределения (от формирования доходов до конечного потребления и сбережений). Анализ показателей первичного и вторичного распределения доходов в системе национальных счетов показывает, что существует ряд возможностей для проведения эффективной политики в сфере распределения доходов.
Armine MISAKYAN
On the Process of Distribution of RA Population’s Money Inco
Key words: financial-economic crisis, the system of national accounts, gross profit of economy,
gross mixed incomes, consumption expenditures, gross savings, transfers

A scheme of the fair distribution of incomes, where the consecutive and binding processes necessary for the provision of the fair distribution (form incomes formation to
final consumption and savings) are presented from the macro up to micro levels, is
given in the article. The analysis of the indices of the primary and secondary distribution of incomes in the system of national accounts shows that there are a number of
opportunities for the conduction of an effective policy in the sphere of incomes distribution.
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ÐÐ îÜîºêàôÂÚ²Ü îºÔºÎ²îì²Î²Ü ºÜÂ²Î²èàôòì²ÌøÜºðÆ ¶Ü²Ð²îØ²Ü
ØºÂà¸²´²ÜàôÂÚàôÜÀ
ÐéÇ÷ëÇÙ» úêÆäÚ²Ü
ÐäîÐ îÆîÐ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù,
·áñÍáÝ³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ

îíÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ç³¹ñí»É ¿ Ýå³ï³Ïª ³é³ç³ñÏ»Éáõ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ ¨ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ ³Û¹ ·Ý³Ñï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³ÝÁ
ËáãÁÝ¹áïáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³ÛáõÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÑÇÙù áõÝ»Ý³Éáõ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ áÉáñïÝ»ñÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ í³ñ»É Ï»ÝïñáÝ³óí³Í« Ï³ÝáÝ³íáñ« å³ñµ»ñ³Ï³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ
Ó¨³ã³÷»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí:
Ü³Ë« Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É« áñ îÐî áÉáñïáõÙ ÐÐ ³éÏ³ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇóª ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ«¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ¨ µáõÝ îÐî áÉáñïÇ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ³ÛÉ å»ï³Ï³Ý
¨ Ù³ëÝ³íáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ: àÉáñïÇ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·í³Í Ï»ñåáí ëÏë»É ¿ ï³ñí»É 2008 Ãí³Ï³ÝÇó Ç í»ñ« ÁÝ¹ áñáõÙ 2008¬Çó
ÙÇÝã¨ 2011 Ãí³Ï³ÝÁ Ý»ñ³éÛ³É« Ñ³ßí³ñÏíáÕ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³½ÙÁ ãÇ ÷á÷áËí»É: ²Û¹ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ îÐî áÉáñïÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ý»ñ³é»É »Ý áÉáñïÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ« ³Û¹ ÃíáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ« ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ù³ëÝ³Ï³óáõÃÛ³Ùµ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ßËáõÙÝ Áëï »ñÏñÝ»ñÇ«
áÉáñïÇ ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ« áÉáñïÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ Áëï ï»Õ³Ï³Ý
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ³ñï³ë³ÑÙ³ÝÛ³Ý Ù³ë³×ÛáõÕ»ñÇ« ¨ Áëï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÉáñïÇ« Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ µ³ßËÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ« ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³·Çï³óáõÙÝ»ñÁ Áëï áÉáñïÇ ¨ Áëï Ñ³ëáõÛÃÇ: êÏë³Í 2012 Ãí³Ï³ÝÇó« ¾ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³³Ý³óíáÕ ÐÐ îÐî áÉáñïÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ³í»É³ó»É ¿ ¨ë ÙÇ µ³ÅÇÝ` áÉáñïÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³åïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý îÐ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñï óáõó³ÝÇßÝ»ñÇó Ã»ñ¨ë áã
Ù»ÏÁ ÐÐ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó áã Ù»ÏÇ ÏáÕÙÇó ãÇ Ññ³ï³ñ³ÏíáõÙ:
àõëïÇ ³éÏ³ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý µ³½³Ûáí ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
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¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ
·Ý³Ñ³ïáõÙÁ µ³ËíáõÙ ¿ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ëÕáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ:
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ« ïíÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É
»Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇ 2008¬2015 Ãí³Ï³ÝÝñÇ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí: ¸Çï³ñÏí»É »Ý ³½·³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ³å³Ñáíí³Í ³ÛÝ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ«
áñáÝù ³é³í»É³·áõÛÝë Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý îÐ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÇÝ:
¶áñÍáÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ
Ùß³ÏáõÙÝ ¿: ²ÛÝ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ï³ñ³ë»é ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÇÙ³ëï³ÉÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÁÝïñáõÃÛáõÝ:
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ µÝáõÃ³·ñí»É ¿ »ñ»ù áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáíª áÉáñïÇ ÷³ëï³óÇ
³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ³·ñáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ËÙµáí ¥îÐî ï»Õ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ« îÐî áÉáñïÇ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ« îÐî Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ ÃÇíÁ268« î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ï³åÇ áÉáñï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ269¤« áÉáñïÇ ·ñ³íãáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ËÙµáí ¥îÐî áÉáñïÇ ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ270« å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝª Ç ¹»Ùë å»ï³Ï³Ý µÛáõ¹ç»Çó Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ Ï³åÇ áÉáñïÇÝ271¤ ¨
ï»ÕÏ³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ÝÏ³ñ·ñáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ËÙµáí ¥ÆÝï»ñÝ»ï Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ùµ µçç³ÛÇÝ Ï³åÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ« ÆÝï»ñÝ»ï Ï³åÇ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÁ272« ´çç³ÛÇÝ Ñ»é³ËáëÇó
û·ïí»Éáõ ë³Ï³·ÇÝÁ« üÇùëí³Í É³ÛÝ³ß»ñï Ï³åÇ ë³Ï³·ÇÝÁ273¤:
¶áñÍáÝÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³ÝÁ ½áõ·áñ¹í»É ¿ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ùÙ³Ùµ« áñÇÝ Ñ³çáñ¹»É ¿ µ³ó³Ï³ÛáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Éñ³óáõÙÁ Ùáï³ñÏÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑáí: ´³ó³Ï³ÛáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý Ï³ÛáõÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
û·ï³·áñÍíáõÙ »Ý ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³Ù íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ³ÛÝåÇëÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñ« ÇÝãåÇëÇù »Ý Ùá¹³Ý Ï³Ù Ù»¹Ç³Ý³Ý: îíÛ³É Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ µ³ó³Ï³ÛáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝí»É ÙÇçÇÝÁ:
´³Õ³¹ñÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ý ×³Ý³å³ñÑÇÝ µ³ÕÏ³óáõóÇã
268
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·áñÍáÝÝ»ñÇ ï³ñ³ë»éáõÃÛ³Ùµ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³é³ç ¿ ·³ÉÇë ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÝáñÙ³É³óÙ³Ý Ï³Ù ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÁ: â³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñÝ»ñÇ
ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É ÙÇ ·áñÍáÝÇ ÏáÕÙÇó ÙÛáõëÝ»ñÇ íñ³
ã³÷³½³Ýó Ù»Í ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÃÛáõñ å³ïÏ»ñÇ: àñå»ë ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý
Ù»Ãá¹ ÁÝïñí»É ¿ ‹‹z Score›› ÙÇ³íáñÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÁ: Ø»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ»ï³·³ÛáõÙ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éí»ÉÇù Ù»Ãá¹Ç Ñ»ï Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛ³Ùµ: êï³Ý¹³ñï³óÙ³Ý Ù»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ µ³í³Ï³Ý Éáõñç ËÝ¹Çñ ¿ ¨ ÁÝïñí³Í Ù»Ãá¹Á å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ Ã»°
³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ« Ã»° ï³ñ³ë»é µ³Õ³¹ñÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ:
êï³Ý¹³ñï ÙÇ³íáñÝ»ñÁ Ñ³ßí³ñÏí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É µ³Ý³Ó¨áí`
« áñï»Õ
¬Ý ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÝ ¿«

¬Ý ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ ¿«

‟Ý ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÝ ¿:

êï³Ý¹³ñï³óáõÙÇó Ñ»ïá ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÁ ëï³ó»É ¿ ‹‹²ÕÛáõë³Ï
2››¬áõÙ µ»ñí³Í ï»ëùÁ ¥÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÁ í»ñ³Ýí³Ýí»É »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Var 1¬Çó Var 10ª »ÉÝ»Éáí Íñ³·ñ³ÛÇÝ ÷³Ã»ÃÝ»ñáõÙ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÇó274¤:
²ÕÛáõë³Ï 1. îºÐÐ¬Ç µ³ÕÏ³óáõóÇã óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í
³ñÅ»ùÝ»ñÁ:

´³Õ³¹ñÛ³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³ÛáõÙ ÏÇñ³éíáÕ
Ñ³çáñ¹ ù³ÛÉÁ µ³½Ù³ã³÷ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Ûë ÷áõÉáõÙ Ý³274

Վերլուծությունների համար օգտագործվել է IBM SPSS 21 փաթեթը:
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Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍíáõÙ« áñáÝù Í³é³Û»Éáõ »Ý µ³ÕÏ³óáõóÇã ·áñÍáÝÝ»ñÇ
Ïßé³ÛÇÝ ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÇ áñáßÙ³ÝÁ: ´³½Ù³ã³÷ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï
Ïáé»É³óÇ³ÛÇ Ï³Ù Ïáí³ñÇ³óÇ³ÛÇ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¥ï»°ë ‹‹²ÕÛáõë³Ï 2››¤ ¨ å³ñ½ »ñ¨áõÙ »Ý
÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛ³Ý µ³í³Ï³Ý Ù»Í ·áñÍ³ÏÇóÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2. Îáé»ÉÛ³óÇáÝ Ù³ïñÇó³:

²ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñµ µ³Õ³¹ñÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ ÙÇç¨
³éÏ³ ¿ áõÅ»Õ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝ« Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÏÇñ³é»É ‹‹ÐÇÙÝ³Ï³Ý
µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ›› Ù»Ãá¹Á: ÀÝ¹ áñáõÙ »Ã» ÑÇÙÝ³Ï³Ý
÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ïáé»ÉÛ³óÇ³Ý µ³ó³Ï³ÛÇ« Ù»Ãá¹Ç ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ
ÏÉÇÝÇ ³ÝÇÙ³ëï:
²ÕÛáõë³Ï 3. Ü³ËÝ³Ï³Ý ë»÷³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ
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Àëï ÏÇñ³éíáÕ Ù»Ãá¹Ç ÑÇÙÝ³Ï³Ý »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ«
áñáÝó ë»÷³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ Ù»Í »Ý 0©85¬Çó« íñ³Ç³óÇ³Ý Ù»Í ¿ 10%¬Çó ¨
áñáÝóáí µ³ó³ïñíáõÙ ¿ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ 80%¬ó ³í»ÉÇÝ275:
²ÕÛáõë³Ï 3-Çó »ñ¨áõÙ ¿« áñ ¹Çï³ÏíáÕ ï³ëÁ µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇó ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÁ »ñÏáõëÝ »Ý: ¸ñ³Ýóáí µ³ó³ïñíáõÙ ¿ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ
93%¬Á: êÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ³é³ÝÓÇÝ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
³ÕÛáõë³ÏÇ »ñÏñáñ¹ Ñ³ïí³ÍáõÙ: ²ÕÛáõë³ÏÇ »ññáñ¹ Ñ³ïí³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ éáï³óÇ³ÛÇ ¥ïíÛ³É ¹åùáõÙ ÏÇñ³éí»É ¿ éáï³óÇ³ÛÇ
varimax Ù»Ãá¹Á¤ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: èáï³óÇ³Ý áõÝÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³éáóí³ÍùÇ
ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý ¿ý»Ïï ¨ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý: àã ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¹Çï³ñÏáõÙÇó Ñ»é³óíáõÙ »Ý:
êÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ ¨ ³í»Éáñ¹ ·áñÍáÝÝñÇ Ñ»é³óáõÙÁ ¹Çï³ñÏáõÙÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨ Î³Ç½»ñÇ ã³÷³ÝÇßáí:
â³÷³ÝÇßÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ ¥²ÕÛáõë³Ï 4¤:
îíÛ³ÉÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý ÷áõÉÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÇ³óÇ³Ý Ý³Ëù³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»é³óáõÙÁ ¨ ¹ñ³ÝÇó Ñ»ïá:
êÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿« áñ ³ÙµáÕç í³ñÇ³óÇ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿«
³Û¹ å³ï×³éáí ³é³çÇÝ ëÛ³Ý µáÉáñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ 1 »Ý« ÙÇÝã¹»é »ñÏñáñ¹
ëÛáõÝÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñÇ³óÇ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ: úñÇÝ³Ï« »ÉÝ»Éáí ³é³çÇÝ ïáÕÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó Ï³ñáÕ »Ýù ³ñÓ³Ý³·ñ»É«
áñ ³é³çÇÝ ÷á÷áË³Ï³ÝÇ í³ñÇ³óÇ³ÛÇ 99©6%¬Á ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¿:
Î³Ç½»ñÇ ã³÷³ÝÇßÇ ÏÇñ³éÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó »Ý ³ÛÝ« áñ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ãå»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 30¬Á ¨ ³ÛÝ« áñ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý
³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ñ»é³óáõÙÇó Ñ»ïá í³ñÇ³óÇ³ÛÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å»ïù ¿ ·»ñ³½³Ýó»Ý 0©7¬Á ¥Ï³Ù ¹ñ³Ýó ÙÇçÇÝÁ å»ïù ¿ ·»ñ³½³ÝóÇ 0©6¬Á¤: ²Ûë »ñÏáõ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ µ³í³ñ³í³Í »Ý« áõëïÇ Áëï ³Ûë ã³÷³ÝÇßÇ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ
·áñÍáÝ »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ 1¬Çó µ³ñÓñ ë»÷³Ï³Ý ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáí« ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ëï³óí³Í Ý³ËÝÏ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ³Ùñ³åÝ¹íáõÙ »Ý: ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³çáñ¹
÷áõÉÁ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ËÙµÇ ¨ ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿ ¥³í»ÉÇ Ñáõë³ÉÇ óáõó³ÝÇß »Ý Ñ³Ù³ñíáõÙ éáï³óÇ³ÛÇó
Ñ»ïá ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ¥²ÕÛáõë³Ï 4¤¤:
ì»ñçÇÝ ÷áõÉÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÇ ëï³óÙ³ÝÁ«
ù³ÝÇ áñ Ñ»Ýó éáï³óÇ³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý
ÑÇÙù Í³é³Û»Éáõ ÏßÇéÝ»ñÇ áñáßÙ³ÝÁª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí« áñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»275

Bryan F.J.Manly, "Multivariate Statistical Methods", 1994
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óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³é³ÏáõëÇÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ »Ý ÇÝ¹ÇÏ³ïáñÇ ÙÇ³íáñ í³ñÇ³óÇ³Ý« áñ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ ïíÛ³É ·áñÍáÝáí:
²ÕÛáõë³Ï 4. î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »Ý³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ µ³Õ³¹ñÛ³É
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³Ý ÷áõÉ»ñÁ

´³Õ³¹ñÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÕÏ³óáõóÇãÇ ³ñÅ»ùÁ
áñáßíáõÙ ¿ áñå»ë ¹ñ³ ·áñÍ³ÏóÇ ¨ ¹Çï³ñÏíáÕ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇ ·áõÙ³ñ276:
2014Ã. ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ³ñï³Ñ³ÛïáÕ µ³Õ³¹ñÛ³É ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ ÏÉÇÝÇ Ñ»ï¨Û³ÉÁ`
îºÐÐ=
Î³ï³ñí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëï³óí³Í ³Ù÷á÷ óáõó³ÝÇßÁ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
Ùß³Ï»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµª ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ Ï³ñáÕ
¿ Í³é³Û»É áñå»ë Ï³ËÛ³É ÷á÷áË³Ï³Ý áÉáñïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³
276

IBM Knowledje Center, http://www-01.ibm.com/support/knowledgecenter/
SSLVMB_22.0.0/com.ibm.spss.statistics.cs/spss/tutorials/fac_cars_compsccoeffmtrx_01.htm
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µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ·ñ³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ« ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ï»ÙåÇ« áÉáñïÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ« µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ« ¨ ³ÛÉ ïÝï»ë³Ï³Ý áõ
áã ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¹»ñÁ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ áñáß»ÉÇë:
Â»¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÁÝïñí³Í Ù»Ãá¹Ç µ³ñ¹áõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ù÷á÷
óáõó³ÝÇßÇ ëï³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí³Í ·áñÍáÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí« ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿ ¹³éÝáõÙ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ« ÇÝãÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ áñ³Ï»É áñå»ë ÁÝïñí³Í
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý Ã»ñáõÃÛáõÝ« ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷ óáõó³ÝÇßÇ ëï³óÙ³Ý ÁÝïñí³Í Ù»Ãá¹Ý ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí áõÝÇ ·ÉË³íáñ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝª ¹Çï³ñÏíáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ïáé»É³óí³ÍáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ñáõë³ÉÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ: Ð³Ù»Ù³ï³Ï³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿
ÉáõÍ»É ÇÝï»·ñ³É óáõó³ÝÇßÇ ÷áË³ñ»Ý ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ¹Çï³ñÏÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑáí« ÇëÏ ÏÇñ³éí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³óí³Í
óáõó³ÝÇßÁª 1©67« ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ³ñÓ³Ý³·ñ»Éáõ« áñ ÐÐ¬áõÙ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÑÝ³ñ³íáñ ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ùÇó µ³ñÓñ ¿: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí« áñ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ áÉáñïÇÝ áõÕÕí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁª
é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÁ« ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ Ï³½ÙáõÙÁ« ûï³ñ»ñÏñÛ³ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ« å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÝ
áõ ³ÛÉ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÝ áõÝ»Ý ÁÝ¹³ÙÝ»Á áõÃÁ ï³ñí³ å³ïÙáõÃÛáõÝ« ³ñ¹ÛáõÝù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³ÝÏË³ï»ë»É« áñ áÉáñïáõÙ ÇÝï»ÝëÇí
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ ÉÇ³ñÅ»ù í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ 2020 Ãí³Ï³ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝù³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÇ
ëï³óáõÙ:
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ÐéÇ÷ëÇÙ» úêÆäÚ²Ü
ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù, ·áñÍáÝ³ÛÇÝ
í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ
Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ÙÇ ÏáÕÙÇó ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ՏÐ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÷³ëï³óÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ ³é³ç³ñÏ»Éáõ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ³Û¹
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ëï³óÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ·áñÍÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÁ Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëï³óí³Í µ³Õ³¹ñÛ³É óáõó³ÝÇßÁ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
û·ï³·áñÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ùµ:
Рипсиме ОСИПЯН
Методика оценки информационных инфраструктур экономики Aрмении
Ключевые слова: экономика РА, информационные инфраструктуры, факторный
анализ
Это исследование было сделано, чтобы предложить эффективный методологический подход общей оценки фактического уровня информационных и коммуникационных инфраструктур экономики РА, с одной стороны, и определить проблемы, препятствующие получению этой оценки, с другой. Практическая значимость
исследования во многом обусловлена возможностью использовать полученный
индикатор в разработке эффективных стратегий технологического и экономического прогресса.
Hripsime' OSIPYAN
Assessмent methodology of information infrastructures of RA economy.
Key words: Armenian economy, ICT infrastructures of RA, factor analysis

This study was done to offer an effective methodological approach of overall evaluation
of actual level of information and communication infrastructures of economy of RA on
one hand and to identify the problems impeding the receipt of that assessment on the
other. The practical significance of the study is largely driven by the opportunity to use
the the summary indicator in developing efficient strategies of technological and
economic progress.
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THE NEED FOR ADDITIONAL SOURCES OF INFORMATION IN
INVESTMENT DECISION- MAKING
Asad YOUSEFI
Degree Seeker of Yerevan State University

Key words: financial reporting models, investors, financial reporting gap, new
sources of information

The main expected role of the financial reporting is to meet the external users'
varying needs. Users of financial reports in general and particularly investors require
useful information for their decision making. Over the time, changes in the needs impel
changes in the types of information required and the dissemination of such information,
i.e. financial reporting277. It seems that recent changes in the users' needs are too fast
for financial reporting to cope, which may result in the users' dissatisfaction. Therefore,
the users may seek other sources of information. Traditional financial reporting provides specific type of information, i.e., financial information in a specific format while
nowadays users decide individually on the type of information that is important to them
as well as its proper format278.
Although providing audited financial statements are required by the law and
accounting standards, global capital markets may not rely on this type of traditional
financial reports as they may not be directly relevant to their decision making process.
Investors need information on real time but financial statements are provided a few
times to users. This delay may not be accepted as global decision making requires real
time and on-line information. This may encourage investors to seek other sources of
information such as firms' websites, financial analysts‘ forecasts and privately obtained
information for investment decision-making. As a result, financial reporting process
may be affected by new players in the market (e.g., financial analysts and advances in
information technology), which may have not been considered in the traditional (legal)
financial reporting model. All of this may result in a gap between legal and actual
financial reporting models. This gap may be bigger in developing countries such as
Iran in which the legal reporting system is mainly affected by external factors (e.g., US
accounting standards) rather than contextual factors, such as culture, legal systems, tax
laws (systems), inflation levels, political and economic ties, levels of economic
development. According to our prior research financial reporting consists of those
customary and legally required reports that managing directors of companies provide to
277

Salvary, S. C. W. Financial Accounting Measurement: Instrumentation and Calibration.
Accounting Enquiries, 7(2), 2000, p. 225-274.
278
Baker, C. R., and Wallage, P. The Future of Financial Reporting in Europe: Its Role in
Corporate Governance. The International Journal of Accounting, 35(2), 2000, p. 173-187.
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shareholders and other interested parties. However, there may be a gap between the
legal (accepted based on laws and rules) and what is actually followed as financial
reporting model. The legal financial reporting model may not fully reflect the actual
financial reporting system in use. This implies that the users may consult with other
sources of information, which may not be considered by the legal financial reporting
model279. We examined the application of internet by the companies as a means of
improving the relevance of their financial reporting and found that firms‘ websites
provides more timely financial information and in some cases, more financial and
nonfinancial data than traditional paper-based reporting method. Moreover, large
multinational companies, sophisticated financial analysts and portfolio managers who
follow them, operate mostly in an environment where audited financial statements are
not directly relevant to their decision-making process. For example, institutional
investors may broadly rely on financial analysts for information concerning potential
investments. Financial analysts gain valuable insights about the current performance
and future prospects of a firm when they analysis a firm. They are the most important
information mediators between firms and investors that usually collect and process a
vast amount of information from corporate insiders and subsequently distribute this
information to current and potential investors.
The Iranian Legal Financial Reporting Model. Legal financial reporting process is identified by rules and regulations including corporate laws and accounting
standards. The Iranian rules and regulations provide a framework for the currently legal
model of financial reporting (see Figure 1). According to this model, financial reports
have to be provided periodically to shareholders of joint stock companies. These
financial reports include mainly audited financial statements prepared in accordance
with the Iranian National Accounting Standards identified by the Audit Organization of
Iran. The financial reports are the main source of information for the shareholders as
they do not have direct access to the companies‘ information systems.

Auditors
Company

Financial reports

Shareholders

TSE
Figure 1. The Iranian legal financial reporting model
279
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The Iranian actual financial reporting model. To explore the actual financial
reporting model in Iran survey is used as the research strategy because of the type of
research questions (which are what and how much), lack of researcher‘s control over
events, focus on current events on financial market. Purposive sampling is used because it enables the researcher to focus on those groups of investors who will provide
important and related information as well as focusing on different cases to clarify the
research question at. The necessary data is collected by conducting interview for a
number of reasons. Firstly, the interview is the most common method in data collection in qualitative and business. Secondly, the researcher is interested in knowing
investor's beliefs, attitudes, values, knowledge, and other mental contents. Thirdly,
because of its advantages such as providing the opportunity to encourage the interviewee to give accurate and complete information, to help the interviewee to know the
aim of the questions, and providing flexibility in the asking of questions by the
researcher.
Semi-structured interview is used for data collection because it allows the
researcher to collect detailed perceptions from the interviewees about a particular topic
or question. The advantages of applying the semi-structured interview to explore the
sources of information used in the decision making process by the investors are: firstly,
a detailed picture of the financial reporting process in use would be gained. Secondly,
the research questions have ‗what and how much‘ format280.
The criteria to select the research sample were defined as: the investor is i) a
person who buys and sells TSE listed companies‘ shares, ii) a person who personally
follows the effects of different factors on the market price. Accordingly, 40 investors
were selected by using purposive sampling. Based on the goal of the research the main
question of the research is raised as: Is there any potential gap between the legal and
actual financial reporting models in Iran? So the following interview questions were
asked from interviewees:
1. What is the necessary information for your decision making regarding to buy
or sell TSE listed companies‘ share?
2. What are the sources of the necessary information in your decision making?
3. How much do you rely on financial reports in your decision making process?.
The collected data indicates that interviewed investors use different sources of
information for their decisions (see Figure 2). These are: financial reports, TSE's reports, audit reports, brokers, friends, financial analysts‘ reports, media, companies‘
280

ArabSalehi, M. Trust and Investment on the Iranian Stock Exchange: A Research Model.
Paper presented at the 3rd international qualitative research convention 2005, Johor, Malaysia.
2005, p. 15-17.

347

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

websites, corporate staff (especially board of directors and CEOs). It can be seen from
the table 1 that all of the investors use financial reports, TSE‘s reports, audit reports,
brokers and friends‘ information in their decision making process. 87.5 percent of the
investors use financial analysts‘ reports in their decision making while 37.5 percent of
them use corporate staff as a source of information. Media as a source of information is
used by 75 percent and corporate websites by 55 percent of the investors.

Auditors
Company

Financial reports

Shareholders

TSE
Financial analysts

Other information providers: Company’s websites,
Brokers, Media, Corporate staff, Friends

Figure 2. The Iranian actual financial reporting model

Table 1. Investors‘ sources of information
Actual sources of information
Financial reports
TSE's reports
Audit reports
Brokers
Friends
Financial analysts’ reports
Media
Companies' websites
Corporate staff

No.
40
40
40
40
40
35
30
22
15

Percent
100
100
100
100
100
87.5
75
55
37.5
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Asad YOUSEFI
The need for additional sources of information in investment decision-making
Key words: financial reporting models, investors, financial reporting gaps, new sources of
information

The purpose of the article is to examine the reasons which impel investors to seek the
investors apply new sources of information (financial analysts' reports, media, companies‘ websites etc.) in their decision making process and whether there is any gap between the financial reporting models in Iran. For that purpose, first of all the reporting
models were identified (legal and actual) and then by comparing them the potential gaps
and the reasons were determined.
²ë³¹ ÚàôêºüÆ
Ü»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
Éñ³óáõóÇã ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñ, Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñ, ýÇÝ³Ý ë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñ
Ðá¹í³ÍÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ³ÛÝ å³ï×³éÝ»ñÁ, áñáÝù ëïÇåáõÙ »Ý
Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ Çñ»Ýó Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ
÷Ýïñ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý í»ñÉáõÍ³µ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¼ÈØ-Ý»ñ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»µ-Ï³Ûù»ñ ¨ ³ÛÉÝ),
ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõÙÝ³ëÇñ»É` ³ñ¹Ûáù Æñ³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÙÇç¨ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÇÝã-áñ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ: ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí Ý³Ë µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ùá¹»ÉÝ»ñÁ (Çñ³í³Ï³Ý ¨
÷³ëï³óÇ), ³ÛÝáõÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ñ³Ù»Ù³ï»Éáí` áñáßí»É »Ý åáï»ÝóÇ³É ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ å³ï×³éÝ»ñÁ:
Асад ЮСЕФИ
Необходимость дополнительных источников информации в процессе
принятия инвестиционных решений
Ключевые слова: модели финансовой отчетности, инвесторы, промежутки финансовой
отчетности, новые источники информации

Цель статьи состоит в том, чтобы исследовать причины, которые побуждают инвесторов искать новые источники информации (отчеты финансовых аналитиков,
СМИ, веб-сайты компаний и т.д.) в их процессе принятия решения, а также исследовать, есть ли какой-либо промежуток между моделями финансовой отчетности
в Иране. Для этой цели в первую очередь были определены модели отчетности
(юридический и фактический), затем, путѐм их сравнения, были определены потенциальные промежутки и причины.
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Ð²Ú²êî²ÜÆ Øºî²Ô²Î²Ü îºÊÜ²ÌÆÜ Ð²Üø²ì²ÚðºðÆ îÜîºê²Î²Ü
¶Ü²Ð²îØ²Ü Ð²ðòô Þàôðæ (§¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí)
²ñ÷ÇÝ» Øàôê²ºÈÚ²Ü
Ð²äÐ ÈØ ¨ ´î ¨ Î ë»ÏïáñÇ ¹³ë³Ëáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñ, ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ, ÏáõÛï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ÛÝ³óáõÙ, Ïáñ½íáÕ ³ñÅ»ù, ÇÝùÝ³ñÅ»ù, ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ

´Ý³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ Ù»Í ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé áõÝ»Ý Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ, áñáÝó ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ñóÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, µ³í³ñ³ñ ã³÷áí Ñ»ï³½áïí³Í ¿281,282,283: ê³Ï³ÛÝ, ï»ËÝ³ÍÇÝ
å³ß³ñÝ»ñÁ, áñáÝó ³é³ç³óáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Ñ»ï, Ï³ñÇù áõÝ»Ý áã ÙÇ³ÛÝ »ñÏñ³µ³Ý³ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý, ³ÛÉ Ý³¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïÙ³Ý ¨ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÁ` áñå»ë ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ã³÷áÝÝ»ñ, Ù»Í Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝ »Ý Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ÇÝãå»ë ³½·³ÛÇÝ Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ³éáõÙáí: ¸ñ³Ýù Ñ»ï¨³Ýù
»Ý Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ ³é³çÝ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áõ áã ÉÇ³ñÅ»ù Ùß³ÏÙ³Ý ¨ û·ï³·áñÍÙ³Ý:
ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý
·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ó³Íñ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, µ³ñÓñ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
Ñ³ñáõëï å³ß³ñÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ, Ñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ã³÷áÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, É»éÝ³Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áã ³ÛÝù³Ý ÇÝï»ÝëÇí (ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¿ùëï»ÝëÇí) ½³ñ·³óáõÙÁ, ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ï³Ù (Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý) ³é³ç³íáñ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
ÇÝáí³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ (åÇÝ¹ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
Ã³÷áÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Û»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý û·ï³Ñ³ÝÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ), ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßïÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ë³Ï³Ý ËÃ³ÝÇã Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ, ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Û»ñÇ
281
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é»ëáõñëÝ»ñÇ ïÝï»ë³³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, ºñ.: ¼³Ý·³Ï-97, 2009, 200 ¿ç:
283
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ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨
³ÛÉÝ: î»ËÝ³ÍÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¨ û·ï³Ñ³ÝÙ³Ý
Ýå³ï³Ïáí ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÝ »Ý ÙÕáõÙ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ñ»ï¨Û³É
·áñÍáÝÝ»ñÁ` ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý í³ïÃ³ñ³óáõÙÁ, Ñ³Ýù³ÑáõÙù³ÛÇÝ (Ñ³ïÏ³å»ë Ù»ï³Õ³Ï³Ý) ³é³çÝ³ÛÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ Ïñ×³ïáõÙÁ, Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»ë³Ï³ñ³ñ Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³×Á, ·áõÝ³íáñ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛÇ å³Ñ³Ýç³ñÏÇ ³×Á:
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ÙÇ³Ï ³ÏÝ³éáõ ËáãÁÝ¹áïÁ û·ï³Ï³ñ µ³Õ³¹ñÇãÇ(Ý»ñÇ) ó³Íñ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿:
ê³Ï³ÛÝ Ï³Ý Ý³¨ ¹ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù ½·³ÉÇ ã³÷áí Ïñ×³ïáõÙ »Ý
Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ ¨, Ñ»ï³µ³ñ, µ³ñÓñ³óÝáõÙ ï»ËÝ³ÍÇÝ
å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ýù »Ý`
 ÑáõÙùÇ Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý (ýÉáï³óÇ³ÛÇ) Ñ³Ù³ñ ÉÇáíÇÝ å³ïñ³ëïÇ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ, ßñç³Ýó»Éáí` ³ßË³ï³ï³ñ ¨ Í³Ëë³ï³ñ ÙÛáõë
÷áõÉ»ñÁ,
 ó³Íñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ` å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í Ñ³Ýù³Ñ³ñÁëï³óÙ³Ý ý³µñÇÏ³ÛÇÝ ÑáõÙùÇ ï»Õ³¹ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ùáï ÉÇÝ»Éáí,
 ÑáõÙùÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ËáÝ³íáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Ïñ×³ïáõÙ ¿ çñÇ Í³ËëÁ,
 Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
´Ý³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³å»ë ë³ÑÙ³Ýí³Í ÏáÝ¹ÇóÇ³ÛÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ (å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ, ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ) ÑÇÙ³Ý íñ³:
ä³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ËÝ¹ÇñÁ ïíÛ³É ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ»ñÃ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ ¿, ÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ` å³ß³ñÝ»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏáÝ¹ÇóÇáÝ å³ñ³Ù»ïñ»ñÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ: ²Û¹ Ýå³ï³Ïáí Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍíáõÙ ¿
Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á.
 ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù»ï³ÕÇ(Ý»ñÇ) Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ¨ ÙÇçÇÝ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,
 Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý ¨ Ëï³ÝÛáõÃÇ Ù»ç Ù»ï³ÕÇ
Ïáñ½Ù³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ,
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 ï»ËÝ³ÍÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ¨
ï³ñ»Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
 ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï³ñ»Ï³Ý ù³Ý³ÏÁ (³ñï³Ñ³Ûïí³Í
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñÝ»ñáí),
 ï»ËÝ³ÍÇÝ å³ß³ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ,
 Ù»ï³ÕÇ (Ëï³ÝÛáõÃÇ) ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ,
 ï»ËÝ³ÍÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÏÝÁÝÏ³ÉíáÕ
ß³ÑáõÛÃÁ ¨ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ,
 ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³Ýñ³Å»ßï Ï³åÇï³É
Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ·áõÙ³ñÁ ¨ »ï ·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ,
 µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ:
ÎáÝ¹ÇóÇ³ÛÇ å³ñ³Ù»ïñ»ñÁ (óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ) å»ïù ¿ ÉÇÝ»Ý ·Çï³Ï³Ýáñ»Ý ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¨ ³ñ¹Ç³Ï³Ý, ù³ÝÇ áñ ¹ñ³ÝóÇó ¿ Ï³Ëí³Í ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý Ý»ñÏ³Ý ¨ ³å³·³Ý:
Ø»ï³Õ³Ï³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ å³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý
ïÝï»ë³Ï³Ý ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ í»ñÁ Ãí³ñÏ³Í å³ñ³Ù»ïñ»ñÇó áñáßÇã
¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ û·ï³Ï³ñ µ³Õ³¹ñÇãÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (αmin) ¨ íÝ³ë³Ï³ñ Ë³éÝáõñ¹Ý»ñÇ ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ ³é³í»É³·áõÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ:
ú·ï³Ï³ñ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áõÙ
»Ý í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ ¨ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ: ú·ï³Ï³ñ
Ñ³Ý³ÍáÛÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ï³Ï Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ µ³Õ³¹ñÇãÇ ³ÛÝ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, áñÇ ¹»åùáõÙ Ñ³Ýù³ÛÇÝ ÑáõÙùÇ Ïáñ½íáÕ ³ñÅ»ùÁ Ñ³í³ë³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ß³Ñ³·áñÍ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÇÝ: αmin-Ý áñáßíáõÙ ¿ Í³Ëë»ñÇ (ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáÕ) ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ (Ñ³ëáõÛÃÇ, Ïáñ½íáÕ ³ñÅ»ùÇ) Ñ³í³ë³ñ»óÙ³Ý ÙÇçáóáí`
(1)
áñï»Õ C1` åáã³Ùµ³ñÇó ÙÇÝã¨ Ñ³ñëï³óáõóÇã ý³µñÇÏ³ ï»ËÝ³ÍÇÝ
å³ß³ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿ (¹áÉ/ï), C2-Á` ÙÇ³íáñ ï»ËÝ³ÍÇÝ
å³ß³ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý (Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý) ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿ (¹áÉ/ï), C3-Á`
Ëï³ÝÛáõÃÇó Ù»ï³ÕÇ ëï³óÙ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÝ ¿ (¹áÉ/ï), K1-Á` Ã³÷áÝÝ»ñÇó
Ñ³Ýù³Ñ³ñëï³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ û·ï³Ï³ñ µ³Õ³¹ñÇãÇ Ïáñ½Ù³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, K2-Á` Ëï³ÝÛáõÃÇó Ù»ï³ÕÇ Ïáñ½Ù³Ý ·áñÍ³ÏÇóÝ ¿, r-Á` í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ (Ëï³ÝÛáõÃÇ) Ù»ç Ù»ï³ÕÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ (%), P-Ý`
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù»ï³ÕÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÝ ¿ (¹áÉ/ï): àñï»ÕÇó Ñ»ï¨áõÙ
¿`
%

(2)
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ºÃ» ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Çñ³óíáõÙ ¿ áñå»ë Ëï³ÝÛáõÃ, ³å³ µ»ñí³Í ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ, ³é³Ýó C3 µ³Õ³¹ñÇãÇ ÏáõÝ»Ý³ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ`
(3) áñï»Õ` PË Ëï³ÝÛáõÃáõÙ Ù»ï³ÕÇ ·ÇÝÝ ¿:
Ø»ï³ÕÝ»ñÇ Ïáñ½Ù³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñ »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨
Ñ³ñëï³óáõóÇã ý³µñÇÏ³Ý»ñÇ åÕÇÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ, åÕÇÝÓ ¨ áëÏÇ å³ñáõÝ³ÏáÕ Ñ³Ýù³ù³ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ·áÛ³ó³Í åáã³Ùµ³ñÝ»ñÁ:
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñ³íáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í »Ý åÕÇÝÓ³ÙáÉÇµ¹»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ýù³í³Û»ñ»ñÝ Çñ»Ýó Ëáßáñ åáã³Ùµ³ñÝ»ñáí (ÙÉÝ.ï)` 385.0 (²ñÍí³ÝÇÏÇ ·áñÍáÕ), 31.0 (àÕçÇ) ¨ 2 ÷áùñ (³Ù»Ý Ù»ÏÁ 5.0-³Ï³Ý ÙÉÝ.ï) ÏáÝë»ñí³ó-í³Í284:
§¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ µ»ñí³Í »Ý ³ÕÛáõë³ÏáõÙ285:
²ÕÛáõë³Ï. §¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ (³é 01.01.2016Ã.)

Üß»Ýù, áñ àÕçÇ åáã³Ùµ³ñÇ §Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ñ³ñáõëï¦ ³í³½³ÛÇÝ Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 17.12 ÙÉÝ ï, áñáõÙ åÕÝÓÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
0.1 %, ÇÝãÁ 2 ³Ý·³Ù Ù»Í ¿ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ åÕÇÝÓ-åáñýÇñ³ÛÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï, ÇëÏ 13.88 ÙÉÝ. ï. åáã³ÝùÝ»ñáõÙ åÕÝÓÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ¿ 0.05 % (Áëï ³éÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ)286: î»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ çñ³Ù»ï³Éáõñ·Ç³Ï³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó` ÏáõÛï³ÛÇÝÁ, áñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ 1 ï ûùëÇ¹³óí³Í Ñ³Ýù³ù³ñÇ ï³ññ³Éí³óÙ³Ý íñ³ Ï³ï³ñí³Í Í³Ëë»ñÁ Ï³½ÙáõÙ

284

Øáíë»ëÛ³Ý è.ê., ØÏñïãÛ³Ý Ð.Ð., ØáíëÇëÛ³Ý Ð.Æ. Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Çñ³óÙ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñÝ»ñÁ: ÐÐ
¶²² ï»Õ»Ï³·Çñ, ¶ÇïáõÃÛáõÝÝ»ñ ºñÏñÇ Ù³ëÇÝ, 2014, № 1, ¿ç 30-39:
285
«¼äØÎ» ö´À ÞØ²¶, ¿ç 31:
286
ï»ë` ÑÕáõÙ 4-Á:
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»Ý` 3.7-3.8 ²ØÜ ¹áÉ³ñ287: ÎáõÛï³ÛÇÝ ï³ññ³Éí³óÙ³Ý ï»Õ³Ù³ëáõÙ Ñ³Ýù³ù³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ïáõï³ÏÙ³Ý (¹³ñëÙ³Ý, ¹³ñë³Ïáõï³ÏÙ³Ý)
³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ 2.48 ¹áÉ³ñ/ï, ÇëÏ ³ñÅ»ù³íáñ ÉáõÍáõÛÃÝ»ñÇ ï³ññ³Éí³óáõÙÁ ¨ Ñ³í³ùáõÙÁ` 0.9 ¹áÉ³ñ/ï, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëë»ñÁ` 0.38 ¹áÉ³ñ/ï,
Ñ»ï¨³µ³ñ` ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ñ³í³ë³ñ ÏÉÇÝ»Ý 3.76 ¹áÉ³ñ/ï:
ÐÇÙÝ³ÛÝ³óíáÕ ½³Ý·í³ÍáõÙ, ûñÇÝ³Ï åÕÝÓÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ (»ñµ 1 ï åÕÝÓÇ ·ÇÝÁ 4775 ¹áÉ³ñ ¿288, Ñ³Ýù³ù³ñÇó åÕÝÓÇ Ïáñ½Ù³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ ÉáõÍáõÛÃáõÙ 0.80, ó»Ù»Ýï³óí³Í åÕÝÓÇ
Ù»ç` 0.95, ÙÇç³ÝóÇÏ Ïáñ½Ù³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ` 0.75, ÉáõÍáõÛÃáõÙ åÕÝÓÇ ·ÇÝÁ
µÝáõÃ³·ñáÕ ·áñÍ³ÏÇóÁ` 0.8 ¿, ³Õù³ï³óÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ` 0.95 ¿ ) ÏÉÇÝÇ289`
ØáÉÇµ¹»ÝÇ, ÍÍÙµÇ, »ñÏ³ÃÇ ¨ ³ñÍ³ÃÇ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 0.049 %, 0.951 %, 35.0 % ¨ 9.459 ·ñ/ï:
Üß»Ýù, áñ ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ, å»ïù
¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É í»ñçÇÝÇë Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇó: úñÇÝ³Ï, ÙáÉÇµ¹»ÝÇ Ù»Ï ïáÝÝ³ÛÇ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ·ÇÝÁ 2008-2015 ÃÃ. ï³ï³Ýí»É ¿ 80 -13 Ñ³½. ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÛëÇÝùÝ` Ùáï 6 ³Ý·³Ù290: Æñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ»ñÇ
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¹Çï³ñÏí»É »Ý §¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ §¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñáõÙ
³éÏ³ Ù»ï³ÕÝ»ñÇ å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ³Ý·³Ý ÷áùñ »Ý
Ñ³ßí³ñÏí³Í Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨
³é³ç³ñÏí³Í ï»ËÝáÉá·Ç³Ûáí í»ñ³Ùß³ÏáõÙÁ ß³ÑáõÃ³µ»ñ ÏÉÇÝÇ ÙÇ³ÛÝ
àÕçÇ åáã³Ùµ³ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ñ³ñáõëï ³í³½³ÛÇÝ Ù³ëÁ, áñï»Õ åÕÝÓÇ
å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ·ñ»Ã» Ñ³í³ë³ñ ¿ Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ, áõëïÇ åÕÝÓÇ Ïáñ½áõÙÁ ÁÝ¹áõÝ»Éáí 80 % Ïëï³Ý³Ýù, áñ
åáã³Ùµ³ñÇ ³Û¹ Ù³ëáõÙ ³éÏ³ ¿ 13700 ï åÕÇÝÓ Ñ³Ù³ñÅ»ù 65.417 $/ï:
ÎáõÛï³ÛÇÝ ï³ññ³ÉáõÍÙ³Ý »Õ³Ý³Ïáí åáã³Ùµ³ñÇ í»ñ³Ùß³ÏÙ³Ý ¨ 1 ï
åÕÝÓÇ Ïáñ½Ù³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ 3.76 $, áñÁ 13700 ï. åÕÝÓÇ Ñ³Ù³ñ ÏÏ³½ÙÇ` 64.7 ÙÉÝ $: ²ÛëÇÝùÝ, åÕÝÓÇ ³éÏ³ ·ÝÇ ¹»åùáõÙ àÕçÇ åáã³Ùµ³ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ûáõñ³óáõÙÁ ß³Ñ³í»ï ¿ (ß³ÑáõÛÃÁ` 0.717 ÙÉÝ $):

287

ï»ë` ÑÕáõÙ 4-Á:
http://metal4u.ru/lme/
289
ï»ë` ÑÕáõÙ 4-Á:
290
ï»ë` ÑÕáõÙ 8-Á:
288
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²ñ÷ÇÝ» Øàôê²ºÈÚ²Ü
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ù»ï³Õ³Ï³Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³ù³í³Ûñ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³ñóÇ ßáõñç (§¼äØÎ¦ ö´À åáã³Ùµ³ñÝ»ñÇ ûñÇÝ³Ïáí)
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñ, ï»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³Ûñ, ÏáõÛï³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³ÛÝ³óáõÙ, Ýí³½³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý å³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ, Ïáñ½íáÕ ³ñÅ»ù,
ÇÝùÝ³ñÅ»ù, ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙ, ÏáÝ¹ÇóÇ³ÛÇ å³ñ³Ù»ïñ
´Ý³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÁ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·ÉË³íáñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿: ²Û¹ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íáõÙÁ
³ñï³¹ñ³Ï³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ³ÙµáÕç
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý íñ³: î»ËÝ³ÍÇÝ Ñ³Ýù³í³ÛñÇ, áñå»ë
µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇãÇ, ïÝï»ë³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ï³Ï
ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ëÏ³óíáõÙ ¿, Ñ³Ýù³í³ÛñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý »ñÏñ³µ³Ý³Ï³Ý,
ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý (É»éÝ³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý) ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ áñáßáõÙ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÑÇÙÝ³íáñíáõÙ »Ý ï»ËÝ³ÍÇÝ å³ß³ñÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ:
Арпине МУСАЕЛЯН
Вопросы связанные с экономической оценкой металлических техногенных
месторождений Армении (на примере хвостохранилищах «ЗММК» ЗАО )
Ключевые слова: природные ресурсы, техногенное месторождение, кучное выщелачивание, минимальное промышленное седержание, коэфициент извлечения, себестоимость,
экономическая оценка, параметры кондиций

Эффективное использование природных ресурсов является главной задачей для
каждой экономической системы. Огромное воздействие на эффективность экономики оказывает вовлечения этих ресурсов в хозяйственный оборот. Под экономической техногенных месторождений как один из главных составляющего ресурсов, подразумевается геологическое, технологическое (горнотехническое) освоение месторождения и решение экономических параметров. В результате обосновываются промышленное значение освоения техногенних ресурсов.
Arpine MUSAELYAN
About the question of economic evaluation metallic technogenic mines of Armenia
(example of ZCMC CSC tailing dumps)
Key words: nature resources, technogenic mines, heap foundation, minimum industrial
content, extract value, cost price, economic evaluation, condition parameters
Efficient use of natural resources the main problems for each economic system. The
involvement of these resources in a industrial circulation leaves the great influence on
the entire economy. At the technogenic mines economic evaluation at once understood,
systematizes decision an appropriation of the mine geological, technological (mountaintech) and the economic index. As a result evaluations commercial significance of
technogenic resources.
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ÐÐ Î²è²ì²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ²ð¸Æ ¾ÂÆÎ²Î²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
î³Ã¨ÇÏ ê²ð¶êÚ²Ü
ºäÐ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ, ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙ

ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ
áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³Ûëûñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
¿ÃÇÏ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ, ÇÝãÝ ¿É Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇëª áñå»ë ÏáéáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Í³Ýñ³ÏßÇé ÏáÕÙ»ñÇó
Ù»ÏÁ:291 Î³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ Çñ³í³Ï³Ý ¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñëï³Ï ë³ÑÙ³Ý³½³ïáõÙ ³ÝóÏ³óÝ»ÉÝ ³ÛÝù³Ý ¿É ¹ÛáõñÇÝ ã¿ª
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñ Çñ»Ýó ÏÇñ³éáõÙÝ »Ý ëï³ÝáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ
³Ùñ³·ñÙ³Ý ÙÇçáóáí: ê³Ï³ÛÝ áÉáñï³ÛÇÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ Ïáõï³Ïí³Í åñ³ÏïÇÏ ÷áñÓÁ µ³í³ñ³ñ ÑÇÙù »Ý ï³ÉÇë »½ñ³Ï³óÝ»Éáõ, áñ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ ½»ñÍ ÙÝ³Éáõ µ³½Ù³ÃÇí Çñ³í³Ë³ËïáõÙÝ»ñÇó,
å³ßïáÝÇ ã³ñ³ß³ÑÙ³Ý ¹»åù»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇª
Çñ³í³Ï³ÝÇ í»ñ³ÍÙ³Ý åáï»ÝóÇ³É íï³Ý·Ý»ñÇó: ´³ñÓñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ï³éáõåóÇ³ÛÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí í»ñáÝßÛ³É ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁª ëáõÛÝ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ 2014Ã.-Ç ë»åï»Ùµ»ñ - ÑáÏï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
³ÝóÏ³óí»É ¿ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ
³éÏ³ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹áõñëµ»ñÙ³Ý ¨ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ áõÝ»ó³Í ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ
í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³¨ Ñ³ßíÇ ¿ ³éÝÁí»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ïáõÏ Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ»Ýó ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÃáÕÝ»É ³ÝÑ³ï ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ
µ³ñáÛ³Ï³Ý ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÁÝÏ³ÉÙ³Ý ¨ ÉáõÍÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ
291

ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ¨ µ³ñ»÷áËÙ³Ý
Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙùÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ úñ»ÝùÁ, ÁÝ¹.
2011Ã.-ÇÝ ¨ ÐÐ Ð³Ï³ÏáéáõåóÇáÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÁ, ÁÝ¹. 2015Ã.-ÇÝ
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íñ³: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ù»Ãá¹áí՝ ·ÉË³íáñ³å»ë ÷³Ï Ñ³ñó»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñíáÕ Ñ³ñóÙ³Ý (³ÝÏ»ï³íáñÙ³Ý) ÙÇçáóáí (Ñ³ñóíáÕÝ»ñÁ ëï³ó»É »Ý Ñ³ñó³Ã»ñÃÇÏÝ»ñÁ, ÇÝùÝáõñáõÛÝ Éñ³óñ»É ¨ Ñ»ï í»ñ³¹³ñÓñ»É): Ð³ñóÙ³Ý ÝÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ »Õ»É áõëáõÙÝ³ëÇñíáÕ Ã»Ù³ÛÇ ½·³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ
³ëïÇ×³Ýáí, ¨ Ñ³ñóÙ³Ý ³Ûë »Õ³Ý³ÏÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÁ »Õ»É ¿
ëï³Ý³É ³ÛÝù³Ý ³ÝÏ»ÕÍ å³ï³ëË³ÝÝ»ñ, áñù³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ¿:

ÀÝïñ³ÝùÇ Ó¨³íáñáõÙÁ. ÀÝïñ³ÝùÁ Ó¨³íáñí»É ¿ »ñÏ³ëïÇ×³Ý å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí. ³é³çÇÝ ÷áõÉáõÙ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ
Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ ÁÝïñí»É »Ý å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹
÷áõÉáõÙ՝ ÁÝïñí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ: 2013Ã.-Ç ÐÐ ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁ Ùáï³íáñ Ï³½Ù»É ¿ 120,000 Ù³ñ¹
(³Ûë ÃíÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í ã»Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ ³éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ
³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï»ËÝÇÏ³Ï³ÝûÅ³Ý¹³Ï ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ): Ð³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ãíáí 150 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ: Ð³ñóÙ³Ý íëï³ÑáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 95%, ÇëÏ ëË³ÉÇ ã³÷Á՝ 8%: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ, Ñ³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ÐÐ ²ñ¹³ñ³¹³ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý, êáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, êáóÇ³É³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ê¨³ÝÇ, êåÇï³ÏÇ, êï»÷³Ý³í³ÝÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, êåáñïÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ, Øß³ÏáõÛÃÇ, ²ßË³ï³ÝùÇ ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÇ,
î³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý, ê÷ÛáõéùÇ, ²éáÕç³å³ÑáõÃÛ³Ý, ¾Ý»ñ·»ïÇÏ³ÛÇ
¨ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ, üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, î³íáõßÇ, Îáï³ÛùÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ÅÇÝÝ»ñÇ, ì»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý å³É³ïÇ, Ð»éáõëï³ï»ëáõÃÛ³Ý ¨ é³¹ÇáÛÇ ³½·³ÛÇÝ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ, ²Ýß³ñÅ ·áõÛùÇ å»ï³Ï³Ý ÏáÙÇï»Ç, ²½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ:
Ð³ñó³ß³ñÁ Ï³½í³Í ¿ »Õ»É Ñ³ñó»ñÇó, áñáÝù í»ñ³µ»ñ»É »Ý å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇÝ, ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ ¨
·áñÍáÕ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇÝ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë՝ ß³Ñ»ñÇ µ³ËÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ¨
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý, ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ, å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ½ëåí³ÍáõÃÛ³Ý, ÉáÛ³ÉáõÃÛ³Ý, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÇ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨ í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Õ»Ï³í³ñÙ³Ý, í³ñã³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ Ûáõñ³óÙ³Ý ¨ í³ïÝÙ³Ý, Ñ»ïÍ³é³ÛáÕ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõ-
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ÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÝáñÙ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:
Àëï Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ՝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ
Ùáï ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙÁ, Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ¨ Ï³ñÇ»ñ³ÛÇÝ ³é³çÁÝÃ³óÇ
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ, ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏáéáõåóÇ³Ý, í³ñã³Ï³Ý
ÏáéáõåóÇ³Ý, Ëïñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ
³é³Ýóù³ÛÇÝ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇ ¨ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ áã µ³í³ñ³ñ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ, ³ÛÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ, áõÙ ï³ñÇùÁ 51-Çó µ³ñÓñ ¿,
¨ Ýñ³Ýù, áíù»ñ áõÝ»Ý 11 ï³ñÇ ¨ ³í»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ å»ï³Ï³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ³í»ÉÇ Ù»Í ï»Õ »Ý Ñ³ïÏ³óÝáõÙ ³ÛÝåÇëÇ
¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý, í³ñã³Ï³Ý ÏáéáõåóÇ³Ý, Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áã å³ïß³× Ï³ï³ñáõÙÁ, ÇëÏ »ñÇï³ë³ñ¹ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÁ Ñ³Ïí³Í »Ý ³í»ÉÇ Ù»Í
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Éáõ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³ÝÁ ¨ ß³Ñ»ñÇ µ³ËÙ³Ý Ï³ÝËÙ³Ý ¨ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇÝ: êïáñ¨՝ ·Í³·Çñ 1-Ç ¨ 2-Ç ÙÇçáóáí, Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ·ÉË³íáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ՝ µ³ßËí³Í Áëï ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÇ ¨ ë»éÇ:

Գլխավոր էթիկական հիմնախնդիրները
100
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5
0

քաղաքական կոռուպցիա

վարչական կոռուպցիա

57
38

38 43

25-50 տարեկան

50

44

33 38

շահերի բախում

50-ից բարձր

¶Í³ÝÏ³ñ 1. ¶ÉË³íáñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
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Գլխավոր էթիկական հիմնախնդիրները
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կադրային համալրման
գործընթացներ

53

44

44

33
իգական

ծառայողական
պարտականությունների ոչ
պատշաճ կատարում
խտրականություն

արական

¶Í³ÝÏ³ñ 2. ¶ÉË³íáñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ292
ÀÝ¹ áñáõÙ՝ ³Ù»Ý³Ññ³ï³å ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹Çñ ¿ ×³Ý³ãí»É Ï³¹ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉñÙ³Ý ¨ Ï³ñÇ»ñ³ÛÇÝ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ÝÏ³ï³ñáõÃÛáõÝÁ: Ð³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³Ù»Ý³³ñ¹ÛáõÝ³í»ï »Õ³Ý³ÏÝ»ñÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáí ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³ÝÏóÇ³Ý»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙ ³Û¹ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ë³ËïÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ: ä»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÙÛáõë Ï³ñ¨áñ »Õ³Ý³ÏÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿, Áëï Ñ³ñóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ,
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
ÑÇÙù»ñáí՝ Ã»° Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ÝóÝ»ÉÇë, ¨ Ã»° Ñ»ï³·³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
åñ³ÏïÇÏ³ÛÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ã»Ý Ï³ñ¨áñí»É ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ÛÝåÇëÇ »Õ³Ý³ÏÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ïí³Ï³Ý ¨ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ³é³çÝáñ¹áõÃÛáõÝÝ áõ ¹»ñÇ
Ùá¹»É³íáñáõÙÁ µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ÏáÕÙÇó:
Ð³ñóÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³¨ ÷áñÓ ¿ ³ñí»É å³ñ½»Éáõ, Ã» í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ÇÝãåÇëÇ
³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ՝ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ½·³ÛáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÇÙ³ëïáí: ²Ûë ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ ûå»ñ³óÇáÝ³ÉÇ½³óÇ³ÛÇ ¿ »ÝÃ³ñÏí»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñóÇ ÙÇçáóáí. “²ñ292

¶Í³å³ïÏ»ñÝ»ñÁ Ï³½Ùí»É »Ý Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇóª ÑÇÙÝí»Éáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù÷á÷Ù³Ý íñ³:
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¹Ûá՞ù Ï³ñÍáõÙ »ù, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³í»ÉÇ Ù»Í ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ »Ý Ç
Ñ³Ûï »Ï»É”: ºí ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ñ³ëï³ïí»É ¿ ¨ë Ù»Ï µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ³ÛïÝÇ
ÑÇåáÃ»½ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÇÝ. ³ÛÝ ¿, áñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
³í»ÉÇ Ù»Í ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáÕ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ëáíáñ³µ³ñ Ñ³Ïí³Í »Ý ¹ñë¨áñ»Éáõ ³í»ÉÇ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý í³ñù³·ÇÍ՝ Ñ³í³ÝáõÃÛ³Ý ã³ñÅ³Ý³óÝ»Éáí Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáí ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ Ï³ñÍñ³ó³Í åñ³ÏïÇÏ³Ý»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹Çñù»ñÇó, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³í»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ¨ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ
ùÇã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ: êïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ïíÛ³É Ñ³ñóÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ·Í³·Çñ 3-Ç ÙÇçáóáí:

Էթիկական
հիմնախնդիրները
ավելացել են, թե ոչ

43

57

Էթիկական
հիմնախնդիրներ
ը ավելացել են,
թե ոչ

Այո

36

Ոչ

Այո
64

Ոչ

¶Í³ÝÏ³ñ 3. 1-10 ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ 11 ¨ ³í»ÉÇ ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ å³ï³ëË³ÝÝ»ñÁ
àõñ³Ë³ÉÇ ¿ñ, áñ Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù ¿ñ ³ÛÝ ÙïùÇÝ, áñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ³ñÑ»ëï³í³ñÅáõÃÛáõÝÁ ÝáõÛÝù³Ý Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ áñ³ÏÛ³É ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, áñù³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÝ áõ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ¸ñ³Ï³Ý å³ï³ëË³ÝÝ»ñÇ ÙÇç³Ï³ÛùÁ ï³ï³Ýí»É ¿ 85-Çó ÙÇÝã¨ 100 ïáÏáëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ (Áëï ³é³ÝÓÇÝ Ï³ï»·áñÇ³Ý»ñÇ 60-Çó ÙÇÝã¨ 90 ïáÏáëÁ) Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³óñ»É ¿ åñáý»ëÇáÝ³ÉÇ½ÙÁ, å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÝÏáÕÙÝ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÁ՝ áñå»ë ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ »ñ»ù Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
µ³ñáÛ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ íëï³ÑáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ: Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÝ ³é³ÝÓÝ³óñ»É »Ý Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ. 1. ¾ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Éáõñç í»ñ³µ»ñ360
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ÙáõÝùÇ å³Ï³ëÁ ¨ ³ÛÉ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝï»·ñÙ³Ý ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÁ ×³Ý³ãí»É ¿՝ áñå»ë ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áï Ñ³ñóí³ÍÝ»ñÇ µáÉáñ ËÙµ»ñÇ ÏáÕÙÇó
(Ý»ñ³éÛ³É ë»é³ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµ»ñÁ ¨ Áëï ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓÇ ï³ñÇÝ»ñÇ ËÙµ»ñÁ): Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ µáÉáñ ËÙµ»ñÁ, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ 25-35 ï³ñ»Ï³Ý ¨ 1-5 ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ïÕ³Ù³ñ¹Ï³Ýó ËÙµÇ,
Ï³ñ¨áñ ËáãÁÝ¹áï ¿ Ñ³Ù³ñ»É ·áñÍáÕ ûñ»ÝùÝ»ñÇ, Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ¨ í³ñù³Ï³ÝáÝÝ»ñÇ ãå³Ñå³ÝáõÙÁ: ÆëÏ ³Ñ³°, 25-35 ï³ñÇù³ÛÇÝ ËáõÙµÁ, áñÝ
áõÝ»ó»É ¿ 1-5 ï³ñí³ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ, Ù»Í ï»Õ ¿ Ñ³ïÏ³óñ»É ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÉÇ¹»ñáõÃÛ³Ý, í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ 50-Çó µ³ñÓñ ¨ 11 ï³ñÇ ¨ ³í»É ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕÝ»ñÇ,
áíù»ñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³çáÕ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ·ñ³í³Ï³Ý Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: ²Ûëï»ÕÇó Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝ, áñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³í»ÉÇ ùÇã ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ¨ ³í»ÉÇ
÷áùñ ï³ñÇùáí ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÏáÕÙÝ³ÏÇó »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³í»ÉÇ ÷³÷áõÏ ÙÇçáóÝ»ñÇ, áñáÝó ÃíÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ ÝáñÙ»ñÇ ³ëïÇ×³Ý³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ,
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í»ñ³å³ïñ³ëïáõÙÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ÷áñÓ áõÝ»óáÕ ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ï³ñÇù³ÛÇÝ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáÕ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ, áíù»ñ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
÷áñÓÇ ¨ ë»÷³Ï³Ý ï³ñÇùÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é ÏáÕÙÝ³ÏÇó »Ý ¹³éÝáõÙ
³é³í»É Ïáßï ÙÇçáóÝ»ñÇ ·áñÍ³¹ñÙ³ÝÁ, ûñÇÝ³Ï՝ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ:
²ÝóÏ³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³¨ ÷áñÓ»É »Ýù å³ñ½»É, Ã»
³ñ¹Ûáù ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ïááñ¹ÇÝ³óÇ³ÛÇ ¨ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñáí
ûÅïí³Í ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñ Ï³Ù ³é³ÝÓÇÝ å³ßïáÝÝ»ñ, ¨ »Ã» Ï³Ý ³Û¹åÇëÇù, ³å³ ïíÛ³É Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ áñù³Ýáí »Ý Çñ³½»Ï
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
·Í³·Çñ 4-áõÙ: ø³ÕÍ³é³ÛáõÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç 2012Ã.-Ç ë»åï»Ùµ»ñÇ 26-Ç 844N áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ՝ Ñ³ëï³ïí»É ¿ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ºí ãÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ
å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ·ñ»Ã» 20 Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
361
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Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ·ïÝ»ÉÁ ³Û¹
Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ
µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ ¿: Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ å³ñ½ ¿ ¹³ñÓ»É, áñ
ãÝ³Û³Í ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ ëï»ÕÍí»É »Ý, ë³Ï³ÛÝ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ áñ¨¿ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ãáõÝÇ ³Û¹ Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:
Էթիկական մարմինների
առկայությունը
առկա են
26
74

բացակայում
են

¶Í³ÝÏ³ñ 4. ¾ÃÇÏ³ÛÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
´³ó³éáõÃÛ³Ùµ “Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ” ÐÐ ûñ»ÝùÇ Ñá¹í³ÍÇ
28-Ç, Ý³¨ ½·³óíáõÙ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ áõÕÕáñ¹Ù³Ý Ï³ñÇù, Ã» ³Ûë Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñÁ ÇÝãå»ë å»ïù ¿ Ù»ÏÝ³µ³Ý»Ý ¨ ÏÇñ³é»Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÇÝ áÉáñïÝ»ñáõÙ: Ð³ñó³ß³ñÇ
ÙÛáõë Ñ³ñó»ñÁ í»ñ³µ»ñ»É »Ý Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÉáÛ³ÉáõÃÛ³Ý
ëÏ½µáõÝùÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ ³ÛÉ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃ³Ùµ áã
¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³Ù ³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝ»Éáõ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ:293 Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ ·ñ»Ã» 90 ïáÏáëÁ Ñ³Ù³Ï³ñÍÇù ¿, áñ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÁ Ï³ñÇù áõÝÇ ³í»ÉÇ
Ù»Í ³½³ïáõÃÛ³Ý ¿ÃÇÏ³å»ë ×Çßï ·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
ø³ÝÇ áñ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³ç³óÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇó Ù»ÏÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Í³é³ÛáÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ Ñ³Ï³ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ý³¨ ÷áñÓ ¿ ³ñí»É µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ, Ã» ÐÐ
293

ÐÐ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ úñ»ÝùÇ Ñá¹í³Í 22-Ç Ñ³Ù³Ó³ÛÝª Ý»ñ¹ñí»É ¿
ÐÐ-áõÙ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ï»Õ»Ï³óÙ³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ, áñáí
Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕ å³ñï³íáñíáõÙ ¿ ³ÛÉ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ»Ý Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³Í Çñ³í³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í
³ÝûñÇÝ³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ½»Ïáõó»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
¨ å³ßïáÝ³ï³ñ ³ÝÓ³Ýó:
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Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áñ
ëÏ½µáõÝùÝ»ñÝ »Ý ³é³í»É Ï³ñ¨áñíáõÙ:294 ²Ûë Ýå³ï³Ïáí Ñ³ñó³Ã»ñÃáõÙ
Ý»ñ³éí»É ¿ Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñóÁ. “ºÃ» ëï³Ý³ù Ò»ñ å³ßïáÝÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ Ñ³Ï³ëáÕ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝ, ³å³ 1. ÎÑÝ³½³Ý¹í»ù, ù³ÝÇ áñ ÉáÛ³ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, 2. ÎËáë»ù Ò»ñ í»ñ³¹³ëÇ Ñ»ï ³Û¹ áñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ áã
¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, 3. àã ÙÇ Ï»ñå ã»ù Ï³ï³ñÇ Ï³ñ·³¹ñáõÃÛáõÝÁ”: Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ 78%-Á ÁÝïñ»É ¿ 2-ñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÁ՝ Ëáë»É í»ñ³¹³ëÇ Ñ»ï ïíÛ³É áñáßÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ áã ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
ÇÝãÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ùáï
·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ ã³÷³íáñ Ùáï»óáõÙÁ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¨ µ³ñáÛ³Ï³Ý ÏáÝýÉÇÏïÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Ý³ËÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ãÇ ïñíáõÙ
á°ã ÉáÛ³ÉáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÇ ³Ý»ñÏµ³ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ ¨ á°ã ¿É՝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ã³÷Çó ¹áõñë ÇÝùÝáõñáõÛÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Í³í³ÉÙ³ÝÁ:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ
Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³Ýù³Ïï»ÉÇ Ù³ëÝ ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ý³¨ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ
¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ó¨³íáñáõÙÁ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ
(whistle-blowing): ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³ñó³ß³ñáõÙ Ý»ñ³éí³Í ¿ »Õ»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñóÁ.
“ºÃ» ¸áõù ³Ï³Ýï»ë »ù ÉÇÝáõÙ áã ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñùÇ óáõó³µ»ñÙ³Ý Ò»ñ ·áñÍÁÝÏ»ñáç, »ÝÃ³Ï³ÛÇ Ï³Ù í»ñ³¹³ëÇ ÏáÕÙÇó, ¸áõù 1. ÎËáë»ù ³Û¹ ³ÝÓÇ
Ñ»ï, 2. Îï»Õ»Ï³óÝ»ù áã ¿ÃÇÏ³Ï³Ý í³ñùÇ Ù³ëÇÝ í»ñ³¹³ë Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ
Ï³Ù ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇÝ, 3. àã ÙÇ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ ã»ù Ó»éÝ³ñÏÇ”:
Ð³ñóí³ÍÝ»ñÇ 85%-Á Ýß»É ¿, áñ ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÏËáëÇ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ
Ë³ËïáõÙ Ï³ï³ñ³Í ³ßË³ï³ÏóÇ Ñ»ï: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ ³ÛÝ
Ù³ëÇÝ, áñ ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ¹»é¨ë µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý
Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Ñ³ÛïÝ»Éáõ Ùß³ÏáõÛÃÁ, ÷áË³ñ»ÝÁ, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ÝÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³ñÃ»É Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ ÑÝ³ñ³íáñ µ³ó³ë³Ï³Ý
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ê³ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É íÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ÛÝ µ³ÝÇ, áñ ¹»é¨ë
294

Ð³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ úñ»ÝùÇ Ñá¹í³Í 28-áí ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáÕÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ÝáÝÝ»ñÁ, áñáÝóáí ÐÐ
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ·ÉË³íáñ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ »Ý ×³Ý³ãí»É
ûñÇÝ³å³ßïáõÃÛáõÝÁ, ÉáÛ³ÉáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, Ñ³ñ·³ÝùÁ
ù³Õ³ù³óáõ ³ÝÓÇ ¨ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, ½ëåí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ³Ý³ã³éáõÃÛáõÝÝ
áõ ûµÛ»ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ:
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½·³óíáõÙ ¿ íëï³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ·Çï³ÏóÙ³Ý å³Ï³ë ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
·áñÍ³éáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:

î³Ã¨ÇÏ ê²ð¶êÚ²Ü
ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹Ç ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ, ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÝ»ñ,
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ, ß³Ñ»ñÇ µ³ËáõÙ
Ðá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹Ç ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝÙ³ÝÝ áõ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ: Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ, áñÇÝ
Ù³ëÝ³Ïó»É »Ý ÐÐ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ãíáí 150 ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, Çµñ¨ ¾ÃÇÏ³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áï, ×³Ý³ãí»É »Ý ¿ÃÇÏ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Éáõñç í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ å³Ï³ëÁ, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñáõÙ ¿ÃÇÏ³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇª ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ
¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÇÝï»·ñÙ³Ý áã µ³í³ñ³ñ ³ëïÇ×³ÝÁ:
Tatevik SARGSYAN
Ethical issues in modern public administration system of RA
Keywords: ethical issues, ethics committees, effective governance, conflicts of interest

The article is devoted to the identification and analysis of ethical issues in modern
public administration system of RA. Study results are summarized in the article, which
has been performed by the author. 150 public employees have participated in the study.
Study results indicate the lack of serious attitude and a low degree of incorporation of
ethical norms into organizational norms and polices as main obstacles on the way of
effective ethics policies implementation.
Татевик САРКИСЯН
Этические проблемы в современной системе управления в Республике
Армения
Ключевые слова: этические проблемы, этические комитеты, эффективное управление,
конфликт интересов

Статья посвящена выявлению и анализу этических проблем в современной системе государственного управления в Республике Армения. В статье обобщены
результаты исследования, которое проводилось под руководством автора. В
исследовании приняли участие 150 сотрудники системы государственного управления в РА. Результаты исследования свидетельствуют, что на пути эффективного
применения этических программ основными препятствиями являются недостаточный уровень серьезного отношения к этическим нормам, а также низкий уровень интеграции этических норм в другие организационные нормы и программы в
системе государственной службы.
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îÜîºê²Î²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ¾ÎàÈà¶²´Ü²ä²Ðä²Ü²Î²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ÐÐ-àôØ
ì³Ñ» ºÜ¶Æ´²ðÚ²Ü
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ, é»ëáõñë³³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ,
µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³Ûñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï¨³Ýù, µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñ, û·áõï, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³×

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ ³ÝóÙ³Ý
×³Ý³å³ñÑÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ¹³ñÓ³í ³Ù»Ý ÙÇ »ñÏñÇ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Ýå³ï³Ï« áñÇÝ Ñ³×³Ë Ñ³ëÝáõÙ »Ý Ç Ñ³ßÇí
µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ áã µ³Ý³Ï³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áñ³ÏÇ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý: îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
³ñ¹Ç ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÝÏ³ñ³·ÇñÁ áõÝÇ áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ«
áñáÝóÇó é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇ »Ý é»ëáõñë³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ é»ëáõñë³ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý« ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ µÝ³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ ÏÛ³ÝùÇ áñ³ÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ:
Ð³ÛïÝÇ ¿« áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ ë»ñï Ï³å ßñç³Ï³ µÝ³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñÇ
¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áñ³ÏÇ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÙÇç¨: ÀÝ¹
áñáõÙ« ß³ï ¹»åù»ñáõÙ ³Û¹ Ï³åÁ Ñ³Ï³¹³ñÓ µÝáõÛÃÇ ¿ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ³×Á µ»ñáõÙ ¿ ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ Ï»Ýë³³å³ÑáíáÕ
áñ³ÏÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý: ¸ñ³ µ³ó³ïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ³ÛÝ ¿« áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ·ñ»Ã» µáÉáñ ï»ë³ÏÝ»ñáõÙ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ »Ý ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ß³ÑÁ` ³é³Ýó Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ßñç³Ï³
ÙÇç³í³ÛñÇÝ Ñ³ëóí³Í ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý íÝ³ëÁ:
ºÉÝ»Éáí Ýñ³ÝÇó« áñ ó³ÝÏ³ó³Í »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇ ÉÇÝ»Ý ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áñ³ÏÇ
Ñ»ï« ã³÷³½³Ýó Ï³ñ¨áñ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÁ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ ¨
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Ð³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ÏáÕÙÝáñáßí³Í ÏÉÇÝÇ ¿ÏáÉá·³µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¿ý»ÏïÇ ³ÝÏÙ³ÝÁ: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³Ï ¿ Ó¨³íáñí»É Ù³ëÝ³íáñ³å»ë Ð³Û³ëï³ÝÇ É»éÝ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ« áñï»Õ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ý³Ë³·Í»ñÁ Ñ³×³Ë Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý ³é³Ýó ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
ËáñÁ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³Ý« Ñ³ïÏ³å»ë éÇëÏ»ñÇ ¨ íÝ³ëÝ»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý áõ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù³ëáí: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ï»ÕÇÝ ¿ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ÐÐ-áõÙ
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Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý áñáß ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ 2004-2014ÃÃ© Ïïñí³Íùáí: ÜÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ³ÛÝù³Ýáí« áñ ³Û¹ ïÇñáõÛÃáõÙ ¿ ¹ÇïíáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý §µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³ÍáõÃÛáõÝÁ¦
Ñ³ïÏ³å»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ü³Ë, í»ñÉáõÍ»Ýù
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ (´Üäì) ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ (´Ü¶ì)
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý« í»ñÑ³Ý»Éáí ³ÛÝ ËÝ¹Çñ»ñÁ« áñáÝù ÝÏ³ï»ÉÇ »Ý Ï³Ù ³é³ç³Ý³É
§ïÝï»ë³Ï³Ý û·áõï-¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý û·áõï¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ (³ÕÛáõë³Ï 1):
²ÕÛáõë³Ï 1. ÐÐ-Ç µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, 2004-2014 ÃÃ.295.296

¿ÏáÉá·³µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ûñÇÝ³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ³Ù»Ù³ï»Ýù 2004 (áñå»ë ýáÝ³ÛÇÝ) ¨ 2014 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Ý³Ë³×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ áõ Ñ»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý
³×Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿« áñ ÐÜ²-Ý ³×»É
¿ 2©5 ³Ý·³Ù` 2014 Ãí³Ï³ÝÇÝ Ï³½Ù»Éáí 4843©2 ÙÉñ¹ ¹ñ³Ù: ²×Ç Ýí³½áõÙÁ
14©1%-áí ¹ÇïíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ 2009Ã-ÇÝ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý
×·Ý³Å³Ùáí« ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙáí« ³Õù³ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ¨ áñáß ëáõµÛ»ÏïÇí ·áñÍáÝÝ»ñáí« ³Û¹ ÃíáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý µ³óÃáÕáõÙÝ»ñáí (·Í³å³ïÏ»ñ1): ¸³ Ç í»ñçá
µ»ñ»ó ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ« Ï³åí³Í µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨
ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ã»ñ³óáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï: Ð»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ÷áõÉáõÙ
³ñ¹»Ý 2010Ã ÐÜ²-Ý í»ñ³Ï³Ý·Ý»ó ³×Ç ÙÇïáõÙÁ (2©1%): ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿
2010-2014ÃÃ ³×Ç í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ïÇÝ« ³å³ 2011Ã. Ý³Ëáñ¹
ï³ñí³ Ñ³Ù»Ù³ï ·ñ³Ýóí»É ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÇ 5©9%
295

ÐÐ / ‹‹èÇá+20›› ³½·³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ½»ÏáõÛó/ îÝï»ë³Ï³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ/
´Ýû·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÁ ºñ¨³Ý, 2012, ¿ç 40-41:
296
ÐÐ ²ìÌ ï³ñ»·Çñù,- 2015թ., http:// www.armstat.am/ru/?nid=458‹jear=2015.- ¿ç 210
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³×: ì»ñçÇÝë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³É³ÛÇÝ ³×Ç µ³ñÓñ ï»Ùå»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ: Ð»ï³ùñùÇñÝ ³ÛÝ ¿« áñ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝÁ 90%-Çó ³í»ÉÇÝ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý ¹ÇÙ³ó í×³ñÝ»ñÇÝ (·ñ³ýÇÏ 1):
Üß»Ýù Ý³¨« áñ ëÏë³Í 2012Ã-Çó µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇó Ñ³Ýí»É »Ý
Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý í×³ñÝ»ñÁ« ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨ ·ñ³ýÇÏ 1-áõÙ µ»ñí³Í ÏáñÇ ÏïñáõÏ ³ÝÏÙ³Ý Ñ»ï³·ÇÍÁ 2013-2014ÃÃ©:
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÜ²-Ç ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2004-2014թթ.297

ÐÜ²-Ç« µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ
³Ù÷á÷áõÙÁ óáõÛó ïí»ó« áñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ù³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÁ ·ñ»Ã» å³Ñå³ÝíáõÙ »Ý: ê³Ï³ÛÝ ãÇ ÷áËíáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý
³×Ç µÝ³ï³ñ µÝáõÛÃÁ« ÇÝãÁ Ùï³Ñá·Çã ¿ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ññ³ï³å ù³ÛÉ»ñÇ
Ó»éÝ³ñÏáõÙ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï û·ï³·áñÍáõÙÝ ³å³Ñáí»Éáõ ¨ íÝ³ëÝ»ñÁ Ï³ÝË»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿« áñ ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý ³½·³ÛÇÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç ó³ÝÏ³ÉÇ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ û·ï³Ï³ñ Ñ³Ý³ÍáÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÇ ³×Ç ÙÇçáóáí:
Ð³ÛïÝÇ ¿« áñ Ð³Û³ëï³ÝÇ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ Ñ³ÙÁÝÏ³í »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ«
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý« Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
¨ §Ï³Ý³ã¦ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÝóÙ³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý« ÇÝãå»ë Ý³¨
³Ýíï³Ý· ½³ñ·³óÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÇ Ùß³ÏÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: ²í»ÉÇ ù³Ý »ñÏáõ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ å»ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáÕÙÝáñáßí³Í ¿ÇÝ Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý«
297

http://www.minfin.am/index.php?fl=260&lang=1, §ÐÜ² Áëï »íñáå³Ï³Ý Ñ³ßÇíÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç (NASE 1) 2000-2014ÃÃ©¦« ÐÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ü³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ:
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ïÝï»ë³Ï³Ý« ëáó³É³Ï³Ý« ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý« ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý« Çñ³í³Ï³Ý« ·Çï³Ï³Ý« ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ¨ ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý«
¹³ §ïÝï»ë³Ï³Ý ÏáÝí»ñëÇ³ÛÇ¦ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í ¿ñ« áñÁ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óñ»ó ¿ÏáÝáÙÇÏ³ÛÇ ¨ ¿ÏáÉá·Ç³ÛÇ Ý»ñ·áñÍáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ áñáÝáõÙÁ:
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¶ñ³ýÇÏ 1. ÀÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2004-2014ÃÃ©
(ÙÉÝ© ¹ñ³Ù) 298,299,300,301
²Û¹ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ ÝíÇñí³Í ·Çï³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó å³ñ½í»ó«
áñ ¿ÏáÝáÙÇÏ³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ý ÐÐ-áõÙ ¹»é¨ë Ñ»éáõ »Ý µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÏáÝë»ÝëáõëÇó« Ã»¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ ½³ñ·³óÙ³Ý áñáß ÷áõÉ»ñáõÙ Ñáõë³¹ñáÕ ¿ÇÝ: ê³Ï³ÛÝ ÝÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ÙÝ³ó ÇÝã-áñ ã³÷ §ëïí»ñáõÙ¦ ¨ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï: ²Ýßáõßï ³Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝ»É
Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³: ´³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ñ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÁ« áñÁ Ñ³ÛïÝí»ó ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï áã ÙÇ³ÛÝ ïÁÝï»ë³Ï³Ý« ³ÛÉ Ý³¨ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë
å»ï³Ï³Ý ¨ ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï»Ýïñá-Ý³óí³Í ¿ ë³Ï³í
áõëáõÙÝ³ëÇñí³Í Ñ»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ç í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ«
·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ íñ³: î»ÕÇÝ ¿ Ýß»É« áñ Ñ»ï×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ÷áõÉÇ ÙÇ³ÛÝ 2010-2014ÃÃ© ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÏïÇí³298

ÐÐ ²ìÌ Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÁ ¨ µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ 2004-2013ÃÃ©
/ÀÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÁ ©-¿ç 106-108
299
ÐÐ ²ìÌ ï³ñ»·Çñù« 2009Ã© -©¿ç 196 / µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý
í×³ñÝ»ñÁ http://www.armstat.am/file/doc/99458093.pdf
300
ÐÐ ²ìÌ ï³ñ»·Çñù« 2010Ã© -¿ç 196/ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý
í×³ñÝ»ñÁ http://www.armstat.am/file/doc/99461588.pdf .
301
ÐÐ ²ìÌ ï³ñ»·Çñù, 2015թ . -¿ç.-219 / µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ¨ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý
í×³ñÝ»ñÁ http://www.armstat.am/file/doc/99461588.pdf .- .-¿ç 219
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óáõÙÁ ³é³í»É ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍÙ³Ý (1996Ã© Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ
Ý³Ë³·Í»ñÇ ³× 6-10 ³Ý·³Ù) ¨ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý (1996Ã© Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ
Ý³Ë³·Í»ñÇ ³× 7-9 ³Ý·³Ù) áÉáñïÝ»ñáõÙ« ÇëÏ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ 2011Ã©-Çó ¹ÇïíáõÙ ¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ý³Ë³·Í»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÝß³Ý ³ÝÏÙ³Ý ÙÇïáõÙÁ (³ÕÛáõë³Ï 2):
²ÕÛáõë³Ï 2. ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ÷áñÓ³ùÝÝáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ý³Ë³·Í»ñÇ
ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ Áëï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïÝ»ñÇ (2009-2014ÃÃ©)« ÙÇ³íáñ 302
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ìÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÇó ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ÛïÝÇ ¹³ñÓ³í Ý³¨« áñ
Ã³÷áÝÝ»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý ¹ÇÙ³ó í×³ñÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ãí³óÛ³É Ï³ÛáõÝ
Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³« 2014Ã© Ï³½Ù»Éáí 64©8 ÙÉÝ ¹ñ³Ù (ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 4©5%): ºí ¹³ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñµ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³ÝáõÙ
³é³ç³ó³Í« û·ï³·áñÍ³Í ¨ íÝ³ë³½»ñÍí³Í Ã³÷áÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ 46511©9 Ñ³½© ï©« 9©1 Ñ³½© ï© ¨ 8©7 Ñ³½© ï© Ñ³Ù³ï³ëË³Ý³µ³ñ:
Â³÷áÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý §×³Ï³ï³·ÇñÁ¦ ÙÝáõÙ ¿ ³Ýáñáß ¨
¹áõñë ¿ ³ÏïÇí µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÇó: ºÝÃ³¹ñíáõÙ ¿« áñ µÝ³·³í³éáõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ã»ñ³óáõÙÁ: ²Û¹
»ñ¨áõÛÃÁ µÝáõÃ³·ñ³Ï³Ý ¿ Ý³¨ ÐÐ-áõÙ ³ñï³¹ñí³Í« ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇÝ
íÝ³ë å³ï×³éáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñÝ»ñÇÝ« áñï»Õ Áëï ëïáõ·Ù³Ý
µÝáõÛÃÇ ¨ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ý ï»ëáõãÁ Çñ³í³ëáõ ã¿ Ï³ï³ñ»É áñ¨¿ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: ê³ ³ÛÝ ¹»åùÝ ¿« »ñµ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÏÇñ³é»É ¿Ïá³áõ¹ÇïáµÝ³Ï³Ý
ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ/ëïáõ·áõÙ« Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÇëÏáõÃÛ³Ý/Ñ³í³ëïÇáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí: ´³óÇ ³Û¹, å»ï³Ï³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñáõÙ ³ÝÑ³ëÏ³Ý³ÉÇ ¿ µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ
µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ Ï»Ýë³å³ß³ñÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇó« ù³ÝÇ áñ Ï»Ýë³å³ß³ñÝ»ñÁ ¨ë µÝ³Ï³Ý å³ß³ñÝ»ñ »Ý: î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÝÛáõÃÇ ÝÙ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ áñáß³ÏÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³é³ç³óÝÇ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ¨ ï»ëáõãÝ»ñÇ
³é³ç: Ð»ï¨³µ³ñ« Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ï»ëã³Ï³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ
ÏÇñ³éíáÕ ·Çï³Ï³Ý ¹ñáõÛÃÁ« áñ ï»ëã³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ëïáõ·Ù³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ óáõóÇãÝ»ñÇ ×Çßï ÁÝïñáõÃÛ³Ùµ:
302

îíÛ³ÉÝ»ñÁ` ÐÐ µÝ³å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý §Þñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ íñ³
³½¹»óáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝ¦ äà²Î-Ç µ³½³ÛÇó:
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ì³Ñ» ºÜ¶Æ´²ðÚ²Ü
îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¿ÏáÉá·³µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ, é»ëáõñë³³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝ,
ïÝï»ë³Ï³Ý ß³Ñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, µÝû·ï³·áñÍÙ³Ý í×³ñÝ»ñ,
û·áõï, ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³×
Ðá¹í³ÍáõÙ ³é³ç ù³ßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¨ ¹ñ³Ýó í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇó å³ñ½í»լ է« áñ ÐÐ-áõÙ ¹»é¨ë ó³Íñ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
µÝ³å³Ñ³å³Ý³Ï³Ý ÏáÕÙÝáñáßí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: îÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ ÙÝ³É ËÇëï µÝ³ï³ñ ¨ µÝ³ù³Ûù³ÛáÕ Ñ³ïÏ³å»ë
Ñ³Ýù³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ Ù³ëáí« ÇëÏ ÁÝ¹»ñùû·ï³·áñÍáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ¿ùëï»ÝëÇí µÝáõÛÃÇ ¿« ï³ñ»ó
ï³ñÇ Ù»Í³óÝ»Éáí ß³Ñ³·áñÍíáÕ Ñ³Ýù»ñÇ ÃÇíÁ:
Ваге ЕНГИБАРЯН
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ И ПРИРОДОЗАЩИТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Ключевые слова: Экономическое развитие, ресурсобеспечение, естественная среда,
экономические интересы, политэкономика, экологическое последствие, экологические
издержки, выгода, экологическая политика, экономический рост

Вопросы, поднятые в статье, и их результаты анализа показали, что в РА попрежнему низкий уровень экологической ориентации хозяйственной деятельности. Экономическое развитие остается весьма истощающим природу, особенно в
отношении экологических последствий горнодобывающей деятельности, а эксплуатация шахт в основном носит экстенсивный характер, из года в год увеличивая число действующих рудников.
Vahe YENGIBARYAN
ECOLGICAL AND ENVIRNMENTAL CHARACHTERISTICS OF ECONOMIC
GROWTH IN THE REPUBLIC OF ARMENIA
Key words: economic development, provision of resources, natural environment, economic
interest, economic policy, environmental consequence, environmental cost, benefit,
environmental policy, economic growth

The issues raised in the article and the results of analysis showed that level of ecological
orientation of economic activity is still low in RA. Economic development remains
quite debilitating to nature especially in relation to the environmental consequences of
mining activities. Also the exploitation of mines has extensive character increasing the
number of operating mines annually.
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´²ÜÎ²ÚÆÜ Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÜ àô ²ä²¶²ÚÆ Ø²ðî²Ðð²ìºðÜºðÀ
è³ýÇÏ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ,
Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³å³·³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ

Øñó³Ïó³ÛÇÝ ¹³ßïáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µ³ÝÏÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ·ñ³í³Ï³ÝÁ Ýñ³ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇÝ: Øñó³ÏóáõÃÛ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ »Ý Ë³ÕáõÙ µ³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ÝÇÝ, áñ³ÏÁ ¨ ·ÇÝÁ: Ü»ñÏ³ÛÇë ëáõñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ³ÝÏ»ñÁ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ µ³½³Ý ³í»É³óÝ»Éáõ, ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛáõÝÁ ¨
Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Ó·ïáõÙ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É µ³½Ù³µÝáõÛÃ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Çñ»Ýó Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ Ù³ïáõó»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áÕç áÉáñïÁ, áñÁ å»ïù ¿ ³ñÓ³·³ÝùÇ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÷á÷áËíáÕ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: ´³ÝÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ
Ýí³½³·áõÛÝ Í³Ëë»ñáí ³é³í»É³·áõÛÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ëï³óáõÙÝ ¿, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ³éáõÙáí ³é³í»É³å»ë µ³í³ñ³ñáõÙÁ, µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áñ³ÏÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ, Ù³ïáõóíáÕ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ¨ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ýí³½»óáõÙÁ:
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ßË³ñÑÁ Ùï»É ¿ ¹ÇÝ³ÙÇÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³Ý, áñÝ ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÁ, ³Û¹
ÃíáõÙ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý áÉáñïÁ: Øß³ÏíáõÙ »Ý Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ: Î³åÇ
Ýáñ ÙÇçáóÝ»ñÇ, ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ¨ ÇÝï»ñÝ»ïÇ Éñ³óáõóÇã ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ç Ñ³Ûï ·³ÉÁ ÏïñáõÏ Ó¨áí í»ñ³÷áË»óÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ó¨»ñÁ: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë Ñ³×³Ëáñ¹ÇÝ û·ïí»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇóª ³é³Ýó µ³ÝÏ Ñ³×³Ë»Éáõ:
´³ÝÏ»ñÇ ÙÇç¨ ÃÕÃ³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ×³Ý³å³ñÑ Ñ³ñÃ»ó µ³ÝÏ³ÛÇÝ ëå³ë³ñÏÙ³Ý ó³Ýó»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáí
³å³ÑáííáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉÇ ¨ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³Ý³ÏáõÙÁ: ÜÙ³Ý³ïÇå
ó³Ýó»ñÇ ³é³í»É ó³ÛïáõÝ ¨ Ñ³ÛïÝÇ ûñÇÝ³Ï ¿ åÉ³ëïÇÏ ù³ñï»ñáí ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ²é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý ¹ñ³Ù³ñÏÕ³ÛÇÝ µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñÁ ¨ ³é¨ïñÇ Ï³Ù ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ï»ï»ñáõÙ ï»Õ³¹ñí³Í µ³ÝÏ³ÛÇÝ ï»ñÙÇÝ³ÉÝ»ñÁ, áñáÝó û·ÝáõÃÛ³Ùµ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ßáõñçûñÛ³ ïÝûñÇÝ»É Çñ»Ýó Ñ³ßÇíÝ»ñÇ ÙÝ³óáñ¹Ý»ñÁ:
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Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÁ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñáÕ ÉáõÍí»É ³é³Ýó É³ÛÝ ¨ ÏáÙåÉ»ùë ÇÝýáñÙ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý: Ü»ñÏ³ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿
å³ïÏ»ñ³óÝ»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ, áñÁ ¿³å»ë ÷áËáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó Ù³ïáõóÙ³Ý ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ áõ áñ³ÏÁ: Üáñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ý»ñ¹ñáõÙÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ýáñ Íñ³·ñ³ÛÇÝ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ, ³ÛÉ Ý³¨ ¹»åÇ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÝ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ ¿: ²Û¹
Ï»ñå µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ¨ Ñ»éáõëï³ÏáÙáõÝÇÏ³óÇáÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¹³éÝáõÙ »Ý ¿³Ï³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ·áñÍáÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ³ñÙ³ñíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ñ³·³óÙ³ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³éáõÙáí ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Ýå³ëïáõÙ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ù»Í ï³ñ³ÍáõÙ »Ý
·ï»É ÇÝï»ñÝ»ïáí, Ñ»é³Ëáëáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ,
áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë áñå»ë Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ ëå³ë³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²ßË³ñÑÇ Ëáßáñ³·áõÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ ·Éáµ³ÉÇ½³óÙ³Ý ¨ Ïáßï Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ëÏë»É »Ý ÏÇñ³é»É
Ýáñ µÇ½Ý»ë-Ùá¹»Éª Ãí³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ùá¹»ÉÁ, áñÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ
ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛ³Ý íñ³ Ñ»é³Ñ³ñ
ÙÇçáóÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù Ñ³Ù³ó³ÝóÝ áõ µçç³ÛÇÝ ë³ñù»ñÝ »Ý303:
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý³ËÏÇÝ Ùá¹»ÉÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ñ ¿ùëï»ÝëÇí ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, »ñµ ³ñ³· ³×Ý ³å³ÑáííáõÙ ¿ñ Ýáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßíÇÝ:
ê³Ï³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óáõÙÁ ¨ ËáñÁ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý·»óñÇÝ Ýñ³Ý, áñ ß³ï µ³ÝÏ»ñ ÷áË»Ý Çñ»Ýó µÇ½Ý»ë-Ùá¹»ÉÁª ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí
Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå³ë³ñÏáõÙÁ Ýáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ íñ³: ²ÛÅÙ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ áõÕÕí³Í ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁª Ýáñ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³ÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ÁñÙ³Ý, Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³Ý, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí:
öáËíáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÷áËíáõÙ »Ý Ý³¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó å³ïÏ»ñ³óáõÙÁ ¨ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Âí³ÛÇÝ
ï»ËÝáÉá·Ç³ÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ ³Ûëûñ ³é³ç ¿ ³ÝóÝáõÙ Å³Ù³Ý³ÏÇó, ÇëÏ
µ³ÝÏ³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÁ ãÇ Ñ³ëóÝáõÙ í»ñ³÷áË»É Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁª Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáí Ýáñ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙÇïáõÙÝ»ñÇÝ:
²Û¹ å³ï×³éáí µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý
ïñ³Ù³¹ñáõÙ ï³ñµ»ñ áã µ³ÝÏ³ÛÇÝ ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ, Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³Ïó³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
303
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ÞáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ïí»É, áñ ëå³éáÕÝ»ñÁ ³ñ¹»Ý
å³ïñ³ëï »Ý û·ïí»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³ÛÝåÇëÇ áã µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ÇÝãåÇëÇÝ »Ý Alibaba-Ý, Apple-Á ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ²Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ µ³ÝÏÇñÝ»ñÇÝ ëïÇåáõÙ ¿ Ùï³Í»É Ñ»ï¨Û³É Ñ³ñó»ñÇ ßáõñç. ³ñ¹Ûáù µ³í³ñ³ñí³Í »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ Ï³Ù Ï³ñáÕ »Ý µ³ÝÏ»ñÁ ß³ñáõÝ³Ï»É ³é³ç³ñÏ»É É³í³·áõÛÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÁ:
´³½Ù³ÃÇí µ³ÝÏÇñÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí Ýáñ Ãí³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿³Ï³Ý
Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý ëï»ÕÍáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ ·Íáíª ½ñÏ»Éáí µ³ÝÏ»ñÇÝ áñáß³ÏÇ ß³ÑáõÛÃÇó: ÜÙ³Ý ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó
¿ Google-Á, áñÁ ·áñÍ³ñÏ»É ¿ åÉ³ëïÇÏ ¹»µ»ï³ÛÇÝ ù³ñï: ²ÛÝ û·ï³·áñÍáõÙ
»Ý ÙÇÉÇáÝ³íáñ ëå³éáÕÝ»ñ Google Wallet-áõÙ: ÆëÏ PayPal-Á µ³½Ù³ÃÇí »ñÏÁñÝ»ñáõÙ ½µ³Õ»óÝáõÙ ¿ ³é³çÇÝ ï»ÕÁ` ³éó³Ýó í×³ñáõÙÝ»ñÇ Í³é³ÛáõÃáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ304:
´³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïÇ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÁ Ñ³Ùá½í³Í »Ý, áñ µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù
¿ ëáíáñ»Ý ßáõï Ñ³ñÙ³ñí»É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ` Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ´³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ ÇÙ³Ý³Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ç å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ³é³Ýó ³í»Éáñ¹ Ñ³ñó»ñÇ: Bank of America-Ç Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ Ø³ë³ãáõë»ÃëÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ
É³µáñ³ïáñÇ³ª Center for Future Banking, áñï»Õ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙ ¨ Ñ»ï³½áïáõÙ »Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñí³ÍùÁ ·ñ³ë»ÝÛ³ÏáõÙ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë,
ÇÝãå»ë »Ý ï»Õ³ß³ñÅíáõÙ, ÇÝãå»ë »Ý ³ñÓ³·³ÝùáõÙ ï³ñµ»ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ÇÝãÝ ¿ ·ñ³íáõÙ Ýñ³Ýó áõß³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ Ñ³ñó»ñ:
Øáï ³å³·³ÛáõÙ ³ÛëåÇëÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ï¹³éÝ³Ý ³Ý÷áË³ñÇÝ»ÉÇ ·áñÍÇùÝ»ñª Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨
Ïµ³ñ»É³í»Ý µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ:
î³ñµ»ñ Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñ ï³ñµ»ñ µÝáñáßáõÙÝ»ñ »Ý ï³ÉÇë ³å³·³ÛÇ
µ³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù µáÉáñÝ ¿É ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÇÝ »Ý, áñ ³å³·³ÛÇ
µ³ÝÏ»ñÁ ÙÇïí³Í »Ý ÉÇÝ»Éáõ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ùáï»óáõÙ óáõó³µ»ñ»É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇÝ: Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÁ ÙÇ³ÝÙ³Ý ã»Ý, ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ µ³ÝÏÁ, áñÁ ÏÏ³ñáÕ³Ý³ ×Çßï ¹³ë³Ï³ñ·»É Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇ: ²Û¹ ³Ù»ÝÁ ³í»ÉÇ ×Çßï Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ
µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³Ý ³í»ÉÇ ß³ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: Google, Facebook
¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ ïÇñ³å»ïáõÙ »Ý É³ÛÝ³Í³í³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý: Ä³Ù³Ý³ÏÇ Ñ»ï ÇÝï»ñÝ»ïáõÙ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ëÇÝ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ ³í»ÉÇ ß³ï ¿ ÉÇÝ»Éáõ, ¨ µ³ÝÏ»ñÁ ×³Ý³å³ñÑ Ï·ïÝ»Ý
û·ï³·áñÍ»Ý ³Û¹ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ»ñÁª éÇëÏ»ñÁ ¨ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñí³ÍùÁ ³í»ÉÇ É³í ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²å³·³ÛÇ µ³ÝÏ»ñÝ Çñ»Ýó Ñ³×³304
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Ëáñ¹Ý»ñÇ Ù³ëÇÝ ÏáõÝ»Ý³Ý ³í»ÉÇ ß³ï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ù³Ý ³Ûëûñ: î»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ·ñ³·»ï Ï³é³í³ñáõÙÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ÉÇÝ»É ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï: ²ÝÏ³ëÏ³Í, Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ éÇëÏ»ñÁ ÏÉÇÝ»Ý ³í»ÉÇ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ, ¨ µ³ÝÏ»ñÁ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï áñáßáõÙ ÏÏ³Û³óÝ»Ý Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ Ñ»ï ï³ñµ»ñ å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñ ÏÝù»ÉÇë:
²ÛÅÙ ¹Çï³ñÏ»Ýù áñáß Ñ»ï³½áïáÕÝ»ñÇ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÁ ³å³·³ÛÇ µ³ÝÏ»ñÇ, Ýñ³Ýó Ù³ëÝ³×ÛáõÕ³ÛÇÝ ó³ÝóÇ, ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ó¨Ç, ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É: Ð»ï³½áïáÕÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ Ç Ñ³Ûï Ï·³ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áÕÁ /криптовалюта/ ¨ Ï÷áË³ñÇÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ ¹ñ³ÙÇÝ` ³í³Ý¹³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ: ØÛáõë Ù³ëÝ ¿É Ï³ñÍáõÙ ¿, áñ µ³ÝÏ»ñÁ ã»Ý í»ñ³Ý³. Ýñ³Ýù, ÇÝãå»ë »Õ»É
»Ý ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ßï»Ù³ñ³Ý, ³Û¹å»ë ¿É ÏÙÝ³Ýª Ýñ³Ýó ýáõÏóÇ³Ý ãÇ
÷áËíÇ305 :
Àëï Ãí³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ï øñÇë êÏÇÝ»ñÇ` Ùáï ³å³·³ÛáõÙ
µ³ÝÏ»ñÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ ·áõÙ³ñÇ å³ÑáóÝ»ñ ã»Ý ÉÇÝÇ: Ø³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÁ
Ï÷áË»Ý Çñ»Ýó ·áõñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý µÝáõÛÃÁ` ¹³éÝ³Éáí óáõó³ëñ³ÑÝ»ñ, áñï»Õ
óáõÛó Ïï³Ý ¨ Ïëáíáñ»óÝ»Ý ÇÝãå»ë û·ïí»É Ãí³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÇó: ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áÕÁ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»Õ³÷áËáõÃÛ³Ý Ïµ»ñÇ, áñÇ ÙÇçáí ³ÛÅÙ ³ÝóÝáõÙ »Ýù, µ³Ûó Ï³ÝËÇÏÁ »ñµ»ù ãÇ í»ñ³Ý³ ÙÇ å³ñ½ å³ï×³éáí` ¹³ áõÕ³ÏÇ ³Ý³ÝáõÝ í×³ñÙ³Ý ÙÇçáó ¿: Î³ÝËÇÏ ³é¨ïñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñ»Éáí Þí»¹Ç³ÛáõÙ Ï³ñáÕ³ó³Ý ³ÝÏ³ÝËÇÏ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëóÝ»É
70%-Ç, µ³Ûó ³í»ÉÇÝ ãëï³óí»ó: 30%-Á ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ÛÝ ë³ÑÙ³ÝÝ ¿, »ñµ
Ï³ÝËÇÏÁ ÙÇßï å»ïù ¿ ·áõÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý³306 :
¸»íÇÃ ´»ñãÇ Ï³ñÍÇùáí, ÙÇÝã ³ÛÅÙ µ³ÝÏ»ñÁ ÙáÝáåáÉ ¹ÇñùáõÙ »Ý
·ïÝí»É ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë, ë³Ï³ÛÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñÁ ÷áËíáõÙ »Ý, ¨ Ñ»Ýó ³Ûë µÇ½Ý»ëÇó µ³ÝÏ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ññ³Å³ñí»Éª
³ÙµáÕç ç³Ýù»ñÁ Ï»ÝïñáÝ³óÝ»Éáí í³ñÏ³íáñÙ³Ý ¨ ³í³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý íñ³: Àëï ´»ñãÇ í×³ñáõÙÝ»ñáí Ï½µ³Õí»Ý Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í åñáí³Û¹»ñÝ»ñÁ, áñå»ë µ³ÝÏÇ ¹áõëïñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ` ³ßË³ï»Éáí í×³ñ³ÛÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÉÇó»Ý½Ç³Ûáí307 :
§ò»Ýïñ-ÇÝí»ëï³¦ µ³ÝÏÇ ïÝûñ»ÝÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ý³Ë³·³Ñ ì³ëÇÉÇ»Ù
ìÇëáÏáíÇÙÝ ³å³·³ µ³ÝÏÇ Ùá¹»ÉÁ å³ïÏ»ñ³óÝáõÙ ¿ ³Ûëå»ë. §ëáíáñ³Ï³Ý
µ³ÝÏÇó ÏÙÝ³ ÙÇ³ÛÝ Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇÙÁ: Üáñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ùá¹»ÉáõÙ
305

http://www.bssys.com/about/press-center/articles/digital-banking-correqts-i-budushcheedistantsionnogo-bankovskogo-obsluzhivaniya/
306
http://ain.ua/2014/12/03/553206
307
http://bankir.ru/publikacii/20160304/tsentralnye-banki-i-tsifrovaya-valyuta-10007282/
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Ï³ñ·³íáñÇãÁ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïÇ ßáõÏ³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ëÝ³ÏóÇ éÇëÏÁ,
áã Ã» ÙÇçÇÝáí, ³ÛÉ ³é³í»É³·áõÛÝáí, ³Û¹ ¹»åùáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ïëï³ÝÓÁÝÇ Çñ áÉáñïÇÝ (í×³ñáõÙÝ»ñ, í³ñÏ»ñ, Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ) í»ñ³µ»ñáÕ éÇëÏ»ñÁ,
áñáÝù ÇÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ¿ý»ÏïÇí Ï³é³í³ñ»É, ³ÛÉ áã Ã» ëï»ÕÍ»É ¹áÙÇÝáÛÇ ¿ý»Ïï ÙÛáõëÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ308¦:
Àëï §´³ÝÏ³ è³ëÇÇ¦-Ç Ý³Ë³·³ÑÇ ï»Õ³Ï³É ØÇË³ÇÉ ê»Ý³ïáñáíÇ`
µ³ÝÏ»ñÁ Ïµ³ñ»É³íí»Ý ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ùá¹»ÉÁ: §Ü³ËÏÇÝáõÙ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñáõÙ ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ ³í»ÉÇ ß³ï ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñ, ù³Ý ³Ûëûñ, ÇëÏ ³å³·³ÛáõÙ Ï³ßË³ï»Ý ¿É ³í»ÉÇ ùÇã: âÝ³Û³Í ³ÛÝ µ³ÝÇÝ, áñ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ëï³Ý¹³ñï³óí³Í »Ý, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÙÇçáóáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»é³Ï³ ëå³ë³ñÏáõÙÁ µ³ÝÏ»ñÇÝ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³ ËÝ³Û»É Ù»Í ÙÇçáóÝ»ñ: ºÃ» Ñ³×³Ëáñ¹Á ³ÝÓ³Ùµ ¿ ëå³ë³ñÏíáõÙ ·³ÝÓ³å³ÑÇ Ùáï, ³å³ ïíÛ³É Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ 100
³Ý·³Ù ³í»ÉÇÝ ¿, ù³Ý ³éó³Ýó ëå³ë³ñÏí»Éáõ ¹»åùáõÙ: àõëïÇ, Í³Ëë»ñÇ
Ïñ×³ï»Éáõ ÙÇçáóáí, µ³ÝÏ»ñÁ ÏÓ·ï»Ý Ñ³ëÝ»É ³í»ÉÇ É³í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ: ²Ûëï»Õ ÙÇïáõÙÁ ³ÝóáõÙÝ ¿ ¹»åÇ ÇÝï»ñÝ»ïÇ` Ïñ×³ï»Éáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß÷áõÙÁ µ³ÝÏÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï` ³å³Ñáí»Éáí ³í»ÉÇ ß³ï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ÇÝï»ñÝ»ï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ÙÇçáóáí¦309 :
IT áÉáñïÇ ÃÕÃ³ÏÇó ØÇË³ÇÉ ¸Û³ÏáíÝ ³å³·³ÛÇ µ³ÝÏ»ñÇÝ µÝáõÃ³·ñ»ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óÝáõÙ ¿ 3 Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·³Ù³Ýù. Ý³Ë ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ¿, Ñ»ïá Ñ³çáñ¹áõÙ ¿ ýáõÝÏóÇáÝ³É ³å³Ñáí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¨
Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ Áëï §êíÛ³½ÝáÛ µ³ÝÏ¦-Ç Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ¨ Ù³Ýñ³Í³ËÇ Õ»Ï³í³ñ ¶áÉóÙ³Ý ²ÝïáÝÇ` ³ñ³·áõÃÛáõÝÁ, Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: Ø»Ï ³ÛÉ Ñ»ï³½áïáÕÇ` §ÂÇÝÏáýý ´³ÝÏ³¦-Ç µçç³ÛÇÝ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Õ»Ï³í³ñ ²ÝÝ³ ØÇËÇÝ³ÛÇ, µÝáñáßÙ³Ùµ` ³é³çÝ³ÛÇÝÁ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ ¿, ³ÛÝáõÑ»ï¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñç³å»ë Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝÁ:
Þ³ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý û·ïí»É µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó, ³é³Ýó µ³ÝÏ ³Ûó»É»Éáõ, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ ¿ Ý³¨ ÇÙ³Ý³É, áñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí Ï³ñáÕ »Ý Ùáï»Ý³É Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ¨
Ñ³Õáñ¹³Ïóí»É ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ»ï ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñóÇ ßáõñç: Ø»Í ·áõÙ³ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»ÉÇë, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ñ³Ù³ÉÇñ ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ ëï³Ý³ÉÇë Ù³ñ¹ÇÏ ·»ñ³¹³ëáõÙ »Ý ³Ûó»É»É µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ:
Þ³ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ áõÕÕ³ÏÇ ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý Í³ÝáÃ³Ý³É ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó
Ñ»ï, áíù»ñ å³ï³ëË³Ý³ïáõ »Ý Çñ»Ýó ·áõÙ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
308
309

http://expert.ru/south/2016/01/model-banka-buduschego-vyiglyadit-primerno-tak/
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²ñ¹»Ý 10 ï³ñÇ ¿, ÇÝã ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ßñç³Ý³éíáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³ñÍÇùÁ, áñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ»ñÁ ¹³éÝ³Éáõ »Ý ³éó³Ýó ¨ Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ í»ñ³Ý³Éáõ »Ý: ´³Ûó ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ
ù³Ý³ÏÁ ÷³ëï³óÇ ãÇ å³Ï³ëáõÙ: ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ
ÙÇ Ù³ëÝ ¿É ³ÛÝ Ï³ñ-ÍÇùÇ ¿, áñ ÇÝã-áñ Ýáñ µ³Ý Ç Ñ³Ûï ãÇ ·³, áõÕÕ³ÏÇ
Ù³ñ¹ÇÏ ÏëÏë»Ý ³í»ÉÇ ß³ï û·ïí»É ÇÝï»ñÝ»ï-µ³ÝÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
²éó³Ýó µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïíáÕ ß³ï Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñ
Ï³ëÏ³ÍáõÙ »Ý ¾É»ÏïáñÝ³ÛÇÝ í×³ñáõÙÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý íñ³: è¸ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ý³Ë³·³ÛÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³É ²É»ùë³Ý¹ñ ´³é³ÝáíÇ
Ï³ñÍÇùáí §Æñáù, ÇÝï»ñÝ»ï µ³ÝÏÁ ³é³ç³¹»Ù ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ¿,
áñÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÙÇÝÇÙ³É Í³Ëë»ñáí Ù³ïáõó»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑëÏ³Û³Ï³Ý Ãíáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï í»ñçÇÝë
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³é³í»É Ëáó»ÉÇ Ù³ëÁ: ²Ûëï»Õ áã ÙÇ ï»Õ
Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ ãÏ³` ³Ù»Ý³³å³Ñáí Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³ÛÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ¿, áñÁ ãÇ
³ßË³ïáõÙ, ÇëÏ ³Ù»Ý³íï³Ý·³íáñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ³ÛÝ ¿, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë
û·ï³·áñÍáÕÇÝ ³Ý»É ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ó³ÝÏ³ÝáõÙ ¿: ²Ûë »ñÏáõ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝ»ñÇ áëÏ» ÙÇçÇÝÁ ·ïÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ëï»ÕÍ»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·¦310 :
Ð³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ³é³çÇÝ ï»Õ»ñáõÙ Ñ»Ýó
Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÝ áõ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ »Ý: ²Û¹
å³ï×³éáí µ³ÝÏ»ñÁ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í »Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
íñ³: Üñ³Ýù ó³ÝÏ³ÝáõÙ »Ý ¹³éÝ³É ³ÛÝ ÇÝëïÇïáõïÁ, áñÇÝ û·ïíáÕÝ»ñÁ
Ïíëï³Ñ»Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
´³ÝÏÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝ ¿ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
·áñÍáÝÁ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ, Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ ëï»ÕÍáõÙ ¿
Ýáñ éÇëÏ»ñ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, Ë³ñ¹³ËáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³Ï»ñ³ÛÇÝ ·ñáÑÝ»ñÇ
ëå³éÝ³ÉÇù: ÆÝãå»ë ó³ÝÏ³Ýó³Í Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝ, ³ÛÝå»ë ¿É Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³ÝÝ»ñÇ Ý»ñ¹ÝáõÙÁ µ³ÝÏ»ñáõÙ ÙÇ ß³ñù ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ å³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ý³¨ ¿³Ï³Ý éÇëÏ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ïíÛ³É
µ³ÝÏÇ ¨ ³Ý·³Ù ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³:
Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³ÛÇ Ýáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ` ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇ, í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï, ÏËáñ³óÝÇ ·Éáµ³ÉÇ½³óÙ³Ý ¨ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, áñáÝó ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÙ»Í³Ý³ µ³ÝÏ»ñÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ
í»ñçÇÝ»ñÇóë, ÇÝãå»ë Ý³¨ µ³ÝÏ»ñÁ Ï½ñÏí»Ý Çñ»Ýó ß³ÑáõÛÃÇ ÙÇ Ù³ëÇó:

310
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ØÛáõë ÏáÕÙÇó ÏÏñ×³ïí»Ý µ³ÝÏ»ñÇ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ ÃÇíÁª ³é³ç³óÝ»Éáí
ëáóÇ³É³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³åí³Í ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ñ»ï:
Àëï Deloitte-Ç Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇª µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ Ù»Ï ù³éáñ¹Á ·ïÝíáõÙ ¿ µ³ñÓñ éÇëÏÇ ·áïáõÙ: Üñ³Ýù ã»Ý Ù³Ýñ³Ù³ëÝáõÙ, Ã» áñ µ³ÅÇÝ»ñÇÝ ¿ í»ñ³µ»ñíáõÙ, µ³Ûó å»ïù ¿ ÑÇß»Ýù, áñ µ³ÝÏáÙ³ïÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý, ÇëÏ ³í»ÉÇ áõß ÇÝï»ñÝ»ï µ³ÝÏÇ ï³ñ³ÍÙ³Ý å³ï×³éáí
ÏïñáõÏ Ýí³½»óÇÝ ·³ÝÓ³å³ÑÝ»ñÇ, ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ ¨ ÝÙ³Ý ³ÛÉ ³í»ÉÇ
§ó³Íñ ¹³ëÇ¦ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ï³ñÇùÁ 311:
Ü»ñ¹ñáõÙÝ»ñÝ ³é³ç³íáñ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáõÙ ¨ ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñáõÙ Ï³ñáÕ »Ý ¿³å»ë Ýí³½»óÝ»É Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ
·áñÍáÝÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ: ê³Ï³ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿
ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ý, áñ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³íïáÙ³ï³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ù»Í
Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ ùÇã ÏáñáõëïÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ éÇëÏ³ÛÇÝ
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÁ ÷áË³ñÏ»É ÷áùñ Ñ³×³Ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ, ë³Ï³ÛÝ Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñ ³é³ç³óÝáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ 312:
ä³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ ³éç¨ Í³é³óáÕ
Ý»ñÏ³ ¨ ³å³·³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ` Ñ³ñÏ³íáñ ¿ Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ¹Çï³ñÏ»É »ñ»ù ÑáñÇ½áÝÇ Ïïñí³Íùáí` Ï³ñ×³Å³ÙÏ»ïª ÙÇÝã¨
Ù»Ï ï³ñÇ, ÙÇçÝ³Å³ÙÏ»ï` Ù»ÏÇó »ñ»ù ï³ñÇ ¨ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï` »ñ»ù ¨ ³í»ÉÇ: êáõÛÝ ³ßË³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Ýù Ï¹Çï³ñÏ»Ýù µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ »ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï Ïïñí³Íùáí, áñÁ ÏñáõÙ ¿ ³í»ÉÇ ·Éáµ³É µÝáõÛÃ:
Ð³Ù³ßË³ñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÇ Ñ³Ù³ñ Ãí³ÛÇÝ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ
û·ï³·áñÍáõÙÁ ÝáñáõÛÃ ã¿, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Û¹ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÁ ¹»é Ã³÷ »Ý Ñ³í³ùáõÙ: âÝ³Û³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ»é³Ñ³ñ ÙÇçáóÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ó³Íñ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ` ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÁ Ï³ñÍáõÙ »Ý, áñ Ãí³ÛÇÝ µ³ÝÏÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ
³å³·³ µ³ÝÏ³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÇ é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝÝ ¿ 313:
ÆÝãå»ë ÙÇç³½·³ÛÇÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ, ³ÛÝå»ë ¿É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ý³ËÏÇÝ Ùá¹»ÉÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ »Õ»É ¿ùëï»ÝëÇí ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, »ñµ ³×Ý
³å³ÑáííáõÙ ¿ñ Ýáñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ²Ûë Ù³ëÇÝ »Ý íÏ³ÛáõÙ ÐÐ

311
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312
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Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ´³ÝÏÇ ÏáÕÙÇó 2010-2014ÃÃ Ññ³å³ñ³Ïí³Í Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÁ314:
²ÕÛáõë³Ï 1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ

²ÕÛáõë³Ï 1-Çó ³ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ 2014Ã., 2010Ã. Ñ³Ù»Ù³ï, ÐÐ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏ»ñáõÙ ëå³ë³ñÏíáÕ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³×»É ¿
Ùáï 2 ³Ý·³Ù, ÁÝ¹ áñáõÙ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ÃÇíÝ ³×»É ¿ ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ß³ï, ù³Ý
Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÁ: ¸Çï³ñÏí³Í Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ µ³ÝÏ»ñÇ
Ù³ëÝ³×ÛáõÕ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³×»É ¿ 101 Ñ³ïáí, ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñí³Í
í³ñÏ»ñÁ Ùáï 2.3 ³Ý·³Ù, ³ßË³ï³ÏÇóÝ»ñÇ Ãí³ù³Ý³ÏÁ` 2 831-áí: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¹³ñÓÝ»Ýù µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½áõï ß³ÑáõÛÃÇÝ,
³å³ Ïï»ëÝ»Ýù, áñ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ ÙÛáõë óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ, ÝÏ³ïíáõÙ ¿ Ýí³½Ù³Ý ï»Ý¹»Ýó: ì»ñçÇÝë ëáõñ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿ùëï»ÝëÇí ½³ñ·³óÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ Ñ»ï¨³Ýù ¿:
²ÛÅÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ñ»ï³·³ ³×Á ÝÙ³Ý Ùáï»óÙ³Ùµ ¨ ÝÙ³Ý
Ùá¹»Éáí ³ÝÇñ³ï»ë³Ï³Ý ¿: Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³ÛÙ³Ý»ñáõÙ µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù
¿ Ùï³Í»Ý` ÇÝãå»ë ³å³Ñáí»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç µÇ½Ý»ëÁ
»Ï³Ùï³µ»ñ ÉÇÝÇ: ²ÛëÇÝùÝ µ³ÝÏ»ñÇ ³éç¨ Í³é³ó»É ¿ Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý
ËÝ¹ÇñÁ Ý³Ë Ý»ñùÇÝ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ Í³Ëë»ñÇ ·ñ³·»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý, »ñÏñáñ¹Á` ³éÏ³ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ¨ µÇ½Ý»ëÇ §ùÝ³Í¦ Ý»ñáõÅÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý, »Ï³ÙïÇ Ýáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ, Ýáñ ßáõÏ³Ý»ñÇ áñáÝÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ Ïï³ ³å³Ñáí»É »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇ Ù³Ï³ñ¹³Ï,
áñÁ Ï·ñ³íÇ Ý»ñ¹ñáÕÝ»ñÇÝ ¨ ýÇÝ³Ýë³íáñáÕÝ»ñÇÝ: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ³ÛÝ ¿,
áñ µ³ÝÏ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Ý ÙÇ³ÛÝ ÁÝÃ³óÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ³314

ÐÐ Î´ Ð³Û³ëï³ÝÇ üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñ·³íáñáõÙÁ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ 2010-2014ÃÃ.
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å»ë Ýñ³Ýù ÏÏáñóÝ»Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ µÇ½Ý»ëÁ: ´³ÝÏ»ñÁ
å»ïù ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûëûñí³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, ³ÛÉ Ý³¨ í³Õí³ ¨ ÙÛáõë ûñí³:
Ð³ÛÏ³Ï³Ý µ³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿ Ñ»ï¨»Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇÝ`
÷áË»Ý µÇ½Ý»ë Ùá¹»ÉÁ` ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý íñ³: ²ÛÝ µ³ÝÏ»ñÁ, áñáÝù Ïß³ñáõÝ³Ï»Ý ·áñÍ»É ÝáõÛÝ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ùµ, ß³ï Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ ÏÏáñóÝ»Ý Çñ»Ýó ¹Çñù»ñÁ ¨ ã»Ý ¹ÇÙ³Ý³ Ùñó³ÏóáõÃÛ³ÝÁ: ²ÛÅÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ¨ áñå»ë ¹ñ³
Ñ»ï¨³Ýùª ³Ûëå»ë Ïáãí³Í í³ñù³·Í³ÛÇÝ Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ÷áËíáõÙ
»Ý áã ÙÇ³ÛÝ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëå³éÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÁ, ³ÛÉ
¹ñ³Ýó µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ï áÕç µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ: ´³ÝÏ»ñÇ ³éç¨ Ýáñ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñíáõÙª áñáß»É Çñ»Ýó ¹»ñÁ
áñå»ë ³å³·³ÛÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ²Ûá', 10 ï³ñÇ Ñ»ïá µ³ÝÏ»ñÝ áõñÇß »Ý
ÉÇÝ»Éáõ, ¨ ³Ûë ³éáõÙáí å»ïù ¿ Ñ³ëÏ³Ý³Éª ÇÝãå»ë ¿ µ³ÝÏÁ ÷áËí»Éáõ
µÇ½Ý»ëÇ Ñ»ï³·³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñµ µ³½Ù³ÃÇí Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóÇó Ù»Ýù ëáíáñ »Ýù û·ïÁí»É µ³ÝÏ»ñáõÙ, Ù³ïáõóí»Éáõ »Ý áã µ³ÝÏ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ê³ ·Éáµ³É ËÝ¹Çñ ¿,
áñÇÝ µ³Ëí»Éáõ »Ý, ³Ý·³Ù ÇëÏ ÑÇÙ³ µ³ËíáõÙ »Ý ³ßË³ñÑÇ µáÉáñ µ³ÝÏ»ñÁ:
ÜÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ µÇ½Ý»ëÁ Ïå³Ñå³ÝíÇ Ù³ùáõñ ï»ëùáí ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ñ³ïí³ÍÇ ¨ Ñ³ïÏ³å»ëª Ïáñåáñ³ïÇí ¨ åñ»ÙÇáõÙ ¹³ëÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ Ù³Ýñ³Í³Ë áÉáñïáõÙ ³í»ÉÇ ß³ï Ï·»ñÇßË»Ý Ñ³Ù³ËÙµí³Í åñá¹áõÏïÝ»ñÝ áõ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»Õ µ³ÝÏÝ áõ áã µ³ÝÏ³ÛÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñÁ ÏáõÝ»Ý³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ¹»ñ»ñ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ ëå³ë³ñÏÙ³Ý
áÉáñïáõÙ315:
ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³ãùÇ ¿ ÁÝÏÝáõÙ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ ¨ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÝ ³ÏïÇí ÏÇñ³é»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ, áñÇ ³ÏÝ³éáõ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇó »Ý ÇÝï»ñÝ»ï µ³ÝÏÇÝ·Á, ûÝÉ³ÛÝ
í×³ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ ¨ ï³ñ³ÍáõÙÁ: §¾É»ïñáÝ³ÛÇÝ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ ¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÇ ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ¹ñ³Ï³Ýáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ ï³ñ³ÍÙ³Ý
íñ³: Üßí³Í ûñ»Ýùáí µ³ÝÏ³ÛÇÝ áÉáñïáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ãí³ÛÇÝ ëïáñ³·ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ï³ñ·Ç ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ
Ùß³ÏÙ³Ý Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ³å³Ñí³Í ¿ ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇÝ: ÐÐáõÙ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áÕ ÃáÕ³ñÏáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ
ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ÉÇó»Ý½Ç³
ëï³ó³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ, áñÁ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ ËáñÑñ¹Ç ÏáÕÙÇó
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ëï³ó»É ¿ Ý³¨ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áÕ ÃáÕ³ñÏ»Éáõ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ, Ï³Ù Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÁ, Ï³Ù ûï³ñ»ñÏñÛ³ ³é¨ïñ³ÛÇÝ µ³ÝÏÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕÁ, Ï³Ù ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ,
áñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ¾É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ÷áÕ»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙª Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ
Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ316:
âÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ, áñ ÐÐ Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÁ, áñå»ë Ï³ñ·³íáñáÕ, Ù»Í áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ñÓÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ýáñ åñá¹áõÏïÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙª ûÝÉ³ÛÝ-µ³ÝÏÇÝ·Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇÝ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí Î´, áñå»ë Ë³ÕÇ Ï³ÝáÝÝ»ñ Ã»É³¹ñáÕ, å»ïù ¿ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñÇ ³å³·³ÛÇ µ³ÝÏÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ùá¹»ÉÇ, ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¿³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ í»ñ³µ»ñÉÛ³Ý: îíÛ³É
Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ å»ïù ¿ áñáßíÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýí³½³·áõÛÝ
ã³÷Á, áñáÝù å»ïù ¿ Ï³ï³ñ»Ý µ³ÝÏ»ñÁ, áñå»ë½Ç ãÏáñóÝ»Ý ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ µ³í³ñ³ñ»Ý Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÝáõÝùÝ»ñÁ : ²Ûë ³Ù»ÝÁ å»ïù ¿ ³Ùñ³·ñíÇ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Ý»ñ³éíÇ
ÐÐ ï³ñ³ÍùáõÙ ·áñÍáÕ µ³ÝÏ»ñÇó Î´ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ù»ç:
²Ù÷á÷»Éáí ³ßË³ï³ÝùÁª Ýß»Ýù, áñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, ÇÝãå»ë
³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ ³ÛÝå»ë ¿É Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, Ùï»É ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ
÷áõÉ, áñÇÝ µÝáñáß µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ëå³ë³ñÏáõÙÁ, Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éáõÙÁ, Ýáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ßáõÏ³ Ùáõï
·áñÍ»ÉÁ: ê³ ÙÇ ÏáÕÙÇó áõÕÕí³Í ¿ Ñ³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ Ù³ùëÇÙ³É µ³í³ñ³ñÙ³ÝÁ ¨ Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó µ³ÝÏ»ñÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µ³ÝÏ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÏÏ³Ý·Ý»Ý ³ÛÝåÇëÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
³éç¨, ÇÝãåÇëÇÝ ·Éáµ³ÉÇ½³óÇ³Ý ¿ ¨ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý ó³Ýó»ñÇó, í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó ¨ Ñ»é³Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ´³ÝÏ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Ý ÙÇ³ÛÝ ÁÝÃ³óÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ³å»ë Ýñ³Ýù ÏÏáñóÝ»Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ µÇ½Ý»ëÁ: ´³ÝÏ»ñÁ
å»ïù ¿ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûëûñí³, ³ÛÉ Ý³¨ ³å³·³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ:
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è³ýÇÏ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
´³ÝÏ³ÛÇÝ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÝ áõ ³å³·³ÛÇ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ,
Ñ³ñÙ³ñ³í»ïáõÃÛáõÝ, ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝ, ³å³·³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ
Ä³Ù³Ý³Ï³ÏÇó µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍÁ µ³ÝÏ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëï»ÕÍáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ
ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù ã»Ý Ï³ñáÕ ÉáõÍí»É ³é³Ýó É³ÛÝ ¨ ÏáÙåÉ»ùë ÇÝýáñÙ³óÇáÝ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý: ´³ÝÏ»ñÇ ³éç¨ Ýáñ ËÝ¹Çñ ¿ ¹ñíáõÙª áñáß»É
Çñ»Ýó ¹»ñÁ áñå»ë ³å³·³ÛÇ Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝ: ²Ù»Ý³Ï³ñ¨áñÁ ³ÛÝ ¿, áñ
µ³ÝÏ»ñÁ ãå»ïù ¿ Ï»ÝïñáÝ³Ý³Ý ÙÇ³ÛÝ ÁÝÃ³óÇÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ íñ³, ³ÛÉ³å»ë
Ýñ³Ýù ÏÏáñóÝ»Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ ¨ µÇ½Ý»ëÁ: ´³ÝÏ»ñÁ å»ïù ¿
å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Ý áã ÙÇ³ÛÝ ³Ûëûñí³ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ, ³ÛÉ
Ý³¨ í³Õí³ ¨ ÙÛáõë ûñí³:
Рафик АРУТЮНЯН
Банковская конкуренция и вызовы будущего
Ключевые слова: информационные технологии, конкуренция, удобство, безопасность,
будущие, вызовы
Современный банковский бизнес создает для банков проблемы, которые не могут
решиться без использования ряда комплексных информационных технологий.
Перед банками ставятся новые проблемы, такие как определение их роли в будущем как учереждение, но самое главное банки не должны сфокусироваться только на текущих проблемах,в противном случае они потеряют конкурентоспособность и бизнес. Банки должны иметь представление не только о сегодняшнем
дне, но и о завтрашнем.
Rafik HARUTYUNYAN
Banking competition and future challenges
Key words: information technology, competition, usability, security, future challenges

The modern banking creates such kind of problems for banks that can not be resolved
without the use of large and complex information technology. Banks face a new
problem of determining their future role as the most important institution. The most
important thing is that the banks should not focus only on current issues, otherwise they
will lose their competitive advantage and business. Banks should obtain an understanding of the challenges not only of today but also for tomorrow.
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ՀՈԳԵԿԱՆ ԼԱՐՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԻՃԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ
Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ
ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և
պատմության ամբիոնի դասախոս
Բանալի բառեր. ինքնակառավարում, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ, վարքի
ադապտիվ մեխանիզմներ, որոնողական վարք, տիրապետող վարք

Ներկայիս սոցիալտնտեսական զարգացումները, ուղեկցվելով իրարամերժ տեղեկատվական հոսքերի աճով, մարդու գործունեության գրեթե
բոլոր ոլորտներում առաջացնում են նյարդահոգեկան մեծ լարվածություն,
մեծացնելով մարդու հոգեկան կայունության և հարմարման հմտությունների նկատմամբ առավել բարձր պահանջների անհրաժեշտությունը: Ինքնակառավարման խնդրի կարևորությունն աճում է հատկապես մարդու
գործունեության էքստրեմալ կամ ճգնաժամային իրավիճակներում, երբ
գիտակցված հոգեկան ինքնակարգավորման կազմավորված համակարգերի և մեխանիզմների հիման վրա կատարվում է մարդու ադապտացիա
ապահովող ներքին պաշարների բացահայտումն ու մոբիլիզացիան: Այդպիսի պայմաններում անհատի ակտիվության հոգեկան կարգավորման և
ինքնակառավարման խնդիրը դառնում է առանձին ուսումնասիրություններ պահանջող հիմնահարց որպես հոգեկան փոփոխականների ելքային
ազդեցություններ: Ընդ որում այդ փոփոխականներից է կախված ինքնակառավարման ոլորտում անհատից բարձր ակտիվություն պահանջող
կյանքի ճգնաժամային իրավիճակների ելքի բարենպաստությունը կամ
անբարենպաստությունը: Հարկ է նշել, որ ի պատասխան հակազդման
բնույթի, որոշիչ են հանդիսանում ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին հոգեկան պայմանները և գործընթացները: Ըստ որում այդ հակազդման տիպերն ու ձևերը ունեն անձին բնորոշ անհատական գծեր317:
Հոգեբանության մեջ մինչ այժմ դեռ չի ձևավորվել ինքնակառավարման և ինքնակարգավորման հասկացությունների միասնական մոտեցում:
Ըստ որոշ հեղինակների պետք է տարանջատել ինքնակառավարումը ինքընակարգավորումից: Ըստ Վ.Ն. Պանկրատովի մարդու համար ինքնակառավարումը ի±նչ և ինչպե±ս անել հարցերին վերաբերվող որոշումների ընդունելն է: Ինքնակառավարումից դեպի ինքնակարգավորում՝ անցումն է
գաղափարից կամ մտահղացումից դեպի դրա իրականացումը: Ինքնա317

Áîäðîâ Â. À. Ðîëü ëè÷íîñòíûõ îñîáåííîñòåé â ðàçâèòèè ïñèõîëîãè÷åñêîãî ñòðåññà.
Ïñèõîëîãè÷åñêèé ñòðåññ. Ì., 1995.
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կարգավորումը կապված է ազատության և ինքնուրույնության հետ, ինքնակառավարումըª գիտակցվածության և նպատակասլացության318:
Հոգեկան ինքնակառավարմանն նվիրված աշխատությունների շարքից առավել առանձնանում են հոգեկան լարվածության պայմաններում
մարդու ակտիվության բազմաթիվ ուսումնասիրություններ, որոնցում երբեմն հոգեբանները հաշվի չեն առնում մարդու ինքնակառավարման անհատական և ոճային առանձնահատկությունները: Այդ ուսումնասիրությունները կատարվել են մարդու գործունեության ընդհանուր խնդիրների
համատեքստում, որտեղ առանձնահատուկ տեղ է հատկացվել հիմնականում հոգեֆիզիոլոգիական վիճակներին, ինչպես նաև մարդու մասնագիտական գործունեության ընթացքում աշխատունակության և ապահովության սթրեսային գործոնների ազդեցությանը:
Ինչպես ցանկացած հասկացություն, այնպես էլ ինքնակառավարման
և ինքնակարգավորման տեսական մոտեցումները ունեցել են իրենց հայեցակարգային զարգացման փուլերը: Դեռ 1960-կան թվականներից ամերիկյան հոգեբանության մեջ իրականացվեցին անձի սթրեսային իրավիճակներում վարքի ուսումնասիրություններ և սկիզբ առան այնպիսի եզրույթներ, ինչպիսիք են «coping» և «defense» հասկացությունները319: «Coping» գաղափարն առաջացել է անգլերեն «cope» բառից, որը նշանակում է
հաղթահարել: Ռուսական հոգեբանության մեջ այդ բառն օգտագործվում է
որպես ադապտիվ, տիրապետող վարք կամ հոգեբանական հաղթահարում իմաստով: «Coping»-ը դա իրավիճակի հետ փոխհարաբերության անհատական մեթոդ է, որի հիմքում ընկած է իրավիճակային տրամաբանական ընթացքը, կախված մարդու կյանքում դրանց կարևորության և հոգեբանական հնարավորությունների հետ: Իսկ ըստ որոշ հեղինակների`
այն ապրելաոճի իրավիճակային մոդիֆիկացիան է:
Տիրապետող վարքի տեսությանը հարող հեղինակները բարձրացնում են, հիմնականում, ակտիվության խնդիրը, սահմանափակելով վարքային հնարների և տեխնիկաների ուսումնասիրությունները, դրանով իսկ
երկրորդ պլան մղելով ներքին դետերմինանտները, ակտիվության աղբյուրները: Ինչի արդյունքում չի տրվում այն հարցի պատասխանը, թե ինչու՞ որոշ մարդիկ ակտիվորեն դիմակայում են կյանքի դժվարություններին, իսկ մյուսները ոչ` թույլ տալով, որ հանգամանքները որոշեն իրենց
318

Панкратов В. Н. Саморегуляция психического здоровья: Практическое руководство. –
М., Изд-во Иститута Психотерапии, 2001, 352с.
319
Ëèáèí À. Â., Ëèáèíà Å. Â. Ñòèëè ðåàãèðîâàíèÿ íà ñòðåññ: ïñèõîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà èëè
ñîâëàäàíèå ñî ñëîæíûìè îáñòîÿòåëüñòâàìè? / Ñòèëü ÷å÷ëîâåêà: ïñèõîëîãè÷åñêèé àíàëèç: М.,
Ñìûñë, 1998.
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կյանքի ուղղվածությունը: Այնուամենայնիվ, առանձին աշխատություններում կարելի է հանդիպել տիրապետման ակտիվության ներքին աղբյուրների մատնանշմանը` անձնային դիսպոզիցիա (կարծրություն, ամրություն, ուժ, դիմակայություն, որը հիմնականում ձևավորվում է մանուկ հասակում` դաստիարակման հատուկ ոճի ազդեցության տակ), ինտերնալության հատկանիշը320:
Որոշ հեղինակներ էլ, առանձնացնում են անգիտակից ինքնակառավարման պաշտապանական մեխանիզմները, որը կրում է «defense» անվանումը: Հետագայում այս տերմինը փոխարինվեց «անհատական պաշտպանական ոճ» հասկացությամբ, կյանքի անբարենպաստ իրավիճակների
ընթացքում կիրառվող պաշտպանական վարքի կայուն ռազմավարության
իմաստով:
Մոտ 20 տարի առաջ հոգեֆիզիոլոգիայում առաջացել են սթրեսային
իրավիճակում վարքի երկու ծայրահեղ տիպերի մասին գաղափարներ`
այսպես կոչված որոնողական ակտիվություն և ստեղծված իրավիճակից
դուրս գալու համար անհրաժեշտ ելքի որոնումից հրաժարվելը:
«Որոնողական ակտիվություն» տերմինի տակ հասկացվում է ակտիվ
վարք, որն ուղղված է տհաճ իրավիճակի, դրանում վերաբերմունքի փոփոխմանը կամ հաճելի հանգամանքների ամրագրմանը: Որոնողական
ակտիվությունը դա կարևորագույն վարքային և հոգեբանական մեխանիզմ է: Այդ մեխանիզմն ապահովում է ակտիվություն ցուցաբերող մարդկանց գոյատևման հավանականության մեծացում` համեմատած այն
մարդկանց հետ, որոնք պասիվություն են ցուցաբերում բարդ իրավիճակներում: Որոնողական ակտիվության շնորհիվ բարձրանում է օրգանիզմի
դիմադրողականությունը վնասակար ազդեցությունների նկատմամբ:
Հետաքրքիր է դիտարկել Ջ. Ապտերի և Կ. Սմիթի ռեվերսիվության
տեսությունը մարդու ակտիվության ինքնակառավարման տեսանկյունից321: Նրանց կարծիքով, կախված գործունեության առանձնահատկություններից և այլ հանգամանքներից նույն մարդու մոտ գործում են երկու
ալտերնատիվ համակարգ` խուսափելու կամ ակտիվություն որոնելու:
«Խուսափելու համակարգ» գործողության պայմաններում ակտիվության բարձրացումը ուղղորդվում է լարվածության, տագնապի աճով, իսկ
դրա նվազումը` ռելաքսացիայով: Ակտիվացման որոնման համակարգը
320

Àíöûôåðîâà Ë. È. Ëè÷íîñòü â òðóäíûõ æèçíåííûõ óñëîâèÿõ: ïåðåîñìûñëèâàíèå,
ïðåîáðàçîâàíèå ñèòóàöèé è ïñèõîëîãè÷åñêàÿ çàùèòà. //Ïñèõîë. Æóðíàë. 1994. Ò. 15. N2.
321
Àïòåð Ì. Äæ. Òåîðèÿ ðåâåðñèâíîñòè è ÷åëîâå÷åñêîé àêòèâíîñòè. Âîïðîñû ïñèõîëîãèè.
1987. N1.
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խթանող իրավիճակներում, ընդհակառակը, ակտիվության աճը բերում է
դրական հուզական գրգռման:
Երկու համակարգերն էլ գործում են բոլոր մարդկանց մոտ, բայց
նկատվում են որոշակի «նախասիրություններ» դրանցից մեկի ակտիվացման նկատմամբ: Ապտերի ուսումնասիրություններում խուսափման համակարգը կապված է նպատակի կողմնորոշման հետ (նպատակային վիճակ), իսկ ակտիվության որոնման համակարգը` գործունեության ընթացքի կողմնորոշման հետ: Մ. Ջ. Ապտերը նշում է, որ ակտիվության բարձրացման հետ մեկտեղ «խուսափման համակարգի» գերակայությունը բերում է լարվածության, տագնապի աճի: Իր ուսումնասիրություններում Մ.
Ջ. Ապտերը ցույց տվեց, որ նպատակային համակարգի գերակայաթյամբ
անհատների մոտ տագնապն աճում է սթրեսի հետ մեկտեղ:
Ներկայումս, արտասահմանյան գրականությունում ուսումնասիրողների ուշադրությունը կենտրոնանում է կյանքի դժվար իրավիճակներում
հոգեբանական հաղթահարման խնդիրը, կամ «coping behavior»: Մասնավորապես, coping-ի ուսումնասիրության մոտեցումներից մեկի տեսանկյունից հոգեբանական հաղթահարման տակ հասկացվում է սթրեսային իրավիճակներին որոշակի կերպով հակազդելու համեմատաբար կայուն հակվածություն322: Ֆ.Ե. Վասիլյուկը, դեռ 1984թ., դիտարկելով ճգնաժամային
իրավիճակները և դրանց տիրապետման հոգեբանական մեխանիզմները,
անդրադառնում է ապրումներին որպես յուրահատուկ գործընթացի:
Մյուս կողմից, նման նախատրամադրվածությունը կարելի է դիտարկել նաև որպես անհատի սեփական վարքի ինքնակառավարման յուրահատուկ մեթոդ կամ ոճ: Ենթադրվում է, որ մարդու վարքի ռազմավարությունը և ոճը գործնականում տարբեր ծագում ունեցող սթրեսերի ժամանակ մնում են անփոփոխ, հիմք ստեղծելով եզրահանգելու, որ դրանք
կայուն գոյացություններ են323:
Այս ուսումնասիրություններում հատկապես առանձնանում են սթրեսային իրավիճակներում մարդու հակազդման ոճերի բազմազանությունը:
Ըստ առանձին հետազոտողների, այն դիտարկվում է ոչ թե ակտիվության
ինքնակառավարման ոճ, այլ դրա իրականացման վարքի, գործունեու-
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Íàðòîâà-Áî÷àâåð Ñ. Ê. “Coping behavior” â ñèñòåìå ïîíÿòèé ïñèõîëîãèè ëè÷íîñòè.//
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Äèêàÿ Ë. Ã., Ìàõíà÷ À. Â. Îòíîøåíèå ÷åëîâåêà ê íåáëàãîïðèÿòíûì æèçíåííûì ñîáûòèÿì
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թյան, շփման յուրահատուկ ձև324: Իսկ ըստ որոշ հետազոտողների սթրեսային իրավիճակներում մոտիվացիոն-կամային ոլորտին վերաբերող
վարքագիծը դասվել է հոգեբանական և անձնային դետերմինանտների
շարքին: Մասնավորապես, Լ. Դիկայան գրում է հոգեկան ինքնակառավարման նոր համակարգի կայացման, գործունեության էքստրեմալ պայմաններում ադապտացիայի նոր ռազմավարությունների մասին:
Ա. Պրոխորովը, ուսումնասիրելով հոգեկան վիճակների ինքնակառավարումը ուսումնական և մանկավարժական գործընթացում հանգում է
այն եզրակացությանը, որ ինֆորմացիայի չափազանց մեծ ծավալի յուրացումը, տրված ժամանակային սահմանափակվածության պայմաններում, առաջացնում է հուզական լարվածություն, որը պահանջում է անձից
ինքնակառավարման համապատասխան հմտություններ325:
Ռ. Շագիվալեևան և Վ. Բիլդանովան այն կարծիքին են, որ հոգեբանական ինքնակառավարումը իրենից ներկայացնում է հնարների և մեթոդների ամբողջություն, որն ուղղված է հոգեֆիզիոլոգիական վիճակների
շտկմանը, ինչի շնորհիվ հոգեկան և սոմատիկ գործառույթները բարելավվում են, ինչի պատճառով թուլանում է հուզական լարվածության մակարդակը, բարձրանում է աշխատունակությունը և հոգեբանական դրական
տրամադրվածությունը326: Իսկ որոշ հեղինակներ գտնում են, որ հոգեբանական ճգնաժամը կապված է ոչ այնքան սթրեսային ապրումների, որքան ներանձնային հակասության բացահայտման և ծավալման հետ,
քանի որ այն կարող է ծավալվել տարբեր ուղիներով, իսկ դրա հաղթահարման համար մարդը կարող է օգտագործել հաղթահարման տարբեր
կառուցողական ռազմավարություններ, ընտրելով խնդիրներից խուսափելու կամ ինքնաքայքայման ուղի327:
Այս առումով հատկանշական է Լ.Ն. Սոբչիկի մոտեցումը, որն առանձնացնում է հակազդեցության և վարքի ադապտիվ մեխանիզմի երկու հիմնական տեսակ` սթենիկական (MMPI-ի սանդղակներ, ռիգիդություն, իմպուլսիվություն, լավատեսություն) և հիպոսթենիկական (հոռետեսություն,
տագնապ, սոցիալական ինտրովերսիա): Հարմարմանը կարելի է հասնել՝
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կամ ինքնաիրականացման բավարարմամբ հաջողության հասնելու միջոցով, կամ էլ ինքնավերահսկման բարձրացման միջոցով` շրջապատի
հետ կոնգրուենտ հարաբերությունների պահպանման համար հրաժարվելով կարիքների բավարարումից:
Այս կամ այն ռազմավարության ընտրությունը և կիրառումը հանդիսանում է անհատների տարբեր տեսակների ցուցանիշ328: Հոգեբանական
գրականության մեջ կարելի է հանդիպել անհատի առնվազն երկու տեսակների բաժանում, որոնք տարբերվում են աշխարհի նկատմամբ յուրահատուկ վերաբերմունքով, ինքնագնահատականով, կոգնիտիվ ոճերով և
այլ` կախված անհատի ինտերնալությունից կան էքստերնալությունից:
Հաղթահարման մեթոդների (coping styles) ուսումնասիրության ոլորտում առաջատար մասնագետ Ռ. Լազարուսի կողմից, դեռ 1970 թվականին, ձևավորվեց այն կարծիքը, որ գոյություն ունի հակազդման երկու գլոբալ տեսակ` խնդրի կողմորոշմամբ և սուբյեկտի կողմնորոշմամբ ոճեր:
Որոշ ուսումնասիրողներ դրանց համադրեցին նաև հակազդման երրորդ
բազային ոճը` խուսափում տեսակը:
Ինչո՞վ են տարբերվում այդ ոճերը մեկը մյուսից: Որո՞նք են այն կենտրոնական անձնային գոյացությունները, որ բնորոշում են նշված ոճերից
յուրաքանչյուրը: Անցիֆերովայի կարծիքով, դրանք շրջապատող աշխարհը վերահսկելու և փոխելու, կատարվող իրադարձությունների վրա ազդելու և բարդ իրավիճակները հաղթահարելու սեփական ունակության մեջ
համոզվածության տարբեր աստիճաններն են: Լ. Դիկայայի և Ա. Մախնաչի կարծիքներով, անձնային երեք փոփոխականները` նեյրոտիզմը, ինքնագնահատականը և լոկուս-վերահսկումը կարող են հանդես գալ որպես
անձնային գոյացություններ, որոնք բնորոշում են սթրեսին հակազդելու
յուրահատկությամբ329:
Էքստերնալները և ինտերնալները տարբերվում են նաև ինքնակարգավորման մակարդակով: Ինտերնալներն օժտված են ինքնակառավարման բարձր աստիճանով և կարող են վերահսկել բացասական հույզերը:
Էքստերնալներին հատուկ է ինքնակառավարման ցածր աստիճան, ցածր
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ինքնագնահատական և սեփական ուժերի նկատմամբ անվստահություն330:
Անհատական ոճային մոտեցումը թույլ է տալիս պատասխանել այնպիսի հարցերին, ինչպիսիք են` թե ինչու՞ տարբեր մարդիկ տարբեր կերպ
են ընկալում միևնույն իրավիճակները, ինչու՞ նրանք` տիրապետելով ռազմավարությունների մոտավորապես նույն պաշարի, ընտրում են բարդ իրավիճակների լուծման տարբեր եղանակներ: Նկատվել է, որ անհատական ոճը բերում է հուզական բավարարվածության: Ավելին` ռացիոնալ,
բայց ոչ սեփական ոճի ընտրությունը բերում է հուզական բավարարվածության կտրուկ անկմանը331:
Ինքնակառավարման անհատական ոճային առանձնահատկությունների ուսումնասիրությունը հանգեցնում է նրան, որ կա անհրաժեշտություն ուսումնասիրել ինքնակառավարման ոճի փոխկապակցվածությունը
տարբեր մակարդակի անձնային կառուցվածքների հետ, ընդ որում ինչպես նեյրոդինամիկ, անձնային, այնպես էլ սոցիալական: Կարիք կա նաև
որոշելու անձնային փոփոխականների այն համակարգը, որը դետերմինացնում և նպաստում է անհատին ընտրելու ինքնակառավարման և ռազմավարական վարքի յուրահատուկ ոճ:
Այսպիսով, ամփոփելով վերլուծության արդյունքները, կարելի արձանագրել, որ ներկա սոցիալ-տնտեսական լարվածության պայմաններում
կարևոր հիմնահարց է դառնում անհատի գործունեության արդյունավետության բարձրացման, ներդաշնակության, մարդու անհատական առանձընահատկությունների առավել ամբողջական և ներդաշնակ զարգացման
համար պայմանների ստեղծման հետ կապված խորը և համալիր ուսումնասիրությունների իրականացումը, ինչպես նաև մարդու կենսագործունեության, հոգեբանական և ֆիզիկական առողջության վրա անբարենպաստ
շրջապատի (սթրեսային իրավիճակների) բացասական հետևանքների բացահայտումը և դրանց վերացման հնարավոր ուղիների մշակումը:
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Զարուհի ՇԱՀԻՆՅԱՆ
Հոգեկան լարվածության իրավիճակներում ինքնակառավարման որոշ
հիմնահարցեր
Բանալի բառեր. ինքնակառավարում, հոգեֆիզիոլոգիական վիճակ, վարքի
ադապտիվ մեխանիզմներ, որոնողական վարք, տիրապետող վարք
Աշխատանքում դիտարկված են մարդու հոգեֆիզիոլոգիական առանձնահատկությունները, տնտեսական լարված իրավիճակում դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները: Ներկա տնտեսական լարվածության
պայմաններում կարևոր հիմնահարց է դառնում անհատի գործունեության
արդյունավետության բարձրացման, ներդաշնակության, մարդու անհատական առանձնահատկությունների առավել ամբողջական և ներդաշնակ
զարգացման համար պայմանների ստեղծման հետ կապված խորը և համալիր ուսումնասիրությունների իրականացումը, ինչպես նաև մարդու
կենսագործունեության, հոգեբանական և ֆիզիկական առողջության վրա
անբարենպաստ շրջապատի (սթրեսային իրավիճակների) բացասական
հետևանքների բացահայտումը և դրանց վերացման ուղիների մշակումը:
Zaruhi SHAHINIAN
Some issues related to self-management during mental tension situations
Key words: psycho-physiological condition, adaptive mechanisms of behavior, search behavior,
dominant behavior

This article examines psycho-physiological characteristics of human behavior, and
features of their expression during tense socio-economic situations. Under present
conditions of socio-economic tension, improvement of efficiency of individual activities, harmony, and full implementation of proper conditions for creating a connection-based and in-depth and complex studies for the harmonious development of individuals, as well as physical and psychological health assurance on adverse environment
(stressful situations), exposure of effects on possible ways of their elimination is
becoming an important issue.
Заруи ШАГИНЯН
Некоторые вопросы, связанные с самоуправлением в ситуациях
психического напряжения
Ключевые слова: психофизиологическое состояние, адаптивные механизмы поведения,
поисковое поведение, доминантное поведение

В данной статье рассматриваются психо-физиологические особенности человеческого поведения, а также особенности их выражения во время напряженной
экономической ситуации. В современных условиях экономической напряженности, повышение эффективности отдельных видов деятельности, гармонии и
полного осуществления надлежащих условий для создания связей на основе
глубоких и комплексных исследований для гармоничного развития личности, а
также обеспечение физического и психологического здоровья в неблагоприятных
условиях (стрессовых ситуациях), воздействие на возможные пути их устранения
становится важным вопросом.
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ÂºÐð²ÜÆ îÆØ ´ÚàôæºÆ Òºì²ìàðØ²Ü ²ÚÈÀÜîð²Üø²ÚÆÜ ²Ô´ÚàôðÜºðÀ
Ø³ëáõ¹ ¾ÝÃ»½³ñÇ Ú²¼¸Æ
ºäÐ, îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý ý³ÏáõÉï»ïÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. îÆØ, µÛáõç»Ç Ùáõïù»ñ, µÛáõç»Ç Í³Ëë»ñ, ëÝ³ÝÏ³óáõÙ,
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ

ì»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ µ³½ÙÇóë ³ñÍ³ñÍíáÕ Ñ³ñó»ñÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ Ùßï³å»ë ÝßíáõÙ ¿ Â»Ññ³ÝÇ îÆØ-»ñÇ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ Áëï ³Û¹Ùª
í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ñ¹»Ý Â»Ññ³ÝÇ îÆØ-»ñÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ñ³ïí³Í Ï³Ý·Ý³Í ¿
ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý »½ñÇÝ: àõëïÇ Ñ³ñó ¿ ³é³ç³ÝáõÙ` ³ñ¹Ûá±ù Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùÇ
îÆØ-»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇ Ùáõïù»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÝ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý ¨ Ï³±Ý ³ñ¹Ûáù µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ áõÕÇÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñÏ³ÛáõÙë ã»Ý ÏÇñ³éíáõÙ Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹ñ³Ýó ÏÇñ³éÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ ½·³ÉÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ³Ûë áÉáñïáõÙ:
´Ý³Ï³Ý³µ³ñ µÛáõç»Ç Ó¨³íáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇÝ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³ÉÇë Ñ³ñÏ ¿
·Çï³Ïó»É, áñ µÛáõç»Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ÝáõÛÝ Ù»Ãá¹Á ãÇ Ï³ñáÕ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáñ»Ý ÏÇñ³éí»É ï³ñµ»ñ íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó: úñÇÝ³Ï` »Ã»
Ëáë»Ýù îÆØ å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ
³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÇùÇ Ù³ëÇÝ, ³å³ ³Ûë ·áñÍÇùÇ ÏÇñ³éáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ
¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ³ÛÝ áã ëÝ³ÝÏ îÆØ-»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ù³ÝÇ áñ ëÝ³ÝÏ îÆØ-»ñÇ
å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÝ áõ í³×³éùÁ É³í³·áõÛÝ ¹»åùáõÙ Ï³ñáÕ »Ý
ÉÇÝ»É µ³ó³é³å»ë ï»ë³Ï³Ý ÏáÝó»åóÇ³, ë³Ï³ÛÝ »ñµ¨¿ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³éáõÃÛáõÝ ã»Ý ëï³Ý³: ²Û¹ å³ï×³éáí µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³å³ÑáíÙ³Ý »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ý³Ë ¨ ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É Â»Ññ³ÝáõÙ ·áñÍáÕ îÆØ-»ñÝ` Áëï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ¹ñáõÃÛ³Ý:
²ÛëåÇëáí` Ï³ñáÕ »Ýù ï³ñ³Ýç³ï»É Â»Ññ³ÝÇ îÆØ-»ñÇ 4 ËáõÙµ`
1. ëÝ³ÝÏ, »ñµ îÆØ-Á ³ñ¹»Ý ÇëÏ ëÝ³ÝÏ ¿ ¨ ¹ñ³ ³éáÕç³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÙÇ³ÛÝ å»ï³Ï³Ý ³ÛÉ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇó ëï³óíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ,
³ÛÉ áã Ã» ÇÝùÝáõñáõÛÝ, ÇëÏ »ñµ»ÙÝ ¿É` ³Ý·³Ù ³ÛÉ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ ¹ñ³
³éáÕç³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ Ï³Ù ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ã¿ ¨ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³ÛÝ ÷³Ï»É`
ÙÇ³íáñ»Éáí Ù»Ï ³ÛÉ îÆØ-Ç Ñ»ï,
2. ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý »½ñÇÝ ·ïÝíáÕ, »ñµ îÆØ-Á ¹»é¨ë ãÇ ëÝ³ÝÏ³ó»É, ë³Ï³ÛÝ í»ñçÇÝ ßñç³ÝáõÙ ·ñ³Ýó³Í ÙÇïáõÙÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ ³ÛÝ ·ÝáõÙ
¿ ¹»åÇ ëÝ³ÝÏ³óáõÙ,
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3. ³éáÕç ¨ Ï³ÛáõÝ, »ñµ îÆØ-Ç ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý Ù³ëÇÝ íÏ³ÛáÕ áñ¨¿ ÷³ëï
Ï³Ù ÙÇïáõÙ ãÇ ³ñÓ³Ý³·ñí»É, ÁÝ¹Ñ³Ï³é³ÏÁ` îÆØ-Á ·áñÍáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇ ¨ Ï³ÛáõÝ ÙÇç³í³ÛñáõÙ,
4. ³éáÕç ¨ ½³ñ·³óáÕ, »ñµ îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ ¹»åÇ
í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÙÇ³ÛÝ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý Ý³Ë³·Í»ñÇ
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²ÛÅÙ ³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù Ýßí³Í ãáñë Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇ
å³ñ³·³ÛáõÙ îÆØ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÇÝ332:
²é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ îÆØ-Á ëÝ³ÝÏ ¿, Ù»Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ÉáõÍÙ³Ý »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ï: Ü³Ë ¨ ³é³ç ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙáÝÇïáñÇÝ· Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ÏáÕÙÇó` Ñ³ëï³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, áñ îÆØ-Á Çñáù ëÝ³ÝÏ ¿ ¨ áã Ã» ëÝ³ÝÏ ¿
Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ Çñ»Ý áñáß³ÏÇ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ³½³ï»Éáõ Ýå³ï³Ïáí: ØáÝÇïáñÇÝ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, »Ã» Ñ³ëï³ïíÇ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³ñÓ³Ý³·ñ»É Ñ»ï¨Û³É 3 Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÁ.
 îÆØ-Á ëÝ³ÝÏ³ó»É ¿ áã Ã» Çñ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë Ç ëÏ½µ³Ý» ïíÛ³É ßñç³ÝÇ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨` îÆØÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¿ñ, ù³ÝÇ áñ îÆØ-Ç ÏáÕÙÇó Ñ³í³ù³·ñíáÕ Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ îÆØ µÛáõç»Ç ³ÛÉ Ùáõïù»ñÁ ã»Ý µ³í³ñ³ñáõÙ îÆØ Ýí³½³·áõÛÝ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÁ, Ã»å»ï ï»ë³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É, ë³Ï³ÛÝ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ·ñ»Ã» ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ¿, ù³ÝÇ áñ »Ã» Ý»ñùÇÝ ·»ñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ÝÙ³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³Ý ï³ñ ïíÛ³É ßñç³ÝÇÝ, Ç ëÏ½µ³Ý» ³ÛÝ ã¿ñ
³é³ÝÓÝ³óíÇ ¨ ÃáõÛÉ ã¿ñ ïñíÇ ³é³ÝÓÇÝ îÆØ-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ:
 îÆØ-Á ëÝ³ÝÏ³ó»É ¿ Çñ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ãÝ³Û³Í ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ, áñ Ñ³í³ù³·ñíáÕ Ñ³ñÏ»ñÝ
áõ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ÙÇ³Ý·³Ù³ÛÝ µ³í³ñ³ñ ¿ÇÝ îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ¨ ¹³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ùµ` îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ï¹³¹³ñ»óíÇ`
ïíÛ³É í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÁ ÙÇ³íáñ»Éáí Ùáï³Ï³ ³ÛÉ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ
Ñ»ï: êÏ½µÝ³Ï³Ý ßñç³ÝáõÙ Ýáñ` Ëáßáñ³óí³Í, í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÇ îÆØ-Ç
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ïí»ñ³ÑëÏíÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó:
²éáÕç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Í³í³ÉÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ, ³ÛÝ ÏÑ³Ù³ñíÇ ÆÆÐ Â»Ñ332

Ü»ñùáÑÇßÛ³É »Õ³Ý³ÏÝ»ñÇ, Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨ áõÕÇÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³óáõÙÝ áõ Ùß³ÏáõÙÁ
Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ²ØÜ-Ç, ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ, ²íëïñÇ³ÛÇ, ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, Æï³ÉÇ³ÛÇ ¨ ³ÛÉ Ý:
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ñ³Ý ù³Õ³ùáõÙ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ îÆØ-»ñÇ Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í µáÉáñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í Ù³ñÙÇÝ:
 îÆØ-Á ëÝ³ÝÏ³ó»É ¿ Çñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ó³Íñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ (ûñÇÝ³Ï` µ³ñÓñ ·Ý³× ¨ ³ÛÉÝ)
½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ¹»é¨ë ÑÝ³ñ³íáñ ¿ áñáß³ÏÇ û·ÝáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý íÇ×³ÏÇ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñáõÙ ¨ îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ: ²Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ îÆØ-Á å»ïù ¿ ½ñÏíÇ ë»÷³Ï³Ý µÛáõç»Çó ¨ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇó`
÷áË³Ýó»Éáí ¹ñ³Ýù Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, áñÁ ¨ ÏÑ³í³ù³·ñÇ áõ Ïëï³Ý³ îÆØ µÛáõç»Ç µáÉáñ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ
å³Ñå³Ý»Éáí å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÁ, áñáÝó Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÏÇñ³Ï³ÝóÝÇ Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ:
ºÃ» áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ (ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ, ëáíáñ³µ³ñ áñå»ë ³Û¹åÇëÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í í»ñóíáõÙ ¿ 1-3 ï³ñÇÝ) îÆØ-Á
ãÇ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ³å³Ñáí»É ë»÷³Ï³Ý µÛáõç»ï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ 5%-Á333, ³å³
³ÛÝ í»ñçÝ³Ï³Ý³å»ë ½ñÏíáõÙ ¿ ë»÷³Ï³Ý µÛáõç»Çó` ÷áË³Ýó»Éáí Çñ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ý³¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ñ³ïí³ÍÁ Ý»ñùÇÝ
·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ, ÇëÏ ¹ñ³ Ñ»ï³·³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ëï³ó³Í Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñ³Ï³ÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ùµ` ëï³Ý³Éáí Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙ: ê³Ï³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý³¨ É³í³ï»ë³Ï³Ý ï³ñµ»ñ³Ï, »ñµ ïñí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ îÆØ-Á Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ³å³Ñáí»É ë»÷³Ï³Ý µÛáõç»Ç
Í³Ëë»ñÇ ·áÝ» Ï»ëÁ334, ³å³ ë»÷³Ï³Ý µÛáõç» áõÝ»Ý³Éáõ Çñ³íáõÝùÁ í»ñ³¹³ñÓíáõÙ ¿ îÆØ-ÇÝ ¨ ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³í³ÏÝ»É Çñ ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ Ý³Ë³ï»ëíáÕ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ëï³óÙ³ÝÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ñ»ï³·³ ³ÝÑñ³Å»ßï ù³ÛÉ»ñÁ ÏÝ»ñÏ³Û³óÝ»Ýù 2-ñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í
îÆØ-»ñÇ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù ³é³çÇÝ ï³ñµ»ñ³ÏÇ Ù»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ÉáõÍÙ³Ý ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ: ¸ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ Ç í»ñçá ë»÷³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ ÙÇ³ÛÝ áñáß³ÏÇ å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ï³ñÇù
áõÝ»óáÕ îÆØ-»ñÁ Ïµ³ó³Ñ³Ûïí»Ý ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïëï»ÕÍíÇ ¹ñ³Ýó
³éáÕç³óÙ³Ý` ³é³Ýó å»ï³Ï³Ý ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ íñ³ ½·³ÉÇ µ»éÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý:
ê³Ï³ÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³Ûë Ñ³ñóÇ ³ÛÝ ¿, áñ áñáß³ÏÇ ¹Åí³ñÇÝ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ Ñ³ÛïÝí³Í îÆØ-»ñ Ï³ñáÕ »Ý ã÷áñÓ»É µ³ñÓñ³óÝ»É Çñ»Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ` ÑáõÛë áõÝ»Ý³Éáí, áñ ³Ûë Çñ³íÇ×³ÏáõÙ
333

5%-Á ³é³ç³ñÏ»É »Ýù ÑÇÙÝí»Éáí ´ñ³½ÇÉÇ³ÛÇ, ²íëïñÇ³ÛÇ îÆØ ³éáÕç³óÙ³Ý
Ñ³çáÕ ÷áñÓÇ ûñÇÝ³ÏÝ»ñÇ íñ³
334
²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÝ ³é³í»É Ñ³×³Ë Ñ³Ý¹ÇåáõÙ ¿ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ¨ ²ØÜ-áõÙ
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áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ÏÑ³ÛïÝí»Ý Ü»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï³Ï, áñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¿É Ý³ËÏÇÝáõÙ ³é³ç³ó³Í ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ ÏÑ³ÕÃ³Ñ³ñí»Ý ¨ ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
³í»ÉÇ ùÇã ç³Ýù»ñ Ï·áñÍ³¹ñí»Ý, ù³Ý ÙÇ³ÛÝ³Ï Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ:
ºñÏñáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ îÆØ-Á ¹»é¨ë ãÇ ëÝ³ÝÏ³ó»É,
ë³Ï³ÛÝ ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ÙÇïáõÙ, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ å»ï³Ï³Ýáñ»Ý
Ý»ñ¹Ý»É §²Ýí×³ñáõÝ³Ï îÆØ-Ç ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý¦ Ñ³Ù³Ï³ñ·: Ð³Ù³Ï³ñ·Ç ¿áõÃÛáõÝÁ ÏÏ³Û³Ý³ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ÆÆÐ ¨ Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` Â»Ññ³Ý
ù³Õ³ùÇ µáÉáñ îÆØ µÛáõç»Ý»ñÇó Ïë³ÑÙ³Ýí»Ý áñáß³ÏÇ ï³ñ»Ï³Ý å³ñï³¹Çñ Ù³ëÝ³ÑÝáõÙÝ»ñ335 îÆØ-»ñÇ ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³å³Ñáí³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ñ³ïáõóÙ³Ý »ÝÃ³Ï³ ¹»åùÁ ÏÑ³ëï³ïíÇ ¹³ï³ñ³ÝÇ ÏáÕÙÇó ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »Ã» ÙáÝÇïáñÇÝ·Ç Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É ¿ Çñ³Ï³Ý ÙÇïáõÙ ¨ íï³Ý· îÆØ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ¨ ³ÛÝ
³ÝÑ³å³Õ áõÝÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ï³ñÇù ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·Çñ
ëÏë»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ¸³ï³ñ³ÝÇ áñáßÙ³Ùµ ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·Çñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áõÙ³ñÁ ÏÑ³ïÏ³óíÇ ïíÛ³É îÆØ-ÇÝ, áñÁ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ý³Ë³å»ë ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³Ù å»ï³Ï³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝÙ³Ý ËáñÑñ¹³ïíáõÃÛ³Ùµ Ùß³Ï»É ¨ Ý»ñÏ³Û³óñ»É ¿ Çñ³Ï³ÝáõÙ Çñ³·áñÍ»ÉÇ ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·Çñ:
²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³ÛÝ ¿, áñ ëÝ³ÝÏ³óáÕ îÆØ-»ñÇ ³éáÕç³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ãÇ ÁÝÏÝÇ å»ïáõÃÛ³Ý íñ³, ³ÛÉ ÏÑ³í³ù³·ñíÇ Ý³¨ îÆØ-»ñÇó ³Ù»Ý³ÙÛ³ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³Ïïáõ³ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí Ý³Ë³Ýß»Éáí ³ÛÝ ß»ÙÁ336, áñÁ ½·³ÉÇ µ»é ãÇ ÉÇÝÇ îÆØ-Ç Ñ³Ù³ñ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÏÍ³ÍÏÇ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Í³Ëù»ñÁ: ´³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙÝ ³Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÇ ³ÛÝ ¿, áñ ÇÝãå»ë ³ßË³ñÑÇ ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñáõÙ, Ù»ñ ¹»åùáõÙ ¨ë Ï³335

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÷áñÓáõÙ ³éÏ³ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ ïáÏáë³ÛÇÝ Ï³½ÙÇ í»ñ³í»ñÛ³É
µ³½³ÃÇí ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñ »Ý ³éÏ³, ë³Ï³ÛÝ ù³ÝÇ áñ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùáõÙ
¹»é¨ë ³ÏÝÏ³ÉíáõÙ ¿ Ùáï ³å³·³ÛáõÙ îÆØ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ,
ÇÝãå»ë Ñ³Ûï³ñ³ñ»É ¿ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ Ëáßáñ³óÙ³Ý
³éáõÙáí, áõëïÇ ¹»é¨ë Ñ³ÛïÝÇ ã¿ îÆØ-»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý Ï³½ÙÁ ¨ ó³ÝÏ³ó³Í ³ñí³Í
³é³ç³ñÏ ÏÉÇÝ»ñ áõÕÕ³ÏÇ ï»ë³Ï³Ý åÝ¹áõÙ, ³Û¹ å³ï×³éáí Ù»Ýù ã»Ýù Ñ³ßí³ñÏ»É
ïñ³Ù³¹ñíáÕ Ù³ëÑ³ÝáõÙÝ»ñÇ ã³÷Ç í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³ç³ñÏÝ»ñ, ³ÛÉ å³ñ½³å»ë
Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ýù ¹ñ³ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÁ:
336
ÀÝ¹ áñáõÙ ³Û¹ ß»ÙÁ ï³ñµ»ñ ÏÉÇÝÇ ³éáÕç ¨ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý éÇëÏ áõÝ»óáÕ îÆØ-»ñÇ
Ñ³Ù³ñ. áñù³Ý îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ ³éáÕç ÉÇÝÇ, ³ÛÝù³Ýáí ³í»ÉÇ ùÇã ïáÏáë
Ïë³ÑÙ³ÝíÇ ¹ñ³ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ` ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý
»½ñÇÝ ·ïÝíáÕ ¨ Ý³ËÏÇÝáõÙ ³ñ¹»Ý ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ÷áñÓ áõÝ»óáÕ îÆØ-»ñÁ µÛáõç»Ç
³í»ÉÇ Ù»Í Ù³ëÁ ÏÑ³ïÏ³óÝ»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý í×³ñÇ Ñ³Ù³ñ:
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ñáÕ »Ý Ç Ñ³Ûï ·³É ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í×³ñáõÙÝ»ñÇ áõß³óÙ³Ý ¹»åù»ñ, áñáÝó å³ñ³·³ÛáõÙ îÆØ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Ï³ñáÕ ¿ í³ï³Ý³É:
ºññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, »ñµ îÆØ-Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ ³éáÕç ¨ Ï³ÛáõÝ ¨ îÆØ-Á Çñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñáí ³å³Ñáí»É ³ÝÑñ³Å»ßï
Í³Ëë»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ³ñï³ùÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ÏïñáõÏ ÷á÷áËÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ (·Ý³× ¨ ³ÛÉÝ) Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ: ²Ûë ¹»åùáõÙ Ù»Ýù ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù ³ï»Ý³ËáëáõÃÛáõÝáõÙ ³ñ¹»Ý
ÇëÏ ùÝÝ³ñÏ³Í` ÙÇç³½·³ÛÇÝ åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ É³ÛÝáñ»Ý ï³ñ³Íí³Í ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇó Ù»ÏÁ` îÆØ ÏáÕÙÇó å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙ: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ »ñÏáõ ï³ñµ»ñ³Ïáí` 1. »ñµ îÆØ-Á ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ï³ñ·áí ÃáÕ³ñÏáõÙ ¿ å³ñï³ïáÙë»ñ ¨ ¹ñ³Ýù
í³×³éáõÙ ¿ µ³ó »Õ³Ý³Ïáí, 2. »ñµ îÆØ-Á ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í
»Õ³Ý³Ïáí ÃáÕ³ñÏáõÙ ¿ å³ñï³ïáÙë»ñ, ÇëÏ ¹ñ³Ýó ·ÝáõÙÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
Ï³ï³ñáõÙ ¿ Ý³Ë³å»ë ëï»ÕÍí³Í áã ³é¨ïñ³ÛÇÝ ýáÝ¹Á: àã ³é¨ïñ³ÛÇÝ
ýáÝ¹Ç ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ·áõÙ³ñÝ»ñ Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñ¹ñí»É µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇó` ëÏë³Í ïÝ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇó, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ` áã å³ñï³¹Çñ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí, í»ñç³óñ³Í ³ÛÉ îÆØ-»ñÇ ¨ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý µÛáõç»Ý»ñáí: ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý ÇëÏ Ýß»É »Ýù å³ñï³ïáÙë»ñ Ï³ñáÕ »Ý ÃáÕ³ñÏ»É ÙÇ³ÛÝ µ³ñíáù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏáõÙ ·ïÁÝíáÕ îÆØ-»ñÁ, Ñ³Ï³é³Ï ¹»åùáõÙ å³ñï³ïáÙë»ñÁ ã»Ý ÉÇÝÇ Çñ³óí»ÉÇ, ÇëÏ
îÆØ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É ÏÉÇÝ»Ý ã³÷³½³Ýó Ù»Í: ²Ý¹ñ³¹³éÝ³Ýù ³Ûë
Çñ³íÇ×³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ: ä³ñï³ïáÙë»ñÇ ÃáÕ³ñÏáõÙÁ, Ù»ñ ÏáÕÙÇó
¹Çï³ñÏíáÕ »ññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ ß³ï ³í»ÉÇ Ó»éÝïáõ ¿` Ç Ñ³Ù»Ù³ï µ³ÝÏÇó ëï³óíáÕ í³ñÏÇ: ì³ñÏÇ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ùµ å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ñ³Ù³ñ í×³ñíáÕ ïáÏáë³·áõÙ³ñÝ ³í»ÉÇ ÷áùñ ¿, ÇëÏ Å³ÙÏ»ïÝ ³í»ÉÇ
»ñÏ³ñ ¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ×ÏáõÝáõÃÛ³Ý, ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, »ñµ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ µ³ÝÏÁ Ñ»ï³Ùáõï ¿ ÉÇÝáõÙ
¹ñ³ Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ û·ï³·áñÍÙ³Ý: ÆÑ³ñÏ» ³Ûëï»Õ ËáëùÁ ãÇ ·ÝáõÙ ³ÛÝ
Çñ³íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ, »ñµ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ Í³ËëíáõÙ »Ý ë³ÑÙ³Ýí³Í Ýå³ï³ÏÇó
ß»Õí»Éáí` å³ñ½³å»ë ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³Ù ÏáéáõåóÇ³ÛÇ
³ñ¹ÛáõÝùáõÙ: ä³ñ½³å»ë ÑÝ³ñ³íáñ ¿, áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ
³é³ç³Ý³ áñáß³ÏÇ ³ÝÑ³å³Õ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ` »ÉÝ»Éáí îÆØ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÇó, áñáÝù Ýå³ï³ÏÇ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ »Õ»É
Ï³ÝË³ï»ë»É: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ, »Ã» Ýå³ï³ÏÇ Çñ³·áñÍÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ µ³ÝÏ³ÛÇÝ í³ñÏÇ ÙÇçáóáí, ³å³ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ Ýå³ï³ÏÇó ß»ÕíáÕ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³ó394
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Ù³Ý Ñ³Ù³ñ Ñëï³Ï ÑÇÙÝ³íáñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É µ³ÝÏÇÝ, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ ¨
ãÁÝ¹áõÝ»É ³ÛÝ, ÇëÏ å³ñï³ïáÙë»ñáí ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ îÆØ-Á
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ó³ÝÏ³ó³Í å³ÑÇ ·áõÙ³ñÝ»ñÁ ïÝûñÇÝ»É` Áëï îÆØ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ³é³çÝ³Ñ»ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³Û¹ ÃíáõÙ ¨ Ýñ³Ýó, áñáÝù Ý³ËÏÇÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ãÇ »Õ»É Ï³ÝË³ï»ë»É,
ë³Ï³ÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ Ç Ñ³Ûï »Ý »Ï»É: ²Ûë ¹»åùáõÙ, ë³Ï³ÛÝ
áñå»ë µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É ³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ Â»Ññ³ÝáõÙ
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ãÏ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñ, ³ñÅ»ÃÕÃ»ñÇ ßáõÏ³Ý
·áñÍáõÙ ¿ Ã»ñÇ ¨ ³éÏ³ »Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ Ñ»ï Ï³åí³Í µ³½Ù³ÃÇí
ÝÙ³Ý³ïÇå ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝó ÉáõÍáõÙÁ Ïå³Ñ³ÝçÇ µ³í³Ï³Ý »ñÏ³ñ
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í:
ºí í»ñç³å»ë` ãáññáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇ ¹»åùáõÙ, »ñµ ·áñÍ áõÝ»Ýù ³éáÕç
¨ ½³ñ·³óáÕ îÆØ-Ç Ñ»ï, áñå»ë îÆØ µÛáõç»Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
³ÕµÛáõñ ³é³ç³ñÏáõÙ »Ýù Ñ³ïáõÏ ýáÝ¹Ç ëï»ÕÍáõÙ, áñÁ ÏýÇÝ³Ýë³íáñÇ
îÆØ í»Ýãáõñ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ, ÇÝãåÇëÇù »Ý, ûñÇÝ³Ï` ßñç³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
Ý»ñÏ³ÛáõÙë ÏÇñ³éíáÕ ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ ¨ µçç³ÛÇÝ Ñ³í»Éí³ÍÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ
¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ - îÆØ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý ¿É»ÏïñáÝ³ÛÇÝ Ñ³ñÃ³ÏÇ ³å³ÑáíáõÙÁ: üáÝ¹Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ ÏÓ³íáñí»Ý Â»Ññ³ÝÇ ïíÛ³É ¨
³ÛÉ í³ñã³Ï³Ý ßñç³ÝÝ»ñÇ µÝ³ÏÇãÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó Ý»ñ¹ñíáÕ ÙÇçáóÝ»ñÇ, Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨ Çñ³Ý³Ï³Ý ë÷ÛáõéùÇ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ µáÉáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÁ
ÏÉÇÝ»Ý Ï³Ù³íáñáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùáí: ÆëÏ ýÇÝ³Ýë³íáñáõÙÁ ÏÇñ³Ï³Ý³óíÇ
ÇÝãå»ë ¨ Ý³Ëáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏáõÙ` îÆØ å³ñï³ïáÙë»ñÇ Ó»éùµ»ñÙ³Ý ÙÇçáóáí: î³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ý³Ëáñ¹ ï³ñµ»ñ³ÏÇó ÏÉÇÝÇ ³ÛÝ, áñ í»Ýãáõñ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÃáÕ³ñÏíáÕ å³ñï³ïáÙë»ñÁ Ï³å³Ñáí»Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ »Ï³Ùï³µ»ñáõÃÛáõÝ, ù³ÝÇ áñ ³í»ÉÇ éÇëÏ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »Ý Ý³Ë³ï»ëí³Í: ²Ûë ï³ñµ»ñ³ÏÇ ¹ñ³Ï³Ý ¨
µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ÝáõÛÝ³óÝ»É Ý³Ëáñ¹ Çñ³íÇ×³ÏáõÙ ùÝÝ³ñÏí³Í ¹ñ³Ï³Ý ¨ µ³ó³ë³Ï³Ý ÏáÕÙ»ñÇ Ñ»ï:

395

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ø³ëáõ¹ ¾ÝÃ»½³ñÇ Ú²¼¸Æ
Â»Ññ³ÝÇ îÆØ µÛáõç»Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ: îÆØ, µÛáõç»Ç Ùáõïù»ñ, µÛáõç»Ç Í³Ëë»ñ, ëÝ³ÝÏ³óáõÙ,
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ
Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùÇ îÆØ-»ñÇ ÙÇ ½·³ÉÇ Ñ³ïí³Í ·ïÝíáõÙ ¿ ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý
íï³Ý·Ç ³é³ç, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ý»ñÏ³ÛáõÙë Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ å³ïñ³ëïíáõÙ ¿ Ý»ñ¹Ý»É Â»Ññ³ÝÇ í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ýáñ Íñ³·Çñª Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ëáßáñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ðá¹í³ÍáõÙ
ï³ñ³Ýç³ïíáõÙ »Ý Â»Ññ³Ý ù³Õ³ùÇ îÆØ-»ñÁª Áëï Çñ»Ýó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ý»ñÏ³ÛÇë íÇ×³ÏÇ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ù³ñ û·ï³·áñÍ»É ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
»Õ³Ý³Ï:
Масуд Энтезари ЯЗДИ
Альтернативные источники бюджета органов местного самоуправления
Тегерана
Ключевые слова: органы местного самоуправления, доходы местного бюджета,
расходы бюджета, банкротство, альтернативные источники финансирования

Большая часть местного самоуправления Тегерана находится под угрозой банкротства, в результате, центральное правительство планирует внедрить новую реформу административно-территориального деления Тегеран. В статье разделены
органов местного самоуправления города Тегеран в соответствии с их текущей
финансовой ситуации. Далее автор предлагает использовать альтернативный метод финансирования для каждого типа .
Masud Enthezari YAZDI
Alternative sources of local self-government budget of Tehran
Key words: local self-government, local budget revenues, budget expenditures , bankruptcy,
alternative sources of funding

Most of the local government in Tehran is in danger of bankruptcy , as a result , the
central government plans to introduce a new reform of the administrative- territorial
division of Tehran . The article divided the local government authorities in Tehran
according to their current financial situation. Further, the author proposes to use an
alternative method of funding for each type.
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THE IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT ON TRADE FLOWS IN
EUROPE AND THE REPUBLIC OF ARMENIA
Mohsen HEIDARI
Ph.D. student at Yerevan State University
Key words: investments, trade, European Union, economic growth, stability, financial institution

Foreign direct investment has had a considerable growth in developing countries
during the two recent decades that is accompanied by severe competition of these
countries to attract more foreign direct investment, so using investment incentives has
been developed and limitations of foreign investment have been decreased. Also this
competition increases number of mutual investment treaties and regional investment
agreements across the world. The most important rules of these treaties and agreements
are related to gradual reduction or omission of regulations and limitations regarding
inward FDI and activity of foreign firms and discriminatory behavior with them in
comparison with internal firms. On the other side, current process of the global
economy integration changes host countries' behavior towards foreign direct
investment. Now developing countries don't view the issue of foreign direct investment
with suspicion and effective policies to attract more foreign direct investments have
replaced foreign investment limitations in such countries. Moreover, the World Trade
Organization doesn't oblige its members to liberalize their investment system but
prevents them to execute regulations that are inconsistent with accepted principles in
this organization for foreign investors. Besides, foreign direct investment (commercial
presence) in service scope is one of the methods to offer services that is subjected to
rules of general agreement on trade in services in the World Trade Organization.
For this reason foreign direct investment is still regarded as the best method of
attracting technology, technical knowledge and modern management techniques in the
field of production and economy and becomes important increasingly.
Literature and Research history. Theoretical principles of foreign direct
investment. From the viewpoint of international monetary fund foreign direct
investment is conducted to obtain stable benefits in a country except the investor's
hometown. The investor's purpose from such investment is to have an effective role in
managing the related firm. UNCTAD337 defines foreign direct investment as an
investment which guarantees long-term relations and reflects continuous interest and

337

United Nation Conference on Trade and Development
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control of a real or legal personality residing in a country in a company outside of the
investor's hometown. In Palgrave encyclopedia foreign direct investment has been
defined as ownership of properties by the investor outside of his hometown. This type
of investment has a high stability and if stagnation is occurred in the host country, it
couldn't be extracted easily from the country; rather it helps the country to dominate the
crisis. Foreign direct investment necessitates high risk and the obtained income by it is
not guaranteed. Also foreign direct investment has a long period and these features
distinct it from foreign indirect investment. Buying securities and stock of companies in
stock trading and certificate of deposit in banks are different types of foreign indirect
investment. Low risk, high income, short period of investment and higher power of
liquidity are characteristics of such investments.
Ever-increasing importance of foreign direct investment. Foreign direct
investment as an effective factor on globalization is one of the features of the modern
global economy. Ever-increasing flow of foreign direct investment that is accompanied
by increased investment of foreign portfolio shows the role of supranational firms in
economy of both developed and developing countries. Liberalization of foreign direct
investment system especially by developing countries and economies which had
restricted foreign direct investment in the past doubled flow of foreign capitals across
the world in the 1990's along with other important actions to attract more foreign
capitals by various countries.
Forms of foreign direct investment. Foreign direct investment is usually
conducted in two forms:
A) Green field FDI or investment in modern manufacturing equipments
B) Cross-Border Mergers and Acquisitions (M&As)
Cross-Border Mergers and Acquisitions (M&As) have had an increasing trend in
recent years. This type of investment was increased 28% in 2004 than in 2003 and
reached 381 billion dollars. Although this type of investment is mostly conducted
among the firms in America and Europe but this phenomenon is occurred in some
developing countries and economies especially among public firms that become
privatized. However, statistics indicate developing countries have more intention to
attract foreign direct investment in the form of green field FDI. Number of foreign
green field FDI projects was increased from 9300 in 2003 to 9800 in 2004 and
developing countries and economies attracted more projects than developed countries.
However developing countries' share is different from the whole attracted green field
FDI projects and its focus has been towards some developing countries like China and
India. Eleven developing countries attracted more than 100 green field FDI projects in
2004 alone. China and India had a better performance in terms of attracting foreign
direct investment through Cross-Border Mergers and Acquisitions (M&As) than other
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developing countries in 2004 so that relatively half of the whole number of such
investments in developing countries was allocated to these two countries. Recent
liberalization acts in India and China after their membership in the World Trade
Organization as well as their high economic growth are the most critical success factors
of these countries in this regard. Moreover, 60% of the whole green field FDI projects
in the world were in service sector in 2004 [1].
Background research. Kong et al (2004) conducted an article entitled "trade,
foreign direct investment or obtaining a favorable state for multinational companies".
They believed that entering optimal state of multinational companies to foreign markets
is a function of market size, fixed expenses of FDI, tariffs and costs of transportation.
Results reveal why large countries attract investment more probably while middlesized countries might primarily make relation through trade. Also they show how these
results are different from intensity of competition in the host country. FDI, tariffs and
costs of transportation are highly important.
Kubny, Molders and Nanon Camp (2008) conducted a study entitled "regional
integration and foreign direct investment in emerging markets". They stated regional
integration is a tool to improve attraction of member countries for foreign direct
investment. But regional integration agreements are proposed well for general
investment integration. Case study of this article has been conducted in African and
Latin American countries. Results illustrate special factors related to countries are more
important than regional integration as fluctuation in FDI. Second heavy regional weight
of countries like Brazil, China, India and South Africa has had a slight role in
improving regional integration while attracting foreign investment.
Martinez and Bengoa (2010) analyzed net impacts of integration as a scale for
changes in trade obstacles on decreasing boundary impacts among European countries
in his article entitled "impacts of integration and trade obstacles: has European
economic integration been led to foreign direct investment?" Data in market were
collected for goods among 18 European countries during the period 1995-2006 in this
study. Using gravity model through 23 sectors creates an economic integration index
based on intention of the host country. Applied variables in this article are: FDI (mutual
foreign direct investment), ΣGDP (sum of gross domestic product in host countries),
2(ΔGDP) (square difference between gross domestic product of model countries and
host countries), INT1, INT2 and INT3 illustrate integration between labor force skill
and gross domestic product. ΔSK is the difference between skillful labor force of host
and mother countries. INT1 is integrated relationship index between difference of
skillful labor force and gross domestic product of European countries. INT2 is
relationship between difference of skillful labor force in two countries and sum of gross
domestic product of European countries. INT1 and INT2 are non-zero numbers if
399

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

mother countries have comparative advantage in skillful labor force; otherwise they
would be equal to zero. INT3 is the negative impact between difference of skillful labor
force of two countries and sum of gross domestic product of European countries that is
non-zero if the host country has comparative advantage in labor force. Otherwise this
would be equal to zero. Results of this study suggest that impacts of integration since
1995 have been led to reduction of FDI attraction in member countries up to 50%.
Unbelievingly economic integration of European countries has had no impact on
allocation of foreign investment resources in this study. Moreover foreign investment
model is implemented by horizontal motivations or allocation of knowledge-oriented
capital which shows characteristics of American economy. Results of the above studies
indicate positive impact of market size on mutual trade and negative impact of distance
on volume of mutual trade transactions. A dummy variable has been used in most cases
to consider integration.
In an article entitled "direct impact of foreign investment in developing
countries" Veker (2011) shows for the first time that important economic discussions
rely implicitly on role of multinational companies and foreign direct investment.
However, data was studied in 111 developing countries in the period 1980-2008 using
panel data to close this gap in research. Experimental results reveal there is no reason to
believe activity of responsible multinational companies. Other effective structural
variables on conditions of using trade for future studies will be investigated in the
present survey too.
Model. The template form is provided as follows:
) 1(
)2(
trade  f (GDPit , Exch it , Openit , FDI ( f (trade, SFDI it , Interest it ,...)), et )
So that the error components model and t represents the time index and i is a
symbol of the Union. Each of the models also considers the convergence of economic
variables will be examined.Convergence of variables applied in this study to
investigate the expression patterns of trade flows and foreign direct investment among
member countries of an economic integration increases the. Achieve a high degree of
economic integration can also be indicative of actual trade and foreign investment in
developing countries and their potential to explain the global higher scales.
FDI it  f (GDPit , Exch it , SFDI it , Freeit , Trade( f ( FDI , Open,...)), ut )

First it is essential to test stationary of all applied variables in estimations,
because non-stationary of variables either about time-series data or panel data would be
led to spurious regression. But it is not possible to use Dickey-Fuller Test and
Augmented Dickey-Fuller Test (ADF) to do stationary test about panel data unlike
what is common about time-series data, rather it is necessary to test collective
stationary of variables. Obtained results of studying variables' stationary that are
members of Organization of Economic Cooperation and Development using Levin, Lin
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and Chu test (LLC) indicate stationary of model variables. Hypothesis H0 in test illustrates non-stationary of variables and hypothesis H1 illustrates stationary of variables.
Estimating the gravity model to study interactive relationship between trade
and FDI among members of the European Union. Although Armenia has not still
joined to the European Union but it is regarded as a member country of this union in
this section due to its attempts for association and coordination and its similarity with
countries of the European Union. Also the European Union and Armenia are
considered as the statistical sample in this section. Estimation results related to gravity
models of FDI and trade are represented in the framework of two separate equations of
foreign direct investment and trade.
A- Gravity model of the European Union's foreign direct investment.
Variables of income convergence, interest rate convergence and technology convergence are
added in this model to the gravity model of foreign direct investment that was proposed in
chapter three, section 3-1-3 to study impact of Europe's economic integration on attraction level
of foreign direct investment by members more precisely. Convergence variables show square
difference of the intended variable between two business partners. Foreign direct investment
model has been proposed based on the above-mentioned issues in section 3-1-3. Simultaneous
estimation method is used here because trade and FDI are simultaneous, otherwise incompatible
estimation would be obtained. Equations are: Trade =F(htech hinterestrate hincome) Fdij = F(trade
hinterestrate hincome htech)

Explanatory variables of the model are gross domestic product of the host
country and country of origin (GDPit and GDPjt), real foreign exchange rate of the host
country (Exchit), economic freedom degree of the host country (Freeit), volume of
foreign investment accumulation in the host country of foreign direct investment
(SFDIit), long-term banking interest rate of the host country (Interestit), geographical
distance of two investment partner countries (DIS) with three variables of income per
capita convergence (hincome), interest rate convergence (hinterest) and technology convergence (htech). Instrumental variables which haven't been regarded directly in investment
model as independent variables are trade and foreign direct investment with a time lag
and openness degree of the host country's economy (Openit).
Instrumental variables of the survey are as below: htech hinterestrate hincome
First rank condition should be studied to recognize the model before using
simultaneous estimation method to estimate this equation. If number of endogenous
variables in an equation is g2 and number of exogenous variables that are instrumental
variables but haven't been inserted directly in the model as independent variable is k2,
rank condition exists when
k2 g2 . There is only one endogenous variable in the
above investment equation. Number of instrumental variables is equal to eleven among
which eight variables are inserted in the model as explanatory variables and there are
401

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

only three instrumental variables outside of the investment model in this equation. In
other words K2=3 and since k2 g2 (3≥1) the above foreign direct investment equation
is over identified and it could be estimated through 2SLS method in the framework of
panel data. Now it is necessary to investigate about the sufficient condition that is rank
condition. This condition is stated as below: one equation would be identified in a
model having M equations or M endogenous variables if and only if it is possible to
obtain at least one non-zero determinant with degree (M-1)(M-1) from coefficients of
variables outside of the related but observed variable in other equations of the model.
As M-1=1 in the proposed equations system in this survey this condition is satisfied
automatically. Also it is necessary to evaluate stationary of variables applied to
estimate panel data. Results of unit root test by LLC and Hadri methods are reported in
table 4-1. (Explanations in this regard are represented in appendix 2.) According to
these results hypothesis H0 regarding unit root of variables or their non-stationary is
rejected at significance level 5%.
Gravity model of foreign direct investment was estimated by explaining panel
data through Swamy-Arora method that has more reliable results than other methods338
and using instrumental variables to estimate simultaneous equations. Table 4-2 shows
results of estimating this equation. The following results were obtained based on the
conducted estimation339:
First, results are represented with Baltagi method in the European Union:
Table 1: Gravity model of foreign direct investment in the European Union by
Baltagi method

338

Swamy-Arora method has corrector of degree of freedom that improves performance of this
method in small samples.
339
Numbers in parentheses are related to statistic t and test significance level of coefficients.
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Then estimation with Nosa method in the European Union is represented:
Impact of variables on foreign direct investment is explained in the following.
Distance has a negative and insignificant impact on foreign direct investment.
Interest rate, gross domestic product of the guest country and income convergence and
technology convergence are not effective on foreign direct investment. Interest rate
convergence shows a positive and significant impact on foreign direct investment.
Gross domestic product has a positive and significant impact on foreign direct
investment. Labor force has a negative impact on investment.
Coefficients related to gross domestic product of country of origin and country of
destination of foreign direct investment (GDPit and GDPjt) have a positive sign in the
equation that are significant statistically at significance level 5%. This issue shows
market size of two partner countries is one of the effective factors on foreign direct
investment level. Higher level of demand and income in countries increases attraction
capability of foreign direct investment. One percent increase in gross domestic product
of country of origin in the European Union enhances inward FDI to the country of
destination 0.001% although this increase is not significant. Therefore, one percent
increase in gross domestic product of the host country would increase inward FDI in
this country equal to 0.002%. It shows that foreign investors' motivation to attract FDI
is enhanced by development of internal demand for products and services and
extending markets in country of destination of investment.
Table 2: Gravity model of foreign direct investment in the European Union by
Nosa method

It is the same as Baltagi state in terms of significance and sign of coefficients.
Economic degree of freedom of the host country of foreign direct investment has a
positive impact on FDI attraction. Volume of existing foreign capitals accumulation in
country of destination of investment has a positive and totally significant impact on
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attracting foreign direct investment. Greater volume of FDI attraction in previous
periods shows security and economic environment of a country is suitable for
investment. Foreign investors ensure status of the host country is suitable for
investment by observing high volume of the current foreign capitals and will have more
motivation to conduct foreign investment in that country. Thus equation of foreign
direct investment of the European Union in paired state (origin-destination) shows
inward FDI is increased one percent by one percent increase in the volume of foreign
capitals of the host country in previous period.
Long-term banking interest rate of the host country in the European Union has
been led to FDI increase. This positive relation might be due to the fact that long-term
interest rate is regarded as the profit rate or final return rate of capital. Hence, capitals
would be directed to the host country by increased interest rate in that country.
Foreign exchange rate of the host country (a foreign currency unit versus home
currency) is one of the variables that decreases foreign direct investment attraction in
this country and doesn't have the necessary significance level. Geographical distance
between country of origin and host country of investment has a negative impact on FDI
attraction. Whatever distance between two countries is lower, cost of communication
and transportation is less and thus FDI would be more economical. Of course they
obtained coefficient for this variable in the European Union is not significant and
shows distance is not an important variable for foreign investment decision-making
among members of this union.
Finally, trade variable (tradeijt) has a positive and totally significant impact on
mutual relations of investment in this union. It is notable that using trade as sum of
countries' export and import would be led to double calculation because
communications in gravity model are regarded in paired state (origin-destination) and
export of country i from country j is synonymous with import of country j from country
i. For this reason volume of industrial imports of these countries has been used in this
model instead of trade volume of member countries. In other words, trade ijt shows
import level of country i from country j at time t. The obtained positive coefficient for
this variable indicates trade and foreign direct investment in member countries of the
European Union have complementary relation with each other and increased volume of
trade in this union hasn't decreased foreign direct investment among members; rather
mutual foreign direct investment has been increased 2.93% among them by one percent
increase of trade.
Sign of obtained coefficients for convergence variables illustrate income per
capita convergence has a reverse and indirect relationship with foreign direct
investment attraction in members of the European Union, i.e. similarity in demand and
income structure of member countries decreases volume of mutual foreign direct
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investment in this union. Technology convergence (square difference related to
expenses of research and development in two partner countries) hasn't had a significant
relationship with inward FDI. The relationship between variable hinterest and dependent
variable of FDI is positive. This shows negative relationship between interest rate
convergences of partner companies with foreign direct investment. The lower the
difference in long-term banking interest rate of countries, the more converged the
interest rate and whatever this difference is higher hinterest would become a larger
number that increases mutual foreign direct investment. This model was estimated
using Baltagi method as well as Nosa's order340. Because of similarity of the obtained
results from these two methods with common two-stage least square method results of
estimating this model using the above methods are illustrated summarily in tables.
B) Estimating trade equation of the European Union
Results are analyzed in this section using Nosa method:
Table 3: Estimating trade equation of the European Union using Nosa method

Then results are represented using Baltagi method in the European Union:

340

Nosa order and Baltagi method and their difference with Swamy-Arora method are explained
in the appendix.
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Table 4: estimating trade equation of the European Union using Baltagi method

Mutual trade model of the European Union's members is represented based on
the proposed gravity model in chapter 3, section 3-1-3 and by considering income per
capita convergence and technology convergence variables similar to foreign direct
investment equation as below:
Tradeijt = f(GDPit , GDPjt , Openit , DISij , Exchit , hincome , htech , FDI(f(Tradeij(t-l) ,
FDIij(t-l) , hinterest , SFDIit , … ) DUM)
Rank condition was studied before estimating the model and obtaining impact of
convergence variables and the above model was recognized, because simultaneous
equations method was applied to estimate the model using two-stage least square
method in panel data. There is an endogenous variable in this model that is mutual
foreign direct investment of the union members. Exogenous variables of the model are
gross domestic product of country of origin and the host country of investment or in
other words economic power of business partner countries, openness degree of
economy of the importer country, geographical distance between two business partners,
income per capita convergence variable, interest rate of the importer country,
technology convergence variable and dummy variable of September 11, 2001.
Exogenous variables outside the trade model which were only used as instrumental
variables included trade lag, foreign direct investment with one time lag, accumulation
volume of foreign investment in the host country and interest rate convergence
variable. Therefore, rank condition is true in this model and trade equation is overidentified. All variables of this model are stationary (stationary of variables was
studied). Trade equation was estimated based on results of table --- given that variables
GDPi and GDPj which indicate gross domestic product of the importer country (or
investment level) and the exporter country (or origin of investment) respectively have a
significant impact on mutual trade of the European Union's members at significance
level 5%. They are the most appropriate variables that determine economic size of
countries.
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Variable Openit indicates openness degree of economy of the importer country
(FDI level). Positive impact of this variable on increased trade is consistent with
theoretical expectations and the obtained coefficient is significant at significance level
5%. Changes of foreign exchange rate have had a positive and significant impact on
developed trade among members in this equation. Coefficient of geographical distant
variable (Disij) is negative and significant statistically and shows distance has an
important and declining role in trade among members of the European Union.
Ultimately volume of mutual foreign direct investment among partner countries
is one of the effective factors on mutual trade so that one percent increase in mutual
FDI would be led to 0.07% increase in trade volume. This coefficient has a high level
of significance. Objective of this thesis is to study the relationship between foreign
direct investment and trade and the obtained positive coefficient reveals there is
complementary relation between the above variables. To put it differently, FDI
attraction doesn't decrease trade volume of member countries in the European Union
rather it has been effective to increase it. This issue shows manufacturing power of the
host country of investment has been enhanced by more attraction of foreign capitals
and at last it would be possible to develop export in this country. Income per capita
convergence and technology convergence variables in this model have had a negative
impact on trade. This illustrates existence of a positive relationship between economic
convergence and trade increase in member countries of the European Union, because
whatever countries become more converged convergence variables become smaller and
trade is increased and becomes large given to the negative sign of obtained coefficients.
So, similar structure of demand and income in business partner countries that are
members of the European Union will increase volume of international transactions
among them. This is totally consistent with Linder's theory. Linder believed similar
economic structure of countries creates trade among them so that mutual trade
increases 0.00003 % by one percent increase in income per capita convergence and
trade would be decreased 0.00003% by one percent increase in divergence or income
per capita difference among partners. Accordingly convergence of business partner
countries at technology level (significance level 10%) would increase trade among
them. One percent convergence in this variable increases trade equal to 0.00003%.
Results. Gravity models of trade and foreign direct investment in the present
survey were estimated using random effects method in panel data environment. Panel
data method was used because cross-sectional and combined estimations of gravity
model are biased estimations since heterogeneity among each pair of countries is not
considered as single units. Results of F-test in all intended models reveal hypothesis H0
regarding equality of single impacts could not be accepted. Thus panel data method is
more efficient for model estimation. Since trade and foreign direct investment models
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were estimated simultaneously there was an indigenous variable as an explanatory
variable in the model beside the dependent variable and there was a relationship
between this indigenous explanatory variable and error term of the model. Hence,
random effects' status is occurred in models under study that is consistent with obtained
results of Husman test. Because of this, random effects method was selected in this
survey to estimate models. Rank condition to recognize the model was studied before
estimating each model and the following general results were obtained after estimating
the models:
1- Estimating all models show gross domestic product of countries is the most
important effective factor on attraction level of foreign direct investment and developed
trade among countries. In other words, developing economic capacities of countries
would enhance investment and trade relations among them.
2- Interest rate of the host country of investment increases FDI motivation in
paired state (origin-destination) of the European Union. Thus it could be stated higher
interest rate in this bloc shows more return on capital and higher rate of return for
foreign investors.
3- Economic degree of freedom in the European Union and member countries in
Organization of Economic Cooperation and Development has a positive impact on FDI
attraction among members. This issue indicates whatever economic freedom in
countries is more, foreign investors' motivation for FDI would be enhanced. Also
economic degree of openness has a positive and significant impact on developed trade
in most states under study. As vertical FDI is created due to comparative advantages
openness economy of countries not only increases trade among member countries of an
economic integration but it decreases cost of activities of multinational companies in
member countries by decreased trade limitations and increases vertical FDI.
4- Foreign exchange rate has a positive impact on FDI. Increasing of foreign
exchange rate means decreased value of money in the country that receives investment.
Cost of establishment of plants and employment of internal labor force would be
cheaper if value for money in the host country of investment is decreased for investors
and thus FDI would increase. Increased foreign exchange rate in the European Union
would enhance trade and FDI.
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Mohsen HEIDARI
The impact of Foreign Direct Investment on Trade Flows in Europe and the
Republic of Armenia
Key words: investments, trade, European Union, economic growth, stability, financial institution

Foreign investment and other tools of supplying foreign financial resources in
developing countries are increasing day by day as one of the development leverages.
This plays a basic role in reinforcing competitive power of these countries. Using
financial facilities of banks and international financial institutions and supranational
foreign investment services provide the possibility to increase capital resources and
equipments of a country for growth and development in addition to provide technological needs and one part of financial needs of investors and internal economic
activists.
Мохсен ХЕЙДАРИ
Влияние прямых иностранных инвестиций на торговые потоки в Европе и
Республике Армения
Ключевые слова: инвестиции, торговля, Европейский союз, экономический рост,
стабильность, финансовое учреждение

Иностранные инвестиции и другие средства подачи иностранных финансовых
ресурсов в развивающихся странах растет изо дня в день, выступая в роли
фактора развития. Это играет основную роль в укреплении конкурентоспособности этих стран. Используемые финансовые средства банков и международных
финансовых институтов и наднациональных иностранных инвестиционных услуг
предоставляют возможность увеличения капитальных ресурсов и поддержки той
или иной страны для роста и развития в дополнение обеспечения технологических потребностей и одну часть финансовых потребностей инвесторов и внутренних экономических звеньев.
Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
Առեւտրի հոսքերի ազդեցությունը օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների
վրա Եվրոպայում և Հայաստանի Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. ներդրումներ, առևտուր, Եվրոպական Միություն, տնտեսական
աճ, կայունություն, ֆինանսական հաստատություն
Օտարերկրյա ներդրումները և օտարերկրյա ֆինանսական ռեսուրսների
մատակարարման այլ գործիքները զարգացող երկրներում աճում են օր
օրի, որպես զարգացման կարևորագույն լծակներ: Այս ամենը հիմնական
դեր է ստանձնում հիշյալ երկրների մրցակցային առավելությունների ամրապնդման գործում: Օգտագործելով բանկերի, միջազգային ֆինանսական հաստատությունների և վերազգային օտարերկրյա ներդրումային
ֆինանսական կառույցների ծառայությունները, հնարավորություններ են
առաջանում մեծացնել կապիտալի ռեսուրսները երկրի տնտեսական աճի
և զարգացման համար:
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ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՐԺԻ և ՕՈՒՆ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՆԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐԸ և ԳՈՐԾՆԱԿԱՆՈՒՄ ԴՐԱՆՑ ԿԻՐԱՌՄԱՆ
ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. օտարերկրյա ներդրումներ, ՕՈՒՆ, տեխնոլոգիաներ, կապիտալի
շարժ, վերազգային կորպորացիաներ

Տնտեսագիտական գրականության մեջ սովորաբար տարաջատվում
են արտադրության 4 հիմնական գործոններ` աշխատուժ (որի դիմաց
ստացվող վարձատրությունը կոչվում է աշխատավարձ), կապիտալ (որի
դիմաց ստացվող վարձատրությունը կոչվում է տոկոս), հող կամ բնական
ռեսուրսներ (որի դիմաց ստացվող վարձատրությունը կոչվում է ռենտա) և
ձեռնարկատիրական ունակություն (որի դիմաց ստացվող վարձատրությունը կոչվում է շահույթ): Տվյալ թեմայի շրջանակներում ուսումնասիրության օբյեկտը վերոնշյալ գործոններից երկրորդն է: Ինչպես հայտնի է, կապիտալի շուկայի մասնակիցների մի մասի մոտ առկա է լինում կապիտալի
«ավելցուկ» (խնայողություններ), մյուսների մոտ` «պակասուրդ» (ներդրումների պահանջարկ): Ուստի, կապիտալի շուկայի հիմնական գործառույթը
ազատ դրամական միջոցների «ավելցուկի» փոխանցումն է դրանց նկատմամբ պահանջարկ ունեցող անձանց: Ամփոփելով մասնագիտական գրականությունում341 առկա տեսակետները՝ որպես այդպիսիք կարելի է նշել.
 Համաշխարհային շուկայում կապիտալի նկատմամբ առաջարկի և
պահանջարկի անհամապատասխանությունը: Երկրների տնտեսական
զարգացման մակարդակների անհավասարությունը պայմանավորված է
կապիտալի կուտակման անհամաչափությամբ, որի արդյունքում որոշ երկըրներում առաջանում է կապիտալի ՙհարաբերական ավելցուկ՚, մյուսներն էլ մշտապես զգում են խոշոր ներդրումների կարիք:
 Կապիտալի արտահանման երկրում ապրանքային շուկաներ թափանցելու գրավչությունը:
 Կապիտալ ներմուծող երկրում էժան աշխատուժի և հումքի առկայությունը: Համաշխարհային տնտեսության մեջ անընդհատ սրվող մըր341

Mishkin F., International capitalmovements, financial volatility and financial instability,
NBER working paper, Cambridge, 1998
M. D.D.Evana, V. Hnatkovaka, International capital flows, returns and world financial
integration, september 2005 Committee on thn global financial system, Capital flows and
emerging market economies, January 2009
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ցակցության պատճառով վերազգային կորպորացիաները ձգտում են դեպի էժան աշխատուժի և հումքի աղբյուրներ` դրանով իսկ կրճատելով ոչ
միայն ապրանքների արտահանման տրանսպորտավորման ծախսերը,
այլև շրջանցելով ընդունող երկրում առկա մաքսային և այլ առևտրային
արգելքները:
 Զարգացող երկրներում գործող բնապահպանական թույլ ստանդարտները: Զարգացած երկրների կառավարությունների կողմից սահմանված բնապահպանական արգելքները ստիպում են վերազգային կորպորացիաներին վնասակար արտադրությունները տեղափոխել այդ ոլորտում պակաս վերահսկողություն իրականացնող երկրներ:
 Ընդունող երկրներում առկա կայուն քաղաքական իրավիճակը:
 Տվյալ երկրում օտարերկրյա ներդրումներին տրվող արտոնություն:
 Կապիտալի միջազգային միգրացիայի ձևերը բազմազան են, ուստի
նպատակահարմար է դրանք դասակարգել և ներկայացնել ըստ սեփականության աղբյուրների, օգտագործման բնույթի, ժամկետների և ըստ արտահանման նպատակի: Ըստ սեփականության աղբյուրների` համաշխարհային շուկայում առկա կապիտալը հանդես է գալիս պետական (պաշտոնական), մասնավոր, միջազգային (տարածաշրջանային) և խառը342:
 Պետական կապիտալը պետական բյուջեի և հատուկ կառավարական ֆոնդերի այն միջոցներն են, որոնք արտահանվում են արտերկիր կամ
ներմուծվում են արտերկրից` կառավարության, ինչպես նաև միջկառավարական կազմակերպությունների որոշումների հիման վրա: Կապիտալի
պաշտոնական հոսքերը հիմնականում ներառում են միջկառավարական,
միջազգային ֆինանսական և այլ կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող վարկերը և դրամաշնորհները, որոնց բաժինը կապիտալի միջազգային հոսքերի ընդհանուր ծավալում գնալով նվազում է: Դրանք
հիմնականում ուղղված են զարգացող երկրներում զարգացման քաղաքականության ֆինանսավորմանը: Կապիտալի մասնավոր հոսքերը նույնպես
կարելի է բաժանել մի քանի տեսակների՝ հիմք ընդունելով դրանց նպատակները, դրդապատճառները, իրականացման ձևերը և ժամկետայնությունը։ Հիմնականում կիրառություն է գտել տարանջատման հետևյալ
մոտեցումը՝ ուղղակի, պորտֆելային և այլ ներդրումներ։ Միջազգային է
համարվում այն կապիտալը, որը տնօրինվում է միջազգային միջպետական կազմակերպությունների կողմից (ԱՄՀ, ՀԲ, ՄԱԿ-ի տնտեսական ծրագրերը): Խառը ձևով կապիտալը ենթադրում է պետական և մասնավոր
կապիտալների մասնակցությունը որոշակի համամասնությամբ: Ըստ օգտագործման բնույթի` կապիտալը հանդես է գալիս ձեռնարկչատիրական
342

―Мировая экономика‖, http://rudocs.exdat.com/navigate/index
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կապիտալի ձևով.: Սրա միջազգային շարժի ար-դյունքում ձևավորվում են
հիմնականում 2 տիպի ձեռնարկություններ`
 100% օտարերկրյա կապիտալով ստեղծվող ձեռնարկություն,
 տեղական և արտասահմանյան համատեղ ձեռնարկություններ:
 Փոխատվական կապիտալ: Սրանք այն միջոցներն են, որոնք օգտագործվում են փոխատվությունների ձևով՝ տոկոս ստանալու նպատակով:
Միջազգային մասշտաբով փոխատվական կապիտալի ձևով օգտագործվում է հիմնականում պաշտոնական կապիտալը, չնայած որ մասնավոր
աղբյուրներից միջազգային վարկավորումը այսօր հասնում է նշանակալից
չափերի: Փոխատվական կապիտալի միջազգային շուկան ներառում է 2
խումբ գործարքներ`միջազգային վարկ, արժեթղթերով գործառնություն:
Ըստ ներդրման ժամկետի՝ կապիտալը բաժանվում է.
 Երկարաժամկետ կապիտալ ներդրումներ` 5 տարուց ավելի ժամկետով: Ձեռնարկչատիրական կապիտալ ներդրումները, ինչպես նաև փոխատվական պետական, միջազգային կապիտալները երկարաժամկետ են
 Միջնաժամկետ կապիտալ ներդրումներ` 1-5 տարի ժամկետով:
 Կարճաժամկետ կապիտալ ներդրումներ` 1 տարի ժամկետով:
Ըստ կապիտալի արտահանման նպատակի` ձեռնարկչատիրական
կապիտալի բաժանումը ուղղակի և պորտֆելային ներդրումների:
Կապիտալի միջազգային միգրացիայի ձևերը ներկայացված են գծապատկեր 1.-ի միջոցով, որտեղ ամբողջական սլաքը ցույց է տալիս
կապիտալի շարժի հիմնական ուղին, իսկ ընդհատ գծերով սլաքը`
երկրորդային կամ ավելի փոքր տեսակարար կշիռ ունեցող ուղին343:

Պաշտոնական
Ձեռնարկչատիրական

Միջազգային

Փոխատվական

Մասնավոր
Ուղղակի ներդրումներ

Միջնաժամկետ և երկարաժամկետ

Պորտֆելային ներդրումներ

Կարճաժամկետ

Գծապատկեր 1. Կապիտալի միջազգային շարժի ձևերը
343

http://evgeniy7733.narod.ru/Tema_5_meo.pdf
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Մասնագիտական գրականության մեջ առկա են օտարերկրյա ներդրումների տարբեր սահմանումներ: Հայտնի տնտեսագիտական բառարաններից մեկում այն տրված է հետևյալ ձևակերպմամբ. Օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումները (ՕՈւՆ) երկրի ռեզիդենտների կողմից արտերկրում
իրական ակտիվների ձեռքբերումն է: Դա կարող է իրականացվել արտերկրում հող, շինություններ, հանքեր, մեքենասարքավորումներ ձեռք բերելու կամ օտարերկրյա ձեռնարկություն գնելու միջոցով344:
Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր ՈՒ. Շարփի կողմից ներկայացվում է
ներդրումների հետևյալ սահմանումը՝ ներդրումներ կատարել նշանակում
է փողից բաժանվել այսօր` ապագայում ավելի մեծ գումար ստանալու
ակնկալիքով345: Շարփը գտնում էր, որ ներդրման վրա սովորաբար երկու
հիմնական գործոններ են ազդում` ժամանակը և ռիսկը: Ըստ ամերիկացի
տնտեսագետ Լ. Գիտմանի` ներդրումը միջոց է, որը պետք է ապահովի
կապիտալի արժեքի ավելացում և բերի եկամտի դրական մեծություն346:
Ըստ Զ. Բոդիի՝ Ներդրումները (investment) ներկա ժամանակում փողի և
այլ միջոցների ծախսումն է` ապագայում ակնկալելով եկամուտների
ստացման ակնկալիքով347: Իսկ ահա Արժույթի միջազգային հիմնադրամը
և Տնտեսական զարգացման ու համագործակցության կազմակերպությունը համատեղ մշակել են հետևյալ սահմանումը348. Օտարերկրյա ուղղակի
ներդրումները այն ներդրումներն են, որոնք իրականացվում են օտարերկրյա տարածքում գործող ձեռնարկության շահույթում մաս ունենալու
նպատակով, ընդ որում ներդրման նպատակներից է այդ ձեռնարկության
կառավարման գործում անմիջական մասնակցությունը:
Դեռևս Ա.Սմիթը ցույց է տվել, որ դրամական կապիտալի արտահոսքի սահմանափակումների պայմաններում, ազգային արժույթի փոխարժեքը նվազում է, գները բարձրանում են, քանի որ դրամի քանակը(ոսկի
և արծաթ) գերազանցում է իրական պահանջարկը երկրում: Այդ դեպքում
ոչինչ չի կարող խանգարել դրամի արտահոսքին երկրից349:
ՕՈՒՆ-ի տեսական խոր հիմքերը սկսեցին ձևավորվել 20-րդ դարի 50ականների վերջին և 60-ականների սկզբին: Ավելի վաղ տնտեսագետները
344

John Black, NigarHashimzade and Gareth Myles, A Dictionary of Economics. Oxford
University Press,2009.
345
У.Шарп., Гордон Дж. Александер, «Инвестиции» Москва 2001г., էջ 5
346
Дж.Гитман,МайклД. Джонк ''ОсновыИнвестирования-Дело'' Москва (1997)
347
Боди, А. Кейн, А. Дж. Маркус, Принципы инвестиций, Москва-Санкт-Петербург-Киев:
Вильямс, 2008, 182 с.
348
OECD Benchmark Definition of Foreign Direct Investment, FOURTH EDITION 2008, p. 17
349
Smith, A. (1776), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, edited by
E. Cannan (1961) and reprinted by Methuen, London.
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սահմանափակվում էին ՕՈՒՆ-ի իրականացման հատուկ իրավիճակների
վերլուծությամբ, քանի որ նմանատիպ ներդրումները միջազգային տնտեսական հարաբերություններում չէին խաղում մեծ դեր: Միայն 20-րդ դարի
60-ական թթ.-ին գաղութական համակարգի ճգնաժամով ու փլուզումով և
«երրորդ աշխարհի» երկրներ արտասահմանյան ներդրումների ընդլայնումով ՕՈՒՆ-ի տեսությունները սկսեցին կատարելագործվել, չնայած մինչ
օրս չկա ՕՈՒՆ-ի դինամիկայի պատճառները բացահայտող ոչ մի սպառիչ
բացատրություն կամ տեսություն: Տնտեսագիտությունը դեռևս չի տիրապետում հստակ վերլուծական գործիքակազմով,որը թույլ կտար կանխատեսել առանձին տնտեսական սուբյեկտների վարքագիծը և ազդել կապիտալի միջազգային հոսքերի ու տեխնոլոգիաների վրա:
ՕՈՒՆ-ի տեսության դրույթների և եզրակացությունների ուսումնասիրության հիման վրա հաշվի առնելով յուրաքանչյուր տնտեսության առանձնահատկությունները, հնարավոր է որոշել ՕՈՒՆ տեսությունների կիրառելիությունը տվյալ երկրի տնտեսության համար: Մասնավորապես,
հասկանալի է, որ անցումային և զարգացող տնտեսություն ունեցող երկրներում կիրառելի են ՕՈՒՆ բոլոր տեսությունները: Նախ` անհրաժեշտ է
նշել, որ զարգացող և անցումային երկրները սկզբնական ժամանակահատվածում հնարավորություն չունեն համաշխարհային տեխնոլոգիական նորարարությունների ներդրման և դրանցից պետք է օգտվեն ՕՈՒՆ
ներգրավման միջոցով (միջազգային կորպորացիաների տեխնոլոգիական
տեսություն), բացի այդ` օտարերկրյա ներդրողների համար շուկան որպես
կանոն գրավիչ է թվում, երբ ներդրում պետք է կատարվի հասունության
փուլում գտնվող ապրանքի արտադրության ոլորտում, առավել շահավետ
կլինի, եթե երկիրը դա զուգակցի ներդրումային բարենպաստ միջավայրի
ստեղծմամբ (ապրանքի միջազգային արտադրության ցիկլի տեսություն):
Անցումային և զարգացող երկրներում շուկայի անկատարությունը` ցածր
մրցակցություն տեղական արտադրողների կողմից, տեխնոլոգիական
զարգացվածության ցածր մակարդակ և այլն, գրավում են ՎԱԿ-երին,
քանի որ շուկա մտնելով նրանք կարող են դառնալ առաջատար և թելադրել շուկայի պայմանները (ՎԱԿ և շուկայի անկատարության տեսություն), վերջին գաղափարն էլ եթե համադրենք այն իրողության հետ, որ
անցումային և զարգացող երկրներում հակամենաշնորհային քաղաքականությունը դեռևս շատ թույլ է իրականացվում, ապա կարելի է բացատրել
շուկաներում տիրող իրավիճակը համաձայն Օլիգոպոլիայի և ՕՈՒՆ տեսության: Այս գաղափարի շարունակությունն է նաև այն հանգամանքը, որ
ՎԱԿ-երը օգտագործելով իրենց նորարարությունների ներդրումը արտերկրում` կարողանում են զգալի հաջողությունների հասնել (միջազգայ414
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նացման տեսություն): Այսպիսով, ամփոփելով ՕՈՒՆ հիմնական տեսությունները` ներկայացնենք դրանց վերջնական եզրահանգումները:
Աղյուսակ 2. ՕՈՒՆ հիմնական տեսությունների նկարագրությունը350
Տեսություն
Միջազգային կորպորացիաների տեխնոլոգիական տեսություն
Ապրանքի միջ.
արտադր. ցիկլի
տեսություն
ՎԱԿ և շուկայի անկատարության տեսություն
Օլիգոպոլիայի և ՕՈՒՆ
տեսություն
Միջազգայնացման
տեսություն
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Եզրահանգում
Խոշոր կորպորացիաների ՕՈՒՆ և երկրի
տեխնոլոգիական առաջընթացը
փոխկապակցված են
Ապրանքի կյանքի ցիկլը և ՕՈՒՆ
փոխկապված են
ՎԱԿ-երի հաջողությունը պայմանավորված է շուկայի անկատարությամբ
Օլիգոպոլ ոլորտներում հայրենական
արտադրողները հետևում են շուկայի
առաջատարին
Խոշոր ընկերությունները
հաջողությունների են հասնում իրենց
նորարաությունների միջազգայնացման
և ոչ թե այլ ընկերության փոխանցելու
արդյունքում
Ներմուծմանը հաջորդում է տեղական
արտադրությունը, ապա` արտահանումը
Երկրի մրցակցային առավելություննն ու
դրանում ՎԱԿ-երի կողմից կատարվող
ՕՈՒՆ-երը փոխկապակցված են
ՎԱԿ-երի կողմից արտերկրում
կատարվող ՕՈՒՆ-ի վրա ազդում են
դրանց ունեցած մրցակցային
առավելությունները, շուկայի վիճակը և
կազմակերպության միջազգայնացման
հնարավորությունը
ՕՈՒՆ հոսքերը կապված են երկրի
զարգացման մակարդակից

Այս տեսությունը հատկապես արդիական է դառնում այն երկրների
համար, որոնք ունեն մեծ տնտեսություն և միաժամանակ վարում են հա350
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մեմատաբար փակ քաղաքականություն, օրինակ` Իրանը: Այս դեպքում
խոշոր ՎԱԿ-երին միանգամայն ձեռնտու է լինում արտադրություն հիմնել
տվյալ երկրի ներսում և բավարարել ներքին պահանջարկը: Թռչող սագերի տեսությունը միշտ բացատրում է յուրաքանչյուր անցումային, զարգացող տնտեսության բնականոն զարգացումը` նախ` երկիրը գրեթե չունի
արտադրություն և ներքին պահանջարկը բավարարվում է ներմուծման
միջոցով, ապա զարգացման որոշակի մակարդակից սկսած հիմնվում են
տեղական արտադրություններ, որոնք էլ զարգանալով` կարողանում են
բավարարել ոչ միայն ներքին պահանջարկը, այլև արքատին պահանջարկի որոշակի մաս: Մրցակցային առավելությունների տեսությամբ բացատրվում է զարգացող և անցումային երկրների այն իրողությունը, որ
դրանցում առկա են էժան հումք և աշխատուժ, տեղական թույլ մրցակցություն, պետական կարգավորման թույլ մակարդակ, մասնավորապես`
շրջակա միջավայրի աղտոտման համար գանձվող վճարների տեսանկյունից և այլն, որոնք թույլ են տալիս օտարերկրյա ներդրողին արագորեն
մրցակցային առավելություն ունենալ տվյալ երկրում: Մրցակցային նշված
առավելությանը գումարվում է երկրի վիճակը` արտաքին առևտրի ազատականացման միտում, թափանցիկ ֆինանսական համակարգ և այլն,
որը թույլ է տալիս այն օտարերկրյա ներդրողներին, որոնք ունեն միջազգայնացման միտում և հնարավորություն հայտնվել տվյալ երկրի շուկայում (էկլեկտիկ տեսություն): Իսկ երկրի ՕՈՒՆ ներգրավումից մինչև զարգացման այնպիսի մակարդակի առկայությունը, երբ նա կարող է իրեն
թույլ տալ ՕՈՒՆ արտահանում դեպի այլ երկրներ բացատրվում է ներդրումային ուղիների զարգացման տեսությամբ:
Այսպիսով, ՕՈՒՆ հիմնական տեսությունների միջոցով որպես կանոն
հնարավոր է բացատրել անգամ մեր օրերում զարգացող և անցումային
տնտեսությամբ երկրներում տեղի ունեցող ՕՈՒՆ փոփոխությունները՝
զարգացման այս կամ այն փուլում:
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Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
Կապիտալի միջազգային շարժի և ՕՈՒՆ տեսական հիմնադրույթները և
գործնականում դրանց կիրառման հնարավորությունները
Բանալի բառեր. օտարերկրյա ներդրումներ, ՕՈՒՆ, տեխնոլոգիաներ, կապիտալի
շարժ, վերազգային կորպորացիաներ
ՕՈՒՆ-ի տեսական խոր հիմքերը սկսեցին ձևավորվել 20-րդ դարի 50-ականների վերջին և 60-ականների սկզբին: Հոդվածում ուսումնասիրվել են
օտարերկրյա ներդրումների հիմնական տեսությունները՝ միջազգային
կորպորացիաների տեխնոլոգիական տեսությունը, ապրանքի միջազգային արտադրության ցիկլի տեսությունը, շուկայի անկատարության տեսությունը, օլիգոպոլիայի և ՕՈՒՆ տեսությունը, միջազգայնացման տեսություն, թռչող սագերի տեսությունը և այլն: Վերլուծության արդյունքում բացահայտվել է, որ ՕՈՒՆ հիմնական տեսությունները բացատրում են անցումային և զարգացող երկրներում ՕՈՒՆ միտումները:
Mohsen HEYDARI
International capital flows and FDI theoretical fundamentals and possibilities of
their application in practice
Key words. foreign investment, FDI, technology, capital movement, transnational corporations

FDI deep theoretical foundations were formed in the 20th century and the late 50thearly 60's. The article reviewed the main theories of foreign investment, international
technology corporations theory, the theory of international production cycle of the
product, the market imperfection theory, oligopoly and FDI theory, internalization
theory, theory of flying geese, etc. Analysis revealed that the main theories explaining
FDI FDI trends in transition and developing countries.
Мохсен ХЕЙДАРИ
Теоретические основы международных потоков капитала и ПИИ и
возможности их применения на практике
Ключевые слова. иностранные инвестиции, ПИИ, технологии, движение капитала,
транснациональные корпорации

Глубокие теоретические основы ПИИ были сформированы в 20-м веке и в конце
50-й начале 60-х годов. В статье рассмотрены основные теории: теории иностранных инвестиций, теория международных технологических корпораций, теория международного производственного цикла продукта, теории несовершенства
рынка, теория олигополии и ПИИ, теория интернализации, теория летающих гусей и т.д. Анализ показал, что основные теории объясняют тенденции ПИИ в
развивающихся странах и странах с переходной экономикой.
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UNDERSTANDING THE FACTORS CONTRIBUTING TO OUT-OF-POCKET
PAYMENT OF PATIENTS; A BEGINNING POINT FOR JUSTIFICATION OF
OUT-OF-POCKET PAYMENT IN IRAN
Mohammad JAFARI SIRIZI
YSU Ph.D. student
Key words: out-of-pocket payment, functions of health system, financing

Health has been recognized as one of the main preconditions for the social
welfare system (1). Leading a healthy, productive, high-standard, disease-free and
reasonably long life is a universal right to be provided by the government (2).
According to the definition given by World Health Organization, the main purpose of
any health system is to improve the health status, meeting public satisfaction and
preparing the grounds for fair participation in financing the costs of health system (1).
In order to achieve these objectives, the health system should carry out its main
functions, including stewardship, resource generation, and service delivery and
financing (3). Nowadays, the development of health technologies, changing lifestyles
and changing public expectations of health systems have escalated the health care
costs, to the extent that resources allocated by the government to health systems barely
meet all the public needs and expectations (4). Hence, the debate revolving around this
issue has always been one of the main challenges facing the health system planners and
policy-makers, especially in developing countries (5).
In most health systems, financing resources are provided through government
payments as subsidies and budget, payments made by insurance organizations and
direct payment by patients (6). The major sources of financing for the health system in
Iran are as follows: public sector, private sector, foreign assistance and donations.
According to estimates in 2001, 38.6% of health spending was financed through public
resources, 60.6% through public and private sector, non-profit organizations and other
private sources such as patients (7). The top priority of financing required by health
system are university of medical sciences and a variety of insurance organizations. The
Iranian population is covered by different insurance funds, where 36.9% are covered by
social security, 39.2% are covered by health insurance, 29.2% of the rural population
and 5.2 of other communities are covered by the Relief Committee and 3.2% are
covered by Armed Forces health insurance. Nevertheless, direct out-of-pocket accounts
for a large share of payments (8).
Direct payments made by patients directly out-of-pocket is one of the easiest and
also most unfair way of financing the health sector (9). One of the unfortunate
outcomes of such method of financing can be extravagant costs imposed to households
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suffering a disease (10). The application of direct payments as a complementary
resource of tax credits can be helpful for organizations providing health services, but
there is doubt as to whether out-of-pocket payment for health care should be adopted as
a major financial basis. Patients should be immune from paying full costs of treatment.
Even in case of patients who do not make any payment, it should not affect their
income, depriving them of providing the necessities of life (11).
High direct costs can reduce the patient‘s access to essential treatment, curtail the
use of effective drugs and ultimately reduce the health status and quality of life among
patients, especially those with low incomes and those who live far from medical
centers. Out-of-pocket costs can be one reason why some patients refuse to follow or
complete their treatment plan (12).
According to the Iranian national health accounts during the years 2001-2005, an
average 55% of health resources were provided as direct payments by households and
3.3% of the Iranian households are now facing back-breaking health care costs. In other
words, about 2 million people in the country are at risk of serious injury (13). This
value was reported in 2010 to be 58.69% for Kerman (14).
In the member countries of the Eastern Mediterranean Region of the World
Health Organization, the out-of-pocket payment is extremely variable. As of 2012, outof-pocket payment in Qatar was 8.5% (minimum) and 74.4% in Afghanistan
(maximum) out of all health spending. Similarly, out-of-pocket payment in Iran in
2012 accounted for 52.5% of total health expenditure (15).
The volume of direct payments from the pockets of families and the subsequent
occurrence of catastrophic expenses are two key factors to be continuously involved in
calculation of policy-planners and health service providers (16). Hence, one of the top
priorities of the Fifth Development Plan is to curtail the public contribution to health
spending down to 30%. This has been emphasized within the health policy approved by
the Supreme Leader as well as the Presidential healthcare reform initiative (17).
The Iranian Ministry of Health and Medical Education launched in May 2014 the
health care reform plan with three approaches: financial protection of people,
establishing equity in access to health services and improving the quality of services
across the country. By implementing this plan, the average expenditure contribution of
an insured patient to hospitalization records was 8% in July 2014, while it was 10% for
all admitted patients (insured and uninsured). In 98% of Iranian hospitals, the
contribution of admitted patients was less than 10% (18).
According to the study by Iranian National Institute for Health Research in the
summer of 2014, seeking to implement the health reform plan, the out-of-pocket health
cost was 5.31% for rural households and 32% for urban households compared to the
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same period last year (19). Despite a reduction in the contribution of out-of-pocket due
to higher payments, there is uncertainty as to how the out-of-pocket payment have been
curtailed. Nowadays, it has been recognized to protect individuals against the costs of
health services as a desirable goal for policy-makers in any health system (20).
Considering the fact that insufficient financial protection for health has been regarded
as a disease grappling with the health system. The major consequence is that
households suffer from both the burden of disease and the catastrophic expenditures
(13). Even some people refuse to visit hospitals due to the high cost of health services,
which can in the long run leave adverse effects on the family (21). The researchers
intended carry out a study and identify the factors underlying the rise of out-of-pocket
payment so as to take an important step toward reducing the contribution of patients in
financing medical services.
Materials and methods. This was a qualitative, cross-sectional study conducted
during 2014-2015. The samples (n=20) were selected through purposive snowball
sampling. Sampling continued until the data reached the saturation level. Moreover,
snowball was employed to find the samples. The samples included individuals with
relevant education and research (3), while those highly experienced at 5 organizations
involved social security health insurance (2), health insurance (7), Armed Forces health
insurance (2), Imam Khomeini Relief Committee (2), and Kerman University of
Medical Sciences (4). These individuals were selected based on several criteria such as
relevant management experience and education, membership at committees or groups
related to research and experience in publishing academic material on health insurance.
A total of 20 face-to-face interviews were administered together with 5 follow-up
interviews via email and phone. All interviews were recorded and then implemented.
The average duration of interviews was 40 to 70 minutes.
The interview questions were designed in a way to examine the views and beliefs
of the interviewees on the subject matter. Initially, 4 of the interviews took place
extensively so as to gain a better understanding of the subject. Moreover, the key items
to be considered within the semi-structured interviews were identified so as to easily
construct a suitable set of items.
The qualitative data were evaluated through framework analysis consisting of
five stages of identifying, recognizing a thematic framework, indexing, charting, and
mapping and interpretation. At the identifying stage, a form was handed to the subjects
with a concise summary of each interview. Then, interviews were repeatedly examined
so as to identify the thematic framework. Each interviewee was individually indexed
through codes, which were extracted along with their relationship with the thematic
framework of these interviews. At this stage, one or two codes were assigned to each of
the relevant information in interviews. These codes were then reexamined and
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modified, if necessary. This process was repeated for each of the interviews. Then the
tables were drawn so as to compare the opinions of interviewees concerning each of the
components of the conceptual model and specify the relationship between each of the
components of the model along with its subsets. Wherever necessary, better understand
of the statements were gained through referring to the original interview and including
the essential content. The interpretation of each component of the conceptual model
was encoded in a similar process (22).
Moreover, Atlas.ti5.2 was used in all the stages above. This software program
was used to analyze the qualitative data. The conceptual framework was revised several
times in the course of analysis.
Results. The contributing factors to out-of-pocket payment were classified into 6
categories of stewardship, financing, resource generation, service delivery, organizing
and code of conduct entailing 18 main codes and 26 sub-codes (Table 1). The next
section explores each of these concepts.
1-Stewardship: Stewardship is the most important function of the health system
invested in the Iranian Ministry of Health and Medical Education on behalf of the
government. There are three main challenges in stewardship resulting in financial costs
to households, including: lack of commitment, weak internal governance and weak
external leadership. According to the statements made by participants, ―lack of senior
management commitment to improving and strengthening the health sector ―(M21),
non-transparency of tasks for different suppliers of health ―(M2)‖, ―lack of
commitment to implementation of measures and tasks assigned to different
organizations― (M4)‖, ―multiplicity of centers for decision-making in health sector―
(M10), and ―non-transparency in the health system priorities and allocation of funds to
costly services with low effectiveness― (M12) were among the items leading to higher
out-of-pocket payment of patients through weak commitment of the health system.
―Traditional guidelines for treatment and adherence to long and costly treatment
procedures‖ (M22), ―unfavorable regulations and uncertainty about implementation of
the law‖ (M11), ―mismatching rules with violations ―(M2), and ―failure to firmly
dealing with violations resulting from poor performance or multiplicity of surveillance
centers‖ (M5), ―non-observance of private sector hospitals to the rates approved by the
Ministry of Health― (M3) and ‖indifference to the results of assessments carried out in
the form of incentives and punitive―(M22) were among the factors concerning the
internal governance influencing the amount out-of-pocket payment of patients.
―The disproportion between the share of health sector in GDP and unfair
distribution of limited resources and macro policies of the country not based on health
care‖ (M19), ―low share of health budget due to poor ability of lobbying authorities to
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increase the share of health out of GDP―(M5) and ‖failure of the Ministry of Health in
partnership of all sectors of society in health provision― (M1) were among the external
leadership factors leaving a negative effect on patients‘ out-of-pocket payment.
2. Generation of resources: This function refers to health systems, human
resources, physical and medical equipment, information and distribution of these
resources. ―Overcrowded visitors to public hospitals is accompanies with increasing
workload of nurses, compromising the quality of service provided―(M7), which
indirectly increases the proportion of patients‘ out-of-pocket payment. Furthermore,
―predominant approach towards treatment over health care and tendency toward
training of treatment manpower has faded the approach to health education―(M11),
which eventually compels the patients to visit hospitals at the advanced stages of
disease and pay additional costs. Moreover, ―interest of physicians in earning a
specialty has increased number of professionals and non-compliance with reference
levels and escalated cost of health care‖ (M6) in addition to manpower, ―inappropriate
building and physical space for hospitalization rooms‖ (M21) leaves a negative impact
on the quality of care, aggravating the patients‘ out-of-pocket payment. In addition,
―maximum out-of-pocket payment takes place during visit to private sector hospitals
and purchase of medicines, for which unfortunately there is no information system to
keep record of provincial accounts‖ (M11). According to the statements made by
participants, ‖focus of services on provincial capitals and creating false demand―(M15)
and ―indirect health costs‖ (M4) are the consequences of unfair distribution of health
services. Apart from the physical resources of service delivery, ―human resources are
not properly and fairly distributed in different cities‖ (M2), leading to escalated out-ofpocket payment. Moreover, ―commercialization of health and use of health
technologies solely to make a profit regardless of the actual needs of the patient ―(M10)
are among the factors underlying the increase in the patient share as out-of-pocket
payment.
3. Financing: The availability of funds, creating a correct financial attitude for
providers and ensuring access of all persons to effective public health care services are
among the goals of such health system. This function focuses on three areas of resource
gathering, aggregation, management of resources and purchase of service.
―Low health share of GDP‖ (M7), ―inadequate organizing of resources‖ (M9)
and ―non-targeted allocation of resources in the health sector‖ (M11) were among the
factors contributing to higher patients‘ out-of-pocket share. In addition, ―poor
cooperation in other agencies interacting with the Ministry of Health for financing the
health sector‖ (M8), ―lack of stable economic conditions‖ (M17) and ―political
effectiveness of sanctions and restrictions on the field of health‖ (M1) have left a
negative impact on out-of-pocket payment, thus aggravating large medical expenses.
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―Plural, different insurance funds‖ (M10), ―unclear agents responsible for certain health
care services‖ (M2), ―multiple centers of decision-making to determine the
tariffs―(M8), ‖false tariffs ―(M10), ―irrationality of tariffs between the public and
private sectors‖ (M19) and ―delay in announcement of the annual tariffs‖ (M10) were
among the major factors increasing the proportion of patients as out-of-pocket
payment. Furthermore, ―fee-based payment system with induced demands‖ (M16) and
―lack of commitment on timely payment of salaries and benefits for insurance
providers‖ (M13) set the grounds for receiving extra fees from patients.
4. Service-providing. This is the main function of the health system serving to
deliver health care services. The contributing factors out-of-pocket payment in this
field were ―different insurance packages‖ (M2), ―exclusion of certain people from the
umbrella of medical insurance― (M9),‖ diagnostic and treatment errors caused by low
quality of services― (M2), ―low motivation of health care workers‖ (M20), ―Lack of
full and timely treatment of disease‖ (M10), ―mismatch between available resources
and the number of clients‖ (M6), and ―treatment-based health system in the country‖
(M17).
5. Organizing. The stewardship tasks of the health system also include
organizing and determining the appropriate structure for communication between
various insurer agencies related to health systems. ―Unclear boundaries of each
organization for covering the costs of basic health, thus leaving the cost burden on the
patients―(M10), ―improper operation of supplemental insurance in order to complete
the service package offered by basic insurance―(M4), ―disability of insurance coverage
in certain diseases such as cancer‖ (M14) and ―unplanned visit of patients out of the
referral system‖ (M21) are associated with increased contributions to out-of-pocket
payment.
6. Behavior Certain behaviors increase the out-of-pocket payment, such as the
conduct of health professionals, ―dysfunctional payment system‖ (M3), ―collusion
between doctors and medical diagnostic institutions‖ (M11), ―misguiding patients
toward private health centers‖ (M2) and ―charging illegal kickbacks‖ (M7) are among
the moral hazards associated with service providers in the health sector, which has an
impact on the out-of-pocket payment. Besides, the patient behaviors such as ―induced
demand‖ (M16) and ―low health literacy‖ (M11) leave as adverse effect on the
patient‘s share of out-of-pocket payment. Table 1: Factors contributing to out-of-pocket
payment.
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Table 1: Factors contributing to out-of-pocket payment

1. Stewardship
1.1
Commitment
1.1.1
Lack of transparency in organizational tasks
1.1.2
Lack of commitment to tasks
1.2
Inter-sectorial governance
1.2.1
Regulating operational standards
1.2.2
Supervision
1.2.2.1. Lack of adequate legislation
1.2.2.2. Illegality and lack of law enforcement
1.2.2.3. Multiple surveillance agencies and inadequate monitoring
1.2.2.4. Lack of commitment to tariffs
1.2.3
Regulatory measures
1.3
Cross-sectorial leadership
1.3.1
Inability to negotiate for allocation of funds to the health sector
1.3.2
Weak inter-sectorial partnership
2 Production resources
2.1
Human resources
2.1.1
Poor motivation of health care workers
2.1.2
Specialization in training human resources
2.2
Physical resources and equipment
2.2.1
Failure to meet physical standards
2.3
Weak information resources
2.4
Distribution of resources
2.4.1
Lack of certain diagnostic and treatment facilities in some deprived areas
2.4.2
Shortage of manpower in some deprived areas
2.4.3
Involvement of technology and equipment without assessment of needs
3 Financing
3.1
Collection
3.1.1
Low health share of GDP
3.1.2
Lack of appropriate injection of resources from other sectors
3.1.3
Environmental factors
3.2
Aggregation
3.2.1
Multiplicity of insurance funds
3.3
Purchase
3.3.1
Problems with tariff
3.3.2
Improper payment system
4 Service delivery
4.1
Packaging Services
4.1.1. Population coverage
4.1.2 Quality coverage
4.1.3. Service coverage
4.2
Service-proving procedure
5 Organizing
5.1 Inappropriate structure and incorrect division of duties among responsible bodies
5.2 The relationship between the insured, the insurer and the Ministry of Health
5.3 Diversity of sources of financing
5.4 Referral system
6 Behavior
6.1 Patients
6.2 Provider
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Discussion. According to a study conducted in Kerman, the factors identified as
contributing to patients out-of-pocket payment under the health system functions
included stewardship, resource generation, financing, service delivery, organizing and
behavior, where the most important and effective factors were identified to be
stewardship and resource generation. The government‘s commitment, inter-sectorial
governance and cross-sectorial leadership are among the items concerning the
stewardship of health system identified as the most important factor contributing to the
control of patients‘ out-of-pocket payment. Supply of per capita health care funding is
part of the government‘s obligations. According to the fourth development plan of the
country, the government is expected to pay 70% of the cost of treatment, while people
will pay 30% of the costs. However, based on the evolution of the health system in the
country implemented as of May 2014, it was stipulated that out-of-pocket payment
share should be reduced to 10% for inpatient services. Although this project has
achieved some success, there are concerns about the continuation of the project and
financing. Patients should be immune from paying full costs of treatment. Even in case
of patients who do not make any payment, it should not affect their income, depriving
them of providing the necessities of life. As already mentioned, the study conducted in
2010 revealed that the average share paid out-of-pocket was estimated to be 58.6% (14)
and in 2010 in Kurdistan the patients‘ out-of-pocket payment was an average share of
55% (9). In the same year in Qazvin, the average patients‘ out-of-pocket payment for
health care services was 59.7% (13). In a study conducted by Barati e al. in Kerman,
the contribution of people to health care costs have risen steadily in 1996 to 2006 (23).
Results of the studies on government‘s commitment to health care coverage is weak.
Poor management is one of the most fundamental causes of the financial burden
on patients. Budget evaluations of 2013 shows that the health sector is the twelfth
priority in the country. Nevertheless, experts believe that any country willing to
improve the quality of health care and reduce the share of public payments should
inevitably must acknowledge all the overhead rules, placing the health sector on the top
priority (first to third) (24). Production and distribution of human and physical
resources are other factors identified in controlling out-of-pocket payment. Shortage of
manpower in the health sector and extreme attitude in training specialist workforce in
addition to inadequate health facilities and poor information sources have left an
impact on the quality of services indirectly increasing the proportion of patients‘ outof-pocket payment. In addition, if the diagnostic and treatment services focus on a
favorable geographic distribution, the patients would not have to bear the additional
costs for services. In other words, the referral system and service grading can prevent
the imposition of unreasonable expenses and rather improve the service quality.
According to the findings of study by Panahi e al. in 2014, the rural areas have a direct
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effect on the amount of contributions to out-of-pocket payment. This effect arises from
inappropriate and unfair distribution of basic medical services in deprived areas of the
country, leading to direct and indirect health costs imposed to patients (25).
The method of collecting, accumulation and aggregation of various sources, and
purchasing the required services have a direct impact on patients‘ out-of-pocket
payment. Weaknesses in budget allocation to the health sector can be a factor
increasing the share of households‘ out-of-pocket payment. Currently, the health share
of GDP is less than 5%, which need to be more than 8% as compared to countries
(UMI) of the same income. In another study, Rajabi stated that low health share of
gross domestic product (GDP) has curtailed the quality of medical services and has
raised concern, insecurity and demotivation within the medical community, which
ultimately imposes direct payments higher than conventional rates on the public (26).
Additionally, the distribution of health resources has caused all the resources consumed
in wrong places, leading to extravagant costs varying in types of insurance and the
Ministry of Health and Medical Education. The multiplicity of insurance funds in the
country leads to accumulation of risk and resources, in which regard the approval of
Article 38 of the Fifth Development Plan to integrate basic health insurance could be
useful. The fee-based payment system creates an induced demand for the service
provider, leading to imposition of unnecessary financial burden on patients. There are
several good practices in this field such as strategic procurement strategy stipulated
under Article 38 of fifth development plan. The content covered by the basic insurance
package and the population covered by insurance as well as the quality of provided
services are among the other risk factors identified in this study leading to out-ofpocket payment. Semnan e al. conducted a study in Gorgan under the title ―fair
estimate of health care cost in the region covered by Population Research Center of
Gorgan―, concluding that despite increasing insurance coverage and growth of
supplemental insurance, there is still more than half the cost of health care services in
all income groups paid directly by patients. It seems crucial to review the insurance
packages under basic health care (27). The relationship between the insurer, the
insured and compliance of patients with referral system will leave a positive effect on
reducing the proportion of out-of-pocket payment. Health insurance coverage is
another factor evaluated in this research associated with the proportion of patients‘ outof-pocket payment. As mentioned earlier, one of the main tools for reducing the share
of patients‘ out-of-pocket payment is the services provided by the health insurance
coverage. A study conducted by Ghiyasvand et al. (2009) suggested that health
supplement insurance coverage isdirectly correlated with decline in the share of out-ofpocket payments and prevention of the high costs of health care. Nevertheless, the
government health insurance programs leave little effect on preventing catastrophic
health care costs. This can be due to incompatibility of the plans and implementation of
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the insurance plans with socio-economic conditions of households as well as
demographic and epidemiological diseases (5). Hence, the expansion of supplemental
insurance in accordance with Article 38 of the Fifth Development Plan can effectively
divide the share of patients between private and public centers, referring patients to
private hospitals, where supplementary insurance can play a substantial role under
different tariffs for basic insurance. Additionally, similar results were achieved in a
study conducted in Burkina Faso, which argued the health insurance not only fails to
curtail the risk of catastrophic out-of-pocket health care costs, but may rather escalate
it. This is due to low rate of health care services per capita as well as poor coverage of
health services leading to an increased contribution of patients as out-of-pocket
payment (28). One factor leaving a significant impact on increasing the out-of-pocket
payment is the problems of health financing system, since there is contrast between
available and required resources for the health sector (29). Although health is a
multifaceted issue, participation of other sectors in financing this sector is limited.
Resource constraints compels the government to pay attention to cost management as a
solution to maximize the use of limited resources (30). It is crucial to develop
infrastructure based on information technology, so as to enhance cost effectiveness of
health services at purchasing organizations.
The behavior of provider and recipient of service is another factor identified in
controlling the patients‘ share of out-of-pocket payment. Behavioral problems in
developing countries have always been one of the major challenges to providing or
receiving services. Undoubtedly, improving public health literacy not only prevents
and controls diseases and household spending, but also promotes the behavior of
people for admissions, referring timely to get the correct course of treatment and
services. These all can prevent potential costs and improve the health of the family. In a
study to investigate the factors contributing to the demand for health services,
misconduct of providers and consumers was one of the issues leading to extra demand
and cost of services. The dramatic difference in the information of patients and services
provider aggravates the unrealistic needs, leading to low quality and high costs for
unnecessary services. Personal interests of the physician together with information
asymmetry between provider and the recipient of services creates induced demand (31).
Conclusions. Finally according to other studies in Iran, it can be concluded that
the proportion of patients‘ out-of-pocket payment at the household level is extremly
high, indicating the poor performance of the health system in achieving the third
objective defined by the World Health Organization as protecting the households for
paying household health care costs. The findings indicated that the quantity and quality
of the government‘s commitment to improve the household health should be
reconsidered. Moreover, the tariff system needs to be reformed, and regulatory
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measures be taken so as to eventually formulate insurance packages for diagnostic,
medical and hospitalization services. By adoption of appropriate policies for universal
coverage of health services, preparation of necessary infrastructure to implement the
national program of family doctor and referral system, improving the health
transformation program, there can be reduction in direct payment of public funds and
lower risk of households paying catastrophic expenses in the health sector.
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Mohammad JAFARI SIRIZI
Understanding the Factors Contributing to Out-of-pocket Payment of Patients; a
Beginning Point for Justification of Out-of-pocket Payment in Iran
Key words: out-of-pocket payment, functions of health system, financing

An overview of practices concerning out-of-pocket payment in Iran over the last few
years and review of health upstream documents reveals how it has continuously been a
major factor contributing to the health system in Iran. It is crucial to identify the
contributing factors so as to curtail the share of out-of-pocket payments. For that
purpose, this study attempted to determine the factors involved in out-of-pocket
proportion of payments made by patients in Kerman, an Iranian province.
Мохаммад ДЖАФАРИ СИРИЗИ
Понимание факторов, способствующих оплате больных вне кармана;
стартовая точка для обоснования оплаты вне кармана в Иране
Ключевые слова: вне карманные расходы на оплату, функции системы здравоохранения,
финансирование

Обзор практики в отношении расточительного платежа в Иране за последние
несколько лет и обзор медицинских документов показывает тенденцию как она
постоянно была основным способствующим фактором в системы
здравоохранения в Иране. Крайне важно, чтобы определить факторы,
способствующие таким образом, чтобы сократить долю вне наличных платежей.
Для этой цели в данном исследовании мы попытались определить факторы,
связанные с расточительной долей платежей, сделанных пациентами в иранской
провинции Керман.
Մոհամմադ ՋԱՖԱՐԻ ՍԻՐԻԶԻ
Հիվանդների Out-of-Pocket վճարմանը նպաստող գործոնների
բացահայտումը. Իրանում Out-of-Pocket վճարումների հիմնավորման
սկզբնակետ
Բանալի բառեր. Out-of-Pocket վճարումներ, առողջապահության համակարգի
գործառույթներ, ֆինանսավորում
Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Իրանում out-of- գրպանի վճարման պրակտիկայի վերաբերող ուսումնասիրությունը վկայում է, թե ինչպես
է այն շարունակական միտում եղել և հիմնական նպաստող գործոն` Իրանի առողջապահության համակարգ: Դա շատ կարեւոր է բացահայտելու
այն նպաստող գործոնները, որոնք կարող են կրճատել out-of-Pocket վճարումների բաժինը: Այդ նպատակով, այս ուսումնասիրությունում փորձել
ենք որոշել այն գործոնները, որոնք նպաստել են հիվանդների կողմից outof-Pocket կատարված վճարումների ներգրավմանը Իրանի Կեռման նահանգում:

429

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

THE ROLE (SITUATION) OF BUSINESS PROCESSES IN ORGANIZATIONS
Ali Akbar ABDOLAHZADEH
PhD student, YSU Chair of Finance and Accounting
Key words: traditional notions of duty, returns, customer satisfaction, functional
organization, process

A business process is "a collection of related, structured activities that produce a
service or product that meet the needs of a client." These processes are critical to any
organization as they generate revenue and often represent a significant proportion of
costs. BPM articles and pundits often discuss BPM from one of two viewpoints: people
and technology.
Roughly speaking, the idea of (business) process is as traditional as concepts of
tasks, department, production, outputs. The current management and improvement
approach, with formal definitions and technical modeling, has been around since the
early 1990s (see business process modeling). However there has been a common
confusion in the IT community, as the term 'business process' is often used as
synonymous of management of middleware processes; or integrating application
software tasks. This viewpoint may be overly restrictive. This should be kept in mind
when reading software engineering papers which refer to 'business processes' or
'business process modeling.'
According to Bach and Österle (2000), services are created in business
351

processes. Schmelzer, and Sesselmann, (2003 p.39-50) believe that a process consists
of activities in which inputs are transformed into outputs. Business processes define
―the way in which organisations combine their resources to conduct their activities‖352.
Already the conjunction of some activities or working steps can be seen as a
process because a certain output is created. Different processes have to be combined in
such a way that the outcome of a process chain fulfils the requirements, wishes and
expectations of external customers. Inside the process chain, one can talk about internal
and external customer-supplier-relationships. The former are buyers of partial results
that are used as inputs in another process inside a company, while the latter concerns
the ultimate buyer. Internal suppliers can be measured as how they fulfil requirements
of internal customers because each internal acceptor demands certain claims from
previous processes. Business processes consist of the functional-spanned chaining of
value-adding activities, which render specific customer demanded services and which
351
352

Bach, V. and Österle, H (2000)
Schmelzer, H.J. and Sesselmann, W. (2003), p.39-50.
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outcomes are of strategic importance for the whole company. Business processes
always begin and end at the customer.

Figure 1: The interrelated process chain353
Business process officers (BPO) perform the executive functions of business
processes and part-processes. They incorporate responsibility for the effectiveness and
efficiency of business processes as well as for the achievement of process-goals.
Measurands serve as control factors for process performances. Ex ante, the most
354

important parameter for process effectiveness is the customer satisfaction.
The process organisation builds a system in which an effective and efficient
application flow can be ensured. It is necessary to identify, configurate and to imbed
the business processes into a company‘s organisation. Most of the times, the
implementation of BPM has to be followed by a change of the traditional functional
organisation structure towards a process-oriented structure. If the current organization
is functional organised, the task is to identify the customer-supplier-relationships
between the functions, and for the functions to see themselves as part of a customersupplier chain. Nevertheless, the following table gives information about the
differences between functional- and process organisations. It would go too far here to
describe those two forms of organisations in detail as well as the implementation steps
towards a process oriented organisation but the following compilation should give a
clear overview.
In order to help an organisation to improve its business processes if it cannot put
the success of these very actions down on paper,the company has to measure its
performance in order to know where its stands and which targets by which actions it
wants to achieve. Then, it will be possible to get improvement results in numerical
values. The measurement of the right indicators also plays an important role within the
concept of corporate management. In business administration, it is the task of the
controlling to detect major specific values within a company-spanned reporting in order
to edit those. A precondition hereby is the definition and measurement of operating
figures that can be summarized in a performance measurement system to leading-edge
operating figures, e.g. the return on investment (ROI).
353
354

www.iso.ch/iso/en/iso9000-14000/iso9000/2000rev9.html
Schmelzer, H.J. and Sesselmann, W. (2003), p.39-50.
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Table 2: Functional vs. process organisations I.
Classic performance measurement systems incorporate the disadvantage of
considering only economic results while disregarding other aspects and perspectives at
the same time. This stands in conflict with the concept of BPM as its major orientation
is towards the customers. In dependence on this aspect, other more quality oriented
measurement systems were developed. In this context the EFQM-model (European
Foundation for Quality Management) has also to be mentioned, which is in fact no
measurement system but follows the goal to assess companies with regard to its quality
with help of a catalogue of criteria. The major requirements of the total quality
management (TQM) will find their application in the single criteria of this very model.
But both, the business oriented approaches as well as those resulting from the
qualitative oriented ones consider the assessment of business processes only as a part
perspective. Most of the times, only the degree of a process orientated company will be
assessed and the not quality of the business processes by itself. These approaches are
more like a managerial instrument for the leadership of an enterprise and thus the lack
of a specific consideration of single business processes with regard to the objective and
quality becomes clear.
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Business processes are on one hand dependent on the division of labour and on
the other one stamped by human co-operations within internal customer-supplierrelationships. Under these circumstances many companies face the problem of finding
and defining indicators in order to be able to assess the quality of business processes.
To do this and to initiate logic improvement actions, pragmatic approaches for the
assessment of business process have to be found.
Employees can be seen as the navigators of business processes, comparable with
those of a sailing ship. In order to act goal-oriented and to contribute to the company‘s
success, they have to know on which course they have to steer at and therefore great
knowledge about the standpoint of their business processes is necessary. To assess this
standpoint, past values have to be edited and converted into target values that at the
same time motivate employees and lower their fear of not exactly knowing what to do
in the future. This comes along with the necessity of measurements as well as with an
adequate flow of information in order to work efficient and under responsibility.
Furthermore, companies have to be managed in a goal-oriented way that makes it
possible to steadily improve its performance, i.e. its business processes.
Conclusions. The result depends on the performance and efficiency of business
processes that every organization is organized. Therefore, organizations should always
be guided routes with business processes and identify and monitor those processes
(management) on the quality and efficiency while eliminating the shortcomings of
business processes that can be converted in to add products and services. Management
processes should be designed to require a process – oriented structure of the
organization to manage the business processes in the case management leads to
goodresults.
One of the key measures in this regard is that the organization structure of the
functional structure to structure, process and monitor the conversion process to
improve the processes to be managed.
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Key words: traditional notions of duty, returns, customer satisfaction, functional organization

Business processes in any organization is composed of a set of activities that the
organization ' s resources into a product or service. The ultimate goal is product and
service organizations, in order to meet customer needs and profit by the activities of
each organization in order to gain customer satisfaction and maximize its benefits are .
which consequently must be organized to provide these two processes . or in other
words , business processes are managed. Management processes are to be found in the
work process problems and process problems whenever it is needed to be resolved.
Ալի ԱԲԴՈՒԼԼԱԶԱԴԵ
Բիզնես գործընթացների դերը (իրավիճակ) կազմակերպություններում
Բանալի բառեր. գործարարություն, գործառութային կազմակերպություն,
հաճախորդի բավարարում, շահույթ, գործընթաց
Արդյունքը կախված է բիզնես գործընթացների աշխատանքից եւ արդյունավետությունից, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն կազմակերպված
է: Հետևաբար, կազմակերպությունները միշտ պետք է առաջնորդվեն բիզնես գործընթացներով եւ բացահայտեն ու վերահսկեն այդ գործընթացները (կառավարում) որակի ու արդյունավետության հիման վրա, վերացնելով բիզնես գործընթացների թերությունները, որոնք կարող են ձևափոխվել ապրանքներն ու ծառայությունները ավելացնելու համար: Կառավարման գործընթացները պետք է նախագծված լինեն պահանջելու կազմակերպության գործընթացում կողմնորոշվելու կառուցվածք որպեսզի
կառավարեն բիզնես գործընթացները այն դեպքում երբ կառավարումը
հանգեցնում է լավ արդյունքների:
Али АБДУЛЛАЗАДЕ
Роль (ситуация) бизнес процессов в организациях
Ключевые слова: бизнес, функциональная организация, удовлетворение клиента, прибыль,
процесс

Результат зависит от работы и продуктивности бизнес процессов, что каждая
организация организована. Следовательно, организации всегда должны руководствоваться бизнес процессами, выявлять и контролировать эти процессы (менеджмент) на основе качества и продуктивности, устраняя недостатки бизнес
процессов, которые могут быть переделаны для добавления товаров и услуг. Процессы менеджмента должны быть разработаны для того, чтобы требовать структуру для организаций.
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Many countries in the world today have made an attempt to provide the public
with access to information technology in rural areas, and each has employed some
strategies to achieve it. However, the common strategy to achieve public access to
information and electronic services in rural areas has been in the form of
telecommunications centres or information technology centres (Eftekhari,2009).
Establishment of general information technology services which are referred to
as Telecentres in the world, and the center which offer specific IT and
telecommunications services, or service center, are among the fundamental
performances carried out in villages. This developmental method has been performed
in Iran by the villagers themselves and has led to good results through the support of
the state organizations. The start of the first electronic village in Golestan Province of
Iran (Shahkooh Village,2000) and establishment of the first rural centre for the general
telecommunications and information technology of the country (Qarn Abad Village,
2004) are among the initial steps taken in Iran in pace with many developed and
pioneer countries(Jalali
With 7000 years of history behind it, Golestan province has been considered as
one of the axes of civilisation in Iran since the Arians migrated to this country. 450
villages out of 900 in Golestan Province are equipped with data bases. The
telecommunications administration of the province ranks top in the country with 206
sites, while Tehran comes second in the area of the Information Technology.
Regional Potential. Major capabilities of Golestan province are as follows:
 Favorable geographic situation for easy access to international transit
corridors(north - south) and the Middle Asian markets as well as connections with
Khorasan, Mazandaran andSemnan provinces and those with common borders with
Turkmenistan.
 Climatic and ecological diversities and variations of soil type for agricultural
activities to grow a variety of crops, particularly wheat, medicinal plants, cotton, oil
seeds, orchard products, and for raising cattle and poultry and rearing silkworms.

435

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

 Possibility of developing processing and packaging industries for the
agricultural sector(farm and orchards, fisheries, livestock, poultry and cellulose
industries).
 The largest center for caviar production and caviar fishing in the country.
 Enjoying the unique ecosystems of Gorgan Bay, international basins and
Golestan National Park.
 Making use of the capacities of water and soil to develop aquatic farming.
 Possibility of developing commercial, cultural, artistic and athletic activities
with the Middle Asian countries.
 Enjoying favourable pastures and fertile industrial, commercial woods and tree
plantation.
 Enjoying main research and expert centers for agricultural sciences
(establishment of the research center of the country for cotton cultivation in the
province – research center for fisheries).
 Center for breeding and raising thoroughbred horses and their exportation.
 Enjoying the climatic diversity and the remarkable and numerous capacities of
ecotourism (existing prairies, plains,mountains, sea, coasts, etc.) such as Golestan
National Park, Ashuradeh Island, International basins, waterfalls, forest parks,
JahanNama district and the centralization of horse-riding and pahlevany sports in the
country.
 Presence of historical, cultural and religious monuments like the historical of
Gonbad, defensive walls of Gorgan, shrine of ImamzadehYahya Ibn Zeid and Khalid
Nabi, and the outstanding cultural figures who lived there like Mirdamad,
Mirfendereski, Hakim SeyyedIsma`eelJorjani, FakhruddinAs`adGurgani and
MakhtumQoliFaraghi.
 Abundance of natural resources like coal in Azad Shahr, Ramiyan and
MinooDasht, dolomite in Kalaleh, maren in Chenaran, .
 The old tradition of carpet weaving and Turkman handicrafts such as kelims (a
kind of tapestry-woven rug), Jajims (kind of coarse blankets) and silk weaving all
across the villages of the province.
 The ability to exchange energy with the Middle Asian countries, having access
to transit networks, railroad, and transit through sea and air.
 Possibility of developing and exploiting water resources (surface and
underground).
 Scientific and technical opportunities in public and private sectors at different
educational levels (higher education and high school) and type of presentation (formal
and informal).
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 Opportunities to study the Islamic sciences at higher education institutions for
students from the Islamic countries and Middle Asia.
Regional Economic Necessities:
1 – Exploiting digital technologies, 2 – Encouraging the entrepreneurs, 3 –
Applying modern agriculture, 4 – Improving human capital, 5 – Supporting rural
environment.
Three out of five cases mentioned above are directly related to digital economy
which specifies the need for using ICT. These are; Digital technology,
Entrepreneurship and manpower as well as modern agriculture which apply new
technologies and combine them together.
New Opportunities Created by Using the ICT in the Rural Region of
Golestan Province
 Flexible production and better productivity create positive competition between
the rural companies and great competitors.
 Correct use of communication technologies and the internet greatly bridge the
gap of distance and location.
 Population growth increases, both because people migrate to villages because
of the advancements made and the new opportunities created and also due to the return
of those who had left the village already and need to learn the skills required by the
new economy.
Ways of Improving the Conditions of the Local Information Technology
Based on the Demand of the Automation Systems in the Region. Considering the
above-mentioned information and the knowledge of the region and its potentials,
promotion strategies and their implementing is explained below.
Key Elements of Success of Rural Information Technology and
Communication Centers. Among the key elements of success of rural information
technology and communication Centers which are obtained through the operation of
these Centers in different countries, the following factors may be mentioned:
 Government's strategic approach to information technology and communication
Centers
 Cooperation of related organizations
 Strong management with high precision using local operators
 Involving the villagers from early stages to the point of service giving
 Gathering enough information in each region before and after the start
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 Identifying the requests from the early stages, and the step by step designing of
service development suited to the local culture
 Little investment and low operational costs in the early stages as well as a
practical design to develop the system to adapt to future requirements
 Development of human resources and village people's participation through
private organizations
 Access to bandwidth to fulfill the demands of the multimedia
 Sharing the information related to the success factors and the project obstacles
 Marketing precision and planning, locating the place and cost of information
technology and the communication Center on the spot
Hindering Factors of Progress in Operating the Information Technology and
the Communication Center. Negative factors affecting the operation trend of
information technology and communication Centers and reducing the speed of growth
of these Centers are as follows:
 Shortage of Funds
 Absence of the national information technology and communication strategies
 High cost of information technology and Center operators
 Lack of capacity of the information technology and the low level of knowledge
about this technology
 Low credit of rural economic foundations
 Unspecified legal stance with regard to internet penetration
 Imbalanced ratio of profit to cost
Ways to carry out the Infrastructures of Information and Communications
Technology (ICT) in Villages
A) Starting the Process of the ICT in Villages. Increasing the efficiency and
competitive ability, and in a word, the survival and growth of a village depends on
introducing innovations in different areas to that village.
B) Compiling the Objectives and Plans of Development and Formation of the
ICT. Every village and district needs specified goals and plans in the area of transfer
and development of a new technology for its own survival and growth. Therefore, it is
necessary for the management of the village to regulate the objectives and develop
strategies for the village in the first place, and then create harmony between the
different parameters of the ICT development to fulfil its plans of transferring
technology and developing it throughout the village.
C) Allocating Resources. Innovation and technology development require expenditures and funds and human resources, and the managers are the main decision ma-
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kers at the village level for the allocation of resources. Should the villagers make contributions to this plan the steps for starting the ICT in the village will be rapidly taken.
D) Supplying and Training the Man Power. To make better and more efficient
use of the ICT in villages, the knowledge and skills of the inhabitants must be
improved and that is through the technical and vocational trainings as well as the
informal ones. This will in turn increase the efficiency of the ICT in the village before
it arrives.
E) Implementing Proper Incentive System. One of the duties of the village
managers, for which they have the required tools,is motivating the village people and
preparing them to perform different tasks on the basis of the trust between them.
(Ahmadpoor, 2010)
General Forms of Information Technology and Communications Centers.
With respect to the volume of investment and the type of services offered, there are
different forms of information technology and communications Centers as follows:
Basic Information and Communications Technology. Limited objectives,
offering phone calls, faxes, computers, internet and printing services
- Private ownership or Franchise
Multi-purpose Information and Communications Technology Center
-

More Extreme Technologies
Full time staff
Expert services
Users' training in the areas of hygiene, small business and the local government
Social investment and a remarkable asset

Public Telephone Services
 Generally offering telephone services and at times fax and printing
 Micro – enterprise or private ownership
From a different perspective, information and communications technology Center
may be divided into two groups of single-operator and multi-operators. In addition to
these cases, a few other examples of rural information and communications technology
have also started in the world, with the most significant ones as follows.
Coffee Nets. These Centers usually offer their services in the areas of the
electronic mail, internet and fax to the customers. They are generally privately owned
and have fewer facilities than the communications Centers. By using the coffee net,
village youth may spend their free time learning more as well as having access to
information. Coffee nets in villages also assist those who go there for research.
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Information Technology Center. These Centers in villages offer services
similar to the communications Centers in villages, however, support services and
updating websites as well as the ISP may be offered in the cities and smaller towns too.
Information Kiosks. These kiosks are set up in small villages. They are usually
equipped with a computer and can access the internet. A trained person familiar with
computers is in charge of services to the villagers in these kiosks. Services like the
electronic mail, fax and sending and receiving forms to the government offices are
offered in these kiosks.
Information Access Points. Services like the electronic mail are offered in these
Centers with the difference that these Centers are established for special purposes like
public access to official forms and information related to the government offices,
sending requests to these offices or using medical and health-related services.
Remote Medical Centers. These Centers are in fact access points to the internet
with advanced services in which medical and health-related services are offered offline
and online to the users. There are CDs there related to medical and health instructions
and the village doctor can keep his records updated through access to the internet
sources and special websites, and in case of need may consult with medical experts.
Considering the great distances between the villages and the well-equipped clinics,
these Centers can be of great help to the village and the village doctor.
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Many countries in the world today have made an attempt to provide the public with
access to information technology in rural areas, and each has employed some strategies
to achieve it. However, the common strategy to achieve public access to information
and electronic services in rural areas has been in the form of telecommunications
centres or information technology centres.
Ա.Հ.Մ. ՆԵՄԱԹԻ
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հնարավորությունները
Իրանի Գոլեստան նահանգում (որպես պիոներ տարածաշրջանում)
Բանալի բառեր. տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, Գոլեստան,
ռազմավարություն, սպասարկում, գործարար աճ
Շատ երկրներ այսօր աշխարհում արդեն փորձ ունեն` տրամադրելու
հանրությանը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մատչելիություն
գյուղական վայրերում և յուրաքանչյուրն աշխատում է մշակել որոշակի
ռազմավարություն` դրան հասնելու համար: Սակայն, հանրային
տեղեկատվության և էլեկտրոնային ծառայությունների մատչելիությանը
հասնելու ընդհանուր ռազմավարությունը եղել է գյուղական վայրերում
հեռահաղորդակցության կենտրոնների կամ տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կենտրոնների ստեղծման միջոցով:
A.Х.М.НЕМАТИ
Возможности применения информационных технологий в Гулистанской
провинции Ирана (как регион - пионер)
Ключевые слова: информационные технологии, Гулистан, стратегия, услуги, бизнес,
рост

Многие страны в мире сегодня предприняли попытку обеспечить доступ
общественности к информационным технологиям в сельских районах, и каждая
использовала несколько стратегий для достижения этой цели. Тем не менее,
общая стратегия для обеспечения доступа общественности к информации и
электронных услуг в сельской местности была в форме телекоммуникационных
центров или центров информационных технологий.
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ԻՐԱՆԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԹՎԻ ԵՎ ՀԻՄՆԱԿԱՆ
ՄԱԿՐՈՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Մորթեզա Ռամեզանի ԳԱԼԵՇԻ
ՀԱԱՀ հեռակա ուսուցման ասպիրանտ
Բանալի բառեր. տնտեսություն, ազատականացում, զարգացում, ներդրումներ,
գործազրկություն

Տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսական ազատության
և տնտեսական զարգացման կապը բավականին խորությամբ ուսումնասիրված է: Որպես կանոն, տնտեսական ազատությունը բնութագրվում և
մեկնաբանվում է մի շարք ինտեգրալ ցուցանիշներով, որոնք դիտարկվում
են երկու տարբերակով: Առաջինը՝ Տնտեսական ազատության համաթիվն
է (ՏԱՀ), որը հաշվարկվում է 1995թ-ից սկսած 179 երկրների համար ԱՄՆ
’’Ժառանգություն հիմնադրամի’’ (Heritage Foundation) և ’’Ուօլլ Սթրիտ
Ջոռնալ’’ թերթի կողմից: Երկրորդ տարբերակը՝ Համաշխարհային տնտեսական ազատության համաթիվը (ՀՏԱՀ) սկսած 1970թ-ից կազմում է Ֆրեզերի ինստիտուտը: Երկու համաթերն էլ ինչպես բովանդակությամբ, այնպես էլ հաշվարկման եղանակով բավականին նման են:
Որպես կանոն, երկրի տնտ»սական ազատության ցուցանիշն»րը
բնութագրվում է 10 գործոնն»րով, դրանք են՝ առևտրային քաղաքականությունը, պ»տության ֆինանսական միջոցն»րը, պ»տության միջամտությունը, արժույթի քաղաքականությունը, արտաքին ն»րդրումն»րն ու կապիտալի հոսքը,
ֆինանսական հիմնախնդիրն»րը, աշխատավարձն ու
գն»րը, ս»փականության իրավունքը, օր»նքն»րը և շուկան: Ըստ Վալտ»ր
Բլոկի /Walter Block/ բնորոշման` տնտ»սության ազատականացումը քաղաքացին»րի ազատության պահպանման անհրաժ»շտ չափ»րի, ապրանքն»րի ու ծառայությունն»րի մատուցման, բաշխման ու սպառման
հարցում պ»տության հարկադրանքի բացակայումն է:
Գուարթնու և Լուսոնի /Gwartney and Lawson/ բնորոշմամբ՝ տնտ»սության ազատականացում նշանակում է, որ մարդիկ կարող »ն ազատ
աշխատ»լ, արտադր»լ, սպառ»լ և ն»րդրումն»ր կատար»լ այնտ»ղ, որտ»ղ
հնարավոր է ապահովել առավ»լագույն արդյունավ»տություն:
Տնտ»սական ազատականացումն այն գործընթացն է, որը տանում է
ներդրումների, ապրանքն»րի ու ծառայությունն»րի, աշխատանքի և շուկան»րի նկատմամբ պ»տական հսկողությունը կրճատման և գերազանցապես շուկայական մ»խանիզմն»րով կարգավորման: Իհարկե, տնտ»սության ազատականացում չպ»տք է հասկանալ պ»տության կողմից տնտեսական կարգավորման գործառույթը բացարձակապես անուշադրության
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մատն»լու գործելավոճ: ԱՄՆ ’’Ժառանգություն հիմնադրամի’’ (Heritage
Foun-dation) և ’’Ուօլլ Սթրիտ Ջոռնալ’’ թերթի կողմից յուրաքանչյուր տարի
ըստ երկրների գնահատվում են հետևյալ 10 գործոնն»րը`
1. գործարարության ազատականացում,
2. առևտրի ազատականացում,
3. հարկային ազատականացում,
4. պ»տության մասնակցություն,
5. արժութային ազատականացում,
6. ն»րդրումային ազատականացում,
7. ֆինանսական ազատականացում,
8. ս»փականության իրավունք,
9. աշխատուժի ազատականացում,
10. կոռուպցիայից ազատում:
Ըստ պրոֆ»սոր Ռիչարդ Ռոլի /Richard Roll/ որպ»սզի »րկիրն ի վիճակի լինի հասն»լու բար»կ»ցության և ցանկալի տնտ»սական աճի, պ»տք
է նշված 10 գործոնն»րից յուրաքանչյուրն ուն»նա բար»նպաստ ազդ»ցություն: Տնտ»սական ազատականացման ցուցանիշի առումով պ»տությունն»րը բաժանվում »ն հինգ խմբ»րի.
1. Ազատ, երբ միջին միավորը 80-100 է,
2. Գր»թ» ազատ,երբ 70-79,9 միջին միավոր է,
3. Հավասարակշռված ազատ, 60-69,9 միջին միավոր է,
4. Մասամբ կառավարությունից կախված, երբ 50-59,9 միջինն է,
5. Ամբողջությամբ կառավարությունից կախված,երբ 0-49,9 միջինն է:
Աղյուսակ 1-ում ամփոփված են Իրանի համար հաշվարկված
տնտեսական ազատության ինդեքսի արժեքները, ինչպես նաև հիմնական
մակրոտնտեսական ցուցանիշները 2005-2015թթ. կտրվածքով: Կարելի է
նկատել, որ դիտարկվող ժամանակահատվածում տնտեսական ազատության ինդեքսի արժեքները նվազման կայուն միտում են արձանագրել:
Հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշները էականորեն բարելավվել
են: Այսպես, արտահանման ծավալը աճել է ավելի քան 2 անգամ՝ 38.8
մլրդ ԱՄՆ դոլարից հասնելով 79.0 մլրդ ԱՄՆ դոլարի: Համանման աճ է
գրանցել նաև ներմուծման ցուցանիշը: Պետական պարտքը չնայած դիտարկվող ժամանակում աճել է, սակայն ՀՆԱ նկատմամբ ցուցանիշը
գտնվում է խիստ ցածր մակարդակի վրա՝ ընդամենը 13.2%: Նկատելի է
ՀՆԱ և արդյունաբերական արտադրանքի աճի տեմպերի թուլացման միտումը, ընդ որում, այն առավել ցցուն կերպով է արտահայտվել 20112013թթ., երբ ՀՆԱ-ն և արդյունաբերական արտադրությունը արձանագրել
են դիտարկվող ժամանակահատվածում առավել նշանակալի անկումը՝
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համապատասխանաբար -6.6% և -5.2%: Նույն ժամանակում արձանագրվել է նաև գնաճի ամենաբարձր տեմպը՝ 39.3%, նաև՝ գործազրկության
առավելագույն մակարդակը՝ 15.5%: Հետագա տարիներին տնտեսությունը վերականգնման նշաններ է ցուցաբերում, որի վառ դրսևորումներից է
2014-15թթ. ՀՆԱ և արդյունաբերական արտադրանքի աճի վերականգնումը, գնաճի զսպումը, գործազրկության մակարդակի էական կրճատումը,
պետական պարտքի բեռի նվազումը, արտաքին առևտրի ընդլայնումը:
Աղյուսակ 1. Իրանի տնտեսական ազատության ինդեքսը355

Ընդհանուր առմամբ, ներկայացված ցուցանիշների վերլուծությունը ի
ցույց է դնում տնտեսական ազատության ինդեքսի և դիտարկվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների տարուղղվածությունը: Առավել թիրախային
դիտարկումներ կատարելու համար մեր կողմից հաշվարկվել են տնտեսական ազատության ինդեքսի և դիտարկվող մակրոտնտեսական ցուցանիշների զույգային կոռելացիայի գործակիցները: Աղյուսակ 2-ում ամփոփված հաշվարկների արդյունքները, ընդհանուր գծերով, վերահաստատում
են այն մակերեսային դատողությունները, որոնք արվեցին ցուցանիշների
և տնտեսական ազատության ինդեքսի արժեքների դինամիկայի վերլուծության հիման վրա: Այսպես, տնտեսական ազատության ինդեքսը բավականին ուժեղ կոռելացված է ՀՆԱ, բնակչության թվաքանակ, արտա-հանում և ներմուծում ցուցանիշների հետ: Ընդ որում, կոռելացիայի գործակիցը բոլոր դեպքերում ունի բացասական նշան, ինչը դիտարկվող տնտեսական ցուցանիշների և տնտեսական ազատության ինդեքսի միջև բավա355

http://www.ereport.ru/stat.php?razdel=country&count=iran&table=pdecia
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կանին ուժեղ, հակադարձ գծային կապի վկայություն կարելի է համարել:
Մյուս մակրոտնտեսական ցուցանիշների պարագայում ևս (բացառություն
են հանդիսանում միայն ՀՆԱ և արդյունաբերական արտադրանքի աճի
ցուցանիշները) կոռելացիայի գործակցի նշանը բացասական է ստացվել,
ինչը դիտարկվող երևույթների զարգացման միտումներում հակադիր
ուղղվածությունների առկայության մասին է խոսում: Ինչ վերաբերում է
տնտեսական ազատության ինդեքսի և ՀՆԱ, իննչպես նաև՝ արդյունաբերական արտադրանքի թողարկման աճի տեմպերի միջև առկա վիճակագրական կապին, ապա չնայած կոռելացիայի գործակիցը, այս երկու
ցուցանիշների դեպքում, ինչպես արդեն նկատեցինք, դրական նշան ունի,
ինչը համահունչ է տնտեսագիտական տրամաբանությանը, սակայն բացարձակ մեծությամբ կոռելացիայի գործակիցները մեծ չեն ստացվել:
Աղյուսակ 2. Տնտեսական ազատության ինդեքսի և մակրոտնտեսական
ցուցանիշների զույգային կոռելացիայի գործակիցները
Ցուցանիշների զույգը
Y,X1
Y,X2
Y,X3
Y,X4
Y,X5
Y,X6
Y,X7
Y,X8
Y,X9

Կոռելացիայի գործակիցը
-0,618
-0,643
-0,435
0,347
-0,842
0,311
-0,815
-0,307
-0,090

Ընդհանուր առմամբ, ընդհանրացնելով արված վերլուծության արդյունքները, հարկ է արձանագրել, որ Իրանի պարագայում տնտեսական
ազատության համաթվի և առանցքային մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առկա վիճակագրական կապը, որոշակի մոտավորությամբ, համահունչ չէ առավել կիրառելի տնտեսագիտական տրամաբանությանը:
Դրա հնարավոր բացատրությունների շարքը բավականին լայն է՝ Իրանի
տնտեսական զարգացման ինքնուրույն ուղու առկայությունից, տնտեսական ազատության համընդհանուր մոտեցումների հետ թույլ շաղկապվածությունից մինչև տնտեսական ազատության ինդեքսի կառուցման մեթոդաբանության թերությունները, որոնք հնարավորություն չեն տալիս հաշվի առնել Իրանի տնտեսական զարգացման մոդելի առանձնահատկությունները:

Մորթեզա Ռամեզանի ԳԱԼԵՇԻ
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Իրանի տնտեսական ազատության համաթվի և հիմնական
մարոտնտեսական ցուցանիշների փոխկախվածությունը
Բանալի բառեր. տնտեսություն, ազատականացում, զարգացում, ներդրումներ,
գործազրկություն
Տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսական ազատության և
տնտեսական զարգացման կապը բավականին խորությամբ ուսումնասիրված է, սակայն կախված երկրի տնտեսական անվտանգության շահերից
ունի որոշակի առանձնահատկություններ: Հոդվածում քննարկվում է ԱՄՆի և ԵՄ-ի երկրների կողմից Իրանի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական
սահմանափակումների պայմաններում տնտեսության ազատականացման գործընթացի առանձնահատկությունները և ազդեցությունը հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների վրա:
Мортеза Рамезани ГАЛЕШИ
Взаимосвязь между индексом экономической свободы и основными
макроэкономическими показателями Ирана
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В экономической литературе достаточно глубоко исследована связь между экономической свободой и экономическим развитием, однако, она имеет некоторые
особенности в зависимости от интересов экономической безопасности страны. В
статье рассматриваются особенности процесса либерализации экономики и его
влияния на основные макроэкономические показатели в условиях экономических
санкций, применяемых к Ирану со стороны США и стран ЕС.
Morteza Ramezani Galeshi
Relationship between Iran’s index of economic freedom and basic macroeconomic
indices
Key words: economy, liberalization, development, investments, unemployment

The economic literature provides a profound study on the relationship between
economic freedom and economic development, though it has some peculiarities subject
to the economic safety interests of the country. The article considers the specificities of
economy liberalization process and its effect on the basic macroeconomic indices under
conditions of economic sanctions imposed by the U.S. and the EU countries against
Iran.
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