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ԶԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ՄԻՏՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԻ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՄԱՆ
ՆԱԽԱԴՐՅԱԼՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔ Հետազոտական կենտրոնի ղեկավար
Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
Բանալի բառեր. Զարգացման բանկ, հիմնադրամ, ռեսուրսներ, Սփյուռք,
տնտեսություն, կապիտալի արտահոսք

«Համահայկական բանկի» գործունեությունը Հայաստանում աննախադեպ
օրինակ է ոչ միայն այն իրողության, թե ինչպես կարող է վնասով աշխատող
բանկը մի քանի տարի շարունակել գոյությունը պետության հաշվին, այլև այն
փաստի, թե ինչպես չի կարելի աշխատել: Այս կառույցը ստեղծվել է մեր կողմից ներկայացված առաջարկով, որը ներկայացվել է 1991թ. փետրվարին ԼոսԱնջելեսում կայացած առաջին համահայկական գիտաժողովին: Գործունեությունը սկսել է որպես զարգացման բանկ և որպես հիմնական նպատակ դիտարկվում է Հայաստանի և հայության ֆինանսական ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործում` ի շահ Հայաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացման և ազգաբնակչության կյանքի որակի բարելավման:
Հիմանդրումից ի վեր ընկած ժամանակահտավածում «Համահայկական
բանկը» միայն մասնակի է կատարեց իր առջև դրած խնդիրները, իսկ նպատակների իրագործման և նախաձեռնողական գործունեության տեսանկյունից
դարձել է խիստ անարդյունավետ գործող կառույց:
Մեր համոզմամբ, «Համահայկական բանկի» հիմնական նպատակներ
պետք է լինեն.
- հանրային ներդրումների ներգրավումն ու դրանց արդյունավետության
բարձրացումը;
- արտադրական ենթակառուցվածքների և վերամշակող արդյունաբերության զարգացումը;
- տնտեսության մեջ ներքին և արտաքին ներդրումների ներգրավմանն
աջակցությունը:
Կարևոր է սահմանել զարգացման նպատակներին համապատասխան
ֆինանսական գործիքների և մեխանիզմների օգնությամբ «Համահայկական
բանկի» զարգացման առաջնայնությունները, որոնք, մեր համոզմամբ, կարող են
հանգել գործունեության հետևյալ սկզբունքները.
 իրատեսականության սկզբունքը` նախատեսվող թիրախների և ցուցանիշների համապատասխանությունը;
 հետևողականության սկզբունքը` նպատակների աստիճանական իրագործում և խնդիրների լուծում;
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 արդյունավետության սկզբունքը` ժամանակին և անհրաժեշտ որակով
ռազմավարական նպատակների իրագործում:
«Համահայկական բանկի» ընթացիկ գործունեության և հեռանկարային
ռազմավարության հիմնահարցերի արդյունավետ հանգուցալուծումը պահանջում է նաև ռազմավարական պլանավորման և կորպորատիվ կառավարման
ժամանակակից մեթոդների միջազգային ուսանելի փորձի ուսումնասիրություն և
տեղայնացում` հաշվի առնելով Հայաստանի ազգային տնտեսության կառուցվածքային բարեփոխումների ներկա փուլի առանձնահատկությունները:
Ակնհայտ է, որ զարգացման բանկը ստեղծված է իրականացնելու սոցիալտնտեսական զարգացմանն ուղղված այնպիսի երկարաժամկետ ծրագրերի ֆինանսավորում, որը չի կարող ամբողջությամբ իրականացվել մասնավոր բիզնեսի կողմից: «Համահայկական բանկի» ծրագրերը պետք է միտված լինեն
աջակցելու Կառավարության կողմից ձևակերպված խնդիրների լուծմանը`
նպաստել տնտեսական աճին, ՀՆԱ-ի դիվերսիֆիկացմանը, տնտեսության արդիականացմանն ու սոցիա-լական խնդիրների լուծմանը: Հետևաբար, որպես
հիմնական նպատակներ կարող են դիտարկվել հետևյալ խնդիրները.
 աջակցություն ներդրումային նախագծերին` երկարաժամկետ վարկերով;
 աջակցություն տնտեսության համար ներքին և արտաքին ներդրումների
ներգրավմանը;
 գերակա ոլորտների զարգացման խոշոր նախագծերի գնահատում և
մշակում;
 արտահանմանն ուղղված արտադրությունների ներդրումային ծրագրերի
երկարաժամկետ վարկավորում;
 ճգնաժամային երևույթների բացասական ազդեցության կրճատում` տընտեսության վերականգնմանն ուղղված վարկային ռեսուրսների միջոցով:
Հաշվի առնելով ՀՀ պետական բյուջեի սահմանափակ հնարավորությունները, ինչպես նաև Հայաստանի և հայության մրցակցային առավելությունները և զարգացման առանձնահատկությունները, որպես «Համահայկական
բանկի» ֆինանսական ռեսուրսների լրացուցիչ աղբյուր, առաջարկվում է քըննարկել տնտեսության աշխուժացման ֆինանսական նոր գործիքների
ներգրավման հնարավորությունները:
Այսպիսով, «Համահայկական բանկը», որպես զարգացմանն աջակցող
կառույց, պետք է իրականացնի համարժեք գործառույթներ, որոնք ուղղված են
առավելագույնս մեծացնել ազգային տնտեսությունում իրականացվող ծրագրերի սոցիալ-տնտեսական էֆեկտը: Գերակա ոլորտների զարգացման
ծրագրերի համար «Համահայկական բանկը» կարող է առաջարկել բարենպաստ ֆինանսավորման պայմաններ, հաշվի առնելով նաև Կառավարության
էական աջակցությունը:
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«Համահայկական բանկի» գործունեությունն ապագայում կարող է և պետք
է հաշվի առնի աշխարհում զարգացման բանկերի հաջող գործունեության ուսանելի փորձը, դրանց ցուցանիշները և հեղինակավոր կառույցների կողմից
շնորհված վարկանիշները:
«Համահայկական բանկը» կարող է լրացնել տնտեսությունում առկա երկարաժամկետ ներդրումային ռեսուրսների բացը և հնարավորություն ընձեռել
իրականացնել ծրագրեր, որոնք բնութագրվում են բարձր ռիսկերով, ծախսածածկման երկար ժամանակահատվածներով, ցածր եկամուտով և մեկնարկային ծավալուն ներդրումների անհրաժեշտությամբ: Ըստ այդմ, «Համահայկական բանկը» չպետք է մրցակցի առևտրային բանկերի կամ այլ ֆինանսական կառույցների հետ և որպես կառավարության կողմից հիմնադրած
կառույց, կարող է ազատվել մակրոպրուդենցիալ կարգավորման այն կանոններից, որոնք կիրառելի են առևտրային բանկերի համար:
Վերջապես, կարևոր է հստակեցնել «Համահայկական բանկի» ռազմավարությունը, դրա գործունեության հանդեպ վերահսկողության, մշտադիտարկման
մեխանիզմն ու հաշվետվողականությունը, ավելացնել ծրագրերի մշակման,
դրանց ներգրավման նախահարձակ բնույթը, ներդնել հավասարակշռված
Scorecard արդյունավետությունը աշխատակիցների և ղեկավարության համար և
նպատակներին հասնելու համար մշակել աշխատողների մոտիվացիայի հստակ
սկզբունքներ:
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Թաթուլ ՄԱՆԱՍԵՐՅԱՆ
Զարգացմանը միտված կառույցների ռեսուրսների համադրման
նախադրյալները Հայաստանում
Բանալի բառեր. Զարգացման բանկ, հիմնադրամ, ռեսուրսներ, Սփյուռք,
տնտեսություն, կապիտալի արտահոսք
«Համահայկական բանկի» գործունեությունը Հայաստանում աննախադեպ օ-րինակ
է ոչ միայն այն իրողության, թե ինչպես կարող է վնասով աշխատող բանկը մի քանի
տարի շարունակել գոյությունը պետության հաշվին, այլև այն փաստի, թե ինչպես չի
կարելի աշխատել::
Այս կառույցը
ստեղծվել է մեր կողմից ներկայացված
առաջարկով, որը ներկայացվել է 1991թ. փետրվարին Լոս-Անջելեսում կայացած
առաջին համահայկական գիտաժողովին: Գործունեությունը սկսել է որպես զարգացման բանկ և որպես հիմնական նպատակ դիտարկվում է Հայաստանի և հայության ֆինանսական ռեսուրսների նպատակային և արդյունավետ օգտագործում` ի
շահ Հայաստանի տնտեսության մրցունակության բարձրացման և ազգաբնակչության կյանքի որակի բարելավման:

Татул МАНАСЕРЯН
Предпосылки координации целеых ресурсов развития в Армении
Ключевые слова: Банк развития, фонд, ресурсы, Диаспора,
экономика, отток капитала

Деятельность Всеармянского банка в Армении является беспрецедентным примером не только того, как банк, работающий с убытками, может продолжать существование в течение нескольких лет за счет государства, но и свидетельство того, как нельзя работать. Эта структура была создана по нашему предложению, которое было предствалено на первой общеармянской конференции в Лос-Анджелесе в феврале 1991 года. Его деятельность началась в качестве банка развития и
главная цель - эффективно использовать финансовые ресурсы всего армянства в
целях повышения конкурентоспособности экономики Армении и улучшения качества жизни населения.
Tatul MANASERYAN
Prerequisites for coordinating the development target in Armenia
Key words: development dank, fund, resources, Diaspora, economy, outflow of capital
The activity of the Pan-Armenian Bank in Armenia is an unprecedented example not
only of how a bank working with losses can continue to exist for several years at the
expense of the state, but also evidence of how it is impossible to work. This structure
was created on our proposal, which was presented at the first pan-Armenian conference
in Los Angeles in February 1991. Its activities began as a development bank and the
main goal is to effectively use the financial resources of all Armenians in order to
increase the competitiveness of the Armenian economy and improve the quality of life
of the population.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՑ ՄԵԿՆՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ԽՆԴԻՐՆԵՐԻ
ՎԵՐՀԱՆՈՒՄԸ
Տաթևիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՊՏՀ ասպիրանտ
Բանալի բառեր. դաշտային աշխատանք, աշխատանքային միգրանտներ,
միգրացիոն դրդապատճառներ, դրամական փոխանցումներ, միգրացիայի
ազդեցությունը ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա

Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանից միգրացիոն հոսքերի ընդլայնման միտումներն ահազանգ են խորքային ուսումնասիրելու և վերլուծելու արտագնա աշխատանքի մեկնող միգրանտների հիմնական դրդապատճառները և այն խնդիրրները, որոնք մատնանշում են Հայաստանում։ Այս համատեքստում ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորած «Ասպիրանտների հետազոտությունների
աջակցություն ծրագիր-2016» մրցույթի արդյունքում իրականացվել է դաշտային աշխատանք՝ համապատասխան հարցաթերթի մշակմամբ։ Կարևորելով առանձին անհատի մակարդակով միգրացիայի պատճառների և հետեվանքների ուսումնասիրությունը` իրականացված դաշտային աշխատանքը
հնարավորություն է տվել հասկանալ միգրացիոն մեխանիզմի ամբողջական
պատկերը։ Հետազոտության շրջանակներում ընդգրկվել են 1526 միգրանտ
կամ պոտենցիալ միգրանտ Հայաստանի 10 մարզերից: Հարցվածների
բաշխումն ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի բերված է աղյուսակում:
Աղյուսակ 1. Հարցվողների բաշխումը ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի
Հ/Հ

Մարզի անվանումը

Հարցվողների
թիվը

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Երևան
Արագածոտն
Արարատ
Արմավիր
Գեղարքունիք
Լոռի
Կոտայք
Շիրակ
Սյունիք
Տավուշ
Ընդհամենը

454
85
133
120
169
152
105
189
68
51
1526

9

Հարցվողների տեսակարար
կշիռը ընդհանուր
հարցվողների մեջ (%-ով)
29.8
5.6
8.7
7.9
11.1
10.0
6.9
12.4
4.5
3.3
100.0
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Հարցվողներից 1111-ը (72.8%) տղամարդիկ են, 415-ը (27.2%)՝ կանայք: Հարցվողների 799-ը (52.4%) միգրանտներ են (նախկինում եղել են արտագնա աշխատանքի մեկնած), իսկ 727-ը (47.6%) պոտենցիալ միգրանտ
են (քաղաքացիներ, ովքեր հայտարարել են, որ մտադիր են առաջիկա մեկ
տարում մեկնել արտագնա աշխատանքի): Միաժամանակ պետք է նկատել,
որ հարցվողների 58.4%-ը եղել են քաղաքաբնակ, իսկ մնացած 41.6%-ը
գյուղաբնակ: Հարցվողների 65%-ը ամուսնացած են, իսկ 26%-ը՝ չամուսնացած: Ռիսկային է հատկապես ամուսնացած անձանց «միգրանտ» կամ
«պոտենցիալ միգրանտ» կարգավիճակը, քանզի փորձը ցույց է տալիս, որ
այս պարագայում առաջանում է ընտանիքների վերամիավորման խնդիրը,
այսինքն, հետագայում միգրանտների թիվը ընդլայնվելու միտում կունենա:
Գնահատելով իրենց ընտանիքների սոցիալ տնտեսական վիճակը`
միգրանտների (պոտենցիալ միգրանտների) ընդամենը 0.5%-ն է նշել, որ
իրենց ընտանիքը գտնվում է գերազանց վիճակում, 8%-ը նշել է, որ իրենց
ընտանիքը գտնվում է լավ վիճակում, 59.8%-ը` բավարար վիճակ, իսկ
31.7%-ը` անբավարար: Վերջին երեք տարիների ընթացքում հարցվող ընտանիքների ընդամենը 7.5%-ում է սոցիալ-տնտեսական վիճակը բարելավվել, 47.2% ընտանիքներում վիճակը մնացել է նույնը, իսկ 45.3%-ում
վատացել է: Ակնհայտ է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնելը չի բերել
ընտանիքների սոցիալ-տնտեսական վիճակի որևէ էական դրական փոփոխություն: Ընտանիքները, ըստ էության, կարողացել են արտագնա աշխատանքի ժամանակ ստացած գումարների հաշվին լուծել իրենց ընթացիկ
խնդիրները` հոգալով սննդի, կոմունալ վճարների, հագուստի և այլ նմանատիպ ծախսերը: Այդուհանդերձ, կարևոր է նաև հաշվի առնել այն փաստը,
որ հարցվողների հիմնական մասը որպես ընդունման երկիր նշել են Ռուսաստանի Դաշնություն, իսկ վերջին մի քանի տարիներին Ռուսաստանի
նկատմամբ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցները, ինչպես նաև նավթի գների կտրուկ բարձրացումը վաթտարացրել են նաև Ռուսաստանի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, ինչի արդյունքում կրճատվել է այնտեղից
եկող դրամական փոխանցումների ծավալը: Իսկ արտագնա աշխատանքի
ազդեցությունը ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի փոփոխության
վրա գնահատվել է բավական դրական հարցվողների շրջանում: Մասնավորապես, միգրանտների ճնշող մեծամասնությունը` 91.9%-ը, գտնում է, որ
արտագնա աշխատանքի մեկնումը ունեցել է ընտանիքի համար դրական
նշանակություն և միայն շատ փոքր մասը` (1.8%), գտնում է, որ մեկնելը
ունեցել է բացասական ազդեցություն:
Պոտենցիալ միգրանտներին տրվել է նաև հետևյալ հարցը “Ձեր կարծիքով արտագնա աշխատանքի մեկնելը ինչպե՞ս կազդի Ձեր ընտանիքի
10
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սոցիալ-տնտեսական վիճակի փոփոխման վրա”: Պոտենցիալ միգրանտներից միայն 14%-ն է վստահ, որ արտագնա աշխատանքի մեկնումը կունենա
դրական էական ազդեցություն իրենց ընտանիքի համար, իսկ մեծամասնությունը` 65%-ը, հույս ունի, որ արտագնա աշխատանքի մեկնելը կունենա
թեկուզ ոչ էական, սակայն դրական ազդեցություն: Մտահոգիչ է, որ հարցվողների 21%-ը դժվարացել է պատասխանել այս հարցին, այլ կերպ ասած`
նրանք չգիտեն (չեն կարողանում կամ վստահ չեն), թե ինչ ազդեցություն կունենա արտագնա աշխատանքի մեկնելը, սակայն պատրաստվում են մեկնել:
Սա խոսում է այն մասին, որ ՀՀ-ում այդ անձիք կամ չեն կարողանում գտնել
աշխատանք, կամ եղած աշխատանքը ակնհայտորեն չի ապահովում նրանց
ընտանիքների համար բավարար սոցիալ-տնտեսական պայմաններ և
նրանք փորձում են խնդրի լուծումը գտնել արտագնա աշխատանքի մեկնելու միջոցով: Հետազոտության շրջանակում կարևորվել է նաև ԵԱՏՄ երկըրների հետ հարցվողների միգրացիոն կապերի բացահայտումն ու վերլուծությունը, ուստի, առաջին հերթին, հարց է տրվել, թե արդյոք ունեն հարազատներ, բարեկամներ, ընկերներ, ովքեր բնակվում (գտնվում) են ԵԱՏՄ-ում:
ԵԱՏՄ երկրներում բնակվում կամ գտնվում են հիմնականում ոչ մտերիմ բարեկամները, ծանոթները: Մշտական բնակություն ունեցողների գերակշիռ մասը կազմում են ոչ մտերիմ բարեկամները` 540 անձ, այնուհետև` ընկերները, ծանոթները` 356 անձ: Ժամանակավոր բնակություն ունեցողների
մեծ մասը կազմում են ընկերները, ծանոթները` 497 անձ, այլ, ոչ մտերիմ բարեկամները` 246 անձ: Արտերկրում ժամանակավոր գտնվող ծնողների թիվն
(150) էականորեն մեծ է մշտական բնակվող ծնողների թվից (37): Հարցվողների 8.5%-ը (130 անձ) պատասխանել է, որ ԵԱՏՄ երկրներում բնակվող
կամ գտնվող որևէ հարազատ, բարեկամ, ընկեր չունի:
ԵԱՏՄ երկրներում մշտապես բնակվող ընկերներ, ծանոթներ ունեցող
անձանց 63%-ը նշել են, որ դրամական որևէ աջակցություն չեն ստանում
նրանցից, 7%-ը աջակցություն ստանում է խիստ անհրաժեշտության դեպքում, 4.5%-ը` տարին մեկ անգամ: Ժամանակավոր գտնվող ընկերներ, ծանոթներ ունեցող անձանց 50%-ը, նշել են որ դրամական որևէ աջակցություն
չեն ստանում, 11%-ը աջակցություն ստանում է խիստ անհրաժեշտության
դեպքում, 5.8%-ը` տարին մեկ անգամ: Հարցվողների միայն 6.6%-ն է ամեն
ամիս կանոնավոր ստանում աջակցություն, իսկ 4.1%-ը` երկու ամիսը մեկ
անգամ: Եթե դիտարկելու լինենք, թե ինչ հաճախականությամբ են արտերկրից դրամական աջակցություն ստանում միգրանտները և պոտենցիալ
միգրանտները, ապա պարզ է դառնում, որ էական տարբերություն նրանց
մեջ չկա: Այսպես, միգրանտների 68%-ը և պոտենցիալ միգրանտների 61.8%ը դրամական աջակցություն չեն ստանում արտերկրի իրենց բարեկամնե11
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րից, ծանոթներից: Որոշակի պարբերականությամբ` ամիսը մեկ անգամ աջակցություն են ստանում միգրանտների 7.4%-ը և պոտենցիալ միգրանտների 7%, երկու ամիսը մեկ անգամ` միգրանտների 3.3%-ը և պոտենցիալ
միգրանտների 4.5%-ը: Վերջին 1 տարում ԵԱՏՄ երկրներում գտնվող հարազատներից, բարեկամներից, ընկերներից ստացվող դրամական աջակցության ամսական միջին չափը կազմել է մոտ 216000 դրամը: Ընդ որում,
հարցվողների 41.1%-ի շրջանում դրամական աջակցությունը 50000-100000
ՀՀ դրամի միջակայքում է:

Գծապատկեր 1. ԵԱՏՄ երկրներից ստացվող դրամական աջակցության
ամսական միջին չափը, (%)
Մինչև 50000 ՀՀ դրամ աջակցություն ստացողների թիվը կազմում է
24.9%, հարցվողների 21.8%-ը միջին չափով ստանում է 100000-200000 ՀՀ
դրամ աջակցություն: Ավելի մեծ գումարներ` 200000 ՀՀ դրամից ավելի
աջակցություն ստանում են հարցվողների 12.2%-ը:
Հաշվի առնելով հարցման ենթարկված ընտանիքների և ընտանիքի
անդամների թիվը` կարող ենք գնահատել, որ մեկ ընտանիքի հաշվով փոխանցված գումարը կազմել է միջինը ամսական 110337 ՀՀ դրամ, իսկ ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի հաշվով այդ գումարը կազմել է միջինը
22380 ՀՀ դրամ:
Ըստ ՀՀ մարզերի մեկ շնչին ընկնող գումարի միջին ամսական չափի
վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Արագածոտնի մարզի ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամին բաժին ընկնող գումարը (43798 ՀՀ դրամ) մյուս մարզերի
համեմատ ամենաբարձրն է: Համեմատաբար բարձր են նաև Արմավիրի և
Գեղարքունիքի մարզերում, ընտանիքի մեկ անդամին ընկնող գումարը` համապատասխանաբար 39594 ՀՀ դրամ և 34949 ՀՀ դրամ: Հետաքրքիր է այն,
որ ըստ ՀՀ մարզերի բաշխվածության վերլուծության համեմատության համատեքստում պարզ է դառնում, որ Արագածոտնի մարզում, որտեղ մեկ
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շնչին բաժին ընկնող դրամական միջին օգնությունը ամենաբարձրն է,
բաշխված են հարցվողների ընդամենը 5.6%-ը:

Գծապատկեր 2. Ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամի համար դրամական
աջակցության ամսական միջին չափն ըստ ՀՀ մարզերի (ՀՀ դրամով)
ԵԱՏՄ երկրներից դրամական աջակցություն ստացող ընտանիքների
գերակշռող մասի` 31.9%-ի համար ստացած գումարը կազմում է ընտանիքի
եկամուտի մինչև 30%-ը: Ընտանիքների մոտավորապես 26.6%-ի համար
դրամական աջակցությունը միջին չափով կազմում է իրենց ընտանիքի եկամըտի մինչև 50%-ը, իսկ 21.6%-ի համար այն չի գերազանցում ընդհանուր
եկամտի 10%-ը: Ընտանիքների 15.8%-ի համար արտերկրից փոխանցումները կազմում են ընտանիքի եկամտի 50%-ից ավելին: Ընտանիքներին արտերկրից կատարված դրամական փոխանցումների աջակցության օգտակարության միջին ցուցանիշը կազմում է մոտ 30%, ինչը նշանակում է, որ
արտերկրից ստացված աջակցությունը կարևոր դերակատարում ունի ՀՀում գտնվող միգրանտների (պոտենցիալ միգրանտների) համար: ԵԱՏՄ
երկներից ստացվող դրամական աջակցությունը հարցվող ընտանիքները
օգտագործում են հետևյալ հինգ հիմնական ուղղություններով.
 կոմունալ վճարները կատարելու համար (20.6%),
 սննդի ապահովման համար (20.1%),
 հագուստ գնելու համար (15.8%),
 առողջապահական խնդիրներ լուծելու նպատակով (13%):
 պարտքերի մարման համար (11.1%):
Հարցման շրջանակներում տրվել է նաև մոտակա մեկ տարում արտերկիր մեկնելու ցանկություն ունենալու վերաբերյալ հարցը, ինչին ի պատասխան հարցվողների 86.8%-ը, նշել է, որ մոտակա մեկ տարում կմեկնի
արտագնա աշխատանքի, 4.3%-ը դժվարացել է պատասխանել, իսկ 8.9%-ը
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նշել է, որ չի պատրաստվում մեկնել արտերկիր աշխատանքի համար: Ընդ
որում, ինչպես ցույց է տալիս վերլուծությունը, հարցվողների ճնշող մեծամասնությունը` 77.1%-ը, նախատեսել է մեկնել ՌԴ, 1.7%-ը` Բելառուսի Հանրապետություն, 1.4%-ը` Ղազախստանի Հանրապետություն, 4.3%` ԱՄՆ,
10.8%` Եվրոպական երկրներ: Այս վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ինչպես
նախորդ տարիներին, այնպես էլ առաջիկա մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանի Հանրապետությունից միգրացիոն հոսքը հիմնականում ուղղված են
լինելու դեպի ԵԱՏՄ երկրներ, մասնավորապես` Ռուսաստանի Դաշնություն:
Իսկ ըստ ՀՀ մարզերի արտագնա աշխատանքի մեկնելու տրամադրվածության վերլուծությունը ցույց է տալիս, Շիրակի մարզում հարցվողները ամենաշատն են հակված մեկնելու արտագնա աշխատանքի, իսկ Գեղարքունիքի մարզում առավելագույնն է աշխատանքի չմեկնելու հակվածությունը: Արտագնա աշխատանքի մեկնելու ցանկություն ունեցողների բաշխումն ըստ տարիքային խմբերի վերլուծության արդյունքում կարող ենք եզրահանգել, որ արտագնա աշխատանքի մեկնելու առավել մեծ տրամադըրվածություն ունեն 30-44 տարեկան հարցվողները (նույն տարիքային խմբի
37%-ը), իսկ ամենաքիչը տրամադրված են մեկնելու արտագնա աշխատանքի 55 և ավելի տարեկանները (նույն տարիքային խմբի 9.7%-ը):
Հատկանշական է նաև այն, որ արտագնա աշխատանքի մեկնել ցանկացողների համեմատաբար մեծ մասը` 35.1%-ը, ունի ընդհանուր միջնակարգ կրթություն (չունեն մասնագիտական կրթություն), 32.1%-ը` բարձրագույն կրթություն, 20.1%-ը` միջին մասնագիտական կրթություն, իսկ 12.7%-ը՝
նախնական մասնագիտական կրթություն: Այս վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թե' մասնագիտական կրթություն ունեցողները, և թե' մասնագիտական կրթություն չունեցողները միատեսակ ակտիվությամբ ձգտում են մեկնել
արտագնա աշխատանքի: Ուսումնասիրվել է նաև ըստ կոնկրետ երկիր մեկնել նախընտրելու պատճառները, համաձայն որի հարցվողները կարծում են,
որ իրենց նախընտրած երկրում կգտնեն բարձր վարձատրվող աշխատանք
(30.4%): Երկրորդ կարևոր պատճառը երկրի ընտրության համար այդ երկրի
լեզվին տիրապետելն է (18.9%): Կարևոր է նաև ընտրված երկրում բարեկամների, ընկերների, ծանոթների առկայությունն է (13.9%): Արտագնա աշխատանքի մեկնման երկրի նախընտրության համար կարևոր պատճառներից են այնտեղ մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելը (11.8%) և երկիր
մուտք գործելու մատչելիությունը (12.3%): Հարցվողները, ովքեր նախընտրելի երկիր ընտրել են Ռուսաստանը, որպես հիմնական պատճառներ նշել
են բարձր վարձատրվող աշխատանքի հնարավորությունը (29.7%), երկրի
պետական լեզվին տիրապետելը (20.9%), երկիր հեշտությամբ մուտք գործելու հնարավորությունը (13.6%), այնտեղ բազմաթիվ ծանոթներ ունենալը
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(13%), ինչպես նաև ՌԴ-ում աշխատանքի և բնակության նախկին փորձը
(12.3%): Եվրոպական երկրներ ավելի շատ նախընտրում են մեկնել բարձր
վարձատրվող աշխատանք գտնելու հույսով (33.4%), այնտեղ բազմաթիվ
ծանոթներ ունենալու պատճառով (21.9%), մասնագիտությամբ աշխատանք
գտնելու հույսով (20.3%): ԱՄՆ-ում արտագնա աշխատանքի մեկնելու համար հիմնական պատճառներ են բարձր վարձատրվող աշխատանք գտնելը
(36.9%), այդ երկրի պետական լեզվին տիրապետելը (23.1%), մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելը (21.3%): Բելառուս նախատեսում են մեկնել հիմնականում հետևյալ պատճառներով` բարձր վարձատրվող աշխատանքի
ակնկալիք (31.3%), այնտեղ բազմաթիվ ծանոթներ ունենալը (18.8%), մասնագիտությամբ աշխատանք գտնելու ակնկալիքը (16.7%), հաղորդակցման
լեզվին (ռուսերեն) տիրապետելը (12.5%): Իսկ Ղազախստան հիմնականում
մեկնում են, որովհետև համոզված են, որ կգտնեն բարձր վարձատրվող
աշխատանք (30%), մասնագիտությամբ աշխատանք (18%), ունեն այնտեղ
բազմաթիվ ծանոթներ (18%), ունեն այնտեղ բնակության փորձ (12%), տվյալ
երկիր մուտք գործելը հեշտ է (10%): Հետազոտության արդյունքների վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ արտագնա աշխատանքի մեկնելու հիմնական պատճառները կարելի է բաժանել երեք հիմնական խմբերի.
 ֆինանսա-տնտեսական պատճառներ` 57.5%, որից՝ ՀՀ-ում ցածր
աշխատավարձը՝ 22.8%, արտերկրում բարձր աշխատավարձի ակնկալիքը՝
17.1%, ընտանիքին ֆինանսապես ապահովելու ակնկալիքը՝ 17.6%;
 աշխատանքի բացակայություն` 25.7%, որից՝ ՀՀ-ում հարցվողի մասնագիտությամբ աշխատատեղերի բացակայությունը՝ 6.7%, ՀՀ–ում աշխատանքի բացակայությունը 19%:
ՀՀ-ում առկա ոչ նպաստավոր պայմանները` ընդհանուր 16.1%, որից՝
ՀՀ-ում տիրող ոչ բարենպաստ բարոյահոգեբանական իրավիճակը՝ 5.2%, ՀՀ
տնտեսական զարգացման նկատմամբ ունեցած անվստահությունը՝ 8.7% և
ՀՀ-ում բիզնեսով զբաղվելու դժվարությունները՝ 2.2%: Եթե վերլուծենք արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառները ըստ տարիքային խմբերի, ապա կարող ենք եզրակացնել, որ 16-29 տարեկանների շրջանում արտագնա
աշխատանքի մեկնելու ակտուալ պատճառ է արտերկրում բարձր աշխատավարձ ստանալու ակնկալիքը (32.4%): Երիտասարդների 31.4%-ը որպես
պատճառ նշել է նաև ՀՀ-ում աշխատանքի ցածր վարձատրությունը: Հետաքրքիր միտում է այն, որ ավելի բարձր տարիքային խմբերում արտերկրում
բարձր աշխատավարձ ստանալու ակնկալիքը նվազման միտում ունի տվյալ
տարիքային խմբի հարցվողների շրջանում: Այսպես, 30-44 տարեկանների
36.6%-ն է պատասխանել, որ ակնկալում է արտերկրում ստանալ բարձր աշխատավարձ: Մինչդեռ նույն խմբում 39.1%-ը նշել է, որ արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառ է ՀՀ-ում աշխատանքի բացակայությունը:
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Գծապատկեր 3. Արտագնա աշխատանքի մեկնելու պատճառները
Արտագնա աշխատանքի մեկնելու և արտերկրում աշխատանք գտնելու համար միգրանտները (պոտենցիալ միգրանտները) հիմնականում աջակցություն են ստացել կամ ակնկալում են ստանալ արտերկրում բնակվող
կամ գտնվող հարազատներից, բարեկամներից կամ ծանոթներից (42.2%):
ՀՀ-ում բնակվող ընկերները և բարեկամները նույնպես փոքր դեր չեն խաղում մեկնելու համար աջակցության ցուցաբերման հարցում (19.5%): Մարդկանց մի որոշ մաս էլ (28.3%) պատասխանել է, որ արտագնա աշխատանքի
մեկնել է կամ պատրաստվում է մեկնել առանց որևէ մեկի աջակցությամբ:
Այսպիսով, ամփոփելով հետազոտության հիմնական արդյունքները,
կարող ենք նշել, որ արտագնա աշխատանքի մեկնողների կողմից արտերկրում իրականացվում է հիմնականում բանվորական աշխատանք` անկախ
նրանց մասնագիտական կրթությունից: Հատկանշական է, որ շատ ՀՀ քաղաքացիներ, ովքեր ունեն բարձրագույն կրթություն, արտերկրում ստիպված
կատարում են ավելի ցածր կրթական մակարդակ պահանջող աշխատանք:
Արտերկրում գտնվելիս միգրանտները ունեցել են լեզվի, փաստաթղթերի,
միգրացիոն ծառայությունների հետ կապված խնդիրներ: Ելնելով ասվածից`
կարևորվում է մինչև արտագնա աշխատանքի մեկնելը միգրանտների շրջանում համապատասխան թրեյնինգների անցկացումը: Չնայած միգրացիայի
արդյունքում ստացած փոքր գումարներին և մի շարք այլ խնդիրներին`
միգրանտներն ընդհանուր առմամբ բավարարված են իրենց վաստակած
գումարից, ինչը մեծապես պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ՀՀում մնալով նրանք հույս չեն ունեցել վաստակելու նման գումարներ:
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Տաթևիկ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Հայաստանից մեկնող աշխատանքային միգրանտների խնդիրների
վերհանումը
Բանալի բառեր. դաշտային աշխատանք, աշխատանքային միգրանտներ,
միգրացիոն դրդապատճառներ, դրամական փոխանցումներ, միգրացիայի
ազդեցությունը ընտանիքի սոցիալ-տնտեսական վիճակի վրա

Վերջին մի քանի տարիներին Հայաստանից միգրացիոն հոսքերը ահազանգ
են խորքային ուսումնասիրելու և վերլուծելու արտագնա աշխատանքի մեկնող միգրանտների հիմնական դրդապատճառները և այն խնդիրները, որոնք
նրանք մատնանշում են Հայաստանում։ Կարևորելով առանձին անհատի
մակարդակով միգրացիայի պատճառների և հետևանքների ուսումնասիրությունը՝ իրականացված դաշտային աշխատանքը հնարավորություն է տվել
հասկանալ միգրացիոն մեխանիզմի ամբողջական պատկերը։ Արտագնա
աշխատանքի ժամանակ միգրանտների վաստակած փաստացի միջին
գումարը կազմել է 216 հազար ՀՀ դրամ, որը մոտ երկու անգամ ավելի է ՀՀում նրանց վաստակած գումարից: Հայաստանում աշխատանքի բացակայությունն ու ցածր եկամուտը կարևոր պատճառներից են, որի հետևանքով
միգրանտները ձգտում են մեկնել արտագնա աշխատանքի:
Татевик ВАРДАНЯН
Выявление проблем трудящихся-мигрантов из Армении
Ключевые слова: полевые работы, мигранты, миграционные стимулы, денежные
переводы, влияние миграции на социально-экономическую ситуацию семьи

За последние несколько лет миграционные потоки из Армении находятся под
пристальным вниманием, выявленяя и анализируя основные мотивы и проблемы
мигрантов. Очень важно анализировать причины и последствия миграции на индивидуальном уровне, и для этого сделанная полевая работа позволила понять
общую картину механизма миграции. Фактическая средняя сумма миграционной
работы составляет 216 000 драм, что почти в два раза превышает сумму, полученную в Армении. Нехватка рабочих мест и низкий доход в Армении являются
важными причинами для мигрантов, которые хотят уехать за границу.
Tatevik VARDANYAN
Identifying the problems of labour migrants from Armenia
Key words: field work, migrants, migration incentives, remittances, the impact of migration on
the socio-economic situation of the family

Over the past few years, migration flows from Armenia have been under close scrutiny,
revealing and analyzing the main motives and problems of migrants. It is very
important to analyze the causes and consequences of migration at the individual level,
and for this the field work done made it possible to understand the general picture of
the migration mechanism. The actual average amount of migration work is 216,000
drams, which is almost double the amount received in Armenia. The lack of jobs and
low income in Armenia are important reasons for migrants who want to go abroad.
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ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АРБИТРА
ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ
Микаел СТЕПАНЯН
аспирант кафедры банковского права Московского Государственного
юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)
Ключевые слова: финансовый омбудсмен, уполномоченный, омбудсмен, арбитр
финансовой системы Российская Федерация, принципы функционирования

Проанализировав международную практику развития и функционирования
деятельности финансового уполномоченного в ряде иностранных государств, а
также действующие рекомендации Европейской Комиссии 1998/257 / ЕС, которая устанавливает стандарты для финансовых омбудсменов и ADR (механизмы
альтернативного разрешения споров)1, хотелось предложить ряд основополагающих принципов деятельности данного института на территории Российской
Федерации. Помимо принципов функционирования арбитра финансовой системы
(омбудсмена), изложенных в Проекте федерального закона № 517191-6 «О финансовом уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг»2 дополнительными принципами деятельности арбитра финансовой системы (омбудсмена) являются следующие:
1. Принцип траспарентоности – любое лицо имеет право запросить информацию о любом виде спора, который рассматривался службой финансового
омбудсмена; правилах и процедурах, которые применяются службой финансового омбудсмена, а также порядке принятия решений; публикации ежегодных
отчетов арбитра финансовой системы. На основе данного принципа, предлагается
в рамках деятельности службы арбитра финансовой системы предусмотреть создание база данных дел (всех видов споров, которые так или иначе были
рассмотрены арбитром финансовой системы). База дел будет доступна для любого гражданина-потребителя финансовых услуг и будет в свободном доступе.
2. Принцип бесплатности. Поскольку одной из сторон споров, рассматриваемых арбитром финансовой системы (омбудсменом) является физическое
лицо – потребитель финансовых услуг, арбитр должен играть в рассмотрении
спо-ра активную роль и обеспечить максимально оперативное вынесение ре1

COMMISSION RECOMMENDATION of 30 March 1998 on the principles applicable to the
bodies responsible for out-of-court settlement of consumer disputes (Text with EEA relevance)
(1998/257/EC) http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31998H0257
2
Проект Федерального закона N 517191-6 "О финансовом уполномоченном по правам
потребителей услуг финансовых организаций" // СПС "Консультант Плюс".
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шение по делу. Важно отметить, что данная услуга должна быть бесплатной для
потребителей финансовых услуг.
3. Принцип свободы. Обращение к арбитру финансовой системы является
правом, а не обязанностью потребителя. По спорам, предполагающим вынесение
обязательного для исполнения решения, стороны должны быть об этом уведомлены. При этом, кредитные организации должны взаимодействовать с арбитром финансовой системы на основании заключенного между ними договора.
4. Принцип эффективности – имеет целью обеспечить надлежащее и своевременное реагирование Службы арбитра финансовой системы на поступающие
жалобы от потребителей. Основной гарантией данного принципа является тот
факт, что решение арбитра является обязательным для компании-ответчика. Если
какая-либо сторона не исполняет принятое решение, арбитр вправе за счет
средств такой стороны разместить или потребовать размещения информации о
таком недобросовестном поведении стороны.
5. Принцип конфиденциальности. В ходе рассмотрения жалобы Служба
арбитра финансовой системы вправе запрашивать у компании-ответчика необходимую информацию. При этом Служба должна иметь право предоставить заявителю полученную от компании-ответчика информацию. В связи с этим особую
важность приобретает вопрос соблюдения Службой конфиденциальности информации, полученной от компании-ответчика. Предоставление заявителю полученной от компании-ответчика информации не происходит автоматически. В случае
если компания-ответчик считает, что та или иная информация является конфиденциальной и не должна быть предоставлена заявителю, компания-ответчик при
предоставлении информации арбитру финансовой системы в рамках рассмотрения спора должна отметить конкретную информацию как конфиденциальную и
обосновать причину, по которой компания-ответчик считает недопустимым разглашение такой информации. При получении подобного запроса Служба рассматривает такое требование и удовлетворяет его в случае наличия существенного основания.
6. Принцип законности: Решения, принимаемые финансовым уполномоченным, должны быть доведены до сведения сторон в письменной форме (или
другой подходящей форме), включая все доводы, на которых оно опирается.
Внедрение вышеперечисленных принципов в модель финансового уполномоченного, по защите прав потребителей финансовых услуг в России, позволит
данному институту выполнять более активную роль в защите прав гражданпотребителей, наряду с судами общей юрисдикции. Как и в судах, финансовый
омбудсмен решает отдельные случаи, но в отличие от судов, он может также
иметь дело с определенными запросами потребителей, которые не предусматривают процедуру судебного разбирательства. Также благодаря той практике, ко19
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торая формируется на платформе службы финансового уполномоченного, возможна еѐ использование, с целью помощи другим органам правительства, регулирующим органам, финансовым организациям и в частности самим потребителям, с целью улучшить положение вещей для их финансового будущего.
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Միքայել ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի (արբիտրի) գործունեության
ընդհանուր սկզբունքները
Բանալի բառեր. ֆինանսական օմբուդսմեն, հանձնակատար, օմբուդսմեն,
ֆինանսական համակարգի հաշտարար, Ռուսաստանի Դաշնություն, գործառնական
սկզբունքներ
Ֆինանսական հաշտարարի ինստիտուտի արդյունավետ ներդրումը երկրի
ֆինանսական և իրավական համակարգում ունի դրական ներգործություն ոչ
միայն սպառողների և պետության վրա, այլև ֆինանսական կազմակերպությունների վրա, ինչը պակաս կարևոր չէ ներկայիս տնտեսական իրավիճակի
պայմաններում: Նման ինստիտուտի արդյունավետ գործարկման կարևոր
գործոններից մեկը սկզբունքներն են, որոնց վրա հիմնված է ինստիտուտի
գործունեությունը:

Mikayel STEPANYAN
General principles of the activity of the Arbiter of the Financial System
Key words: financial ombudsman, commissioner, ombudsman, financial system arbiter, Russian
Federation, principles of functioning

The effective introduction of the institution of the financial ombudsman in the country's
financial and legal system has a positive impact not only on consumers and the state,
but also on financial organizations, which is also very important in the current economic
situation. One of the key factors of the effective functioning of such an institution is the
principles on which the activities of the institute are based.

Микаел СТЕПАНЯН
Основные принципы деятельности Арбитра финансовой системы
Ключевые слова: финансовый омбудсмен, уполномоченный, омбудсмен, арбитр
финансовой системы, Российская Федерация, принципы функционирования

Эффективное внедрение института финансового омбудсмена в финансовую и правовую систему страны, благоприятно сказывается не только на потребителях и государстве, но и на финансовых организациях, что немало важно в нынешней экономической ситуации. Одним из ключевых факторов эффективного функционирования подобного института, являются принципы, на которых основывается его
деятельность.
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ÒÎ²Ü Þðæ²Ü²èàôÂÚ²Ü àÈàðîÀ Î²ð¶²ìàðàÔ úðºÜê¸ð²Î²Ü ¸²ÞîÀ`
²¼²î Øðò²ÎòàôÂÚ²Ü ²ä²ÐàìØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ
¸³íÇÃ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Ð²²Ð ³åñ³Ýù³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, ÓáõÏ, ÓÏÝ³ï»ë³Ï,
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¹³ßï, º²îØ, ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷

ÞáõÏ³Û³Ï³Ý ³½³ï Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ½·³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝ ÝÏ³ïí»ó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÓÏ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ: ÒÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³ÝÁ ½áõ·³Ñ»é »ñÏñáõÙ ³í»É³ó³Ý ÓÏÝ³µáõÍáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ïÝï»ë³í³ñáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÃÇíÁ: ²ÛëÇÝùÝ` ÓÏ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÓÏÝ³ï»ë³ÏÇ å³Ñ³Ýç³ñÏáí, ³ÛÉ¨ áÉáñïÇ ³½³ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáí:
ÞáõÏ³ÛÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý íñ³ Çñ µ³ñ»Ýå³ëï
³½¹»óáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·áñÍáÕ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÁ, áñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ: ²Ûëå»ë, ·áñÍáÕ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ÓÏ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ ïÝï»ë³í³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë` Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ‚ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»ÝùÇ, ÓÏÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ Ñ³ñÏíáÕ ûµÛ»ÏïÇ
áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³Í Ñ³ñÏ
í×³ñáÕÇ Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙáõïÁ Ýí³½»óíáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙïÇ ã³÷áí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙïÇ ã³÷áí, »Ã» í»ñçÇÝÇë ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñáõÙ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ï³ëÁ ïáÏáëÁ3,4: ²ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó ëï³óí³Í »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñáõÙ ï³ëÁ ïáÏáëÁ ·»ñ³½³Ýó»Éáõ ¹»åùáõÙ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÙµáÕç ·áõÙ³ñÇ ã³÷áí Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇó Ýí³½»óáõÙ ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ: Ð³Ù³Ó³ÛÝ ‚Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ
Ù³ëÇÝ‛ ÐÐ ûñ»ÝùÇ` ÓÏÝ³µáõÍáõÃÛ³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³Ýù ¨ ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ í×³ñáõÙÇó ³½³ïíáõÙ »Ý ·Ûáõ3
4

ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù, Ñá¹í³Í 8, Ù³ë 2-ñ¹
ºÏ³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù, Ñá¹í³Í 8, Ù³ë 1-ÇÝ
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Õ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³Õí³Í Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÁ`
Çñ»Ýó ÏáÕÙÇó ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óáõÙÇó ëï³óí³Í
»Ï³ÙïÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÇó
ëï³óí³Í ¨ ³ÛÉ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ù³ëáí, »Ã» í»ñçÇÝÝ»ñÇë ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ
Ñ³Ù³Ë³éÝ »Ï³ÙïÇ Ù»ç ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ï³ëÁ ïáÏáëÁ5,6:
ÒÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ùµ, Çñ³óÙ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ï³ñ»Ï³Ý 5%, ÇëÏ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ³óÙ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Á Ï³½ÙáõÙ ¿ ï³ñ»Ï³Ý 3,5%: ºÃ» í»ñçÇÝÝ»ñÇë Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³½³Ýó»É ¿ 115 ÙÉÝ ¹ñ³ÙÁ (²²Ð ß»Ù:
ØÇÝã¨ 2015 Ãí³Ï³ÝÁ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ß»ÙÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ñ 58.35 ÙÉÝ ¹ñ³Ù), ³å³ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ²²Ð í×³ñáÕ, áñÇ ¹»åùáõÙ
Ñ³ñÏÙ³Ý ¹ñáõÛù³ã³÷Á Ï³½ÙáõÙ ¿ 20%: ²Ûë ³éáõÙáí å»ïù ¿ Ýß»É, áñ
2016Ã. ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 4-ÇÝ ÁÝ¹áõÝí»É ¿ ÐÐ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë·ÇñùÁ, áñáí ²²Ð
ß»ÙÁ ÏñÏÇÝ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ 58.35 ÙÉÝ ¹ñ³Ù, áñÁ ·áñÍ»Éáõ ¿ 2019Ã. ÑáõÝí³ñÇó:
²ÕÛáõë³Ï 1. ºññáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇó ÐÐ Ý»ñÙáõÍí³Í ÓÏ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ
Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁª Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÐÐ-Çª ºîØ-ÇÝ
³Ý¹³Ù³Ïó»Éáõ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ 7 (%)
²åñ³ÝùÇ
³Ýí³ÝáõÙ
º²îØ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý
Ù³ùë³ÛÇÝ ë³Ï³·Ý»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷

Î»Ý¹³ÝÇ
ÓáõÏ

7,3-10,0

Â³ñÙ Ï³Ù
å³Õ»óí³Í
ÓáõÏ

ê³é»óí³Í
ÓáõÏ

Â³ñÙ Ï³Ù
å³Õ»óí³Í
ÓÏ³Ý ýÇÉ»

âáñ³óñ³Í
ÓáõÏ

6,0-9,8

3,0-8,0

3,0-7,5

5,0-16,0

ÒÏ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ³éÏ³ »Ý ÓÏ³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÝÝ¹³ÙÃ»ñùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ññ³å³ñ³Ï³Í ºññáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇ ó³ÝÏ, áñï»Õ, Áëï ²î¶²²-Ç ¨ »ñÏÁñÝ»ñÇ, Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñï»ÕÇó ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ
¿ Ý»ñÙáõÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³åñ³ÝùÁ (ï»ëª ³ÕÛáõë³Ï 2): ÒÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ÙÇÝã¨ º²îØ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³·ñí»ÉÁ ÓÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ
Ù³ùë³ïáõñùÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Á Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ 10 ïáÏáëÝ ¿ñ (µ³ó³éáõÃ³Ùµ Ï»Ý¹³ÝÇ ÓÏ³Ý, »ñµ ³ÛÝ Ù³ùë³ÛÇ ³ñÅ»ùÇ 0 ïáÏáëÝ ¿ñ), ÇëÏ ²²Ð-Ýª
Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ¨ Ù³ùë³ïáõñùÇ Ñ³Ýñ³·áõÙ³ñÇ 20 ïáÏáëÁ: 2015Ã.
5

Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù, Ñá¹í³Í 36, Ù³ë 2-ñ¹
Þ³ÑáõÃ³Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù, Ñá¹í³Í 36, Ù³ë 1-ÇÝ
7
http://www.eurasiancommission.org/ru/act/trade/catr/ett/Documents/ru.cct.eaeu.02.pdf
6
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ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó` º²îØ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá º²îØ áã ³Ý¹³Ù »ñÏÁñÝ»ñÇó ÓáõÏ Ý»ñÙáõÍ»ÉÇë Ù³ùë³ïáõñùÇ ¹ñáõÛù³ã³÷Ç ³ñïáÝáõÃÛáõÝ ãÏ³,
áõëïÇ ÏÇñ³éíáõÙ »Ý º²îØ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ë³Ï³·Ý»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ, áñáÝù ï³ï³ÝíáõÙ »Ý 3-16 ïáÏáëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙª Ï³Ëí³Í Ý»ñÙáõÍíáÕ ÓÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý íÇ×³ÏÇó (Ã³ñÙ, å³Õ»óí³Í ¨ ³ÛÉÝ) ¨ ï»ë³ÏÇó:
²ÕÛáõë³Ï 2. ºññáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ é»»ëïñáõÙ
·ñ³Ýóí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ»ñÁ 8
ºñÏñÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
ìÇ»ïÝ³Ù
Üáñí»·Ç³
Æëå³ÝÇ³
ìñ³ëï³Ý
¶»ñÙ³ÝÇ³
ä»ñáõ
ÜÇ¹»éÉ³Ý¹Ý»ñ
âÇÝ³ëï³Ý

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ
12
11
9
9
6
6
4
3

²ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ Ý»ñÙáõÍíáÕ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ÓÏ³Ý
ÙëÇ (²î¶²² 0301-²î¶²² 0305) Ù³ëáí, Áëï »ñÏñÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÝ»ñÁ, áñáÝóÇó
ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ý»ñÙáõÍ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»ë³ÏÇ ÓáõÏÁ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí,
áñ ÐÐ ÓÏ³Ý Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý »ñÏñÝ»ñÝ »Ý ìÇ»ïÝ³ÙÁ, Üáñí»·Ç³Ý ¨
ìñ³ëï³ÝÁ, ³å³ ³é³í»É Ñ»ï³ùñùñ³Ï³Ý ¿ ¹ñ³Ýó Ù³ëáí ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÙÁ: ò³ÝÏ³ó³Í ï»ë³ÏÇ ¨ íÇ×³ÏÇ (Ã³ñÙ, å³Õ»óí³Í ¨ ³ÛÉÝ) ÓáõÏ ÃáõÛÉ³ïñíáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍ»É ÐÐ ìÇ»ïÝ³ÙÇ 12, Üáñí»·Ç³ÛÇ
11 ¨ ìñ³ëï³ÝÇ 9 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ÒÏ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý 2014Ã. ‚²åûñÇÝÇ ß³Ñ³·áñÍíáÕ, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ãß³Ñ³·áñÍíáÕ Ñáñ³ï³Ýóù»ñÇ Ñ³Ù³ñ çñû·ï³·áñÍÙ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó Ï³ñ·Á Ñ³ëï³ï»Éáõ Ù³ëÇÝ‛ ÃÇí 340-Ü ¨ ÝáõÛÝ ï³ñí³
‚²ñ³ñ³ïÛ³Ý, Ðñ³½¹³ÝÇ ¨ ²ËáõñÛ³ÝÇ ³í³½³Ý³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ë³Ï³í³çñáõÃÛ³Ý ¨ »ñ³ßïÇ Ù³ëÇÝ‛ ÃÇí 1111-Ü áñáßáõÙÝ»ñáí
ëï»ÕÍí³Í »Ý áñáß³ÏÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ: ²Ûëå»ë, çñû·ï³·áñÍ³Ù³Ý
ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ¨ ãÑáñ³ïí³Í Ñáñ³ï³Ýóù»ñÇ Ñ³Ù³ñ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ çñû·ï³·áñÍ³Ù³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ ÐÐ ²ñ³ñ³ïÇ ¨ ²ñÙ³íÇñÇ Ù³ñ½»ñáõÙ ³ñ·»Éí»É ¿, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, Ðñ³½¹³ÝÇ, ²ËáõñÛ³ÝÇ
ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ë³ÑÙ³Ýí»É ¿ ë³Ï³í³çñáõÃÛáõÝ, ¨ Ýßí³Í ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ
Ï³ï³ñí»É »Ý çñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ é»ÅÇÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ:

8

http://www.snund.am/

24

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ í»ñáÝßÛ³É áñáßáõÙÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ »Ý
áÉáñïÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï Ãíáí
ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý»É áñáß³ÏÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñ (í³×³éùÇ Ýí³½³·áõÛÝ ß»Ù»ñ
¨ ³ÛÉÝ), áñáÝó µ³í³ñ³ñÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ù³ï³Ï³ñ³ñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ù³·áñÍ³Ïó»É åáï»ÝóÇ³É ·Ýáñ¹ Ñ³Û³ëï³ÝÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: àñå»ë Ñ»ï¨³Ýù, Ï³ñáÕ ¿ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ïí»É ³ÛÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃÇíÁ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý Ý»ñÙáõÍ»É Ð³Û³ëï³Ý: ÊáëùÝ, ³é³çÇÝ
Ñ»ñÃÇÝ, í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÷áùñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñáÝó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ ÷áùñ »Ý, áõëïÇ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³í»ÉÇ ß³ï »Ý:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ³Û¹ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ ¹ñí³Í »Ý ëÝÝ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý
³å³ÑáíÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÝ»ñáí ÓÏ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÏÇñ³éí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇÝ, ³å³ ¹ñ³Ýù, ÙÇ ÏáÕÙÇó, Ï³ñáÕ »Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï»É áÉáñïÇ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ ÐÐ ²ñÙ³íÇñÇ ¨ ²ñ³ñ³ïÇ Ù³ñ½»ñáõÙ çñû·ï³·áñÍÙ³Ý Ýáñ ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¹³¹³ñ»óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
ïíÛ³É ï³ñ³ÍùáõÙ ßáõÏ³ ÙáõïùÇ ³ñ·»Éù Ñ³Ý¹Çë³Ý³É Ýáñ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý, Ðñ³½¹³ÝÇ, ²ËáõñÛ³ÝÇ ³í³½³Ý³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ çñû·ï³·áñÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨ (Ï³Ù) é»ÅÇÙÝ»ñÇ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É ³ÝÑ³í³ë³ñ ÙÁñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ: ØÛáõë ÏáÕÙÇó, ÝÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÁ µËáõÙ »Ý
µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó, ÇëÏ ¹ñ³Ýó Ý»ñ¹ñáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿ Ý³¨
ËÃ³Ý»É áÉáñïÇ ½³ñ·³óáõÙÁ, ù³ÝÇ áñ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÁ Ýßí³Í ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ëïÇåí³Í ÏÉÇÝ»Ý Ý»ñ¹Ý»É Ýáñ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñ, ÇÝãÁ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ³å³Ñáí»É ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ýí³½áõÙ, ÇÝãÝ ¿É Ï³ñáÕ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýå³ëï»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ:
²ÛëåÇëáí, ÓÏ³Ý ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³í³Ï³Ý ¹³ßïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ áÉáñïáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ Çñ³í³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ »Ý ¹Çï³ñÏíáõÙ Ù³ùë³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë` ÓÏ³Ý í³×³éùÇ Ñ³Ù³ñ ÐÐ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ëÝÝ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÃáõÛÉïíáõÃÛ³Ý
Å³ÙÏ»ïÝ»ñÁ, áñáÝó Ó·Ó·áõÙÁ µ³ó³ë³µ³ñ ¿ ³½¹áõÙ Çñ³óÙ³Ý Í³¬í³ÉÝ»ñÇ
¨ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ íñ³: àõëïÇ, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÓÏÝ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ Çñ³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ
ËÝ¹Çñ áõÝ»óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñ »Ý, ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ í»ñ³Ý³Û»É Ù³ùë³ÛÇÝ ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ³é³í»É Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ëï»ÕÍ»É ïÝï»ëí³ñáÕ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù, Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ, ÏÝå³ëï»Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ:
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¸³íÇÃ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Ձկան շրջանառության ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը` ազատ
մրցակցության ապահովման գործընթացում
Բանալի բառեր. մրցակցություն, մրցակցային միջավայր, ձուկ, ձկնատեսակ,
օրենսդրական դաշտ, ԵԱՏՄ, միսնական դրույքաչափ
«Եկամտային հարկի մասին» և «Շահութահարկի մասին» ՀՀ օրենքների,
ձկնաբուծության արտադրանքը հանդիսանում է գյուղատնտեսական արտադրանք և ձկան շրջանառության ոլորտում գործունեություն ծավալող տնտեսվարող սուբյեկտների համար սահմանված են առանձնահատկություններ:
Սակայն ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ոլորտում մրցակցությունը խոչընդոտող իրավական երևույթ են դիտարկվում մաքսային ընթացակարգերը, մասնավորապես` ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության
սննդի անվտանգության պետական ծառայության թույլտվության ժամկետները: Դրանց ձգձգումը բացասաբար է ազդում մրցակցության վրա, հետևաբար
անհրաժեշտ է վերանայել մաքսային ընթացակարգերը և առավել նպաստավոր պայմաններ ստեղծել տնտեսվարող սուբյեկտների համար:
David HOVHANNISYAN
Legal framework regulating fish production in ensuring free competition
Key words: competition, competitive environment, fish, legal framework, EAEU, common rate

According to RA Laws on “Income tax” and “Profit tax” fish production is considered
an agricultural production and there are special privileges established for companies
functioning in fishery. However, research shows that there are regulatory obstacles in
customs administration particularly in terms of delays for obtaining license issued by
state agency for food safety of RA Ministry of Agriculture. The delays have a negative
impact on competition, and thus there is need to review custom procedures and establish
a more enabling environment for companies active in the sector.
Давид ОГАНЕСЯН
Законодательство, регулирующее сферу обращения товарного рынка рыбы
в процессе обеспечения свободной кокуренции
Ключевые слова: конкуренция, конкурентная среда, рыба, видовой ассортимент рыбы,
законодательство, Евразийский экономический союз (ЕАЭС), единый тариф

В соответствии с Законами РА «О подоходном налоге» и «О налоге на прибыль»,
продукция рыбоводства является селькохозяйственной продукцией. Для хозяйствующих субъектов, действующих в сфере обращения рыбы согласно вышеуказанным законам предусмотрены особенные положения. Однако исследования показывают, что ограничивающими конкуренцию в данной сфере правовыми проявлениями являются таможенные процедуры, в частности, сроки разрешений, выданные Государственной службой по безопасности пищевых продуктов Министерства сельского хозяйства Республики Армения. Задержка их выдачи негативно
влияет на конкуренцию, поэтому необходимо пересмотреть таможенные процедуры и создать более благоприятные условия для хозяйствующих субъектов.
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Øðò²Îò²ÚÆÜ Æð²ìÆÖ²ÎÀ ºì ²èÎ² ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ §ä²ÜÆð¦
²äð²Üø²ÚÆÜ ÞàôÎ²ÚàôØ
¸³íÇÃ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
ÐÐ ²²Ð ³åñ³Ýù³·ÇïáõÃÛáõÝ ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ ³ëÇëï»Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, å³ÝÇñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ
ßáõÏ³, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáó, Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ

Øñó³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ Ýáñ »ñ¨áõÛÃ ¿ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñÇ ³½³ï³Ï³Ý³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÝÙ³Ý ÷áùñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý ÙÇ áÉáñïÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿
³½³ï Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý:
Øñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ¨áñ ¿ ÇÝãå»ë ³é³ÝÓÇÝ
³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý»ñÇ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»Éáõ,
³ÛÝå»ë ¿É ³é³ÝÓÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ÝË³·áõß³Ï»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÙß³ÏíÇ
×Çßï é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ ïíÛ³É ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³é³çË³Õ³óÙ³Ý,
Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇÝ ßáõÏ³ÛÇó ¹áõñë ÙÕ»Éáõ ÙÇçáóáí ßáõÏ³Û³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ
·ñ³í»Éáõ, å³Ñå³Ý»Éáõ ¨ ³ÛÉ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áÉáñïÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ ¿, áñï»Õ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ
áÉáñïÁ, áõñ áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ §ä³ÝÇñ¦ ßáõÏ³Ýª ³é³ç³ñÏíáÕ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù»Í³ù³Ý³Ï Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:
²Ûë ßáõÏ³ÛÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý, áñ 2012-2015ÃÃ.
ßáõÏ³ÛÇ ³é³ç³ï³ñ »ñÏáõ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáÕ »Ýª §²ßï³ñ³Ï-Î³Ã¦ ö´À ¨ §¸áõëïñ Ø»É³ÝÛ³¦ êäÀ, áñáÝù ßáõÏ³ÛáõÙ å³Ñå³Ý»É
»Ý Çñ»Ýó ³é³ç³ï³ñ ¹ÇñùÁ: Àëï ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 2013Ã.` 2012Ã. Ñ³Ù»Ù³ï å³ÝÇñÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ Ýí³½»É »Ý 77447 Ï· Ï³Ù 6,39%, 2014Ã. ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ Ý³Ëáñ¹ ï³ñí³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³½Ù»É ¿ 141508 Ï· Ï³Ù
12,46%: ä³ÝñÇ ï»Õ³Ï³Ý ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ß»ßï³ÏÇ ³× ³ñÓ³Ý³·ñí»É ¿
2015Ã., »ñµ ï³ñ»Ï³Ý ³×Á Ï³½Ù»É ¿ 353828 Ï· Ï³Ù 35,60%9:

9

http://www.armstat.am/file/article/sv_12_15a_6200.pdf, էջ 16
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²ÕÛáõë³Ï 1. ä³ÝÇñ ³ñï³¹ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý
¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý 2012-2015ÃÃ. Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ (ã³÷Ù³Ý ÙÇ³íáñ` Ï·)
Ä³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍÁ
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ ³ñï³¹ñí³Í å³ÝÇñ

2012
1 212 727

2013
2014
1 135 280 993 772

2015
1 347 600

Øñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ áã ÙÇ³ÛÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ ÷³ëï³óÇ Çñ³íÇ×³ÏÇ ³ñÓ³Ý³·ñáõÙÁ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ Ó¨³íáñÙ³Ý
ÑÝ³ñ³íáñ å³ï×³éÝ»ñÇ í»ñÑ³ÝáõÙÁ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÉáõÛëÇ Ý»ñùá ¹Çï³ñÏáõÙÁ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
¹»é¨ë ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝ: ä³ñ½³å»ë Ýßí³Í ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ »Ý Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ Ë³ËïáõÙÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ éÇëÏ»ñÁ: ²Û¹ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ¹Çï³ñÏí»É »Ý å³ÝÇñ ³ñï³¹ñáÕ ¨ Ý»ñÙáõÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó ³é³çÝ³ÛÇÝ »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ÏñÃáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÁ, Ñ³ñÏ»ñÇ, Ù³ùë³ïáõñù»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áõ Ù³ùë³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³í³ë³ñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (Çñ³óÝáÕ
Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ) Ã»ñ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
àñå»ë å³ÝñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ, å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É ³ÝÑ³í³ë³ñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ëáßáñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, í³ñ»Éáí ·Ý³ÛÇÝ ×ÏáõÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Ù³ñù»ÃÇÝ·, ßáõÏ³ÛÇ ÙÛáõë Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ó»éù »Ý
µ»ñáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ: Êáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Í³Ëë»ñÇ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ ëï³ÝáõÙ »Ý ³í»ÉÇ ó³Íñ ÇÝùÝ³ñÅ»ù, ù³Ý ÷áùñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´³óÇ ³Û¹, û·ï³·áñÍ»Éáí ³éÏ³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, Ýñ³Ýù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý Ý³¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·` ³Û¹
Ï»ñå Ýå³ëï»Éáí ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ ¨ ³í»É³óÙ³ÝÁ: ²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ³Ûë ËÝ¹ÇñÝ ÇÝùÝÇÝ µÝáñáß ¿ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ
ÙÇç³í³ÛñÇÝ ¨ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñ ãÇ å³ñáõÝ³ÏáõÙ:
àñå»ë Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³ÝÑ³í³ë³ñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ
ÝÏ³ïíáõÙ »Ý Ý³¨ ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý »ñ¨áõÛÃÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ù»ç û·ï³·áñÍíáÕ µ³Õ³¹ñ³Ù³ë»ñÇ ¨ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ
ï³ñ³Ý»ñÇ Ï³Ù ÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý íñ³ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ÏÝßÙ³Ý µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ ³åñ³ÝùÇ áñ³ÏÇ ¨ Ù³ÏÝßÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ ³é³í»É³å»ë í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý ëÝÝ¹Ç ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³ÝÁ, ë³Ï³ÛÝ Ï³ñáÕ
»Ý Çñ»Ýó ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ý³É Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ íñ³
28
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¨, ÏáÝÏñ»ï ¹»åù»ñÇó »ÉÝ»Éáí, ³é³ç³óÝ»É ³Ýµ³ñ»ËÇÕ× Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
·áñÍáÕáõÃÛáõÝ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí ³ÛÝ, áñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù Ó»éùµ»ñÙ³Ý Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇó ·ÉË³íáñÁ, Ýßí³Í ËÝ¹ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ï³ñí»É ¿ Éñ³óáõóÇã
áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ: ²Ûëå»ë, ßáõÏ³ÛáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý íñ³ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
ÀÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·»ñ³ÏßÇé Ù³ëÁ å³ïñ³ëï ¿ Ýáñ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ³Ý»É ³ÛÝ
¹»åùáõÙ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ýí³½Ç 5-Çó 11 ïáÏáëÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ: ²ÛëÇÝùÝ`
Ý»ñÏ³ÛÇë ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñÓñ
¿ ¨ ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ µÇ½Ý»ëÇ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ¨ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³ÝÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ Ù»Ï ³ÛÉ ËÝ¹Çñ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ³ñïáÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙÁ
(ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛù, í×³ñÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ »ñÏ³ñ³Ó·áõÙ ¨ ³ÛÉÝ): ²Ûëå»ë,
Ù»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÁ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ 2012-2015ÃÃ. Ëáßáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íí³Í ¹ñ³Ù³ÛÇÝ í³ñÏ»ñÇ ¹ÇÙ³ó í×³ñíáÕ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÁ Ï³½Ù»É ¿ 14 ïáÏáë, ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ÷áùñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ùáï
ÝáõÛÝ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ 15 ïáÏáë: Øñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ßáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ
ù³Ý³ÏÇ ¨ ßáõÏ³ÛáõÙ Ýáñ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ñ³ÛïÝí»ÉáõÝ ËáãÁÝ¹áïáÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙÁ: ²Ûëå»ë, Ýßí³Í ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí
³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý Ýáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÇÙÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ í×éáñáß Ñ³Ù³ñíáÕ
ßáõÏ³ÛÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ ¨ áÉáñïÇ ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÁ: ÞáõÏ³ÛÇ Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Í Ù³ëÇ Ï³ñÍÇùáí ßáõÏ³Ý Ñ³·»ó³Í ¿, áñÁ
¨ë Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ßáõÏ³ÛáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ Ýáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÑÇÙÝ»Éáõ Ñ³ñóáõÙ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, Ñ³·»óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³éÏ³ ¿ ëáõñ Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙÇÙÛ³Ýó Í³í³ÉÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ñ³ßíÇÝ:
Øñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ µÝáõÃ³·ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý »Ý Ñ³ïÏ³å»ë
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ßáõÏ³ÛÇ íñ³ ÙÇ³ÏáÕÙ³ÝÇáñ»Ý ³½¹»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ù»Í³å»ë å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïÙ³Ùµ: ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí ³é³ÝÓÝ³óí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ.
 ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ÁÝ¹·ñÏáõÙ,
 ë»÷³Ï³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ:
²åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý óáõó³ÝÇßÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Çñ³óÙ³Ý ó³ÝóÇ
½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, Çñ³óÙ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ë»·Ù»Ýï³óÇ³Ý,
ßáõÏ³ÛÇ íñ³ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ: Ð³Ý29
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ñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å³ÝñÇ Çñ³óáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ
ù³Ý 80 ïáÏáëÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ã¿ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý áÕç ï³ñ³ÍùáõÙ, ÇÝãÁ
Ýí³½»óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ íñ³ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ
áõÝ»Ý³Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
Ð³çáñ¹ Ï³ñ¨áñ óáõó³ÝÇßÁ ë»÷³Ï³Ý Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Ûë ³éáõÙáí Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ, Ù³Ýñ³Í³Ë ³é¨ïñÇ ûµÛ»ÏïÝ»ñáõÙ å³ÝÇñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³óíáõÙ ¿ áã µñ»Ý¹³ÛÇÝ ë³éÝ³ñ³ÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí, áñÁ ÷áùñ
ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ, ù³Ý Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñù ³ñï³¹ñáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÝ»ñ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ³å³Ñáí»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ ó³ÝóÇ (ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ) ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ: ÆëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ ïíÛ³É µÝ³·³í³éáõÙ, Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÇ, áñï»Õ åÇï³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ï³ñ× Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ñ³Ý·³Ù³Ýùáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Íª ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ·ñ»Ã» ³Ù»ÝûñÛ³ Ïïñí³Íùáí, å³ÝñÇ
Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñå»É Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³í»ÉÇ
÷áùñ ó³ÝóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ:
ÞáõÏ³ÛáõÙ ³é³ç³ï³ñ ¹Çñù»ñÇ Ñ³ëÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ áã ÙÇ³ÛÝ ûåïÇÙ³É ·ÝÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ³ÛÉ¨ áñ³ÏÇ, å³Ñå³ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ,
÷³Ã»Ã³íáñÙ³Ý, µñ»Ý¹Ç ×³Ý³ãí³ÍáõÃÛ³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ µ³ñ»É³íÙ³Ý
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ å³ÝñÇ Çñ³óÙ³Ý íñ³ ³é³í»É Ýß³Ý³Ï³ÉÇó ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ³åñ³ÝùÇ áñ³ÏÁ, ·ÇÝÁ ¨ µñ»Ý¹Ç ×³Ý³ãí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
²ÛëåÇëáí, å³ÝñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ Ó¨³íáñí³Í Çñ³íÇ×³ÏÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Çë³óáÕ Ñ»ï¨Û³É ·áñÍáÝÝ»ñÁ.
“ ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ
àñå»ë ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ³é³çÝ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÁÝÃ³ó³Ï³ñ·³ÛÇÝ ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÁ, »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (Çñ³óÝáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ ¨ ³ÛÉÝ)
Ã»ñ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ
ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ: Üßí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÃíáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë
Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÁ, ¨ ³Ûë
³éáõÙáí ¿³Ï³Ý Ñ³Ý·³Ù³Ýù »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ïñ³Ù³30
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¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ý»ñ·ñ³í³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó
í×³ñíáÕ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ ¿³å»ë ³½¹áõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇÝ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý íñ³ ¨ ËáãÁÝ¹áï Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý Ëáñ³óÙ³Ý áõ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï³·³ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
“ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï
Ù»Í Í³í³ÉÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ ¨ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å³Ñ³ÝçíáÕ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ »ñÏ³ñ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³Í
ä³ÝñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ
(Ýáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ ÑÇÙÝ»Éáõ) Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý Ù»Í Ï³åÇï³É Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ, ¨ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ»ï·ÝÙ³Ý Å³ÙÏ»ïÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ í»ó
¨ ³í»ÉÇ ï³ñÇ: ì»ñáÝßÛ³É ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù»Í³ÝáõÙ ¿ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ï³ï³ñíáÕ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ éÇëÏ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ,
ÇÝãÝ Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ¹³ñÓÝáõÙ ¿ áã
·ñ³íÇã:
“ ÞáõÏ³Ý»ñÇ Ñ³·»óí³ÍáõÃÛáõÝ
ä³ÝÇñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ý Ñ³·»ó³Í ¿, ÇÝãÇ Ù³ëÇÝ ¿ íÏ³ÛáõÙ Ý³¨
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ, áñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ »Ý Ù³ëÝ³ÏÇáñ»Ý: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ï»ëÇó ³í»ÉÇÝ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ñ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ û·ï³·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ Ù»Ï
ù³éáñ¹ Ù³ëÇ ã³÷áí: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É Ý³¨, áñ 2012-2015 Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ å³ÝñÇ Çñ³óÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ¿³Ï³Ý ³× ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»ó»É:
²ÛëåÇëáí, å³ÝñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ ³éÏ³ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÇ Ó¨³íáñÙ³Ý å³ï×³éÝ»ñÇ ³í»ÉÇ Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ³Ùñ³·ñ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó
ßáõÏ³Ý»ñÇ íñ³ ³½¹»Éáõ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ñ»ï¨Û³É Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÁ.
 Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý (ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñ) ¨ ë³éÝ³ñ³Ý³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³Ý ó³ÝóÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝ,
 ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
·Ý³ÛÇÝ ¨ Ù³ñù»ÃÇÝ·³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ,
 ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Çñ³óÙ³Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝ:
Üßí³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ïµ³ñ»É³íÇ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ å³ÝñÇ ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, áñÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ËÃ³Ý
ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³ Ýáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý, ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
³í»É³óÙ³Ý, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ýáñ ßáõÏ³Ý»ñÇ ÁÝ¹·ñÏÙ³Ý, Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍ³Ý ¨ áÉáñïÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
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¸³íÇÃ ÐàìÐ²ÜÜÆêÚ²Ü
Øñó³Ïó³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ ³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ §ä³ÝÇñ¦ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ
ßáõÏ³ÛáõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ùñó³ÏóáõÃÛáõÝ, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³Ûñ, å³ÝÇñ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ
ßáõÏ³, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáó, Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ó³Ýó, Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áÉáñïÝ»ñÇó Ù»ÏÁª ³·ñáå³ñ»Ý³ÛÇÝ Ñ³Ù³ÉÇñÝ ¿, áñï»Õ ³é³ÝÓÝ³ÏÇ ï»Õ ¿ ·ñ³íáõÙ Ï³ÃÝ³ÙÃ»ñùÇ
áÉáñïÁ, áñï»Õ Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³ÝÇ §ä³ÝÇñ¦ ³åñ³Ýù³ÛÇÝ ßáõÏ³Ýª ³é³ç³ñÏíáÕ ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÇ µ³½Ù³½³ÝáõÃÛ³Ùµ ¨ Ù»Í³ù³Ý³Ï Ùñó³ÏÇóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ²Ûë ßáõÏ³ÛáõÙ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ ËáãÁÝ¹áïáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ß³ñùáõÙ ³é³çÝ³ÛÇÝ »Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ
ãáõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÁ, Ñ³ñÏ»ñÇ, Ù³ùë³ïáõñù»ñÇ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ áõ Ù³ùë³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, Ý»ñùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ³éÏ³ ³ÝÑ³í³ë³ñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ (Çñ³óÝáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñ
¨ ³ÛÉÝ) Ã»ñ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ:
David HOVHANNISYAN
State of Competition and Main Challenges in “Cheese” Commodity Market
Key words: competition, competitive environment, cheese commodity market, financial mean,
supply network, competitive advantage

One of the most important sectors for Armenia‟s economy is agricultural production
where dairy production has a sizeable niche. In the latter, the cheese commodity has a
significance in terms of the diversity of the product and the volume of competition
available in the market. In this market among the key challenges in the production are:
access to finance, workforce that is not sufficiently trained, established taxes and
customs fees, and tax and customs administration, uneven competition in the local
market, and underdeveloped infrastructure (i.e. professional wholesale comapnies,
storage capacity, etc.).
Давид ОГАНЕСЯН
Проблемы и состояние конкуренции на товарном рынке “Сыр”
Ключевые слова: Конкуренция, конкурентная среда, товарный рынок “Сыр”, финансовые
ресурсы, цепь поставок, конкурентное преимущество

Одним из наиболее важных секторов экономики Республики Армении является
агропродовольственный комплекс, где особое место занимает отрасль молочной
продукции, в котором с точки зрения конкуренции особый интерес представляет
товырный рынок “Сыра”, с разнобразием продукции и наличием большого числа
конкурентов. Среди основных факторов, сдерживающих производство данного
рынка являются: доступ к финансовым ресурсам, отсутствие квалифицированных
специалистов, налоговое и таможенное администрирование, неравные конкурентные условия на внутреннем рынке и неразвитость инфраструктуры.
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ÐÐ îºÔ²Î²Ü ÆÜøÜ²Î²è²ì²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü
ÐÆØÜ²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ðÆâÜºðÀ
²ñë»Ý ê²ð¶êÚ²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝù, µÝáõÃ³·ñÇã,
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ

1991Ã. ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ñéã³ÏáõÙÇó Ñ»ïá, Ð³Û³ëï³ÝÝ ëÏë»ó Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ ß³ñù µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ, áõÕÕí³Í ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñÙ³ÝÁ ¨ ³ÝóÙ³ÝÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý: ÆÝãå»ë ¨ ÙÛáõë Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óÁ ÙÇßï ã¿,
áñ ³ÝóÝáõÙ ¿ñ Ñ³ñÃ áõ ë³ÑáõÝ: Æ ÉñáõÙÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, Ð³Û³ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ Çñ³íÇ×³ÏÁ Í³Ýñ³ÝáõÙ ¿ñ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù
»Ý` Ô³ñ³µ³ÕÛ³Ý Ñ³Ï³Ù³ñïáõÃÛáõÝÁ, ßñç³÷³ÏáõÙÁ ¨ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ×·Ý³Å³ÙÁ: ö³ëïáñ»Ý, Ñ»Ýó ³Ûë Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñáí ¿ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áõß³óáõÙÁ ßáõñç ãáñë ï³ñáí ¨ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ÁÝ¹³Ù»ÝÁ 1995Ã.: ÆÝãå»ë ³ñ¹»Ý Ýßí»ó, ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ñ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙ,
Ýñ³ Ñ»ï³·³ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ùµ, áñÁ ¨ ï»ÕÇ áõÝ»ó³í Ñ»ï³·³
ï³ñÇÝ»ñÇÝ: 1996-1999ÃÃ.ëï»ÕÍí»ó ³ÙµáÕç³Ï³Ý ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù,
Ý»ñÏ³ÛÇë ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Üßí³Í ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ µ³½ÙÇóë Éñ³Ùß³Ïí»É ¨ ÷á÷áËí»É ¿` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óí»Éáí å»ïáõÃÛ³Ý ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ:
ê³Ï³ÛÝ Ó¨³íáñÙ³Ý ÷áõÉáõÙ ¹ñí³Í ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ÇÝ ³é³í»É Ëáñ³óí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ` ÙÝ³Éáí ³Û¹åÇëÇÝ ³é ³Ûëûñ: ì³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ µ³Å³ÝÙ³Ý
·áñÍáÕ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á Ó¨³íáñ»ÉÇë ëï»ÕÍí»óÇÝ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í Ãíáí Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ, áñáÝó ÙÇç¨ ³éÏ³ »Ý ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: ¸ñ³Ýù í»ñ³µ»ñáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ å³ïÏ³ÝáÕ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇÝ, µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãí³ù³Ý³ÏÇÝ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ ¨ ³ÛÉÝ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ, ³ÝÏ³Ë ³Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÇó,
µáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ ûÅï»É ¿ ÝáõÛÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí: ØÇçÇÝ ¨ Ù»Í Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ¹ñ³Ýù ùÇã »Ý, ÇëÏ µ³½Ù³ÃÇí ÷áùñ ¨ ÃáõÛÉ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñ
ã»Ý Ï³ñáÕ³ÝáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ³ÝÑñ³Å»ßï Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»É`
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñ ãáõÝ»Ý³Éáõ Ï³Ù áõÝ»Ý³Éáõ
¹»åùáõÙ ß³Ñ³·áñÍ»É ãÏ³ñáÕ³Ý³Éáõ å³ï×³éáí, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³Ýµ³í³ñ³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í: Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý
793 Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó` ßáõñç 400-Á Ï³Ù 51%-Á áõÝ»Ý 1.000-Çó å³Ï³ë µÝ³ÏãáõÃÛáõÝ: Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ Ñ³Ù³ÛÝù33
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Ý»ñÇó 197-Á Ï³Ù ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ 22.7%-Á áõÝ»Ý ÙÇÝã¨ 300 µÝ³ÏÇã, 75-Á Ï³Ù
ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ 8.6%-Á` 301-500 µÝ³ÏÇã, 168-Á Ï³Ù 19.3%-Á` 501- 1000 µÝ³ÏÇã: Àëï µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ` ³Ù»Ý³Ù»Í ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ ÁÝ¹·ñÏáÕ
Ñ³Ù³ÛÝùÁ ¶»Õ³ñùáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ì³ñ¹»ÝÇÏ Ñ³Ù³ÛÝùÝ ¿ (9745 µÝ³ÏÇã), ³Ù»Ý³÷áùñÁ` êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ø³ßáõÝÇÝ (27): ö³ëïáñ»Ý, ³Ù»Ý³Ù»Í ·ÛáõÕ³Ï³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ ÁÝ¹·ñÏáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÁ, ³Ù»Ý³÷áùñÇó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ãíáí Ù»Í ¿ 360 ³Ý·³Ù: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ µáÉáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ, ³ÝÏ³Ë Ýñ³Ýó ã³÷»ñÇó ·áñÍáõÙ ¿ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á, í»ñ³å³Ñ»Éáí Ýñ³Ýó ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ¨ÝáõÛÝ ßñç³Ý³Ï: ²Ûëå»ë` ¶ÛáõÙñÇ ù³Õ³ùÇ, Çñ ·ñ»Ã» Ñ³ñÛáõñ ÑÇëáõÝ Ñ³½³ñ³Ýáó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ùµ ¨ ùë³ÝÛáÃ µÝ³ÏÇã áõÝ»óáÕ ø³ßáõÝÇÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ áõ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
ÊÝ¹ÇñÝ»ñ Ï³Ý Ý³¨ µÛáõç»Ý»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ´³½Ù³ÃÇí
·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñ ÁÝ¹·ñÏáÕ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ (Ñ³ïÏ³å»ë` ²ñ³·³ÍáïÝÇ, Èáéáõ, ÞÇñ³ÏÇ, êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½»ñáõÙ) »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý
Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ 50 %-Á: ´áÉáñ Ù³ñ½»ñáõÙ ³éÏ³ »Ý Ý³Ëáñ¹
ï³ñÇÝ»ñÇó Ïáõï³Ïí³Í ³å³éùÝ»ñ: ²ëí³ÍÇó Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ³é³Ýó ³Û¹ ¿É ëáõÕ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÁ, ãáõÝ»Ý³Éáí Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý µ³í³ñ³ñ Ù³Ï³ñ¹³Ï, ã»Ý Ï³ñáÕ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÁÝÓ»éÝ»É
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ÝáõÛÝÇëÏ
å³ñï³¹Çñ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ10:
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÝ
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨
ÛáõñûñÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³ÛÝå»ë ¿É ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÝ, áõÝÇ Çñ»Ý µÝáñáß
ÑÇÙÝ³Ï³Ý áñáßÇã ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³Ýó áñáÝó Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
Ï»Ýë³·áñÍáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É: Ð³Û³ëï³ÝÇ
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µÝáõÃ³·ñ»ÉÇë ÝÏ³ïÇ »Ý ³éÝíáõÙ Ñ»ï¨Û³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ.
 îÆØ-»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ,
 îÆØ-»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ,
 îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ù³Ý³Ï³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÁ,
 ÈÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ,
 îÆØ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ »ñ³ßËÇùÝ»ñÁ,
10

«Համայնքների խոշորացման և միջհամայնքային միովորումների ձևավորման»
հայեցակարգ, Երևան 2011թ.
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 îÆØ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¹³ï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý Ó¨»ñÁ,
 Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ï³é³í³ñáõÙÁ,
 Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ý ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ,
 îÆØ-»ñÇ ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á,
 ´Ý³ÏÇãÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ,
 ØÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ,
 îÆØ-»ñ - å»ïáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:
²Ý¹ñ³¹³éÝ³Éáí îÆØ-»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇÝ, Ï³ñáÕ »Ýù
³ñÓ³Ý³·ñ»É, áñ ¹ñ³Ýó Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íÇ×³ÏÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý µËáõÙ
¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É՝ ÐÐ ê³Ñ³Ù³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ë³ÑÙ³Ýí³Í µÝáñáßáõÙÇó11: ²ÝËáë, Ñ³Ù³ÛÝùÁ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ý áõÅáí Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ
Çñ³íáõÝùÇ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ, áñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇó µËáÕ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³óáõÙÁ ¹ñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ îÆØ-»ñÇ íñ³:
îÆØ-»ñÇ Ï³ñ·³íÇ×³ÏÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ³é³í»É Ñëï³Ï µÝáñáßáõÙÁ ïñí³Í ¿
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýùáí, ³ÛÝ ¿. Ð³Ù³ÛÝùÇ
³í³·³ÝÇÝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ý»ñÏ³Û³óáõóã³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ¿, ÇëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÇ
Õ»Ï³í³ñÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ ¿12:
îÆØ Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝáõÙ
¨ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ å³ñáõÝ³ÏíáÕ Çñ³í³Ï³Ý ³ÛÝ ÝáñÙ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ,
áñÝ ³Ùñ³·ñáõÙ ¿ ï»Õ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í
Çñ³í³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³-Ï³é³í³í³ñã³Ï³Ý
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ îÆØ-»ñÇ ³é³í»É ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ, Ï³ñ¨áñ,
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ:
îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ¹ñ³Ýó ù³Ý³ÏÇ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ
ËÇëï Ñ³Ï³ë³Ï³Ý ¿, ³ÛÝ ÇÙ³ëïáí, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ áõÝ»ó³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï Ñ³×³Ë, »ñµ»ÙÝ ¿É µ³ó³é³å»ë ã»Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ ûñ»Ýùáí îÆØ-»ñÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²Ûë ÇÙ³ëïáí, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý Ï³ñÇù Ï³: ²Ûëå»ë՝ îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ùñ³·ñáõÙÝ ³Û¹ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³é³ç³óáÕ
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ
»Õ³Ý³ÏÝ»ñÇó ¿: î»Õ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ
îÆØ-»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñáõÙ ³Ùñ³·ñíáÕ îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë áñáß»É
11
12

ՀՀ Սահմանադրություն (2015թ. փոփոխություններով) 180-րդ հոդված:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդված:
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Ýñ³Ýó ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý, Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý,
í»ñ³ÑëÏ»ÉÇáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñÉáõÍ»É îÆØ-»ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ ûñ»ÝùÇ ¨ Çñ³íáõÝùÇ ÝáñÙ»ñÇÝ: îÆØ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ï³ñ³ÍùáõÙ
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ¿, áñ« ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÅáÕáíñ¹ÇÝ13. ÐÐ-áõÙ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ³ÕµÛáõñÁ ÅáÕáíáõñ¹Ý ¿, ÇëÏ
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÁ ÅáÕáíñ¹³ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ó¨ ¿, Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ý³Ë՝ ·»ñÇßË³Ý ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á, ³ÛÉ áã Ã»
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÇÝëïÇïáõïÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙ Ý³¨ îÆØ-»ñÁ, áñáÝù ûÅïí³Í »Ý
ëáëÏ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Çñ»Ýó ÷áË³Ýóí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, »ñÏñáñ¹՝ îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Í³ÝóÛ³É »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãíáÕ ¨ »ñ³ßË³íáñíáÕ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó: ÈÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÙ³Ý ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å»ï³Çñ³í³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ¨, Ñ»ï¨³µ³ñ, å»ï³Ï³Ý
Ù³ñÙÝÇ Ï³Ù îÆØ-»ñÇ ÇÝùÝ³·áÛ³ï¨áõÙÝ ³ÝÑÝ³ñ ¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É ³é³Ýó
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí Ýñ³Ýó ûÅï»Éáõ:
²ÛëåÇëáí, îÆØ-»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë ³Û¹
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ` Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¨ ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³ÝÝ áõ ûñ»ÝùÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³Ùñ³·ñí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ ¨ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:
ÈÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇ ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ¨ Ñ³ïÏ³Ýß³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó ¿: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³Ù³ã³÷áñ»Ý ÉáõÍ»É ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·»ñ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` í³ñã³Ï³Ý ¨ ýÇëÏ³É
³å³Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ, îÆØ-»ñÇ Ñ½áñ³óáõÙÝ áõ ï»Õ³Ï³Ý ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÁ՝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ¨ ÇÝëïÇïáõóÇáÝ³É
µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ áõ Çñ³í³Ï³Ý ÝáñÙ»ñÇ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ÏÇñ³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ»ï³·³ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨
ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ³å³Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ï³ñ³Ýç³ïí³Í »Ý Áëï ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ`
í»ñçÝ³Ï³Ý (³½¹»óáõÃÛ³Ý), ÙÇç³ÝÏÛ³É ¨ ·áñÍáÝ³ÛÇÝ: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇÝ Ý»ñÏ³Û³óíáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý å³Ñ³ÝçÝ»ñÝ »Ý. ¹ñ³Ýó ßáß³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, Çñ³ï»ë³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
ã³÷»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÁ ¨ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ
13

ՀՀ Սահմանադրություն, 2-րդ հոդված:
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³ñ¹ÛáõÝùÁ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ îÆØ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ¨ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÝ ¿:
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³½Ù³íáñ»É ÙÇ³ÛÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: î»Õ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý Ñ³ñó»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ Ï³ñ¨áñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ »ñ³ßËÇù ¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ ³Ùñ³·ñí³Í ýÇÝ³Ýë³ïÝï»ë³Ï³Ý µ³½³Ý: àñå»ë Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñ՝ «î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ» ÐÐ ûñ»ÝùÝ
³Ùñ³·ñáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ý: îÆØ-»ñÝ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ï³é³í³ñáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³ÛÉ Ó¨»ñÇ Ñ»ï Ñ³Ù³ï»Õ ×³Ý³ãíáõÙ ¨ Ñ³í³ë³ñ³å»ë å³ßïå³ÝíáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó: ²Ûë ÇÙ³ëïáí, îÆØ-»ñÝ Çñ³í³ëáõ »Ý Ï³ï³ñ»É
Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í` ûñ»Ýùáí ÃáõÛÉ³ïñí³Í ó³ÝÏ³ó³Í ·áñÍ³ñù: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ûï³ñÙ³Ý Ï³ñ·Á ¨
å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ Ñ³Ù³ÛÝùÁ áñáßáõÙ ¿ ÇÝùÝáõñáõÛÝ: îÆØ-»ñÝ Çñ³í³ëáõ »Ý,
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí, ëï»ÕÍ»É Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇó ¹³éÝ³É
¹ñ³Ýó ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ »ñ³ßË³íáñíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ý ÇÝùÝáõñáõÛÝ Ó¨³íáñ»Éáõ
¨ Ï³ï³ñ»Éáõ՝ îÆØ-»ñÇÝ í»ñ³å³Ñí³Í ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùáí:
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿
¹³ï³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Çñ³í³Ï³Ý Ó¨»ñÇ ÙÇçáóáí: ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³Ï³Ý ÙÛáõë ³Ïï»ñÁ, »ñ³ßË³íáñ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÁ, ë³ÑÙ³ÝáõÙ »Ý ÇÝãå»ë ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝå»ë ¿É ÝÙ³Ý Ë³ËïáõÙÝ»ñÇ Ï³ÝË³ñ·»ÉÙ³ÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í Çñ³í³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·: î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³í³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáÕ »ñ³ßËÇùÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ¹»ñ ¿ Ï³ï³ñáõÙ
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ¹³ï³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÁ: Æñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¹³ï³ñ³ÝÁ Ñ³Ý¹»ë ¿ ·³ÉÇë ³ÝÏ³Ë, Ë³Ëïí³Í Çñ³íáõÝùÇ í»ñ³µ»ñÛ³É í»×»ñÁ ÉáõÍáÕ Ù³ñÙÝÇ
¹»ñáõÙ: ÐÐ ¹³ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Ïáãí³Í ¿՝ Ýå³ëï»Éáõ å»ïáõÃÛáõÝáõÙ
ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³ÝÁ, Çñ³í³Ï³ñ·Ç ³Ùñ³åÝ¹Ù³ÝÁ, ê³Ñ³Ù³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·Ç å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ, áñÇ ï³ññ»Çó Ù»ÏÝ ¿É å»ïáõÃÛ³Ý
ÏáÕÙÇó ×³Ý³ãíáÕ áõ »ñ³ßË³íáñíáÕ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÝ ¿:
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Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³ Ï³é³í³ñáõÙÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ï³ññ»ñÇó áõ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó ¿: Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ùí³Í ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³å³ïÏ³Ý ·áõÛùÇó, ³Û¹ ÃíáõÙ ³Ýß³ñÅ ¨ ß³ñÅ³Ï³Ý, ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨
·áõÛù³ÛÇÝ ¨ áã ·áõÛù³ÛÇÝ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇó: ê»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ýßí³Í ï³ññ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ:
Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ÙÇçáóÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñíáÕ ·áõÛùÁ Ï³ñáÕ ¿ ¹³ë³Ï³ñ·í»É Áëï
¹ñ³ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý՝
- ëáóÇ³É³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ,
- ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý,
- Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ ÏáÕÙÇó »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³ÙÛ³ å³ñï³¹Çñ ·áõÛù³·ñÙ³Ý, áñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óíáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ: Àëï ¿áõÃÛ³Ý, Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ
¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙ: Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³éáõÙÁ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙÁ, ·ñ³ÝóáõÙÁ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óáõÙÝ ¿14: Ð³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³éáõÙÁ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ·ñ³Ýó³Ù³ïÛ³ÝÇ í³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ÉÇ³ñÅ»ù áõ Ñ³í³ëïÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»Ý³Éáõ Ýå³ï³Ïáí, áñáÝù ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:
Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ý ¨ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñ»ñÁ
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ÛÝ Ï³ñ¨áñ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇó
»Ý, ³é³Ýó áñáÝó ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ áõÕÕ³ÏÇ ¹Çï³ñÏ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óáõÙÁ` Çñ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù³ëáí:
ÐÐ µÛáõç»ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ ¨ µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë ¿ Ñ³Ù³ñíáõÙ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÁ: Ð³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ (Ùáõïù»ñÇ) Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ Í³ËëÙ³Ý Ù»Ï ï³ñí³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Íñ³·ÇñÝ ¿, áñÁ
Ýå³ï³Ï³áõÕÕíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÑÝ·³ÙÛ³ ½³ñ·³óÙ³Ý Íñ³·ñÇ ¨ îÆØ-»ñÇ`
ûñ»Ýùáí í»ñ³å³Ñí³Í ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ15: Ð³Ù³ÛÝùÇ
µÛáõç»Ý Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ï³ñÇ՝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³Ýáõ ÏáÕÙÇó:
´Ûáõç»áõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝù áõÝÇ
Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÁ, ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³í³·³Ýáõ
ÏáÕÙÇó (³í³·³Ýáõ Ñ³ëï³ïÙ³Ùµ):

14
15

«Տեղական ինքնակառավարման հիմուքններ» Հ.Օրդյան, Երևան 2000թ.
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 83-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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Ð³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, îÆØ-»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó »ÉÝ»Éáí, µ³Å³ÝíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
µ³ÕÏ³óáõóÇã Ù³ë»ñÇ`16
- Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç í³ñã³Ï³Ý Ù³ë (í³ñã³Ï³Ý µÛáõç»).
- Ñ³Ù³ÛÝùÇ µÛáõç»Ç ýáÝ¹³ÛÇÝ Ù³ë (ýáÝ¹³ÛÇÝ µÛáõç»):
îÆØ-»ñÇ ÁÝïñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÑÇÙÝ³ñ³ñ ³ÝÏÛáõÝ³ù³ñ»ñÇó ¿, ³é³Ýó áñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ó¨³íáñáõÙÝ áõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ: îÆØ-»ñÇ ÁÝïñ³Ï³ñ·Ç Ñ»ï Ï³åí³Í ³Ù»Ý³·ÉË³íáñ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿
ÐÐ ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ, Ñ³Ù³Ó³ÛÝ áñÇ îÆØ-»ñÁ ÁÝïñíáõÙ »Ý 5 (ÑÇÝ·)
ï³ñÇ Å³ÙÏ»ïáí17: Ð³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ù³ëáí ³éÏ³ ¿ ê³ÑÙ³Ý³¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙ, áñáí Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÁ Ï³ñáÕ ¿ ÁÝïñí»É áõÕÕ³ÏÇ
Ï³Ù ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñ³Ï³ñ·áí: ²Ûë ¨ ³éÑ³ë³ñ³Ï³Ï îÆØ-»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·Ç Ñ»ï Ï³åí³Í µáÉáñ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ »Ý ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí: ²í³·³Ýáõ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í՝
ÐÐ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í »Ý ÙÇÙÇ³ÛÝ áõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñ³Ï³ñ·Ç
í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ, Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ Ù³ëáí ¨ë áõÕÕ³ÏÇ
ÁÝïñ³Ï³ñ· ¿ ë³ÑÙ³Ýí³Í՝ µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ, ºñ¨³Ý, ¶ÛáõÙñÇ ¨ ì³Ý³Óáñ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ18: ²Ûë »ñ»ù Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ ·áñÍáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ù³ëÝ³Ï³Ý ÁÝïñ³Ï³ñ·, ³ÛëÇÝùÝ՝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÁÝïñ³½³Ý·í³Í Ñ³Ù³ñíáÕ µÝ³ÏÇãÝ»ñÁ ÁÝïñáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ ³í³·³ÝáõÝ, ÇëÏ ³í³·³ÝÇÝ Çñ Ï³½ÙÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇÝ: ²Ûë ÁÝïñ³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÁ ÐÐ-áõÙ
Ã»ñ¨ë Ýáñ ¿ Ý»ñ¹ñí»É, ³é³çÇÝ ÷áñÓÁ »Õ»É ¿ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ, ÇëÏ 2016
Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ñ¹»Ý ³ÛÝ ÏÇñ³éí»ó Ýáñ ÁÝïñ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý՝ ¶ÛáõÙñÇ ¨ ì³Ý³Óáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ: ²Ûë ÁÝïñ³Ï³ñ·Ç ³ÝóÙ³Ý
³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ù³ñ»É ³í³·³Ýáõ ÇÝëïÇïáõïÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ ¨ ¹»ñÇ Ù»Í³óáõÙÝ áõ áõÅ»Õ³óáõÙÁ: ²ÝËáë, Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛáõÝ Ó¨³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ
·ïÝáõÙ »Ýù, áñ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñÇ áõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñ³Ï³ñ·Á Ã»ñ¨ë ³Ù»Ý³×Çßï »Õ³Ý³ÏÝ ¿, ë³Ï³ÛÝ Ëáßáñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ï³ñ»ÉÇ ¿
¹Çï³ñÏ»É Ý³¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ ÁÝïñ³Ï³ñ·Ç ÏÇñ³éáõÙÁ:
Ø³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ՝
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ëÛáõÝÝ»ñÇó ¿: ²Ýßáõßï, ³é³Ýó µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ñ³Ù³ñ»É ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³16

«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդված:
ՀՀ Սահմանադրություն 181-րդ հոդված:
18
ՀՀ ընտրական օրենսգիրք, 6-րդ բաժին:
17
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í³ñÙ³Ý Çñ³íáõÝùÁ ÉÇ³ñÅ»ù Çñ³óí³Í, ù³ÝÇ áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ëáõµÛ»ÏïÇ (µÝ³ÏãÇ) Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
Çñ³íáõÝù ¿:
ì»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³í»ÉÇ áõ ³í»ÉÇ Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿
ïñíáõÙ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ÏÛ³ÝùáõÙ ¨ îÆØ-»ñÇ
ÏáÕÙÇó áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: ²í»ÉÇ Ù»Í Ãíáí ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ »Ý ëÏë»É ·Çï³Ïó»É Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ íñ³ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ áñáßáõÙÝ»ñÇÝ ÙÇç³Ùï»Éáõ Çñ»Ýó Çñ³íáõÝùÁ: Ð³Ù³ÛÝùÇ É³ÛÝ ßñç³Ý³ÏÝ»ñÇ ï»ë³Ï»ïÝ»ñÇ Ñ³ßí³éÙ³Ùµ, Ù³ëÝ³Ïó³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³ó ÏÇñ³é»Éáí, µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ îÆØ-»ñÇ Ï³Û³óñ³Í áñáßáõÙÝ»ñÇ É»·ÇïÇÙáõÃÛáõÝÝ áõ
áñ³ÏÁ, ³í»É³ÝáõÙ ¿ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
ÈÇÝ»Éáí Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ µ³Õ³¹ñÇã,
ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ áõ ëáóÇ³É³Ï³Ý
Ï³åÇï³ÉÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨՝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ñ½áñ³óÙ³ÝÁ:
ØÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨
ëáóÇ³É³Ï³Ý Ý»ñáõÅÇ áõÅ»Õ³óÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í, Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³Ù³ï»Õ Ù³ïáõó»Éáõ ¨ ¹ñ³Ýáí ÇëÏ ³é³í»É µ³ñÓñ áñ³ÏÇ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ, ¨, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ñ³Ù³ÛÝùÇ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÁ ïÝï»ë»Éáõ Ñ»ï³ùñùÇñ ·ñ³í³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿: ØÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ³ñï³Ñ³Ûïí»É ï³ñµ»ñ »Õ³Ý³ÏÝ»ñáí, ³ÛÝ Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹»ë ·³É ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ùµ, Ñ³Ù³ï»Õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ùµ, Ñ³Ù³ï»Õ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ùµ, Ñ³Ù³ï»Õ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý
(ÏáÝëáñóÇáõÙÇ) ÙÇçáóáí ¨ ³ÛÉÝ:
Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ó³Í ã¿,
áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ÇÝãå»ë ³ÝÏ³ï³ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ, ³ÛÝå»ë ¿É
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÃáõÛÉ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛ³Ý Ó¨³ã³÷»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ÑÇÙù»ñ ãÏ³Ý, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ Ó¨³ã³÷Ç: ØÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³Ý Ù³ëÇÝ Çñ³í³Ï³ñ·³íáñáõÙÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ ÐÐ
ê³ÑÙ³Ý³¹ñáõÃÛ³Ùµ19, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñ³ÝÇó µËáÕ« î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýùáí20:

19
20

ՀՀ Սահմանադրություն, 189-րդ հոդված:
«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ գլուխ:
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îÆØ-»ñ - å»ïáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »Õ»É ¨ ÙÝáõÙ »Ý
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: îÆØ-»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÁ, Ýñ³Ýó µ³½Ù³ÃÇí áõ µ³½Ù³µÝáõÛÃ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÏÛ³ÝùáõÙ áõÝ»ó³Í ¹»ñÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ, Ï³ÝËáñáßáõÙ »Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó Ñ»ï՝ ³Û¹ ÃíáõÙ å»ï³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï, îÆØ-»ñÇ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³éáõóí³ÍùÁ: îÆØ-»ñ -å»ïáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á µ³í³Ï³Ý µ³ñ¹ ¿, ÇÝãÁ Ï³åí³Í ¿ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÇ, ¹ñ³Ýó ÙÇç¨ Ï³å»ñÇ Ë³ã³Ó¨Ù³Ý áõ ½áõ·áñ¹Ù³Ý,
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¨ ÙÇ ß³ñù ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ»ï: Ð³Û³ëï³ÝáõÙ îÆØ-»ñ - å»ïáõÃÛáõÝ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³Å³Ý»É »ñÏáõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ՝ ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ å»ï³Ï³Ý: öáËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Ûë Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ
ÙÇÙÛ³ÝóÇó ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý áã ÙÇ³ÛÝ ¹ñ³Ýó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñáí, ³ÛÉ¨ îÆØ-»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ßñç³Ý³Ïáí, ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ µÝáõÛÃáí, Çñ³í³Ï³Ý ÑÇÙù»ñáí, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí ¨
³ÛÉ ã³÷³ÝÇßÝ»ñáí:
î³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Ý»ñ³éáõÙ ¿ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³¹Çñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ¨ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: öáËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÛáõë՝ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ
ÁÝ¹·ñÏáõÙ ¿ å»ï³Ï³Ý (Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý) Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ Ñ»ï Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
ºÉÝ»Éáí í»ñá·ñÛ³ÉÇó ¨ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ß³ñáõÝ³Ï³µ³ñ åÉ³Ý³íáñíáÕ ¨ ÁÝÃ³óùáõÙ ·ïÝíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ, ³Ýßáõßï, Ï³ñáÕ »Ýù ÷³ëï»É, áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ í³Õáõó Ó¨³íáñí»É ¿, ¨ ãÝ³Û³Í
µ³½Ù³ÃÇí ËáãÁÝ¹áïÝ»ñÇ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ, å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óáÕ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇó ¿: Î³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Çñ³í³Ï³Ý å»ïáõÃÛ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, Çñ³í³Ï³Ý ·áñÍáõÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ՝
ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ³é³ç³ó³Í µáÉáñ Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÑÝ³ñ³íáñ Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ïëï³Ý³Ý,
¹ñ³Ýáí ¨ë Ù»Ï ³Ý·³Ù ½³ñÏ ï³Éáí ÅáÕáíñ¹³í³ñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ï³ñ¨áñ
ï³ññ»ñÇó Ù»ÏÇ՝ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ:
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Արսեն ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ÐÐ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙ, Ñ³Ù³ÛÝù, µÝáõÃ³·ñÇã,
ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝ
î»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙù»ñÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ »Ý ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ÛáõñûñÇÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë ¨ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ³ÛÝå»ë ¿É ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñáõÙÝ, áõÝÇ Çñ»Ý µÝáñáß ÑÇÙÝ³Ï³Ý áñáßÇã ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³Ýó áñáÝó Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï»Ýë³·áñÍáõÙÝ áõ ½³ñ·³óáõÙÁ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ å³ïÏ»ñ³óÝ»É:
Арсен САРГСЯН
Основные характеризующие черты эффективности системы местного
самоуправления Республики Армения
Ключевые слова. Местное самоуправление, общество, характеристики, авторизация

Основания деятельности системы местного самоуправления отражают особенность и специфику общественных отношений на муниципальном уровне. Как и в
любой системе государственного управления и местное самоуправление имеет
свои основные характеризующие черты, без которых невозможно представить
себе реализацию и развитие системы.
Arsen SARGSYAN
The efficiency analysis of the local self-government system of RA
Key words: local self-government, community, characteristic, authority
The grounds express the characteristics of the regulation of public relations at the local
self-government level. As with each public management system, local self-governance,
has its main features, without which the system's viability and development cannot be
imagined. During the two and a half decades of independence the system of selfgovernment has been significantly improved. However, one of the most vital issues
remain the ability to collect revenues from local communities and gain financial
independence from the central government.
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ÐÐ ÊØÆâøÜºðÆ ²ðî²¸ðàôÂÚ²Ü Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ
üÆÜ²Üê²Î²Ü Î²ÚàôÜàôÂÚ²Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚ²Ü ²è²æ²ðÎìàÔ
ØàîºòàôØÀ
²ÉÉ³ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
ÐäîÐ Î³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³ßí³éáõÙ ¨ ³áõ¹Çï ³ÙµÇáÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³ÝË³ï»ëí³Í ß³ÑáõÛÃ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ,
åÉ³Ý³íáñáõÙ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ù»Ãá¹, Ùáï»óáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, éÇëÏÇ ·áñÍáÝ

ÐÐ ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ç³ñÏíáÕ Ùáï»óÙ³Ùµ ÷áñÓ»Ýù
ÏáÝÏñ»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ýª ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç
Ñ³Ù³ñ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ
¨ ï³É ÏÇñ³é³Ï³Ý µÝáõÛÃÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ:
1-ÇÝ ¨ 2-ñ¹ ù³ÛÉ»ñÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: Ð³ñÏ »Ýù Ñ³Ù³ñáõÙ Ýß»É, áñ ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ ß³ï »Ý ¨ µáÉáñÝ ¿É áñáß³ÏÇ ³½»óáõÃÛáõÝ
»Ý áõÝ»ÝáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³: ì»ñÉáõÍ³Ï³Ý ÝÏ³ï³éáõÙÝ»ñÇó »ÉÝ»Éáí óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ë»ÕÙ ËÙµÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³åíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É
å³Ñ³ÝçÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ñ»ï.
 µ³½Ù³ýáõÝÏóÇáÝ³ÉáõÃÛáõÝÁ, ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ û·ï³·áñÍ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ·Ý³Ñ³ï»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»É Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ,
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇ»ñ³ñËÇÏ Ï³éáõóí³ÍùÁ ³ñï³óáÉ»Éáõ Ñ³Ù³¹ñ»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,
 ³ÙµáÕç³Ï³Ý ÉÇÝ»ÉÁ, ÇÝã ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý
³ËïáñáßÙ³Ý ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ÇÝï»·ñ³É³ÛÇÝ óáõó³ÝÇßÇ áñáßÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, »Ã» ÑÇÙÝíáõÙ »Ýù Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý
íñ³, ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý ÝÛáõÃ»ñÇ Í³Ëë³ÛÇÝ Ñá¹í³ÍÝ»ñÁ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¨ ûÅ³Ý¹³Ï ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ·Íáí ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÁ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ, ß³ÑáõÛÃÇ µ³ßËÙ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ ¨ ÝÙ³Ý³µÝáõÛÃ ³ÛÉ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ, ÝÙ³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝÁ áã ÙÇßï
¿ ÑÝ³ñ³íáñ Ó»éù µ»ñ»É, ù³ÝÇ áñ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ
áñå»ë Ï³ÝáÝ ¹Åí³ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇ »Ý í»ñÉáõÍáÕÇ Ñ³Ù³ñ: ºÃ» ËÝ¹ÇñÁ ùÝÝ³ñÏ»Ýù Ïáé»É³óÇáÝ-é»·ñ»ëÇáÝ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ýáõÝÏóÇáÝ³É Ï³å»ñÇ ³éáõÙáí
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ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ÷áñÓ³ÝÙáõß³ÛÇÝ Ý³ËÁÝïñáõÃÛ³Ý21 Ï³Ù ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ (·áñÍáÝÝ»ñÇ) ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ç22 ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó, ³å³ ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ï³ñ³Ýç³ï»É ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý íñ³: ¸ñ³Ýù Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý.
 ÐÇÙÝ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÇª Ñ³ëáõÛÃÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ÷á÷áËÙ³Ý
ÙÇïáõÙÝ»ñÁ,
 Ì³Ëë³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ó³Íñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
 Ø³ÏñáïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇç³í³ÛñáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÁ,
 ²ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ²ñï³Ñ³ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ (ËÙÇãùÝ»ñÇ) ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³ÝÏáõÙÁ,
 àã ÁÝÃ³óÇÏ ¨ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ Ó¨³íáñí³Í Ï³éáõóí³ÍùÁ ¨
¹ñ³Ýó û·ï³·áñÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
 ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³Éáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ,
 àñå»ë Ñ³ëï³ïáõÝ å³ëÇíÝ»ñª ·ÝáõÙÝ»ñÇ Ïñ»¹Çïáñ³Ï³Ý å³ñïù»ñÁ ¨ ëï³óí³Í Ï³ÝË³í×³ñÝ»ñÁ,
 Ü»ñ·ñ³íí³Í í³ñÏ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ Ï³éáõóí³ÍùÁ,
 ´³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ß³ÑáõÃ³µ³ÅÝ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
üÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ Ù³ëÇÝ Ñ³ßí»ïíáõÃÛ³Ý (Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ) ³Ù÷á÷ Ñá¹í³ÍÝ»ñÇ ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛáõÙ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Ï³ï³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí»É ¿ ïñ»Ý¹³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹Á: ÎáÝÏñ»ï Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç µ³ó³Ñ³Ûïí»Ý ³é³í»É ³½¹»óáõÃÛáõÝ
¹ñë¨áñáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ: 1-2 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ:
Աղյուսակ 1. Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ի
հաշվապահական հաշվեկշիռը
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Ցուցանիշ/տարիներ 2008
Ակտիվներ
1860 413 4138281 3860658 4136805 4207665 4119683 3989543
Ոչ ընթացիկ
ակտիվներ (X1)
Ընթացիկ
ակտիվներ(X2)
Պասիվներ
Սեփական
կապիտալ(X3)
Պարտավորություն(X4)
21
22

346194

2418964 2411030 2449886 2393212 2344188 2278130

1514 219 1719317 1449628 1686919 1814453 1775495 1711413
1860 413 4138281 3860658 4136805 4207665 4119683 3989543
1432 601 1370 111 1384189 1494934 1719358 1650833 1690210
427 812 2768 170 2476 469 2641 871 2488 307 2468 850 2299 333

Кремер Н. Теория вероятностей и математическая статистика: М:ЮНИТИ, 2004. 573 с
Морено Я. Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе М., 2001.384 с.
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ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ÃÇí 2 ³ÕÛáõë³ÏÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ ëïáñ¨ Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ýù
Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ïñ»Ý¹ÇÝ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ùµ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝù»ñÁª Áëï
·Í³ÛÇÝ Ï³åÇ ¨ Áëï ù³é³ÏáõëÇ Ñ³í³ë³ñÙ³Ý:
Աղյուսակ 2. Երևանի Շամպայն գինիների գործարան ՓԲԸ-ի հիմնական
հաշվեկշռային հոդվածների մաթեմատիկական տրենդի գնահատականները
Ցուցանիշներ/տարիներ

Y հավասարում

R քառակուսի

Ոչ ընթացիկ ակտիվներ (X1)

201016x+1E+0.6

0.3166

Ընթացիկ ակտիվներ(X2)

38170x+2E+06

0.3735

Սեփական կապիտալ(X3)

59623x+1E+06

0.7455

Պարտավորություններ(X4)

179563x+2E+06

0.2317

Ø³Ã»Ù³ïÇïÏ³Ï³Ý ïñ»Ý¹Ç ·Ý³Ñ³ïÏ³ÝÝ»ñÇó Ñ»ï¨áõÙ ¿, áñ í»ñÉáõÍíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ ³é³í»É Ï³ÛáõÝ í³ñù³·ÇÍ ¿ ¹ñë¨áñ»É ë»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³É µ³Õ³¹ñÇãÁ, ÇÝãÁ ¿³Ï³Ý ·áñÍáÝ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ: Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí»ÏßéÇ ÙÛáõë
ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñá¹í³ÍÝ»ñÇó X1-Ç ¨ X4-Ç ·Íáí ÝÏ³ïíáõÙ ¿ ³ÝÏÙ³Ý ÙÇïáõÙ: ê»÷³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÝÙ³Ý Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ýáñ»Ý Ï³ÛáõÝ í³ñù³·ÇÍ ¿ ÝÏ³ïí»É
Ý³¨ ÁÝÃ³óÇÏ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ·Íáí: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ºñ¨³ÝÇ ß³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³ÝÁ ¨ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇÝ, ³å³ ¹ñ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É Ï³ï³ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí»É »Ý ÃÇí 3-7 ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñáõÙ:
Աղյուսակ 3. Երևանի շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ի ֆինանսական
վիճակի բաղադրիչներից կապիտալով բավարարության վերլուծության
արդյունքները և գումարային գնահատականը
C1
C2
C3
C4
YC
YC 2,1,1

2009
0,767
0,303
0,230
0,763
2,063
0,507

2010
0,331
2,020
0,669
0,753
3,773
1,394

2011
0,359
1,789
0,641
0,686
3,475
1,252
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2012
0,361
1,767
0,639
0,748
3,516
1,263

2013
0,408
1,453
0,591
0,735
3,187
1,096

2014
0,401
1,496
0,599
0,622
3,117
1,078

2015
0,424
1,360
0,576
0,670
3,031
1,026

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Աղյուսակ 4. Երևանի շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ի ֆինանսական
վիճակի բաղադրիչներից վճարունաոկւթյան վերլուծության արդյունքները և
գումարային գնահատականը
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

V1

0,229

0,669

0,641

0,639

0,590

0,599

0,576

V2

0,000

0,603

0,588

0,581

0,530

0,510

0,504

V3

1,468

5,144

1,243

2,612

5,366

1,794

1,878

YV

1,697

6,415

2,473

3,832

6,486

2,904

2,959

YV 2,1,2

1,049

3,711

1,046

1,977

3,837

1,404

1,456

Աղյուսակ 5. Երևանի շամպայն գինիների գործարան ԲԲԸ-ի ֆինանսական
վիճակի բաղադրիչներից իրացվելիության վերլուծության արդյունքները և
գումարային գնահատականը

L1
L2
L3
L4
YL
YL 2,1,3

2009
3,320
0,183
0,183
3,539
7,225
3,102

2010
1,751
0,147
0,147
2,500
4,544
1,953

2011
2,450
0,047
0,047
2,898
5,442
2,421

2012
1,977
0,030
0,030
2,969
5,006
2,263

2013
2,165
0,065
0,065
3,297
5,593
2,505

2014
1,743
0,009
0,009
2,371
4,133
1,872

2015
2,043
0,008
0,008
2,958
5,017
2,282

²ÕÛáõë³Ï 6. ºñ¨³ÝÇ ß³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó ·áñÍ³ñ³ñ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý
³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

AC1

0,648

0,255

0,320

0,375

0,344

0,390

0,348

AC2

0,844

0,769

0,892

1,037

0,844

0,973

0,821

AC3

3,743

0,446

0,524

0,634

0,608

0,687

0,611

AC4

0,795

0,613

0,852

0,919

0,800

0,905

0,811

AC5

12,045

2,047

5,509

2,751

2,330

3,418

2,622

AC6

0,910

0,954

1,027

1,400

1,257

1,237

0,032

YAC

18,985

5,084

9,123

7,116

6,184

7,611

5,245

YAC 2,1,4

5,683

0,865

1,796

1,193

1,064

1,393

1,093

46

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

²ÕÛáõë³Ï 7. ºñ¨³ÝÇ ß³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇó ß³ÑáõÃ³µ»ñáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ
R1
R2
R3
YR
YR 2,1,5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

0,012
0,016
0,046
0,074
0,050

-0,035
-0,106
-0,083
-0,224
-0,049

0,032
0,090
0,104
0,227
0,082

0,027
0,074
0,057
0,158
0,034

0,053
0,131
0,132
0,315
0,099

-0,017
-0,042
0,063
0,005
0,093

0,010
0,023
-0,024
0,009
-0,039

ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ¨ Ï³éáõóí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³óí³Í í»ñçÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý (1) é»·ñ»ëÇáÝ Ñ³í³ë³ñáõÙÁ,
Ysuma =0.0614*YC+0.0395*YV+0.0883*YL+0.8015*YAC+0.0093*YR (1),
ëïáñ¨ ÃÇí 8 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ
·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç 2009-2014ÃÃ. Ñ³Ù³ñ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 8. ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
íÇ×³ÏÇ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÁ 23
YSUMA
YSUMA 1

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

10,391
5,182

7,874
1,868

6,597
2,464

6,730
2,010

8,601
1,899

5,840
2,000

5,818
1,765

Î³ï³ñí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÇó å³ñ½áõÙ »Ýù, áñ ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ
·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç 2009-2015ÃÃ. ÁÝÏ³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ
³Ù»Ý³Ï³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³Ï »Õ»É ¿ 2009Ã.: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ
·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ï³ï³ÝÙ³Ý Ù»Í ¹Ç³å³½áÝÁ
µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ µÝáñáßáõÙ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ý»ñùÇÝ
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ; ¸³ »Ý ÷³ëïáõÙ Ý³¨ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ïñ»Ý¹Ç
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁª ï»ë ÃÇí 1·Í³å³ïÏ»ñÁ:

23

Օգտվել ենք մեր կողմից 2.1 ենթահարցում մշակված (2.1.6) հավասարումից:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ïñ»¹Ý³ÛÇÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
Î³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ï³ñÇÝ»ñ ·Ý³Ñ³ïí»É »Ý 2009 ¨ 2014-2015ÃÃ.:
Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í,
Ù³ëÝ³íáñ³å»ë è¸ éáõµÉáõ ³éáõÙáí, ³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³ó»É
¿ ¹ÇÙ³Ï³Û»É, áñÝ ¿É Çñ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹ñë¨áñ»É 2014 ¨ 2015ÃÃ.
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ³Ù÷á÷ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ íñ³:
3-ñ¹ ù³ÛÉ: ²Ûë ù³ÛÉáõÙ Ï³ï³ñ»É »Ýù R/S í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ: ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç 2009-2015ÃÃ. Ñ³Ù³ñ ½áõï ß³ÑáõÛÃÇ ÙÇçÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁª MN”Á, Ï³½Ù»É ¿ 44.039 Ñ³½. ¹ñ³Ù, áñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ Ñ³ßí³ñÏ»É »Ýù Xt,N óáõó³ÝÇßÁ: Àëï ï³ñÇÝ»ñÇ ëï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óñ»É »Ýù ÃÇí 9 ³ÕÛáõë³ÏáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 9. ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç Ñ³Ù³ñ Xt,N
óáõó³ÝÇßÇ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ցուցանիիշ/տարիներ

2009

2010

-21 434 -189 321

Xt,N

2011
80 893

2012

2013

2014

2015

66 706 180 385 -112 564 -4 662

ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ X-Ç ß»ÕáõÙÝ»ñÇ éÇÃÙÇª R-Ç, Ñ³ßí³ñÏÇÝ, ³å³ ³ÛÝ
Ï³½Ù»É ¿ª R  max( X t , N )  min( X t , N ) = 224424-145282=79142 Ñ³½.¹ñ³Ù:

,

¼áõï ß³ÑáõÛÃ óáõó³ÝÇßÇ ëï³Ý¹³ñï ß»ÕáõÙÁ Ï³½Ù»É ¿ª 124181.6 Ñ³½.
¹ñ³Ù: Ð»ï¨³µ³ñ, ëï³óíáõÙ ¿ª 0.637: àñå»ë½Ç áñáß»Ýù ³é³ç³ñÏ-íáÕ ³Ûë
Ùáï»óÙ³Ùµ ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç ýÇÝ³Ý-ë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÏÁ, ³å³ Ñ³ßí³ñÏ»Ýù S óáõó³ÝÇßÁ: N=7, ÇëÏ a=0.3:

S

ln( R / б)
ln(0.637)

 0.143 :
ln( N / a) ln( 23.333)
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ö³ëïáñ»Ý, Áëï 3-ñ¹ ù³ÛÉÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ` ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-áõÙ ³éÏ³ ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ
íÇ×³Ï: ²Ûë ù³ÛÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ í»ñ³Ñ³ëï³ï»óÇÝ ºñ¨³ÝÇ Þ³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-Ç Ñ³Ù³ñ 2.2 »ÝÃ³Ñ³ñóáõÙ ëï³óí³Í ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ:
4-ñ¹ ù³ÛÉÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: Î³ÛáõÝáõÃÛ³Ý áñáßáõÙÁ Ñ»ï³¹³ñÓ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³, áñáÝù 2 ù³ÛÉáõÙ Ï³ï³ñí³Í ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝù »Ý, ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ »Ý ï³ÉÇë ¹³ï»É ³å³·³ íÇ×³ÏÁ: ê³Ï³ÛÝ, Ýßí³Íáí Ñ³Ý¹»ñÓ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÝ»ñÇ Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý Ñ³í³ù³Íáõ Çñ»Ýó ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñáíª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³å³·³ÛáõÙ Ó»éÝ³ñÏí»ÉÇù Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ãå»ïù ¿
³Ýï»ë»É Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï é»ëáõñëÝ»ñÇ ¨ Ñ³í³Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ¨ë: Ð³ßíÇ
³éÝ»Éáí ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕÇ ¨ ¹ñ³ »ÝÃ³×ÛáõÕ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ ¿³Ï³Ýáñ»Ý Ï³Ëí³Í ÏÉÇÝÇ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ýáñ³ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇó:
5-ñ¹ ù³ÛÉÇ ÉáõÍáõÙÝ»ñ: Ð³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ, ³ÝÏ³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¹»åùáõÙ, ÇÝãÝ ³éÏ³ ¿ ºñ¨³ÝÇ ß³Ùå³ÛÝ ·ÇÝÇÝ»ñÇ ·áñÍ³ñ³Ý ´´À-áõÙ, í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÏÑ³Ù³ñí»Ý.
 íÝ³ë³µ»ñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ÝË³ñ·»ÉáõÙÁ ¨ ß³ÑáõÛÃÇ ³í»É³óÙ³ÝÝ
áõÕÕí³Í ÙÇçáóÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏáõÙÁ,
 Ï³åÇï³ÉÇ Ï³éáõóí³ÍùáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ,
 ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ,
 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ ûå»ñ³ïÇí ×ß·ñïáõÙÁª
ÏÇñ³é»Éáí µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ:
ÎÇñ³éíáÕ Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝ, ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáé»É³óí³Í ãÉÇÝ»ÉÁ, ÇÝãÝ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ µ³ñ¹³óÝáõÙ ¨
ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ¿ ×ß·ñÇï Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:0,3≤S≤0,5 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñ ÏÑ³Ù³ñí»Ý
Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ.
 Ýáñ³ÙáõÍ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙ, ÇÝãÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ Çñ
Ñ»ñÃÇÝ Ýáñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Ý³Ë³·Í»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³ÝÁ,
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 Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÝ ³ñÙ³ï³å»ë ÷á÷áË»Éáõ
Ýå³ï³Ïáí Ýáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙª Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
ÙÇçáóÝ»ñ Ý»ñ·ñ³í»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ,
 ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ Ï³ñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ³ÏïÇíÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÇ Ï³Ù ³ÙµáÕç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³½Ù³íáñáõÙÁ,
 í³ï³·áõÛÝ ÉáõÍáõÙÝ»ñÇó ÏÑ³Ù³ñíÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëÝ³ÝÏ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 0,5<S≤1 ÙÇç³Ï³ÛùáõÙ íÏ³ÛáõÙ ¿, áñ Ñ»é³ÝÏ³ñáõÙª Áëï Ï³ÝË³ï»ëáõÙÝ»ñÇ, Ïå³Ñå³Ýí»Ý
³ñÓ³Ý³·ñí³Í ÙÇïáõÙÝ»ñÁ, ³ÛëÇÝùÝ ß³ÑáõÛÃÇ ïñ»Ý¹Á ÏÉÇÝÇ Ï³ÛáõÝ: ºÃ»
S-Ç ³ñÅ»ùÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ 1-Ç, ³å³ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ñù³·ÍÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ Ñ³Ï³é³ÏÁ, »Ã» S-Ç ³ñÅ»ùÁ Ùáï
ÉÇÝÇ 0.5-ÇÝ, ³å³ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í³ñù³·ÍÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ ³ëïÇ×³Ý³µ³ñ ÏÝí³½Ç, ÏÉÇÝÇ ÃáõÛÉ: Ð³ñÏ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÇ ¹ñ³Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ËÙÇãùÝ»ñ ³ñï³¹ñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ý³¨
»ñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ï ÙÇçáóÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ ¨ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÝ»É áõ Ñ½áñ³óÝ»É
Çñ»Ýó ³ñï³¹ñ³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ: ê³Ï³ÛÝ, »ÉÝ»Éáí ÐÐ-áõÙ 2 ³Ý·³Ù, 2009Ã.
Ù³ñïÇ 3-ÇÝ ¨ 2014Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙëÇÝ ÐÐ ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñÅ»ù³ÛÇÝ óÝóáõÙÝ»ñÇó, Ï³ñÍáõÙ »Ýù, áñ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»ÉÇë ËÙÇãùÝ»ñ
³ñï³¹ñáÕ Ñ³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ïóáõó³µ»ñ»Ý µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ½·áõß³íáñáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ½»ñÍ ÙÝ³Ý Ñ»ï³·³ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
ÏáñáõëïÝ»ñÇó:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ß³ÑáõÛÃÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³ÛÇ ¹»åùáõÙ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÁ Ñ³ÕÃ³Ñ³ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ïå³Ñ³ÝçíÇ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ ×ß·ñïáõÙÝ»ñ, ÇÝãÁ µÛáõç»ï³íáñÙ³Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÏÉÇÝÇ ³é³í»É Ù³ïã»ÉÇ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ýáñ áñáßáõÙÝ»ñÁ:
²ÛëåÇëáí, ëáõÛÝ Ñ¹í³ÍáõÙ ³é³ç³ñÏí³Í Ùáï»óÙ³Ùµ Ï³ï³ñí³Í
Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÙ »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý(Ý»ñÇ) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý Ýå³ï³ÏÇÝ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇÝ: ²ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·ï³·áñÍí»É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³ÛáõÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ëó»Ý³ñÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ ¨ Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý Ï³é³í³ñã³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñª Ýå³ëï»Éáí ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:
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²ÉÉ³ Ð²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü
ÐÐ ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ³é³ç³ñÏíáÕ Ùáï»óáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³ÝË³ï»ëí³Í ß³ÑáõÛÃ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝ,
åÉ³Ý³íáñáõÙ, í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ, Ù»Ãá¹, Ùáï»óáõÙ, ËÙÇãùÝ»ñ, ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, éÇëÏÇ ·áñÍáÝ
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ËÙÇãùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý(Ý»ñÇ) ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ï»ë³ÏÝ»ñÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ýù ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝ ¨ Çñ³óáõÙ: üÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ
³Ù÷á÷ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÇ ï³ï³ÝÙ³Ý Ù»Í ¹Ç³å³½áÝÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ µÝáñáßáõÙ ³Û¹ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ý»ñùÇÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛáõÝÁ: ÎÇñ³éíáÕ Ùáï»óÙ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ³ÝÏ³ÛáõÝ, ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ íÇ×³ÏÁ íÏ³ÛáõÙ ¿ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ïáé»É³óí³Í ãÉÇÝ»ÉÁ:
Алла АРУТЮНЯН
Подход, предлагаемый для контроля финансовой устойчивости
организаций РА по производству напитков
Ключевые слова: прогнозируемая прибыль, финансовая устойчивость, планирование,
анализ, метод, подход, напитки, производство, организация, фактор риска

В рамках данной статьи мы осуществили выбор и реализацию управленческих
мероприятий, направленных на улучшение финансовой стабильности организации (ий) по производству напитков. С точки зрения контроля финансовой стабильности, большой диапазон колебания суммарной сводной оценки финансового
состояния отрицательно характеризует внутренний контроль, осуществленный в
этом процессе. В рамках применяемого подхода нестабильное, кризисное финансовое состояние организации свидетельствует о случайности и некоррелируемости проишествий.
Alla HARUTYUNYAN
Proposed approach for monitoring financial stability of Armenian beverage
organizations
Key words: foreseen profits, financial sustainability, planning, analysis, method, approach,
beverages, production, organization, risk factor

Within the framework of this article we have made the choice and implementation of
administrative measures aimed at improving the financial stability of beverage
organization (s). From the point of view of financial stability monitoring, large range of
fluctuation of the summarized consolidated value of the financial situation describes
negatively the internal control implemented in the process.
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ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՄԵԹՈԴՆԵՐՆ ՈՒ ՁԵՎԵՐԸ
Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. բանկային համակարգ, կայունություն, կայունության ցուցանիշ,
գործակից, մշտադիտարկում

Բանկային ոլորտի կայունությունը այդ համակարգի բոլոր տարրերի և
ենթակառուցվածքների զարգացման երկարաժամկետ, մշտական և հաշվեկըշռված գործընթաց է, որը հանգեցնում է բանկային ոլորտի բոլոր ցուցանիշների ոչ միայն քանակական, այլ նաև որակական փոփոխությունների,
ինչպես նաև նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում հասարակության ներսում սոցիալ-տնտեսական հարաբերությունների ամբողջ համակարգի զարգացման համար: Ընդ որում, բանկային ոլորտի կայունությունը չի կարող
ձեռք բերվել առանց տնտեսության իրական հատվածի և տնտեսությունում
գործող այլ սուբյեկտների պահանջմունքները հաշվի առնելու: Բանկային
հատվածի համար արտաքին միջավայր համարվող ընդհանուր սոցիալտնտեսական միջավայրի անկայունությունն ու հիմնախնդիրները իրենց ազդեցությունն են թողնում բանկային ոլորտի ներքին կայունություն վրա:
Բանկային ոլորտի կայունության կառավարումն իրականացվում է ինչպես միկրո-, այնպես էլ մակրոմակարդակում: Եթե միկրոմակարդակում այդ
գործընթացի թիրախն է բանկային ոլորտում գործունեության ծավալող առանձին տնտեսավարող սուբյեկտների և այդ համակարգի առանձին ենթակառուցվածքների գործունեության կայունության և երկարաժամկետ հաշվեկշռված աճի ապահովումը, ապա մակրոմակարդակում իրականացվում է
երկրի համար ընդունված դրամավարկային քաղաքականության միջոցառումների համախումբը, որի նպատակն է երկրի տնտեսական աճի ապահովման համար նպաստավոր պայմանների ստեղծումը:
Նշված ընդհանրական հիմնախնդրի լուծման ուղիները որոշելու համար սահմանվում են միջանկյալ (մարտավարական) նպատակներ, որոնցից
են՝ արժույթի թիրախավորումը, տոկոսադրույքների թիրախավորումը, իսկ
ժամանակակից տնտեսությունում նաև՝ գնաճի թիրախավորումը:
Բանկային ոլորտի կայունության ապահովման մեխանիզմներից մեկը
այդ համակարգի մասնակիցների գործունեության կարգավորումն է: Բանկային ոլորտի կարգավորման մեթոդներից կարող ենք առանձնացնել`
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ինստիտուցիոնալ` լիցենզավորման ճանապարհով կարգավորման
մեթոդը (կամ ուղղակի սահմանափակման մեթոդը),
նորմատիվային-իրավական կարգավորումը,
ֆունկցիոնալ (գործառնական) կարգավորման մեթոդը,
վարչական կարգավորումը:
Ձևակարգված և չձևակարգված շուկայական ինստիտուտների ստեղծմանը և կայացմանը զուգընթաց գերակշռող են դառնում բանկային ոլորտի
նորմատիվային-իրավական կարգավորման մեթոդները: Որպես կարգավորման օժանդակ լծակ, և հաշվի առնելով կարգավորման այս ձևերի սոցիալական նշանակությունը, կիրառվում են նաև լիցենզավորման ու գործառնական կարգավորման մեթոդները: Ինչ վերաբերում է վարչական լծակների
կիրառմամբ կարգավորման տարբերակներին, ապա հաշվի առնելով դրանց
անհամապատասխանությունը շուկայական կարգավորման լծակներին,
կարգավորման վարչական մեթոդները պետք է սահմանափակվեն և աստիճանաբար վերացվեն:
Բանկային ոլորտի կարգավորման հիմնախնդիրները քննարկելիս
պետք է հաշվի առնել այն հանգամանքը, որ բանկային ծառայություններ են
մատուցում նաև բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ, որոնց գործառնությունների ծավալը հետևողականորեն աճում է: Այդ իմաստով, անհրաժեշտություն է առաջանում կարգավորման միասնական կանոններ սահմանել ոչ
միայն բանկերի գործունեության նկատմամբ, այլ նաև բանկային ծառայությունների հատվածում գործունեություն ծավալող մյուս բոլոր կազմակերպությունների գործունեության նկատմամբ: Ուստի բանկային գործունեության կանոնակարգման գործընթացը պետք է դիտարկել որպես բարդ համակարգի կանոնակարգում, որը ներառում է ինչպես գործունեության բնույթով, այնպես էլ կառավարման մեխանիզմներով տարբերվող կարգավորման
սուբյեկտներ և օբյեկտներ: Ինչ վերաբերում է բուն կանոնակարգման գործընթացին, ապա դրա նպատակները, սկզբունքներն ու մեթոդները պետք է
միասնական լինեն:
«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի24 (այսուհետ այս մասում` օրենք) հոդված 5-ի համաձայն ՀՀ կենտրոնական բանկի խնդիրներից է համարվում` Հայաստանի Հանրապետության
ֆինանսական համակարգի կայունության և բնականոն գործունեության ապահովումը, այդ թվում՝ Հայաստանի Հանրապետության բանկային համա24

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքը,
ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 1996 թվականի հունիսի 30-ին (ՀՕ-69):
Փոփոխություններով և լրացումներով ամբողջական տարբերակը տե'ս Հայաստանի
իրավական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքում` www.arlis.am
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կարգի կայունության, իրացվելիության, վճարունակության և բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ պայմաններ ապահովելը: Մինչդեռ, ՀՀ
կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող ստուգումների, վերահսկողության, ուսումնասիրությունների և լիցենզավորված անձանց պատասխանատվության ենթարկելու կարգն ու պայմանները, որոնք սահմանվել են օրենքի
51-րդ գլխով25, չեն նախատեսում նորմատիվա-իրավական կարգավորման
գործիքակազմի լայնորեն կիրառում: Օրենքի 51-րդ գլուխը, որը բաղկացած է
14 հոդվածից (391-ից 3914-րդ հոդվածներ), վերաբերում է ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից իրականացվող վերահսկողությունը և ստուգումների
անցկացումը, ստուգումների պայմաններին, ՀՀ կենտրոնական բանկի և
վերստուգող անձի պարտականությանը, ստուգումների ուղղություններին,
ոլորտներին և ստուգման արդյունքների ամփոփմանը, խախտումների արձանագրմանը և պատասխանատվության միջոցների կիրառմանը և այլ տեսակի վարչարարության իրականացմանը:
Բանկային ոլորտի կառավարումը, մեր կարծիքով, պետք է համապատասխանի երկրի տնտեսական զարգացման ռազմավարությանը, և ինչպես
բանկային ոլորտի կառավարման մեխանիզմների, այնպես էլ տնտեսական
զարգացման ռազմավարության հիմքում պետք է դրված լինի տնտեսության
արդիականացման և նորարարությունների ներդրման վրա հիմնված տնտեսական աճի նոր մոդելի ապահովումը:
Ելնելով վերը նշվածից` բանկային ոլորտի զարգացման ռազմավարական նպատակն անհրաժեշտ է ձևակերպել հետևյալ տեսքով՝ «արդյունավետ բանկային ոլորտի ստեղծում, որն ինտեգրված է համաշխարհային
շուկայում կայուն մրցակցային դիրք ունեցող` երկրի տնտեսության արդիականացման և նորարարությունների ներդրման վրա հիմնված տնտեսական
աճի նոր մոդելի ներսում»: Բանկային ոլորտի կանոնակարգումը, իր հերթին,
անհրաժեշտ է իրականացնել ելնելով ռազմավարական նպատակներից:
Բանկային ոլորտի կարգավորման սկզբունքները պայմանավորված են
այդ ոլորտի զարգացման ռազմավարական նպատակներով, այսինքն` ռազմավարական նպատակներն են կազմում այն հիմքը, որի վրա միայն կառուցվում է կառավարման համակարգը: Մինչդեռ, բանկային ոլորտի կառավարման պրակտիկան միշտ չէ որ համապատասխանում է կարգավորման սկզբունքներին: Մասնավորապես, ներկայումս չեն պահպանվում կառավարման մի շարք սկզբունքները, որոնցից են` հավասար իրավունքների
25

Այդ գլուխն ամբողջությամբ ավելացվել է «Հայաստանի Հանրապետության
կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում 2004 թվականի մարտի 3-ի ՀՕ-45-Ն
օրենքով կատարված փոփոխություններով և լրացումներով: Տե'ս Հայաստանի
իրավական տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքում` www.arlis.am:
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ապահովումը, համապարփակ կառավարումը և ֆինանսական շուկայի կարգավորման մարմինների չեզոքությունը (չմիջամտությունը) շուկայական հարաբերություններին:
Հայաստանի Հանրապետությունում ձևակարգված և չձևակարգված
շուկայական ինստիտուտների ստեղծմանը և կայացմանը զուգընթաց բանկային ոլորտի պետական կարգավորումն իրականացնող մարմնի կողմից առավելապես պետք է կիրառվեն բանկային ոլորտի նորմատիվային-իրավական կարգավորման մեթոդները:
Բանկային ոլորտի մասնակիցների գործունեության կարգավորման մեթոդները պետք է հավասար պայմաններ ստեղծեն բանկային ոլորտի մասնակիցների միջև ազատ մրցակցության ձևավորման համար, թույլ չտալով
առավելությունների տրամադրումը շուկայի առանձին մասնակիցներին:
Բանկային ոլորտի կայունության ապահովմանն ուղղված միջոցառումների արդյունավետությունը շատ հաճախ պայմանավորված է մշտադիտարկման համակարգով, որը թույլ է տալիս կանխարգելել ֆինանսական
ցուցանիշների վատթարացումը սահմանված՝ ընդունելի չափերից:
Բանկային գործունեության կարգավորման և վերահսկողության ժամանակակից համակարգում առևտրային բանկերի գործունեության մշտադիտարկումը թույլ է տալիս լուծել, մասնավորապես, հետևյալ խնդիրները՝
- երկրի տնտեսական զարգացման և առևտրային բանկերի գործունեության հիմնական ցուցանիշներին վերաբերող տեղեկատվության հավաքագրումը և ամփոփումը,
- բանկային ոլորտի կայունության ցուցանիշների վերլուծությունը և
կանխատեսումը, բանկային ոլորտում առկա համակարգային (համընդհանուր) ռիսկերի գնահատումը,
- առանձին բանկերի հուսալիություն, ինչպես նաև ամբողջ բանկային
ոլորտի կայունության վրա առանձին գործոնների ազդեցության բացահայտումը և այդպիսի ազդեցության չափերի գնահատումը,
- բանկային ոլորտի պետական կարգավորման քաղաքականության
շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատումը:
Մշտադիտարկման հիմնական ուղղությունները կարող ենք խմբավորել
հետևյալ կերպ՝
 գործակիցների (ցուցիչների) մշտադիտարկում,
 բանկային ռիսկերի կարգավորիչ մշտադիտարկում,
 սթրես-թեստավորման տվյալների հիման վրա իրականացվող մըշտադիտարկում,
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 բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ցուցանիշների
մշտադիտարկում,
 բանկերի խնամակալների գործունեության արդյունքներով ստացված տեղեկատվության մշտադիտարկում,
 ոչ ֆինանսական հատվածի կազմակերպությունների մշտադիտարկում:
Մշտադիտարկման վերը նշված ուղղություններից յուրաքանչյուրն ունի
իր գործառնական նշանակությունը, որոնք, ինչպես վկայում է կատարված
ուսումնասիրությունը, զերծ չեն թերություններից:
Նորմատիվների մշտադիտարկումը որոշակի ցուցիչների (գործակիցների) կիրառմամբ իրականացվող վերլուծությունն է, որը Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացվում է ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի
2007թ. փետրվարի 9-ի «Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ 2-ը հաստատելու մասին» N 39-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով և
ներառում է հետևյալ տնտեսական նորմատիվները`
1. բանկի կանոնադրական կապիտալի և ընդհանուր կապիտալի նվազագույն չափերը (բացառությամբ` օտարերկրյա բանկերի մասնաճյուղերի),
2. բանկի կապիտալի համարժեքության նորմատիվները.
ա. հիմնական կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների
միջև սահմանային հարաբերակցությունը.
բ. ընդհանուր կապիտալի և ռիսկով կշռված ակտիվների գումարների
միջև սահմանային հարաբերակցությունը,
3. բանկի իրացվելիության նորմատիվները.
ա. բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ընդհանուր ակտիվների
գումարների միջև սահմանային հարաբերակցությունը (ընդհանուր իրացվելիություն).
բ. բանկի բարձր իրացվելի ակտիվների և ցպահանջ պարտավորությունների միջև սահմանային հարաբերակցությունը (ընթացիկ իրացվելիություն),
4. մեկ փոխառուի, խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն
չափը (չափերը).
ա. մեկ փոխառուի գծով ռիսկի առավելագույն չափը.
բ. խոշոր փոխառուների գծով ռիսկի առավելագույն չափը.
5. բանկի հետ կապված մեկ անձի, բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն չափը (չափերը).
ա. բանկի հետ կապված մեկ անձի գծով ռիսկի առավելագույն չափը,
բ. բանկի հետ կապված բոլոր անձանց գծով ռիսկի առավելագույն
չափը,
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6. Կենտրոնական բանկում տեղաբաշխվող պարտադիր պահուստների նվազագույն չափը.
ա. Հայաստանի Հանրապետության դրամով ներգրավված միջոցների
դիմաց.
բ. արտարժույթով ներգրավված միջոցների դիմաց,
7. արտարժույթի տնօրինման նորմատիվը.
ա. ըստ առանձին արտարժույթների արտարժութային դիրք.
բ. համախառն արտարժութային դիրք26:
Պետք է նշել, սակայն, որ տնտեսական նորմատիվների կիրառվող այս
համակարգի հուսալիությունը չի կարելի գերագնահատել, քանի որ առևտրային բանկերի կողմից տրամադրվող պաշտոնական հաշվետվությունները անթերի չեն, և այդ հաշվետվությունների հիման վրա կատարված եզրակացությունների արդյունքները, հնարավոր է, որ չարտահայտեն բանկում
գոյություն ունեցող իրական պատկերը: Ուստի տնտեսական նորմատիվների այդ համակարգը կարող է կիրառվել միայն բանկերի գործունեության
ոլորտում առանձին մտահոգիչ ազդակների բացահայտման համար:
Համաշխարհային բանկի և արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից
ստեղծված համատեղ խումբը ֆինանսական ոլորտի գնահատման ծրագրի
(FSAP) շրջանակում ՀՀ ֆինանսական համակարգը գնահատել է 2012թ.,
նշելով, որ այդ համակարգի կարգավորման և վերահսկողության իրականացման ոլորտում կան էական բարելավումներ և առաջընթաց` 2005թ.
իրականացված գնահատման համեմատությամբ: Մսանավորապես, համաձայն վերջին գնահատման, ՀՀ ֆինանսական համակարգը մոտ 93%-ով
բավարարում է Բազելյան նոր սկզբունքներին (Բազել 3-ին)` «համապատասխանում է ամբողջությամբ» կամ «հիմնականում համապատասխանում
է» մակարդակով27: Միաժամանակ, «ՀՀ ԿԲ 2015-2017թթ. Ռազմավարությունը» փաստաթղթում առանձնացված են մի շարք զարգացման խնդիրներ,
որոնց շարքում կարող ենք նշել ֆինանսական կայունության աստիճանի
բարձրացմանը միտված հետևյալ խնդիրները`
 ֆինանսական կայունության ապահովմանն ուղղված համակարգի
ձևավորումը, որը կապահովի ֆինանսական կայունությունը խոցող հավա26

Տե'ս ՀՀ ԿԲ խորհրդի 2007թ. փետ. 9-ի «Բանկերի գործունեության կարգավորումը,
բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները» կանոնակարգ
2-ը հաստատելու մասին» N 39-Ն որոշումը (գրանցված է ՀՀ արդարադատության
նախարարության կողմից 2007թ. մայիսի 2-ին, պետական գրանցման N 05007192):
Փոփոխություններով և լրացումներով տարբերակը տե'ս Հայաստանի իրավական
տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքում` www.arlis.am
27
Տե'ս «ՀՀ ԿԲ 2015-2017թթ. ռազմավարությունը», էջ 15-16, www.cba.am:

57

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

նական ռիսկերի գնահատման և ճգնաժամերի կառավարման արդյունավետ
ընթացակարգերի առկայությունը,
 միջազգային լավագույն փորձին և սկզբունքներին համապատասխանող ֆինանսական համակարգի կարգավորման և վերահսկողության շարունակաբար զարգացող միջավայրի ձևավորումը, որը կապահովի ֆինանսական համակարգի ռիսկերի կառավարման (կայունության ապահովման) և
ֆինանսական համակարգի զարգացման լավագույն համակցությունը,
 ֆինանսական համակարգի զարգացման միասնական փիլիսոփայության ներքո բարեփոխումների իրականացումը, որոնք, ֆինանսական միջնորդության աճին զուգընթաց, կապահովեն տարբեր ֆինանսական հաստատությունների, ֆինանսական շուկաների և ֆինանսական ենթակառուցվածքի համաչափ ու հավասարակշիռ զարգացումը,
 բանկային ոլորտի կարգավորման և վերահսկողության առաջադեմ
ստանդարտների ներդրումը, մասնավորապես` բազելյան նոր սկզբունքների, ռիսկերի վրա հիմնված` ապագային միտված վերահսկողության, ինչպես նաև ֆինանսական կազմակերպությունների համախմբված վերահսկողության ներդրումը,
 ֆինանսական կազմակերպությունների հաշվետվողական համակարգի օպտիմալացման և բանկերից ստացվող տվյալների որակի, ինչպես
նաև վերահսկողության մոտեցումների բարելավմանն ուղղված աշխատանքների իրականացումը28:
Մի շարք մասնագետների կարծիքով բանկերի կողմից տրամադրվող
հաշվետվությունների հավաստիության խնդիրը կարող է լուծվել գործարարության միջազգային ստանդարտների և ՖՀՄՍ (ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների) ներդրման, ինչպես նաև պարտադիր տնտեսական նորմատիվների թվի կրճատման ճանապարհով: Միևնույն
ժամանակ, կենտրոնական բանկի կողմից ընդունվող նորմատիվային իրավական ակտերում, ինչպես նաև աուդիտորական ընկերությունների կողմից
բանկերի հաշվետվությունների վերստուգման բնագավառում բարեփոխումներ իրականացնելու անհրաժեշտություն է առաջանում:
Նշված հիմնախնդրի լուծման ճանապարհին անհրաժեշտ է խստացված պահանջներ սահմանել առևտրային բանկերի ղեկավար անձնակազմի
և գլխավոր հաշվապահների նկատմամբ, ինչպես նաև հաշվառման-գործառնական և ներքին հսկողության աշխատանքների իրականացման նկատմամբ: Դրա հետ մեկտեղ անհրաժեշտ է հաշվարկվող ավանդական գործա28

Տե'ս «Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի 2015-2017
թվականների ռազմավարությունը», էջ 16, www.cba.am:
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կիցները համալրել բանկերի գործունեության ընթացքում առաջացող նոր
ռիսկերի համակարգված վերլուծության համապատասխան սխեմայով: Իր
հերթին, այդպիսի նոր ռիսկերի բացահայտմանը պետք է նպաստի բանկային գործունեության բոլոր ուղղությունների համապարփակ մոնիտորինգի
ներդրումն ու իրականացումը, ինչը հնարավոր է ապահովել ռիսկերի կարգավորիչ մշտադիտարկման միջոցով: Այն, իր հերթին, ներառում է հետևյալ
ուղղությունները՝
 կապիտալի բավարարության մշտադիտարկումը,
 վարկային ռիսկերի (ներառյալ՝ ոչ ֆինանասկան հատվածի (ձեռնարկությունների) և սպառողական վարկավորման ռիսկերի) մշտադիտարկումը,
 իրացվելիության ռիսկի մշտադիտարկումը,
 շուկայական ռիսկի մշտադիտարկումը:
Ռիսկերի մշտադիտարկումն իրականացվում է ամսական կտրվածքով
և նպատակ ունի բացահայտել բանկերի գործունեության անբարենպաստ
միտումները՝ դրանց առաջացման ամենավաղ փուլերում (ժամանակահատվածում):
Հայաստանի բանկերի ռիսկայնության, բանկերի կապիտալի համարժեքության, ինչպես նաև ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից սահմանված
պարտադիր ցուցանիշներին բավարարելու մասին տեղեկատվությունը կարելի է ստանալ ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից հրապարակվող պարբերական հաշվետվություններից, որոնք հրապարակվում են կիսամյակային
կամ տարեկան կտրվածքով:
Պետք է նկատել, որ բանկային ոլորտում առկա ռիսկերի գնահատումն
իրականացվում է հիմնականում գործակիցների հաշվարկմամբ՝ բանկերի
կողմից տրամադրվող պաշտոնական տեղեկատվության հիման վրա: ՀՀ ԿԲ
խորհրդի 2013թ. ապրիլի 16-ի N 102-Ն որոշմամբ սահմանված կարգով
բանկի ռիսկերի կառավարման համակարգն առնվազն ներառում է՝
1. ռիսկերի կառավարման ռազմավարությունը, որով սահմանվում են
ռիսկերի կառավարման առումով բանկի ընդհանուր մոտեցումները / նպատակները: Ընդ որում, ռիսկերի կառավարման ռազմավարության մշակման
ժամանակ առնվազն հաշվի են առնվում բանկի խորհրդի կողմից հաստատված գործարար ծրագիրն ու բանկի կողմից իրականացվող գործարար
գործընթացները, ներառյալ բանկի պատվիրակված գործընթացները,
2. խորհրդի կողմից հաստատված բանկի ռիսկի ախորժակը, այսինքն՝
ռիսկերի այն մասը, որը բանկը կարող է և ցանկանում է ստանձնել՝ չխաթարելով իր ֆինանսական կայունությունը և բնականոն գործունեությունը,
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3. առանձին ռիսկերի կառավարման քաղաքականությունները,
որոնցով առնվազն սահմանվում են.
ա. բանկի գործունեությանը ներհատուկ խելամտորեն կանխատեսելի և
էական ռիսկերը՝ ըստ տեսակների,
բ. ռիսկի յուրաքանչյուր տեսակի համար ռիսկի ընդունելի
սահմանաչափերը, սահմանված սահմանաչափերից թույլատրելի
շեղումների դեպքերն ու չափերը,
գ. ռիսկերի նվազեցմանն ուղղված մեխանիզմների կիրառումը
(օրինակ` ապահովագրություն, հեջավորում և այլն),
4. առանձին ռիսկերի ճանաչման, գնահատման, զսպման, դրանց
մոնիթորինգի և հաշվետվողականության գործընթացները և գործիքները
(ներառյալ՝ մոդելները (կիրառելիության դեպքում)),
5. ռիսկերի կառավարման գործընթացում բանկի առանձին
կազմակերպական միավորների, ինչպես նաև աշխատակիցների
պարտականություններն ու լիազորությունները,
6. բանկի կապիտալի համարժեքության գնահատման ներքին
գործընթացների քաղաքականությունը` համաձայն նույն որոշմամբ
սահմանված կանոնակարգի 5-րդ գլխի29:
Բանկի կողմից մշակված ռիսկերի գնահատման համակարգն ուղղված
է առնվազն հետևյալ ռիսկերի գնահատմանը՝ վարկային ռիսկ, շուկայական
ռիսկ, իրացվելիության ռիսկ, գործառնական ռիսկ, համբավի ռիսկ և ռազմավարական (բիզնես մոդելի) ռիսկ30:
Մինչդեռ, նշված ռիսկերից բացի, առևտրային բանկերի գործունեության վրա իրենց ազդեցությունն են ունենում գործընկեր երկրների ռիսկը, իրավական կարգավորումների ռիսկը, որոնք ընդգրկված են միջազգայնորեն
ընդունված՝ բանկերին բնորոշ ռիսկերի համակարգում, սակայն դեռևս չեն
հաշվարկվում ՀՀ-ում ընդունված մեթոդաբանությամբ:
Բանկային ռիսկերի մշտադիտարկման համակարգի զարգացման (ընդլայնման), այդ համակարգի բարելավման, ինչպես նաև կառավարման համար կարևորագույն նշանակություն կարող է ունենալ այն տեղեկատվությու29

Տե'ս ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 2013թ.-ի ապրիլի 16-ի «Բանկերի ներքին
հuկողության իրականացման նվազագույն պայմանները» կանոնակարգ 4-ը
հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի խորհրդի
2008 թվականի մարտի 11-ի N 71-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» N
102-Ն որոշումը (գրանցված է ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից
2013 թվականի մայիսի 29-ին, պետական գրանցման N 05013209):
Փոփոխություններով և լրացումներով տարբերակը տե'ս Հայաստանի իրավական
տեղեկատվական համակարգի պաշտոնական կայքում` www.arlis.am:
30
Նույն տեղում, կետ 27:
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նը, որը հավաքագրվում է վարկային տեղեկատվության միասնական համակարգում (վարկային պատմությունների բյուրոյում): Այդպիսի բյուրոների
ստեղծման միջազգային փորձը վկայում է, որ հենց վարկային պատմությունների բյուրոն է բանկերին ապահովում հավանական վարկառուների մասին
հավաստի տեղեկատվությամբ, ինչը թույլ է տալիս հստակորեն կանխատեսել վարկերի վերադարձելիությունը: Այս հանգամանքն, իր հերթին, նվազեցնում է վարկային ռիսկը հենց սկզբնական փուլում՝ վարկ տրամադրելու վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու ժամանակ: Մյուս կողմից, վարկային պատմությունների բյուրոյում հաճախորդի մասին համապարփակ տեղեկատվության առկայությունը նվազեցնում է այդպիսի տեղեկատվությունը փնտրելու
հետ կապված ծախսերը: Սա նպաստում է վարկային շուկայի ներսում տեղեկատվական դաշտի համահարթեցմանը, փոքրացնում է տեղեկատվության անհամաչափությունը, իսկ վարկատուներին ստիպում է իր վարկային
ռեսուրսների նկատմամբ մրցակցային գներ սահմանել: Եվ վերջապես, վարկային պատմությունների բյուրոյի գործունեությունը ներազդում է վարկառուների կարգապահության բարձրացման վրա, քանի որ իրական վտանգ գոյություն ունի, որ վարկային վատ պատմությունը թույլ չի տա միջոցներ
ստանալ հավանական վարկատուներից:
Մեր կարծիքով, և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության
տնտեսության փոքր չափերը, նպատակահարմար է ստեղծել կենտրոնացված տեղեկատվական համակարգ, որը կներառի հետևյալ տեղեկատվությունը՝
իրավաբանական անձանց և անհատ ձեռնարկատերերի վարկային
ռիսկերի (ներառյալ՝ արտահաշվեկշռային պարտավորությունների),
ֆիզիկական անձանց վարկային ռիսկերի,
խնդրահարույց պարտքերի (ներառյալ՝ վարկերը ժամկետների խախտումներով մարելու) մասին,
տարբեր ֆինանսական գործիքների գծով (պարտատոմսերի, մուրհակների և այլն) չմարված պարտավորությունների մասին,
տնտեսավարող սուբյեկտների վարկանիշները, ինչպես նաև սեփականատերերի ու ղեկավարների ցուցանիշների համակարգերը:
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Վահե ԲՈՅԱԽՉՅԱՆ
Բանկային ոլորտի կայունության ապահովման առանձին մեթոդներն ու ձևերը
Բանալի բառեր. բանկային համակարգ, կայունություն, կայունության ցուցանիշ,
գործակից, մշտադիտարկում
Բանկային համակարգի կայունությունը պայմանավորված է այդ համակարգի բոլոր տարրերի և ենթակառուցվածքների զարգացվածությամբ և հաշվեկշռված աշխատանքով: Բանկային համակարգի կայունության կառավարումը մակրոմակարդակում թույլ է տալիս նպաստավոր պայմաններ ստեղծել երկրի տնտեսական աճի ապահովման համար, մինչդեռ միկրոմակարդակում կարգավորման առարկա են հանդիսանում բանկային ոլորտում գործունեություն ծավալող առանձին տնտեսավարող սուբյեկտներն ու ենթակառուցվածքները, իսկ կարգավորման հիմնական նպատակն է՝ այդ ենթակառուցվածքների գործունեության կայունության և երկարաժամկետ հաշվեկշըռված աճի ապահովումը:
Ваге БОЯХЧЯН
Некоторые методы и формы обеспечения стабильности банковского сектора
Ключевые слова: банковский сектор, стабильность, показатель стабильности,
коэффициент, мониторинг

Стабильность банковского сектора достигается в результате развития и сбалансированной деятельности всех элементов и инфраструктур этого сектора. Обеспечение стабильности банковского сектора на макроэкономическом уровне позволяет говорить о создании благоприятных условий для экономического роста
страны. На микроэконмическом уровне объектами управления являются отдельные хозяйствующие субъекты, действующие на рынке банковских услуг, а также
отдельные банковские инфраструктуры, а основной целью управления на микроуровне является обеспечение стабильности деятельности данных структур и их
сбалансированного развития в долгосрочной перспективе.

Vahe BOYAKHCHYAN
Some methods and forms of providing stability of banking sector
Key words: banking sector, stability, stability index, coefficient, monitoring

The stability of the banking sector is achieved as a result of the development and
balanced activities of all elements and infrastructures of this sector. Ensuring the
stability of the banking sector at the macroeconomic level allows us to talk about
creating favorable conditions for the economic growth of the country. At the
microeconomic level, the management objects are separate economic entities operating
in the banking services market, as well as certain banking infrastructures, and the main
goal of micro-level management is to ensure the stability of these structures and their
balanced development in the long term period.
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ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԱՍՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԻԶՆԵՍԻ
ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ԵԿՏԱ-ի Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր՝ էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային բիզնես, բիզնեսի
թվայնացման ախտորոշում, բիզնեսի թվայնացման գնահատման ցուցանիշները

Էլեկտրոնային կամ թվայնացված բիզնեսը հեռահաղորդակցության և
տեղեկատվական տեխնելոգիաների առաջընթացին զուգահեռ աներևակելի
արագությամբ ընդարձակում է իր ազդեցությունը և ամրապնդվում է բիզնեսի
գրեթե բոլոր որոլտներում: ՀՀ-ում բիզնեսի թվայնացումը կամ էլ-բիզնեսի
յուրացումն ու մասշտաբացումը նպատակ ունի լուծել բիզնեսի արդյունավետության բարձրացման խնդիրը և մասնավորապես.
- բիզնես մոդելը ժամանակակից՝ առցանց գործունեության ձևաչափին
համապատասխանեցումը և այդ հիմքով եկամտաբերության նոր խողովակների կայացումը և ընդլայնումը,
- բիզնեսի մրցունակության, արտադրության ու սպասարկումների ծավալների, ինչպես նաև արտահանման աճի ապահովումը,
- կապիտալիզացիայի մակարդակի բարձրացումը:
Հիմնախնդրի լուծման անհրաժետ բաղադրիչներն են բիզնեսի թվայնացման համարժեք ռազմավարությունը, դրա գործնական ներդրման անհրաժեշտ ճանապարհային քարտեզը և կազմակերպության բիզնեսի թվայնացման հասունության աստիճանի գնահատումը, ընկերության կարողությունների բացահայտումը և թվայնացման ուղղությամբ իրականացված քայլերի արդյունավետության գնահատումը: Հարկ է նշել, որ ՀՀ-ում բիզնեսի
թվայնացման առումով բացի հեռահաղորդակցության, ֆինանսական ոլորտից (բանկեր, ապահովագրական ընկերություններ) և առևտրի որոշ ընկերությունների, մնացած գրեթե բոլոր ոլորտների ընկերությունները գտնվում
են սկսնակների շարքերում, իսկ տնտեսության իրական հատվածը շատ
թույլ է ներկայացված էլեկտրոնային առևտրի հարթակներում:
Այդ առումով խնդիր է հանդիսանում ՀՀ-ում տարբեր ոլորտի կազմակերպությունների թվայնացման վիճակի ախտորոշումը, դրանից բխող
հետագա նպատակային միջոցառումների իրականացումը: Այստեղ հարկ է
շեշտել, ըստ վերջին հետազոտությունների, թվայնացման առաջատարները
ցուցադրում են ընդհանուր «գենետիկա» և ընդհանուր օրինաչափություններ
կամ պատկերավոր ասած հիմնված են նույն «ԴՆԹ»-ի վրա և կոնկրետ ոլոր-
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տը այնքան էլ կարևոր չէ, ուստի ոլորտի առանձնահատկությունների շեշտադրումը թյուր մտայնություն է31:
Բիզնես ընկերությունների թվայնացման ընթացիկ ախտորոշման և վերլուծության համար անհրաժեշտ է ունենալ գնահատման համարժեք մեթոդաբանություն և գործիքակազմ, ըստ որի դրա արդյունքները կծառայեն որպես
նպատակային ներգործության ազդակներ: Բիզնեսի թվայնացման վիճակի
գնահատման ուղեցույցը կազմակերպության մակարդակով պետք է բացահայտի առանձին կազմակերպության իրական պատկերը էլեկտրոնային
առևտրի նախաձեռնությունների առումով և հիմք հանդիսանա թվայնացման
ճանապարհային քարտեզի մշակման համար:
Բիզնեսի թվայնացման ոլորտում պատահական կամ սպոնտան քայլերով դժվար է հաջողության հասնել, իսկ դրա որոշակի աստիճանի արձանագրումից հետո դժվար է պահպանել այն և քաղել դրա պտուղները32:
Մասնավորապես՝ եթե ընկերության էլեկտրոնային հարթակի այցելուները ավելանում են, սակայն դրանք չեն վերածվում պոտենցիալ հաճախորդների
կամ ընկերությունը ավելացրել է իր հաճախորդներին, սակայն միաժանակ
մեծ է դրանց արտահոսքը, ապա դրանք մտահոգիչ խնդիրներ են:
Ելնելով վերը նշվածից, խնդրի առաջին քայլը բիզնեսի թվայնացման
վիճակի ախտորոշման գործիքի մշակումն է: Այն մենք անվանել ենք «Բիզնեսի թվայնացման ախտորոշման ուղեցույց», որը բաղկացած է հինգ
առանցքային բաղադրիչներից. 1) hաճախորդներ, ծառայություններ և որակ,
2) բիզնես գործընթացների կազմակերպում և վարում, 3) թվայնացման ռիսկերի գնահատում, 4) թվայնացման զարգացում և կառավարում, 5) բիզնեսի թվայնացման ամփոփ միտումները: Դրանցից յուրաքանչյուրի գնահատման համար կիրառվում է ցուցանիշների որոշակի համախումբ: Ստորև
մենք կենտրոնացել ենք «Հաճախորդներ, ծառայություններ և որակ» բաղադրիչի վրա, քանի որ այդ բաղադրիչը էլեկտրոնային առևտրի հիմնական
այն առանցքն է, որի հիմքով է դրական իմաստով “մետաստազներ” տալիս
էլեկտրոնային բիզնեսը: Ընկերության թվայնացված վաճառքի և մարքեթինգային ռազմավարության արդյունավետությունը առաջնհահերթ կապված է
առկա հաճախորդների հաշվով ընկերության եկամտաբերության հետ, հետևապես անհրաժեշտ է այդ «զարկերակը» չափելու գործիքակազմ:
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Աղյուսակ 1. Բիզնեսի թվայնացման ախտորոշման ուղեցույցի հիմնական
բաղադրիչները
Առանցքային
բաղադրիչները
1. Հաճախորդներ,
ծառայություններ և
որակ

2. Բիզնես
գործընթացների
կազմակերպում և
վարում

3. Թվայնացման
ռիսկերի գնահա
տում
4. Զարգացում և
կառավարում

5. Բիզնեսի
թվայնացման
ամփոփ միտում
ները

Գնահատման ուղղությունները և ցուցիչները
1.1 Այցելուների և հաճախորդների վարքագծի միտումները.
Կայքի այցելությունների, հաճախորդների քանակի, կոնվերսիայի, վաճառքի աճի, ծախսի, եկամտի, պահպանման,
բավարարվածության, արտահոսքի ցուցանիշները:
1.2 Ծառայությունների որակի միտումները.
Մատուցվող ծառայությունների տեսակների արդյունավետու
թյունը, ծառայության հուսալիության աստիճանը:
2.1 Ինովացիոն ակտիվության միտումները
Նոր ծառայությունների մշակման ու յուրացման ժամանակը,
նոր առանձնահատուկ ծառայությունների տես. կշիռը:
2.2 Լոգիստիկայի միտումները
Ծառայությունների ժամկետների պահպանումը,
հետգնումային ծառայությունների բավարարումը:
2.3 Հաղորդակցության ու հետադարձ կապի միտումները
Տեղեկատվության մատակարարների հետ նոր
համաձայնագրերի քանակը, ապասարկումը ապահովող
ծառայության կողմից հարցումների արձագանքման
տեսակարար կշիռը, կայքում տեղեկատվության մշակման և
թարմացման ժամանակը:
2.4 Մոնիթորինգ և վերլուծության միտումները
Օգտատերերի կողմից լրացված հարցաթերիկների քանակը,
սպառողական վարքագծի ուսումնասիրության
արդյունավետությունը, տեղեկատվական
ծառայությունների կանխատեսման ճշտությունը:
3.1 Ատաքին և ներքին ռիսկերի միտումները
Կիբեր հարձակումներից տուժած համակարգերի արժեքը,
անջատման հետևանքով աշխատաժամանակի կորուստը,
էլեկտրոնային սպասարկումների կասեցման վնասները:
4.1 Անձնակազմի որակավորման միտումները
Անհրաժեշտ որակավորում ունեցող աշխատակիցները
4.2 Ենթակառուցվածքների ապահովվածությունը
ՏՀՏ համակարգի համապատասխ. տվյալների մշակման
պահանջներին, ՏՀՏ ենթակառուցվածքի աստիճանը
4.3 Թվային միջավայրի կառավարման միտումները
Աշխատանքային հոսքերի բաշխման արդյունավետությունը,
ռազմավարության համապատասխանության մակարդակը
5.1 Ընդհանուր արդյունավետության միտումները
Իրացման ծավալը, հասույթը, զուտ շահույթը և դրանց
դինամիկան, շահութաբերության մակարդակը
5.2 Մարքեթինգային արդյունավետության միտումները
Շուկայի մասնաբաժինը, մարքեթինգային ծախսերի
տեսակարար կշիռը, բիզնեսի բրենդի արժեքը
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Միջազգային պրակտիկայում բիզնեսի թվայնացման գնահատման
գործնական կիրառության մասնագետները, այդ թվում. ծրագրավարման
խնդիրների առաջատար խորհրադատվական «SAP» ընկերության հաճախորդների ծառայությունների ղեկավար Ե. Կենեյը (E.J. Kenney)33, «Կապգեմինի խորհրդատվություն» («Capgemini Consulting») ընկերության փորձագետներ` Ջ. Վերտերմանը (G. Westerman), Մ. Տանուն (M. Tannou), Դ. Բոնետը (D. Bonnet), Պ. Ֆերարիսը (P.Ferraris), Ա. Մկաֆին (A. McAfee)34, բիզնեսի թվայնացման խորհդատվական տարբեր ընկերությունների հիմնադիր
Դավիդ Սկոկը (David Skok)35, Ռայան Լոուն (Ryan Law)36 և այլ փորձագետները ընկերության թվայնացման հասունության աստիճանի գնահատման
համար առաջարկում են կիրառել ցուցանիշների համակարգ:
Հարկ է նշել, որ բիզնեսի թվայնացման շահեկան առաձնահատկություններից է այն, որ ի տարբերություն ավանդական բիզնեսի այստեղ հնարավորություն կա ստանալ հստակ վիճակագրական տեղեկատվություն յուրաքանչյուր առանձին գործարքի և հաճախորդի վերաբերյալ: Գնահատման
առաջին բաղադրիչի՝ «Հաճախորդներ, ծառայություններ և որակ» առումով
խիստ կարևոր է Ընկերության էլեկտրոնային հարթակի այցելուների հաճախորդների (կամ գնորդների) կոնվերսիայի կամ փոխակերպման գործընթացի գնահատումը, որը ցույց է տալիս կայք այցելող անձնաց և ակտիվ հաճախորդների կամ գնորդների հարաբերակցությունը: Նման գնահատման համար արդյունավետ գործիք կարող է հանդիսանալ “Google Analitics”37,-ը և
համանման այլ վեբ վերլուծական գործիքները, որոնք հնարավորություն են
տալիս ի հայտ բերել՝ կայքի հաճախումների, այցելուների կոնվերսիայի վիճակագրությունը, գովազդային ցուցանիշները, հաճախորդների վարքագծի
ցուցանիշները և այլն: Դրանք, որպես կանոն, ունեն վերլուծության առցանց
հնարավորություն: Թվային գործունեության վերծուծության (Digital Analitics)
33

E.J. Kenney, The ConsumerDriven Digital Economy. Creating Value in a digital world where
the consumer is in charge, SAP,
https://www.hybris.com/medias/sys_master/root/h81/h3a/8811974787102/digital-whitepaperconsumer-products.pdf
34
The Digital Advantage: How digital leaders outperform their peers in every industry,
Transform to the power of digital, Capgemini Consulting, https://www.capgemini.com/resourcefile-access/resource/pdf/
35
David Skok, SaaS Metrics 2.0 – A Guide to Measuring and Improving what Matters
36
Ryan Law, HOW TO CALCULATE CUSTOMER ACQUISITION COST on Thu, Aug 4,
2016 https://www.cobloom.com/blog/how-to-calculate-customer-acquisition-cost-for-a-saas-co,
The ultimate SaaS metrics provide guide to smarter faster growth, https://www.cobloom.com
37
Google Analytics, Подробное практическое руководство
http://promo.ingate.ru/books/google_analytics/?utm_source=seonewslib&utm_medium=blog&ut
m_content=sprosi_ingate_2168&utm_campaign=EbookPR&books-show-2168#books-show2168
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կիրառական գործիքակազմով ապահովված լայնորեն հայտնի տարբերակներից են նաև “Liveinternet”38, “Яндекс Метрика”39, “Hotlog”40 “Рамблер
ТОП100”41 և կայքերի տվյալների վիճակագրության և վերլուծության այլ
հայտնի “վեբ վերլուծական” գործիքները, որոնց մի մասը նաև անվճար են,
օրինակ՝ “Google Analitics”-ը: Դրանք հզոր վերլուծական գործիքներ են և
պահանջում են դրանց օգտագործողների որոշակի նախապատրաստում:
Մինչդեռ դրանցից ոմանք, օրինակ՝ “Яндекс.Метрика”-ն չի պահանջում լուրջ
նախապատրաստում և տալիս է արդեն կարգավորված հաշվետվությունների համակարգեր ու ունի լրացուցիչ առավելություններ, օրինակ՝ ստեղների
կիրառման հստակ քարտեզ և այլն: “Վեբ վերլուծական” գործիքներով կարելի է վարել, մասնավորապես.
- այցելուների վիճակագրությունը՝ հաշվետու ժամանակահատվածում
օգտվողների կամ այցելուների քանակը,
- հետ վերադարձող այցելուների քանակը, մերժողների քանակը՝
այցելուն ով դիտել միայն մեկ էջ և տևողությունը 15 վարկյանից պակաս է,
- կայքի դիտարկման խորությունը՝ մեկ այցելության ընթացքում
դիտարկված էջերի քանակը: Վերջինս կարող է վկայել կայքի
բովանդակության հետաքրքրության կամ դրա բարդ կառուցվածքի և
խճճված տրամաբանության մասին:
- նպատակային այցելությունները` երբ այցելության նպատակը՝ գնումը
կատարվել է: Հաշվարկվում են նաև միջանկյալ ցուցանիշներ՝ ապրանքի
համեմատության խմբաքանակում ընդգրկումը: Այն հնարավորություն է
տալիս վարել կոնվերսիայի (փոխակերպման) վիճակագրությունը՝
նպատակային այցելությունների քանակը ընդհանուր այցելությունների
նկատմամբ, ընդ որում, դա կարելի է կատարել յուրաքանչյուր խողովակի
գծով և բացահայտել կայքի խնդրահարույց տեղերը:
Կորպորատիվ կայքի խնդիրն է նապատակային լսարանին հասցնել
ընկերության առավելությունները, ներկայացնել ապրանքներն ու ծառայությունները: Այդ կայքերի հիմնական ցուցանիշներն են. այցելուների քանակը,
հետ վերադարձողների քանակը, կոնվերսիան, մերժումները: Գնահատման
չափորոշիչ է հանդիսանում հետաքրքրված այցելուների քանակը: Կարևոր
է, որպեսզի ապրանքները ճիշտ ներկայացված լինեն կայքում և հետաքըրքըրություն ներակայցնեն: Մերժողների քանակը համեմատելով տարբեր
38

Зачем нужен сервис статистики Liveinternet.ru,
https://texterra.ru/blog/kak-polzovatsya-servisom-veb-analitiki-liveinternet-ru.html
39
Что такое Яндекс метрика и зачем она нужна?, http://restartadv.ru/index/chto_takoe_jandeks_metrika_i_zachem_ona_nuzhna/0-16
40
Статистика вашего сайта, http://hotlog.ru/services
41
Установка счетчика Рамблер ТОП100, http://web-ru.net/prodvizhenie-sajta/seo/kak-dobavitsajt-v-katalog-rambler-top-100-i-ustanovit-schyotchik.html
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սեգմենտների այցելուների հետ կարելի է բացահայտել յուրաքանչյուրի համար հետաքրքրության աստիճանը և անհրաժեշտ բարելավման խնդիրը:
Ինտերնետ խանութի համար հատկապես կարևոր է պարզել, թե որ
խողովակն է ապահովում բարձր կոնվերսիա, իսկ դրա հիմնական ցուցանիշներն են՝ այցելուների քանակը, հետ վերադարձողների քանակը, կոնվերսիայի առաջին և երկրորդ աստիճանը, վերջնական կոնվերսիան, մերժումների քանակը, դիտված էջերի քանակը, մեկնաբանությունների քանակը,
կայքում անցկացված ժամանակը: Վաճառքների այսպես կոչված “ձագարի”
պատկերը յուրաքանչյուր փուլում, դրանք են՝ ապրանքների համեմատումը,
զանբյուղի մեջ ընգրկումը, ձևակերպումը, տվյալների հաղորդումը:
Տեղեկատվական հարթակի (պորտալի) խնդիրն է օգտատերերի տեղեկատվական պահանջների բավարարումը, գովազդի ցուցադրումը, որը
տվյալ տիպի հարթակի հիմնական եկամտի աղբյուրն է: Որոշիչ գործոններն
են տեղեկատվության որակը, կայքում ներկայացնելու ու տեղաշարժվելու
հարմարավետությունը կամ օգտակարությունը: Կարևոր ցուցիչներից են՝
կայքում անցկացված ժամանակը, դիտարկման խորությունը, կայիքից
դուրս գալու էջը, վերջինիս համար իդեալական է համարվում՝ “Կոնտակտներ” և “Շնորհակալություն գնումների կամ դիմելու համար” էջերը:
Մյուս ցուցիչներից է տարրերի սեղմելու հարմարավետությունը, որը գնահատվում է ստեղնաշարերը սեղմելու քարտեզով: Անհրաժեշտ է գնահատել
արդյոք էջի կարևոր բաղադրիչը գրավում է այցելուների ուշադրությոընը, թե
ոչ: Դա հնարավոր է «Яндекс.Метрик» վեբ հաշվառման համակարգում:
Հարկ է հասկանալ թե ինչպիսի սարքերից է հիմնականում օգտվում
կայքի լսարանը՝ անձնական համակարգիչներից, բջջային կապի սարքերից,
օպերացիոն համակարգերից և այլն: Դա թույլ կտա հարմարեցնել կայքը
դրանց համար և բարձրացնել արդյունավետությունը: Մյուս ցուցանիշների
խումբը վերաբերվում է օգտատերերի սեռահասակային խմբերին: Կայքի
այդ պատկերը հնարավորություն կտա հարմարեցնել ծառայությունները
դրա կարիքներին, այդ թվում ծառայությունների նկարագրությունը:
Կարևոր ցուցիչ է նպատակային զանգերը, եթե հաճախորդների 20%-ից
ավելին դիմել են հեռախոսի միջոցով, ապա կարելի է պարզել, թե որ
խողովակներից են գալիս այցելուները: Կարևոր են չպատասխանված զանգերն ու սպասելու ժամանակը: Ի մի բերելով հարկ է նշել, որ գնահատման
համար հատկապես կարևոր է յուրաքանչյուր աղբյուրի և խողովակի կոնվերիսան, որպեսզի շեշտադրումը կատարվի բարձր արդյունավետ կոնվերսիա ունեցող աղբյուրների վրա:
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Թվայնացված վերլուծությունը հնարավորություն է տալիս ստանալ
բիզնեսի քանակական և որակական պատկերը, նպատակ ունենալով բարելավելու առկա և պոտենցիալ հաճախորդների հետ համագործակցությունը
համացանցում և հասնել դրված նպատակներին:
Թվայնացված վերլուծության կարևոր խնդիրներից է առևտրային նպատակների և արդյունքների սահմանումը և դրանց գնահատման մեթոդների
սահմանումը: Առավել հաճախ կայքերի շահագործողները դիտարկում են 5
նպատակներ.
- Ապրանքների ու ծառայությունների իրացումը կամ վաճառքը
(էլեկտրոնային կոմերցիոն կայքերը),
- Օգտվողների մասին տեղեկատվության հավաքագրումը (պոտենցիալ
հաճախորդների շրջանակը որոշելու համար), այն անհրաժեշտ է իրացման
ստորաբաժանման համար,
- Կայքի հետ համագործակցությունը, հաճախումների
հաճախականությունը (թողարկողների կայքերը),
- Անհրաժեշտ տեղեկատվության համար այցելուներին և
օգտատերերին անհրաժեշտ և ժամանակին ցուցաբերվող օգնությունը
(տեղեկատվական կայքերն ու օգնություն ցուցաբերող կայքերը),
- Բրենդինգը, որը ենթադրում է իրազեկում, ներգրավում և
հավատարմություն (ապրանքային նշանների կայքերը):
Բիզնես նպատակների հետ կապված յուրաքանչյուր կայքում կամ դրա
հավելվածում նախատեսված են այն հիմնական քայլերը, որոնք ապահովում առևտրային նպատակները: Այս գործողությունները կարող են վկայել,
ինչքանով է բիզնեսը հասել իր նպատակին: Օրինակ՝ այցելուն կամ օգտագործողը գնում է կատարել “e-commerce” կայքում: Նման գործողությունները
կոչվում են «մակրոկոնվերսիաներ»: Որոշ գործողությունները վկայում նրա
մասին, որ օգտագործողը լիովին չի հասել բիզնեսի հիմնական նպատակին,
սակայն շարժվում է ճիշտ ուղղությամբ, դա ուղորդիչ ազդակ է: Նման օրինակ է օգտագործողի կողմից «e-commerce» կայքում արժեկտրոնի կամ կուպոնի բաժանորդագրությունը կամ նոր արտադրանքի վերաբերյալ ծանուցումները: Նման գործողությունները համարվում են «միկրոկոնվերսիաներ»:
Կոնվերսիաների երկու տիպերն էլ կարևոր են, քանի որ դրանք թույլ են տալիս հասկանալ, թե ինչպես պետք է հասնել ցանկալի արդյունքներին:
Բիզնեսի թվայնացման առաջարկվող ուղեցույցի առաջին բաղադրիչում
հարկ է մասնավորապես ընդգրկել հետևյալ ցուցանիշները.
ա) Կայքի այցելությունների ակտիվությունը՝ ցույց է տալիս հաշվետու
ժամակում (ամիս, եռամսյակ, կիսամյակ, տարի) կայքի այցելուների քանակը, կարևորվում է այցելությունների դինամիկան՝ ավելացումը կամ նվազու69
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մը: Այն կուղորդի այցելուներին հաճախորդների կոնվերսիայի (փոխակերպման) գնահատման ընթացքում:
բ) Կայքում հոսքի կառուցվածքը` ցույց է տալիս հաշվետու ժամանակում տարբեր էլեկտրոնային խողովակներով մուտք գործող հաճախորդներին` բացարձակ և տեսակարար կշռով: Մասնավորապես՝ հոսքը սոցիալական ցանցերից, գովազդային աղբյուրներից, հասցեատերերին բաժանված նյութերից, որոնողական կայքերից, ուղիղ անցումներից և այլն:
գ) Առանձին ապրանքների էջերի դիտումների քանակը` որից պարզվում է կայքում կատարվելիք փոփոխությունների ուղղությունը՝ ինչպես փոխել կայքի շարժվելու նավիգացիան, նկարները, վերանայել գները և այլն:
դ) Կայքում հաշվետու ժամանակում կատարված պատվերները:
ե) Կայքի կոնվերսիան (փոխակերպումը)՝ կայքում պատվերների և հաճախումների հարաբերակցությունը, արտահայտված տեսակարար կշռով:
զ) Յուրաքանյուր խողովակի կոնվերսիան` ցույց է տալիս հաշվետու
ժամանակահատվածում այցելուներից ստացված պատվերների քանակը:
է) Նոր գնորդների տեսակարար կշիռը հաշվետու ժամանակում:
ը) Անավարտ պատվերների քանակը և տեսակարար կշիռը՝ այցելուների քանակը, ում ապրանքը զամբյուղում է, բայց գործարքը չի ավարտվել:
թ) Կայքում այցելության միջին տևողությունը:
ժ) Կայքում դիտարկման խորությունը՝ մեկ այցի դիտարկված էջերը:
ժա) Կրկնակի գնումների տեսակարար կշիռը:
ժբ) Հաճախորդի ակտիվության գործակիցը (արձագանքումներ, երաշխավորություններ, գնահատականներ):
ժգ) Հաճախորդների ձեռքբերման միջին ծախսերի ցուցանիշը`ցույց է
տալիս, թե որքան է ընկերությունը ծախսում յուրաքանչյուր նոր հաճախորդ
ձեռքբերելու համար: Գնահատման թիրախը միջին կամ տիպիկ հաճախորդի
ձեռքբերման ծախսերն են, ներառյալ վաճառքի և մարքեթինգային բոլոր
ծախսերը բաժանված ձեռքբերված հաճախորդների թվաքանակին, կամ մեկ
հաճախորդի հաշվով բիզնեսի թվայնացման ռեսուրսներից օգտվելու համար
կատարված ծախսերը:
Հարկ է նկատել, որ բիզնեսի թվայնացման ռազմավարությունը չի կարող լինել ընկերության ընդհանուր ռազմավարության պարզունակ կցորդը:
Այն ունակ է կազմակերպության համար ստեղծել նոր արժեքային համակարգ, այդ թվում՝ եկամուտների ձևավորման նոր խողովակ և մրցունակության բարձրացման արդյունավետ ուղի:
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Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի հասունության և բիզնեսի թվայնացման
միջոցառումների գնահատումը
Բանալի բառեր՝ էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային բիզնես, բիզնեսի
թվայնացման ախտորոշում, բիզնեսի թվայնացման գնահատման ցուցանիշները

Հոդվածում ներկայացված է ՀՀ-ում բիզնեսի թվայնացման վիճակի ախտորոշման անհրաժեշտ գործիքակազմի մշակման խնդիրը: Նշվում է, որ բիզնես ընկերությունների թվայնացման ընթացիկ ախորոշման և վերլուծության
արդյունքները կծառայեն որպես նպատակային ներգործության ազդակներ և
հիմք կհանդիսանան առանձին կազմակերպությունների թվայնացման ճանապարհային քարտեզի մշակման համար: Առաջարկվող գնահատման համակարգը անվանվել է «Բիզնեսի թվայնացման ախտորոշման ուղեցույց», որը
բաղկացած է հինգ առանցքային բաղադրիչներից. ա) hաճախորդներ, ծառայություններ և որակ, բ) բիզնես գործընթացների կազմակերպում և վարում,
գ) թվայնացման ռիսկերի գնահատում, դ) թվայնացման զարգացում և կառավարում, ե) բիզնեսի թվայնացման ամփոփ միտումները:
Арман НАВАСАРДЯН
Оценка зрелости электронного бизнеса и мероприятий по становлению
цифрового бизнеса
Ключевые слова: электронная коммерция, электронный бизнес, диагностика цифрового
бизнеса, показатели оценки цифрового бизнеса

В статье представлена задача выявления необходимого инструментария диагностики и оценки состояния цифрового бизнеса в РА. Отмечается, что результаты текущий диагностики и анализа состояния цифрового бизнеса будут использоваться как целевые сигналы воздействия и послужат для разработки дорожной карты развертывания цифрового бизнеса внутри организации. Предлагаемая система оценки состояния цифрового бизнеса названа - «Руководство по
диагностике цифрового бизнеса», которое состоит из пяти основных разделов.
Arman NAVASARDYAN
Evaluation of electronic business maturity and measures
of development business digility in RA
Key words: e-commerce, e-business, diagostic of digital business, indicatrors of digital business
assessment

The article presents issue of developing necessary tools for the diagnosis of business
digitality in RA. It is noted that the results of the current identification and analysis of
business digitality will serve as impetus and will serve as a base for the develop-ment of
a roadmap for digitalization of companies. The proposed assessment tool titeled as
"Digital business diagnostic guide" and consisting by five key constituents.
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ՀՀ-ՈՒՄ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԲԻԶՆԵՍԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ
ԹՎԱՅՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԴՐԱ ԱԿՏԻՎԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԸ
Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ԵԿՏԱ Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր՝ էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային բիզնես, բիզնեսի
թվայնացման ռազմավարություն, բիզնեսի թվայնացման չափորոշիչներ

Բիզնեսի թվայնացումը արդի ժամանակաշրջանում ներմուծել է բիզնեսի թվային կամ էլեկտրոնային էկոհամարգ նոր հասկացությունը: Թվային
էկոհամակարգի ձևավորումը օբյեկտիվ գործընթաց է անկախ բիզնեսի ցանկություններից կամ կամքից: Խնդիրը կայանում է նրանում, թե ինչքանով է
բիզնեսը հարմարվում դրան և կարողանում օգուտներ քաղել թվային էկոհամակարգից, մասնավորապես՝ նոր արդյունավետ բիզնես գաղափարների
առաջացման, պրոդուկտների և ծառայությունների ստեղծման և ներդնման
առումով: Թվային էկոհամակարգի հայտանիշների հիմքում տնտեսվարող
սուբյեկտի ներսում և սուբյեկտների միջև տեղեկատվության մշակման և
փոխանցման որակական նոր հնարավորություններն են, որոնք արմատապես փոխում են բիզնեսի կոնֆիգուրացիան և արդյունավետությունը: Դա
պայմանավորված է նաև նրանով, որ տնտեսական գործարքների մեծ մասին մասնավորապես՝ ֆինանսական գործարքներին բնորոշ է այն, որ գործարքի իրական օբյեկտը հնարավոր է արտացոլել դրա մասին սպառաիչ
տեղեկատվությամբ:
Թվային դարաշրջանի զարգացումը պայմանավորված է ՏՀՏ-ի աննախադեպ զարգացումներով, դրա համար պահաջվող սարքերի (համակարգիչներ, շարժական սարքեր և այլն) և ենթակառուցվածքների (հեռահաղորդակցության միջոցներ) հեղափոխական զարգացումներով: Մյուս կողմից
այդ բաղադրիչների գործունակության հենքը ապահովում են կառավարման
նոր հայեցակարգերն ու մոտեցումները: Այսպիսով, արդի տնտեսական հարաբերությունները հիմնված են գլոբալացման և ՏՀՏ-ի վրա: Բիզնեսի սուբյեկտները ակտիվորեն յուրացնելով ՏՀՏ հնարավորությունները միանում են
բիզնես թվային էկոհամակարգին և այդ գործոնը դառնում է բիզնեսի կենսունակության ապահովման ու մրցունակության անհրաժեշտ պայման: Թվայնացման փորձագետ Դեն Ռեյմերի (Den Reymer) մեկնաբանությամբ էլ-բիզնեսի միջավայրի մեջ յուրաքանչյուր կազմակերպություն հանդիսանում է
թվային ”բիզնես էկոհամակարգի” մասնիկ42: Թվային կամ էլեկտրոնային էկո42

Den Reymer, 5 Стратегий построения Бизнес Экосистем, http://denreymer.com/tag/digitalbusiness
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համարգը ինչպես և կենսոլորտի էկոհամակարգը բաժանվում է տարբեր
տիպերի, որոնք մեկնբանությունը ներկայացված է ստորև:
ՀՀ կառավարությունը 2017թ. մայիսի 3-ին հայտարարել է ՀՀ վարչապետի գլխավորությամբ «Թվային զարգացմանն աջակցող ազգային կառավարման խորհուրդի» ստեղծման մասին43, իսկ 2013թ. ՀՀ կառաարությունը
հաստատել է “Էլեկտրոնային առևտրի զարգացման ծրագիրը”44: Հիմք ընդունելով այն, որ էլ-առևտուրը, ըստ էության, կազմում է էլ-բիզնեսի և տնտեսության թվայնացման մասը նորաստեղծ խորհրդի առաջնահերթ խնդիրներից պետք է լինի, ելնելով ՀՀ ազգային առաջնահերթություններից ընդունել
ՀՀ-ում էլ-բիզնեսի և տնտեսության թվային զարգացման հայեցակարգը և
ծրագիրը: Նպատակահարմար է, որ այն ընդգրկի 2018-2035թթ. Ժամանակահատվածը: Ծրագիրը պետք է ներկայացնի էլ-բիզնեսի զարգացման և
տնտեսության թվայնացման գործում պետության, էլ-բիզնեսում ակտիվ ներգրավված բիզնես հանրության, ՏՀՏ ոլորտի, համայնքային մարմինների և
քաղաքացիական հասարակության միասնական համաձայնեցված քաղաքականության հիմնական ուղղությունները (այսուհետև տեքստում Ծրագիր):
Այսպիսով, հարկ ենք համարում շեշտել, որ էլ-բիզնեսի և տնտեսության
թվայնացման զարգացման հիմնախնդիրը չի կարող լինել բացառապես կառավարության կամ բիզնես հանրության “մենաշնորհը”: Ծրագրի կենսունակությունը պայմանավորված է բոլոր շահառուների ակտիվության աստիճանով, որը և կապահովի բազմապատկող կամ սիներգիկ արդյունք, որը բնորոշ է թվային էկոհամակարգին ընդհանրապես: Սույն հետազոտության
նպատակն ու խնդիրը չէ ամբողջական ծրագրի նախագծի մշակումը, ստորև
ներկայացվում է Ծրագրի կառավարման ու կարգավորման առանցքային
դրույթներն ու դրանց կարևոր բաղադրիչների մեկնաբանությունը:
Հարկ ենք համարում շեշտել, որ էլ-բիզնեսի և տնտեսության թվային
զարգացման գրավականը թվային տեխնոլոգիաների հետ մեկտեղ հանդիսանում է այդ տեխնոլագիաների և տվյալների կառավարման մոդելների կիրառւմը: Այդ առումով շեշտադրումները միտված են կառավարման և կարգավորման մոտեցումների և կոնկրետ կառուցակարգերի մշակման, յուրացման և արդյունավետ կիրարկմանը:
43

ՀՀ կառավարության կայյք, Վարչապետի մոտ քննարկվել են Հայաստանի թվային
զարգացման ռազմավարության հեռանկարները, 3 Մայիս 2017,
http://www.gov.am/am/news/item/12961/
44
Հայաստանի Հանրապետությունում էլեկտրոնային առևտրի զարգացման,
ցանցային պատրաստվածության և տեխնիկական հագեցվածության ծրագրին և
ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցին հավանություն տալու
մասին, Քաղվածք ՀՀ կառավարության նիստի արձանագրությունից, 19 սեպտեմբերի
2013 թվականի N 37, http://www.arlis.am/
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Ծրագրի նպատակն ու խնդիրները: ՀՀ էլեկտրոնային բիզնեսի և
տնտեսության թվային զարգացման նպատակն է՝ պետական կառավարման
մարմինների, գործարար համայնքի և ՏՀՏ ոլորտի մասնակցիների, համայնքային մարմինների, քաղաքացիական հասարակության համատեղ ուժերով
և աջակցությամբ բարենպաստ ինստիտուցիոնալ և կարգավորման միջավայր ձևավորել թվային տնտեսության զարգացման համար, որը կնպաստի.
1. Ազգային տնտեսության որակական և կառուցվածքային փոփոխություններին, նպատակաուղղված՝ նոր որակով բիզնեսի զարգացմանն ու
զբաղվածության ապահովմանը, աշխատաշուկայի փոփոխվող պահանջարկի համարժեք արձագանքմանը:
2. Բիզնեսի և տնտեսության կառավարման համակարգի արդյունավետության և ազգային տնտեսության մրցունակության բարձրացմանը:
3. Երկրի սահմանափակ տարողությամբ ներքին շուկայի ընդլայնմանն
ու արտահաման կարողությունների ավելացմանը, ի հաշիվ՝ եղած շուկաների խոր ներթափանցման և նոր շուկաների ձևավորման և դրանց գործունեության նոր պայմանների և մոտեցումների գործարկման:
4. Զարգացող գլոբալ համաշխարհային մեգաթվային էկոհամակարգում ՀՀ-ի հաստատուն տեղի ամրագրմանը:
Ծրագրի շրջանակներում Էլ-բիզնեսի զարգացման առաջնահերթ խընդիրներից պետք է դիտվեն.
 Տնտեսության թվային վերափոխման ապահովումը ի հաշիվ.
ա) Տարբեր մակարդակներում տնտեսական կառավարման էտալոնային մոդելի փոփոխության: Առկա կառավարման մոդելի էտալոն է դիտվում
ծրագրային նպատակային պլանավորման մոդելը, այլ խնդիր է ինչ չափով
ու արդյունավետությամբ է դա կիրառվում: Թվային դարաշրջանին համահունչ որպես էտալոնային ուղենիշ պետք է դիտարկել ՝ ծրագրային կանխատեսող մոդելը (որի կիրարկման երաշխիքներից մեկը մեծ տվայլների վերլուծության արդյունքերի կիրառումն է), ամենևին չսահմանափակելով առաջին
մոդելի կիրառումը:
բ) Կառավարման որոշումերի կայացման համար համապարփակ վերլուծության, ներառյալ մեծ տվյալների վերլուծության գործիքակազմի հնարավորությունները:
գ) Արտադրության և ծառայությունների գործընթացում ավելացված
արժեքի շղթայի հարմարեցումը թվային տեխնոլոգիաների օրինաչափություններին: Ընդհանուր առմամբ բիզնեսի թվայնացված տեխնոլոգիաները
ներգործում են 5 առանցքային բաղադրիչների վրա, որոնց հիման վրա
ձևավորվում է բիզնես ռազմավարությունը, դրանք են՝ հաճախորդները, մըր-
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ցակիցները, տվյալների բազան, նորարարությունները և արժեքները45: Բիզնես ընկերության համար կարևոր է հասականալ ինչն է արժեքավոր հաճախորդի համար ժամանակի յուրաքանչյուր պահին, ինչն է ընկերության
ստեղծած արժեքում արժեքավոր իր համար: Դրա հաշվի չառնելը կամ անտեսելը բերում է նրան, որ թվային էկոհամակարգում հաճախորդի կողմից մի
ընկերությունից մյուսին անցումը կատարվում է վարկյանների ընթացքում՝
ստեղնաշարին մատի մեկ հպումով: Հետևապես թվայնացված բիզնեսի առաջնահերթ խնդիրներից է հաճախորդների վարքագծի ուսումնասիրությունը: Խնդիրը նրանում է, որ հաճախորդը ընկերությանը դիտարկում է մեկ
ամբողջություն, ուստի մարքեթինգը, վաճառքը սպասարկող ծառայությունները և հաճախորդի համար տեսանելի բոլոր տարրերը պետք է հիմնվեն
միևնույն տեխնոլոգիական լուծումների վրա, որը թույլ կտա կառավարումը
իրականացնել հաշվի առնելով հաճախորդների փորձն ու վարքագիծը և
մշտապես կատարելագործել գործունեությունը:
 Էլ-բիզնեսի մասնագետների պատրաստումն ու վերապատրաստումը: Դա պահանջում կրթական ծրագրերի արդիականացում, երկակի՝ տեսագործնական ոսուցում, բիզնեսում ընդգրկված մասնագետների ներգրավմամբ, վերապատրաստումների ու անընդմեջ ուսուցման ճկուն համակարգ,
որը հնարավորություն կտա ապահովել շուկայի պահանջարկը որակյալ
մասնագետների նկատմաբ: Կրթական նախաձեռնությունները հարկ է զուգորդել խորհրդտավական և տեղում վերապատրաստման միջոցառումների
գործուն նախաձեռնություններով, ուղղված՝ բիզնես կառավարման հմտությունների բարելավմանը, հատկապես՝ ՓՄՁ-ների կողմից էլ-առևտրի և էլվճարային համակարգերից օգտվելու կարողությունների և հմտությունների
բարձրացմանը: Դրանք ՀՀ-ում նպատակահարմար է իրականացվել նաև օրենքով նախատեսված ՓՄՁ-երի աջակցության համար սահմանվող ամենամյա ծրագրի շրջանակում:
 Ձևավորվող համաշխարհային թվային էկոտարածությունում ՀՀ համարժեք մրցունակության ապահովումը:
 Համաշխարհային թվային էկոտարածությունում անհատների, բիզնեսի, երկրի կառավարման համակարգի և իշխանության տարբեր օղակների, համայնքների կիբերանվտանգության ապահովումը, ներառյալ անձնական տվյալների և անձի անձեռնամխելիության ապահովումը:
 Արտադրական, առևտրի և ծառայությունների ոլորտներում թվային
տեխնոլոգիաների զարգացման համար երկրում համարժեք հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքների ձևավորման ու զարգացման խթանումը, որը կապահովի համատարած և մատչելի միացումը համացանցի բարձ45

Den Reymer, 5 Стратегий построения Бизнес Экосистем, http://denreymer.com/tag/digitalbusiness
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րարագ լայնաշերտ կապին: Եթնակառուցվածքների պահանջներից է 5G
բարձր արագության տվյալների 100 Գբայտ/վ և 1-10 մվ ուշացումով հեռահաղորդակցության արագության կապի համատարած ներդրումը, ինչպես
նաև “GPS”, “Galileo”, “COMPASS”, “ГЛОНАСС” արբանյակային կապի տեսակների հետ ինտեգրացված շարժական կապի ապահովումը:
 Ծրագրի իրականացման ընթացքում թվային միջավայրի նկատմամբ
գործարար համայնքի, այդ թվում` ՓՄՁ-ների, գնորդների և սպառողների համար վստահելիության պայմանների ստեղծումը, հիմնվելով չարգելափակող
կանխարգելիչ կարգավորումների վրա:
 Ծրագիր իրականացման համապատասխան վերահսկողության և
մոնիթորինգի համար համարժեք չափորոշիչների մշակումն ու կիրառումը:
Թվային վերափոխման հիմնական ուղղությունները: Տնտեսության
թվային էկոհամակարգի տրանսֆորմացիան պահանջում է սևեռվել.
 Թվային բիզնեսի էկոհամակարգի բաղադրիչների վրա, որոնք
փորձագետները ստորադասում են 5 բաղադրիչների46, դրանք են.
1) Թվայնացված էլ-բիզնեսի հարթակների էկոհամակարգը: Դրանց մեջ
են առևտրային և պետական հարթակները, այդ թվում միջազգային առևտրային հարթակները: Թվային հարթակներին միացողները խրախուսվում են
տարբեր կերպ՝ սուբսիդավորում, խորհրդատվություն և այլն:
2) Ինովացիաների էկոհամակարգը, որի նպատակն է՝ նոր ապրանքների ու ծառայությունների մշակման արագացումը, մասնավորապես՝ հետազոտությունների, փորձարկումների, ներդրման, շուկա դուրս բերելու ժամանակի և ծախսերի կրճատումը, և հաջողված օրինակների արագ մասշտաբացումը: Այդ առումով հարկ է սևեռվել բաց ինովացիաների տիպի վրա.
արժեքավոր գաղափարները կարող են գալ ընկերության ներսից կամ դրսից
և մղվել շուկա: Բաց ինովացիաների իրագործման համար կարևոր են ինովացիոն բորսաները և քրաուդսորսինգի (crowdsourcing) ինստիտուտը, երբ
տարբեր խնդիրների լուծման համար կամավորական հիմունքներով, իսկ
որոշ դեպքերում հատուցելի հիմքվ օգտագործվում է ՏՀՏ ներգրավված լայն
շրջանակի ներուժը՝ ստեղծագործական կարողությունները, գիտելիքներն ու
փորձը47: Նման հարթակներ են “Topcoder”-ը, „‟Kaggle''-ը, որտեղ մշակողները մրցում են լավագույն լուծումների համար, ինովացիաների համատեղ
մշակումը` „‟Boeing”-ի (Dreamliner), „‟Samsung”-ի կողմից:
3) Սոցիումների ընդհանրական շահերի էկոհամակարգը, որի ձևավորման գործում գերակա դիրք են գրավում սոցիալական մեդիա տեղեկատվական ցանցերը: Ընդհանրական շահի էկոհամակարգի առաջացմանը նպաստել է սոցիալական ցանցերի ու շարժական ինտերնետի զարգացումը: Ձևա46
47

Նույն տեղը:
Crowdsourcing, https://en.oxforddictionaries.com/definition/crowdsourcing
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վորվել են ընդհանրական շահերով համախմբված բազմաթիվ սոցիումներ,
որոնք ունեն տասնյակ և հազարավոր, իսկ երբեմն միլիոնավոր անդամներ:
Բիզնեսը կառուցում է իր աշխատանքները նման էկոհամակարգերի հետ առաջին հերթին իր ապրանքների և ծառայությունների իրացման նպատակով:
Միևնույն ժամանակ դրանք հետադարձ կապով ծառայում են որպես ինովացիոն գաղափարների աղբյուր:
4) Էլ-առևտրի կամ կոմերցիայի էկոհամակարգի զարգացումը: Առաջնահերթ պահանջներից է իրավական կարգավորման կատարելագործումը,
կիբեր անվտանգության ապահովումը, բանկային, այդ թվում՝ վճարային ծառայությունների հասանելի և մատչելի հնարավորությունը, ապրանքների ֆիզիկական առաքման հուսալի համակարգը, տրանսպորտային լոգիստիկան,
խորհրդատվական ծառայությունները, հետառաքումային սպասարկումը:
ՀՀ-ում էլ-առևտրի ընդլայնման խնդիրներից է հանրության կողմից դրա
նկատմամբ անհրաժեշտ վստահության ձևավորումը, որին պետք է նպաստի
ինքը բիզնեսը, պետական քաղաքականությունը և քաղաքացիական հասարակությունը: Էլ-առևտրի կիրառումը խթանող պետական աջակցության հնարավորություններից են, մասնավորապես՝ ՓՄՁ-ների համար խորհրդատվություննների, կրթական և վերապատրաստման ծրագրեի կազմակերպումը,
ծառայություններ մատուցողների սակագների սուբսիդավորումը:
5) «Բանացանցի» (Internet of Things» IoT) էկոհամակարգի ակտիվ կիրառումը: Այն իրենից ներկայացնում է համացանցին միացված ինժեներական ֆիզիկական սարքերի կամ միավորների համախումբ (արտադրական
նշանակության ցուցիչները, արտաքին վերահսկողության տեսախցիկներ և
այլն): Դրանք ավտոմատացնում և չեզոքացնում են մարդկային գործոնը
տարաբնույթ գործընթացներում և ապահովում են աննախադեպ ծավալի
տեղեկատվություն:
Թվային տնտեսության անցումը ապահովող տեխնոլոգիական ուղությունների առումով Ծրագրի շրջանակներում հարկ է կենտրոնանալ. ա)
տվյալների մշակման, հատկապես մեծ տվյալների մշակման ոլորտի վրա, բ)
“ամպային” տեխնոլոգիաների վրա: Դրանք ապահվում են մեծ տվյալների
պահեստավորումը վստահելի թվային տարածքում, ցանցի ծայրամասային
սարքերի վրա (անհատական համակարգիչներ, շարժական սարքեր) դրանց
մշակումը և օգտագործումը և ցանցային համագործակցությունը, գ) գերհզոր
համակարգիչների գործարկման վրա, դ) տվյալների հավաքագրման և ավտոմատ նույնականացման տեխնոլոգիաների վրա (Automatic Identification
and Data Capture, AIDC), ե) տեղեկատվության մշակման առանցքը հատող
տեխնոլոգիաների վրա (Straight-through Processing, STP): Այն իրենից ներկայացնում է մշակման մասնագիտացված ծրագրերի ամբողջություն, որը
հնարավորություն է տալիս իրականացնել տվյալների ինտերակտիվ փոխա77
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նակում, որն իրականացվում է անընդատ և ավտոմատ մշակումով, առանց
մարդկային միջամտության, զ) բլոկչեյն տեխնոլոգիաների վրա (Blockchain
technology), որոնք իրենցից ներկայացնում են բազմաֆունկցիոնալ և բազմամակարդակ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, նախատեսված տարբեր
ակտիվների հուսալի հաշվառման համար, է) նեյրոնային համակարչային
ինտերֆեյս տեխնոլոգիաների կամ մարդու գլխուղեղ համակարգիչ կապող
տեխնոլոգիայի վրա:

Թվային տնտեսության անցումը ապահովելու առումով Ծրագրի շրջանակներում հարկ է կենտրոնանալ էլ-առևտրի կառավարման հետևյալ ուղությունների յուրացման ու մասշտաբացման վրա. ա) բիզնես – բիզնես (B2B),
բ) բիզնես – հաճախորդ (B2C), գ) հաճախորդ - հաճախորդ (C2C), դ) հաճախորդ - բիզնես (C2B), ե) բիզնես - կառավարություն (B2G), ե) կառավարություն - բիզնես (G2B):
Էլ-առևտրի և էլ-բիզնեսի զարգացումը նպաստավոր պայմաններ է
ստեղծում ՀՀ արտաքին առևտրի էական ընդլայնման համար, որն իր հերթին դրական գործոն կհանդիսանա գործարար միջավայրի, այդ թվում մըրցակցային միջավայրի բարելավման և տեղական արտադրության զարգացման համար: Դրա համար անհրաժեշտ է նախևառաջ նպաստել էլ-առևտրի
տեխնոլոգիաների զարգացմանը, հատկապես բիզնես-բիզնես B2B, բիզնեսհաճախորդ B2C սխեմաների, որը մեծապես կբարձրացնի տնտեսվարողների արտահանման հնարավորությունները: Պետության խնդիրը այս դեպքում կազմակերպչական, տեխնիկական, տնտեսական և այլ միջոցառումների իրականացումն է ուղղված արտահանողների կողմից B2B և B2C սխեմաների կիրառության ընդլայնմանը, այդ թվում՝ էլեկտրոնային արտահանման ու ներմուծման մաքսային և հարկային ընթացակարգերի կատարելագործմանը (դրա համար պահանջվող մաքսային ընթացակարգերը ներկայումս առկա են): Էլ-առևտրի գործուն կայացման համար կարևոր բաղադրիչներից է առևտրի ապրանքների ֆիզիկական արագ առաքումը, ծառայությունների մատուցումը ու հետառաքումային սպասարկումը, որի համար
խիստ կարևոր խնդիրներից է տրանսպորտային լոգիստիկայի թվային վերափոխումը: Բիզնես-բիզնես B2B մոդելում հեռանկարային է դիտվում բանացանցի տեխնոլոգիաների կիրարկումը, որը պատվիրատուին հնարավորություն տալիս ինքնուրույն հետևել առաջարկի վերաբերյալ իր համար ակտուալ տեղեկատվությանը, մասնավորապես՝ արտադարական ցիկլերի ընթացքին՝ նյութերի, հումքի պատվիրում, մատակարարում, պատրաստի արտադրանքի առաքում սպառողին, ներառյալ առաքման, փոխադրման ժամանակը, ապրանքի ստացման ժամկետը և այլն: Դա հնարավորություն է տալիս առավել արդյունավետ իրականացնել գնումներն ու այդ թվում դրանց
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տրանսպորտային լոգիստիկան: Էլ-առևտրի արդյունավետության մյուս բաղադրիչը ֆինանսական ծառայություններն են՝ վճարումները, դրամական
փոխանցումները, ակտիվների կառավարումը, քրաուդֆանդինգը, առցանց
բանկային ծառայությունների մատուցումը: Ծրագրի գերակայություններին
համահունչ հասնելու համար անհրաժեշտ է կատարելագործել թվային տըն-

տեսության իրավական հիմքերը, դրա հիմնական ինստիտուտների գործունեության կարգավորումը, մասնավորապես՝ ամրապնդել և կատարելագործել թվային տնտեսության օրենսդրական կարգավորումը, որոնք վերաբերվում են էլեկտրոնային գործարքի սուբեկտին, նրա պատասխանատվությանը, էլ-գործարքի օբյեկտին, էլ-փաստաթղթերին, էլ-փաստաթղթաշրջանառությանը, թվային միջավայրում իրավախախտումներին, էլեկտրոնային
միջավայրում առանձնահատուկ իրավական գործելակարգերի կիրառմանը,
բանացանցի տեխնիական սարքերից ավտոմատ հավաքագրվող թվային
տվյալների կարգավիճակին: Ընդհանուր առմամբ, ոլորտի կարգավորումը
պետք է լինի կանխարգելիչ և չարգելափակող, որպեսզի չզսպի նորագույն
տեխնոլոգիական լուծումների և կառավարման մոդելների յուրացումը և
չհանգեցնի երկրի հետ մնալուն միջազգային զարգացումներից:

Ծրագրի տեղեկատվական և տնտեսական անվտանգության ապահովման բաղադրիչները: Էլ-առևտրի և էլ-բիզնեսի զարգացումը ուղորդվում է
տեղեկտվական ռիսկերի սպառնալիքներով, որը խնդիրներ է առաջացնում
պետական մարմինների և բիզնես տնտեսվարողների և առանձին անհատների համար: Կիբեր անվտանգության ռիսկերը հատկապես խոցելի են անձնական, առևտրային տվյաների պահպանման առումով, ֆինանսավարկային
համակարգում, տեղեկատվական համակարգի ենթակառուցվածքներում:
Տեղեկատվական և տնտեսական անվտանգության ապահովման կարևոր բաղադրիչներից է անվտանգ էլ-վճարային համակարգերի ստեղծումը
և դրանց պահպանումը: Անվտանգությունը հանդիսանում է էլ-վճարային համակարգերի ներդրման և մասշտաբացման կարևոր բաղադիչը: Դրա անվտանգ շահագործումը ներառում է մի շարք կառուցակարգերի, այդ թվում՝
օրենսդրական, իրավական և համակարգչային ծրագրերի համալիր կիրառման ապահովում՝ ուղղված տեղեկատվության աղբյուրի նույնականացմանը
և ամբողջականության երաշխավորմանը, տեղեկատվության (տվյալների)
գաղտնիության ապահովմանը: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այն ընկերությունները, որոնք ներդրել են էլ-բիզնես ձևաչափը կարծում են, որ իրենց
անվտանգության ընթացակարգերը բավարար են պաշտպանելու իրենց էլբիզնեսը: Մինչդեռ ըստ փորձագետների անցումային շատ երկրների համար
առցանց վճարման անվտանգության հարցերը լուրջ խնդիրներ են առա-
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ջացնում48: Հիմնախնդիրը գտնվում է նաև միջազգային կառույցների ուշադրության կենտրոնում, այսպես ՄԱԿ-ի Առևտրի և զարգացման համաժողովը
(UNCTAD) առաջարկում է էլ-վճարումների և էլ-առևտրի ներդրման խթանման միջոցառումներ, որոնք ուղղված են առցանց վճարումների միջավայրի
ամրապնդմանը, վճարման անվտանգության, տվյալների կոդավորման և
գաղտնիության քաղաքականությանը: Այն միտված է տեղական կարիքներին ու հնարավորություններին առավել հարմարեցված էլ-առևտրի հարթակների ձևավորելու խրախուսմանը, ներառյալ ՕՈՒՆ խրախուսմանը49: Տեղեկատվական անվտանգության ապահովման առումով անհրաժեշտ է սևեռվել հետևյալ հիմնական ուղղությունների և բաղադրիչների վրա, դրանք են.
- Տեղեկատվական առանցքային ենթակառուցվածքների անվտանգության, դրա ամբողջականության և հուսալիության ապահովումը:
- Տեղեկատվության անվտանգության նպատակով ծածկագրության
կամ կոդավորման տեխնոլոգիաների զարգացումը, որը ապահովում է տեղեկատվության գաղտնիությունը, իսկությունը և ամբողջականությունը ստուգելու հնարավորությունը:
- Թվային ստորագրությունների՝ նույնականացման ապահովումը, ամբողջականության պաշտպանությունը և անընդատությունը: Օրենսդրական
կարգավորման առումով ՀՀ-ում դրանքց տրվել է համարժեք լուծում:
- Բիզնեսի և սպառողների կիբեր անվտանգության տեղեկացվության
մակարդակի բարձրացումը, որը պետք է լինի ոչ թե սպոնտան, այլ իրականացվի ինստիտուցիոնալ և համակարգված ձևաչափով:
- Կիբեր իրավախատումների կանխարգելիչ միջոցառումների արդյունավետության բարձրացումը, ինչը պահանջում է անդրադարձ կատարել
նաև էլ-վճարումների կառուցակարգերի կարգավորումներին և իրավական
մարտահրավերներին և ստեղծել իրավական բարենպաստ միջավայր:

Տնտեսության թվայնացման Ծրագրի իրականացման հետ կապված
միջազգային համագործակցության խնդիրները: Հարկ է նկատել, որ համացանցի էլեկտրոնային տեղեկատվական տարածությունում ներկայումս բացակայում են միջպետական հարաբերությունները կարգավորող միջազգային իրավական նորմերն ու մեխանիզմները, որը դժվարեցնում է այդ ոլորոտւմ կայունության և անվտանգության ապահովումը: Միջազգային համագործակցության կարևոր խնդիրներից է գլոբալ թվային տարածքում առանձին երկրների և միությունների կազմում (Եվրամիության, Եվրասիական մի48

Anwar Ali Shah G. Syed, Faiz. M. Shaikh, Barriers in Implementation of E-Business
Technologies in Small and Medium Enterprises (SMEs) in Pakistan
http://www.revistadestatistica.ro/wp-content/uploads/2014/02/RRS_4_2012_A5_en.pdf
49 Information Economy Report 2015: Unlocking the potential of e-commerce for developing
countries, UNCTAD (2015) http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ier2015_en.pdf
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ության, ԱՊՀ-ի) թվային իրավասության սահմանների և շրջանակների սահմանազատումը: Ելնելով վերը նշվածից թվային տնտեսության էկոհամակարգի զարգացման խնդիրները համարժեք արտացոլում պետք է ունենան
ՀՀ արտաքին տնտեսական համագործակցության ոլորտի միջպետական
պայմանագրերում: ՀՀ պետք է ներկայացված լինի թվային տնտեսության
զարգացումները և կիբեր անվատնգությունը խնդիրները կանոնակարգող
միջազգային կազմակերպություններում:
Մյուս խնդիրը բիզնեսի և մասնավորապես ՓՄՁ-ների համար միջազգային կառույցների կողմից տրամադրվող աջակցության հասանելության ապահովումն է, որը կմեղմի հատկապես ՓՄՁ-ների կողմից ՏՀՏ ներդրման
համար պահանջված անբավարար գիտելիքներն ու հմտությունները: Այդ առումով հարկ է նշել, որ ՓՄՁ-րի համաշխարհային համաժողովը (World SME
Forum) կողմից իրականացվում է “Թվայնացված առևտուր և էլելտրոնային
հարթակ“ նախաձեռնությունը50 (Digital Trade & ePlatforms), նպատակ ունենալով աջակցելու ՓՄՁ-ներին ձեռքբերել թվային տնտեսության հնարավորություններն ու օգուտները: Համալիր միջոցառումների շարքում է նաև
ՓՄՁ-ների հասցեական գլոբալ առցանց հարթակի ստեղծումը, որը կիրականացվի ՓՄՁ-ների մեկ խանութ պատուհանի (one-stop-shop for SMEs) միջոցով, նպատակաուղղված՝ (ա) բարձացնելու ՓՄՁ-ների ֆինանսների հասանելիությունը, (բ) դյուրինացնելու նրանց մուտքը պահանջվող գիտելիքներին, հմտություններին, վերապատրաստումներին, նորարարություններին,
փորձին ու տեղեկատվությանը, (գ) բարձրացնելու ՓՄՁ-ների գործընկերային հնարավորությունները արժեքի գլոբալ շղթայում (Global Value Chains):
Դրա հետ կապված ՀՀ միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարությունները իրենց լիազորությունների շրջանակում պետք է քայլեր նախաձեռնեն այդ հարթակի և միջազգային այլ ֆորումների կողմից ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու համար:

Ծրագրի նպատակային ցուցանիշներն ու դրանց մոնիթորինգը: Ծրագրի կատարողականի ապահովման և մոնիթորինգի առումով կարևոր ցուցիչներ պետք է դիտվեն. ա) էլ-առևտրի ծավալները, այդ թվում՝ երկրի ներսում և միջազգային շուկաներում, բ) բիզնեսի կորպորատիվ մակարդակով
էլ-առևտրի և էլ-բիզնեսի ոլորտում զբաղվածների թվաքանակը, գ) առցանց
բիզնեսում ընգրկված հաճախորդների թվաքանակը և դրա դինամիկան ըստ
ոլորտների, դ) առցանց առևտրի ֆիզիկական և գումարային ծավալները և
դրա դինամիկան ըստ ոլորտների, ե) Էլ-առևտրի և էլ-բիզնեսի զրագացման
համար իրականացված ներդրումները՝ պետական և կորպորատիվ մակար50

Digital Trade & ePlatforms, World SME Forum http://www.worldsmeforum.org
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դակներով, ըստ ոլորտների և դրանց դինամիկան, զ) առևտրային գործարքների ժամանակի տևողությունը և դրա դինամիկան, է) հաճախորդների կոնվերսիայի (հաճախորդից գնորդ տրանսֆորմացիայի) վիճակագրությունը:
 Սույն Ծրագիրը պետք է պարունակի թվայնացման ենթածրագրեր
արդյունաբերության, շինարարության, էներգետիկայի, գյուղատնտեսության,
ֆինանսական, տրանսպորտային լոգիստիկայի, առողջապահության, կրթության, կոմունալ տնտեսության, գազի ջրի մատակարարման ծառայությունների ու սպասարկումների, և ծառայության այլ ոլոտների համար:
 Պետություն մասնավոր հատված համագործակցության ձևաչափով
էլ- բիզնեսի աշխատանքային հարթակի ձևավորումը: Էլեկտրոնային բիզնես
միջավայրի ձևավորումն ու մասշտաբացումը և Ծրագրի իրագործումը՝ մոնիթորինգը, առաջնահերթությունների ժամկետային վերանայումը և այլ ճշգըրտումներ պահանջում են Ծրագրի շրջանակներում մշտապես իրականացնել
բիզնես մասնակիցների, պետության և քաղաքացիական հասարակության
ռազմավարական նախաձեռնությունների և մոնիթորինգի ամրագրում, որը
նպատակահարմար է հավաքել մեկ միասնական վիրտուալ «ՀՀ թվային
բիզնեսի նախաձեռնություններ» հարթակում, նպատակաուղղված՝
ա) Ոլորտում ծագող հիմանխնդիրների բարձրաձայնմանն ու տարբեր
ձևաչափերով դրանց լուծումների, մասնավորապես՝ թվային ենթակառուցվածքների բավարարության մակարդակը, այդ թվում տեխնիկական, հեռահաղորդակցության, իրավական, կադրային, ֆինանսական, ՏՀՏ և այլ:
բ) ԱՎԾ-ի հետ համագործակցությաամբ էլ-բիզնեսի և թվային տնտեսության պատկերը արտացոլող վիճակագրական տվյալների ձևավորում,
որը թույլ կտա հասանելի դարձնել տվյալները բոլոր շահառուներին:
գ) “Win-win” գերակայության ամրագրումը` մի կողմի ձեռքբերումը մյուսի համար չպետք է հանդիսանա կորուստ, քանի որ շահում են մասնակից
բոլոր կողմերը, փոխվում է հաջողության չափման կոորդինատները:
դ) Երկրի շահագռգիռ բոլոր ինստիտուցիոնալ կառույցների գործուն
մասնակցությանը գլոբալ էկոհամակարգի զարգացումներին:
Առաջարկվող «ՀՀ թվային բիզնեսի նախաձեռնություններ» հարթակը
բնականաբար չի կարող անմիջապես տալ թվային բիզնեսի զարգացման ընթացքում ծագող բոլոր հարցերի բավարար պատասխաններ, բայց դրանք
կուղորդի խորն ուսումնասիրությունների, այդպիսով կհամակարգվեն ոլորտի կողմից պահանջված քայլերը: Ամենակարևորը` ծրագրի իրականացման մատրիցը “փոշոտվող փաստաթղթից” կվերածվի “շնչող” ձևաչափի:
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Արման ՆԱՎԱՍԱՐԴՅԱՆ
ՀՀ-ում էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման և տնտեսության թվայնացնելու
հայեցակարգը և դրա ակտիվացման առանցքները
Բանալի բառեր. էլեկտրոնային առևտուր, էլեկտրոնային բիզնես, բիզնեսի
թվայնացման ռազմավարություն, բիզնեսի թվայնացման չափորոշիչներ
Հոդվածում ներկայացված է էլեկտրոնային բիզնեսի զարգացման և տնտեսության թվայնացման համար անհրաժեշտ ծրագրի առանցքային դրույթները: Շեշտվում է, որ էլ-բիզնեսի և տնտեսության թվայնացման զարգացման
հիմնախնդիրը չի կարող լինել բացառապես կառավարության կամ բիզնես
հանրության մենաշնորհը: Ծրագրի կենսունակությունը պայմանավորված է
բոլոր շահառուների ակտիվության աստիճանով, որը և կապահովի բազմապատկող կամ սիներգիկ արդյունք: Շեշտվում է, որ տնտեսության թվային
զարգացման գրավականը հանդիսանում է այդ տեխնոլագիաների և տվյալների կառավարման մոդելների կիրառումը:
Арман НАВАСАРДЯН
Концепция развития электронного бизнеса и цифровой экономики
и стержни ее активации в РА
Ключевые слова: электронная комерция, электронный бизнес, стратегия цифрового
бизнеса, критерии цифрового бизнеса.

В статье представлены ключевые положения необходимые по разработке прoграммы электронного бизнеса и цифровой экономики. Подчеркивается, что проблема электронного бизнеса и цифровой экономики не могут быть исключительной монополией государства или бизнес-сообщества. Жизнеспособность
проекта будет обусловлена уровнем активности всех заинтересованных сторон,
что обеспечит синергический эффект. Указывается, что наряду с цифровыми
технологиями залогом успеха программы являются соответсвующие ей модели
управления. Представлены проблемы международного сотрудничества при реализации программы, вопросы мониторинга и формат необходимых корректировок
программы.
Arman NAVASARDYAN
The concept of e-business development, digital economy and its activation in RA
Key words: e-commerce, e-business, digital business implementation strategy, digital business
criteria’s

The article presents key provisions necessary for the development project for e-business
and digital economy. It is emphasized that the issue of e-business and digital economy
can not be an exclusive monopoly of the state or the business community. It indicated
that viability of the project will be determined by the level of activity of all
stakeholders, that provide a synergy effect. It is pointed out that along with digital
technologies, the key issue for the success of the program is awareness consequent
management models.
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ՀՀ ԱՇԽԱՏՈՒԺԻ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ
Վահան ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՊՏՀ ՄՏՀ ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր՝ աշխատուժ, միգրացիա, հետևանքներ, տրանսֆերտ, տնտեսական
աճ, ՀՆԱ

Սկսած 1990-ական թթ. Հայաստանն ակտիվորեն մասնակցում է միգրացիոն գործընթացներին` որպես դոնոր երկիր։ Ըստ ՄԱԿ-ի ազգաբնակչության բաժնի այդ ժամանակվանից ի վեր Հայաստանից համախառն զուտ
միգրացիան (իմիգրանտների թվից հանած էմիգրանտների թիվը) կազմել է
ավելի քան 1 մլն. մարդ51։ Սակայն, 1990-ական թթ. սկզբին ՀՀ-ից արտագաղթողների մեջ մեծ տեսակարար կշիռ էին կազմում նաև Ադրբեջանից
ներգաղթած փախստականները, որոնց վերաբերյալ վիճակագրական տըվյալները բացակայում են և թյուր կարծիք է ստեղծվում, թե այդ տարիներին
ՀՀ-ից արտագաղթացները միայն ՀՀ քաղաքացիներ են եղել: Այնուամենայնիվ, չնայած որոշ մեղմացումների` Հայաստանի ներկայիս միգրացիոն իրավիճակն ընդհանուր առմամբ մնում է շատ մտահոգիչ (Աղյուսակ 1)։ Ուստի, սույն աշխատանքում փորձ է կատարվել բացահայտել թե ՀՀ աշխատուժի միգրացիան ինչ սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ է թողնում տնտեսության վրա: Մասնավորապես, բացահայտվել է, թե արդյոք Հայաստանից
միգրացիան նպաստում է աշխատատեղերի ստեղծմանը և տնտեսական աճին, թե բացասաբար է ազդում երկրի տնտեսական զարգացման վրա։
Այսպես, աշխատուժի միգրացիայի շնորհիվ միգրանտների կողմից
տարբեր ուղիներով փոխանցված ֆինանսական միջոցները կարևոր նշանակություն ունեն դոնոր երկրների տնտեսությունների, այդ թվում նաև ՀՀ համար։ Սոցիալիստական համակարգի փլուզումից հետո սկիզբ առած ԱրևելքԱրևմուտք միգրացիան ուղղված է թուլացնելու եկամտի և զբաղվածության
կրճատմամբ պայմանավորված տնտեսական լարվածությունն ու ապահովելու լրացուցիչ ֆինանսական ներհոսք դեպի դոնոր երկրներ։ Հարկ է նշել, որ
երկիր փոխանցվող էմիգրանտերի դրամական միջոցները, մեղմելով բնակչության անվճարունակության խնդիրը, նպաստել են 1990-ական թվականների խորը ճգնաժամի հաղթահարմանը։ Դրա շնորհիվ կանխարգելվել է սոցիալական լուրջ ցնցումների վտանգը, ինչը և հանդիսացել է պետականության ամրապնդման գործոններից մեկը։

51

World Population Prospects, The 2 Revision, Number of migrants", IEI. Population Division, Department
of Economic and Social affairs http://esaun.Org/unpd/wpp/E eel- ata/migration.html
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Աղյուսակ 1. Միջազգային ուղևորափոխադրումների ծավալները 20022016թթ. (հազար մարդ) 52
Տարին

Ժամանել են

Մեկնել են

Հաշվեկշիռ

Ուղևորահոսքերի
ընդհ. ծավալը

2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

590.7
618.3
739.9
845.8
983.7
1296.6
1397.2
1432.0
1754.2
1945.1
2191.8
2476.3
2734.6
2709.3
2867.1

593.4
628.5
737.8
833.3
962.0
1296.8
1420.2
1457.0
1800.9
1988.9
2234.6
2507.5
2776.3
2752.7
2915.2

-2.7
-10.2
2.1
12.5
21.8
-3.2
-23.1
-25.0
-46.7
-43.8
-42.8
-31.2
-41.8
-43.4
-48.2

1184.0
1246.9
1477.7
1679.2
1945.7
2590.3
2817.4
2889.0
3555.1
3534.1
4426.4
4983.8
5510.9
5462.0
5782.3

Աշխատանքային միգրացիայի ուղղակի հետևանք հանդիսացող դրամական հոսքերը այլ երկրներից դեպի Հայաստան էականորեն նպաստում են
աղքատության կրճատմանը, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրանք կրճատվել
են բնակչության դրամական եկամուտների կառուցվածքում։
ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ֆիզիկական անձանց անունով ոչ
առևտրային նպատակով արտերկրից ստացվող դրամական փոխանցումների դինամիկան 2005-2015թթ. ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալների
ներկայացված Է Գծապատկեր 1-ում։ Ընդհանուր առմամբ, մինչև 2009թ.
դրամական փոխանցումները աճել են, սակայն կապված համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցության հետ` կտրուկ անկում է
գրանցվել։ Այնուամենայնիվ, սկսած 2010 թվականի տարեսկզբից` արդեն
իսկ գրանցվել է դրամական փոխանցումների ծավալների ավելացում 2009թ.
համեմատ, 2010թ. սկսած` դրանք ունեցել են աճի միտում, սակայն 2014թ.
վերջին համաշխարհային նավթի գների կտրուկ անկման, որի արտահանումը Ռուսաստանի պետական բյուջեի առաջատար ճյուղերից մեկն է, և այդ
երկրի նկատմամբ կիրառվող տնտեսական պատժամիջոցների պատճառով
ՌԴ-ում սկսվեց ռուբլու տարերային արժեզրկումը, որը հանգեցրեց այդ
երկրի տնտեսական զարգացման մակարդակի անկման: Ինչն իր ուղղակի
ազդեցությունն է թողել այդ երկրում ապրող և աշխատող մեր հայրենա52

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայության
ինտերնետային կայք՝ www.smsmta.am
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կիցների բարեկեցության վրա: Դա խիստ բացասական ազդեց ՀՀ արժութային շուկայի վրա, տրանսֆերտները ՌԴ-ից կտրուկ նվազեցին, ինչը իր
հերթին հանգեցրեց լուրջ հիմնախնդիրների մեր երկրի տնտեսության համար: Արժույթի զգալի արժեզրկումը հանգեցրեց նաև տրանսֆերտներ ստացողների գնողունակության անկմանը: Հարկ է նշել, որ 2014 թ. գրանցվել է
դրամական փոխանցումների ծավալի անկում, ինչը շարունակվել է 2015 թ.:
Այսպես, 2014թ. Ռւսաստանի Դաշնությունից ոչ առևտրային նպատակով
Հայաստան է փոխանցվել մոտ 1,5 մլրդ ԱՄՆ դոլար, որը կազմում է տվյալ
տարվա ընդհանուր փոծանցումների շուրջ 89%-ը, իսկ 2015 թ. ընդամենը
917 միլիոն ԱՄՆ դոլար, այսինքն` ընդհանուր փոխանցումների 76%-ը:53 Կարելի է նշել նաև, որ ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալների` 2015 թ. խիստ կրճատվել է,
ինչպես արտահանումը, այնպես էլ ներմուծումը, որն էլ իր հերթին բերել է
ներքին ապրանքաշրջանառության կրճատմանը:
Սակայն հարկ է նշել, որ վերոհիշյալ ցուցանիշները չեն կարող ճշգրիտ
արտացոլել իրական պատկերը։ Դրամական փոխանցումների ծավալը իրականում ավելի մեծ է, քանի որ փոխանցումների մի մասն իրականացվում է
ոչ ֆորմալ ուղիներով կամ անօրինական էմիգրանտների կողմից, որոնք չեն
կարող արտացոլվել պաշտոնական վիճակագրության մեջ։ Միևնույն ժամանակ, 2005-2015թ.թ. ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով ոչ առևտրային
նպատակով կատարված դրամական փոխանցումների աղբյուրների աշխարհագրությունը ունի հետևյալ տեսքը՝ 75.8%-ը՝ ՌԴ-ից, 9.9%-ը՝ ԱՄՆ-ից,
1.5%-ը՝ Ղազախստանից և 12.8%-ը՝ այլ երկրներ:

Գծապարկեր 1. 2005-2015 թթ. ՀՀ բանկային համակարգի միջոցով
ֆիզիկական անձանց անունով ոչ առևտրային նպատակով մուտք եղած
տարեկան փոխանցումների դինամիկան (հազ. ԱՍՆ դոլար)54
53

ՀՀ Կենտորնական բանկի ինտերնետային կայք՝ www.cba.am
ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայության
ինտերնետային կայք՝ www.smsmta.am
54
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Մի կողմից արտաքին միգրացիան հանգեցնում է դրամական փոխանցումների ծագման երկրից տնտեսության կախվածության ավելացմանը, այսպես կոչված, «տրանսֆերտային ասեղ»-ի էֆեկտին, իսկ մյուս կողմից, համարվում է աշխատուժ արտահանող երկրներում աղքատության թեթևացման
գլխավոր գործոններից մեկը և տնտեսական զարգացման աղբյուր։ Չնայած
դրամական փոխանցումների դրական ու բացասական ազդեցությունների
վերաբերյալ չլուծված բանավեճին՝ ակնհայտ է, որ արտագաղթողների կողմից իրականացվող այդ փոխանցումների քանակը բավականին մեծ է և
զարգացող երկրներից շատերի համար հանդիսանում է արտարժույթի ներհոսքի կարևոր աղբյուր։ Ստացվող դրամական փոխանցումների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի մակարդակի վրա և դրանց միջև կապը ներկայացված է կորելացիոն աղյուսակի միջոցով55:

ՀՆԱ (ընթացիկ
ԱՄՆ դոլար)
ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ
դոլար)
Մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ
(ընթացիկ ԱՄՆ դոլար)
Զուտ ընթացիք
տրանսֆերտներ (ընթացիկ
ԱՄՆ դոլար)

Մեկ շնչի
հաշվով ՀՆԱ
(ընթացիկ
ԱՄՆ դոլար)

Զուտ ընթացիք
տրանսֆերտներ
(ընթացիկ ԱՄՆ
դոլար)

1
0.999976828

1

0.917885344

0.915814235

1

Գործակիցը հաշվարկվում է երեք փոփոխականներից յուրաքանչյուր
զույգի համար՝ ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար), մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և զուտ
ընթացիկ տրանսֆերտներ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար), ինչպես նաև ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և զուտ ընթացիկ տրանսֆերտներ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար): Առաջին զույգի դեպքում կորելացիայի գործակիցը կազմում է
0.999976828, երկրորդի՝ 0.915814235, երրորդի դեպքում՝ 0.917885344։ Վերը
ներկայացված բանաձևում X, Y նշված փոփոխականների զույգերն են, իսկ
,
այդ նույն փոփոխականների միջին թվաբանական մեծությունները:
Երեք գործակիցներից յուրաքանչյուրը հաշվարկվում է թվային շարքերի
տվյալների հիման վրա։ Առաջին գործակցի դեպքում թվային շարքերն են
ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար)
ցուցանիշների տվյալները: Հաշվարկը կատարվել է հետևյալ տրամաբա55

Տվյալները վերցված են՝ http://data.worldbank.org/indicator
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նությամբ նախ հաշվվել է երկու մեծությունների թվաբանական միջինը 19932015թթ․ համար, այնուհետ՝ յուրաքանչյուր տարեթվի համար երկու փոփոխականներից յուրաքանչյուրի՝ միջինից շեղման մեծությունների արտադրյալների գումարը։ Սա կազմում է ներկայացված բանաձևի համարիչի մեծությունը։ Հայտարարը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ․ դարձյալ յուրաքանչյուր տարեթվի համար հաշվվում է երկու փոփոխականներից յուրաքանչյուրի՝ միջինից շեղման մեծությունների քառակուսի աստիճանը, ապա
դրանց գումարների արտադրյալի քառակուսի արմատը։ Ստացված համարիչի և հայտարարի արդյունքները հարաբերում են, որի արդյունքում
ստացվում է ներկայացված գործակիցը։ Նույն տրամաբանությամբ են հաշվարկված նաև մյուս երկու գործակիցները։ Ենթադրվում է, որ որքան բարձր
է կորելացիայի գործակիցը, այնքան ավելի հավաստի են կապը և կախվածությունը ուսումնասիրվող փոփոխականների միջև։ Տվյալ դեպքում երեք
գործակիցներն էլ արտահայտում են նշված փոփոխականների միջև կորելացվածության բարձր աստիճան։ Ինչպես երևում է կորելացիոն աղյուսակից, զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի միջև (ինչպես նաև ՀՆԱ-ի) կորելացվածության գործակիցը շատ բարձր է, այսինքն՝
տրանսֆերտների ծավալների ավելացմանը զուգընթաց ավելանում է ինչպես ՀՆԱ-ի բացարձակ մեծությունը, այնպես էլ մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի մեծությունը: Երեք գործակիցների դեպքում էլ կորելացման աստիճանը ոչ միայն բարձր է, այլ նաև դրական, ինչը ենթադրում է, որ նշված տնտեսական
ցուցանիշներից յուրաքանչյուր երկուսի միջև կախվածությունը պատկերող
կորագծերը պետք է ունենան դրական թեքություն, ինչն էլ պատկերում են
ներքոհիշյալ գծապատկերները։ Ինչպես զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների
(ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար)
զուգակցումը, այնպես էլ զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների և ՀՆԱ-ի զուգակցումը ներկայացնող կորերն ունեն վերընթաց կորերի տեսք։ Գծապատկեր
2-ում ներկայացված յուրաքանչյուր կետ իրենից ներկայացնում է համապատասխան տարեթվում արձանագրված ընթացիկ տրանսֆերտների և մեկ
շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի կոորդինատային կետի դիրքը: Հաջորդ գծապատկերը
կառուցված է նույն տրամաբանությամբ, միայն մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի փոխարեն դիտարկվում է ՀՆԱ-ի մեծությունը: Ուղիղ գծերը երկու գծապատկերում էլ ներկայացնում են կետերի տեղաբաշխման միտումը: Ինչպես
երևում է վերը կատարված վերլուծությունից, ՀՆԱ-ի և մեկ շնչի հաշվով
տրանսֆերտային փոխանցումների միջև գոյություն ունի դրական կորելացիոն կապ, ինչը նշանակում է՝ տրանսֆերտները նպաստել են տնտեսական
աճին: Այս օրինաչափությունը հիմնավորվում է նաև տեսականորեն, որովհետև տրանսֆերտ վճարումները ազդում են բնակչության սպառման մա-
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կարդակի վրա, ինչը հետադարձ կապի սկզբունքով խթանում է արտադրությունը և դառնում տնտեսական աճի գործոններից մեկը:

Գծապատկեր 2. Զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և
մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) զուգակցումը (1993-2015թթ.)

Գծապատկեր 3. Զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) և
ՀՆԱ-ի (ընթացիկ ԱՄՆ դոլար) զուգակցումը (ՀՀ, 1993-2015թթ.)
Դա առավել ակնառու է ՀՀ տնտեսության համար, որովհետև մեկ շնչի
հաշվով տրանֆերտային վճարումները հարաբերականորեն մեծ թիվ են
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կազմում: Հեղինակի կողմից կատարված վերլուծության մեջ դիտարկվել են
անձնական տրանսֆերտների մեծությունը, այսինքն՝ փոխանցումներ, որոնք
կատարվել են ոչ ռեզիդենտ տնային տնտեսություններից ռեզիդենտ տնային
տնտեսություններին։ Ցանկացած տնտեսության համար նման տրանսֆերտների առկայությունը և մեծությունը կարող է լրացուցիչ ներարկում լինել, որը
բարենպաստ ազդեցություն կարող է ունենալ սպառման ծավալների վրա,
ինչն էլ դրականորեն կանդրադառնա ՀՆԱ ցուցանիշի վրա։ Սակայն մյուս
կողմից, անձնական տրանսֆերտների մեծ ծավալները, հատկապես, երբ
ՀՆԱ–տրանսֆերտներ հարաբերակցությունը նշանակալի մեծություն է ընդունում, կարող են բացասական բնութագրիչ լինել տվյալ տնտեսության համար, քանի որ նման հարաբերակցությունը ենթադրում է, որ ներքին արդյունքի զգալի համարժեքն ունեցող արդյունք արտադրվում է ոչ թե տվյալ
երկրում, այլ փոխանցվում է արտերկրից։ Այսինքն՝ տվյալ երկրի ռեզիդենտ
հանդիսացող տնտեսվարողները (օրինակ՝ որպես աշխատավարձ) եկամուտներ են ստանում ոչ ռեզիդենտ տնտեսվարողներց։ Ինչպես երևում է
կորելացիոն աղյուսակից, զուտ ընթացիկ տրանսֆերտների և մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ի միջև (ինչպես նաև ՀՆԱ-ի) կորելացվածության գործակիցը շատ
բարձր է, այսինքն՝ տրանսֆերտների ծավալների ավելացմանը զուգընթաց
ավելանում է ինչպես ՀՆԱ-ի բացարձակ մեծությունը, այնպես էլ մեկ շնչի
հաշվով ՀՆԱ-ի մեծությունը:
Այսպիսով, ավելցուկային աշխատուժի միգրացիան օգնել է բազմաթիվ
միգրանտների ունենալու ապրուստի միջոց և կատարելու մեծածավալ դրամական փոխանցումներ։ ՀՀ ՀՆԱ և մեկ շնչի հաշվով տրանսֆերտային փոխանցումների մեծությունների միջև գոյություն ունի դրական կորելացվածություն կապ, ինչը նշանակում է՝ տրանսֆերտները նպաստել են ՀՀ տնտեսական աճին: Այս օրինաչափությունը հիմնավորվում է նաև տեսականորեն,
որովհետև տրանսֆերտ վճարումները ազդում են բնակչության սպառման
մակարդակի վրա, ինչը հետադարձ կապի սկզբունքով խթանում է արտադրությունը և դառնում տնտեսական աճի գործոններից մեկը: Դա առավել ակնառու է ՀՀ տնտեսության համար, որովհետև մեկ շնչի հաշվով
տրանսֆերտային վճարումները հարաբերականորեն մեծ թիվ են կազմում:
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Վահան ՂԱԼՈՒՄՅԱՆ
ՀՀ աշխատուժի միգրացիայի տնտեսական ազդեցությունների գնահատումը
Բանալի բառեր՝ աշխատուժ, միգրացիա, հետևանքներ, տրանսֆերտ, տնտեսական
աճ, ՀՆԱ
Չնայած որոշ մեղմացումների` Հայաստանի ներկայիս միգրացիոն իրավիճակն ընդհանուր առմամբ մնում է շատ մտահոգիչ։ Սույն աշխատանքում
փորձ է կատարվել բացահայտել թե ՀՀ աշխատուժի միգրացիան ինչ սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ է թողնում տնտեսության վրա: Մասնավորապես, բացահայտվել է, թե արդյոք Հայաստանից միգրացիան նպաստում է
աշխատատեղերի ստեղծմանը, տնտեսական աճին և բնակչության բարեկեցության բարձրացմանը, թե բացասաբար է անդրադառնում երկրի տնտեսական զարգացման վրա։
Ваган ГАЛУМЯН
Оценка экономического воздействия трудовой миграции в Армении
Ключевые слова: рабочая сила, миграция, последствия, трансферты, экономический
рост, ВВП

Несмотря на некоторое смягчение текущая миграционная ситуация в Армении попрежнему вызывает серьезную озабоченность. В этой статье была предпринята
попытка определить социальные и экономические последствия миграции рабочей
силы РА. В частности, выяснилось, способствует ли миграция из Армении
созданию рабочих мест, экономическому росту и повышению благосостояния
населения или негативно сказывается на экономическом развитии страны.

Vahan GALUMYAN
Assessment of the economic impact of labor migration in Armenia
Key words: labor force, migration, consequences, transfers, economic growth, GDP

Despite some easing, the current migration situation in Armenia still raises serious
concerns. In this article, an attempt has been made to determine the social and economic
consequences of the migration of the RA workforce. In particular, it was clarified
whether migration from Armenia contributes to the creation of jobs, economic growth
and the welfare of the population, or negatively affects the economic development of
the country.
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ÜºðØàôÌìàÔ ºì ²ðî²Ð²ÜìàÔ ²äð²ÜøÜºðÆ îð²Üêäàðî²ÚÆÜ
Ì²ÊêºðÆ ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ ÐÜ²-Æ ìð²
Ø³ñ» Ê²â²îðÚ²Ü
ÐäîÐ üÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ý»ñÙáõÍáõÙ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ, ÐÜ²,
Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ù

Êáë»Éáí ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ Ù³ëÇÝ` å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ³ÛÉ ÏÉÇÝ»ÇÝ
óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ, »Ã» ÐÐ-Ý ãáõÝ»Ý³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý
ËÝ¹ÇñÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇéÁ ÐÜ²-Ç ¨ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿ ³ßË³ñÑáõÙ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ
·»ñ³½³Ýó»Éáí Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ÙÇçÇÝÝ»ñÁ Ùáï 3.3 ¨ 1.8 ³Ý·³Ù56:
èáõë³ëï³ÝÇ Ñ»ï »ñÏ³ÃáõÕ³ÛÇÝ Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ
ÐÐ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ ¿: ²µË³½Ç³ÛÇ ï³ñ³Íùáí ¹»åÇ èáõë³ëï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ µ»éÝ³÷áË³¹ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ ÏÝí³½Ç ßáõñç 30%-áí: ²ÛëÇÝùÝ,
»Ã» Ý»ñÏ³ÛáõÙë ºñ¨³ÝÇó ØáëÏí³ Ù»Ï ïáÝÝ³ µ»éÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý ³ñÅ»ùÁ
Ï³½ÙáõÙ ¿ ßáõñç 80 ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ³å³ »ñÏ³Ã·ÍÇ í»ñ³·áñÍ³ñÏÙ³Ý ¹»åùáõÙ
³ÛÝ ÏÏ³½ÙÇ 50-55 ²ØÜ ¹áÉ³ñ57: Î³Ý µ³½Ù³ÃÇí Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ·Ý³Ñ³ïáõÙ »Ý Ã» ÇÝãåÇëÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ ßñç³÷³ÏáõÙÁ
ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñÇ íñ³: úñÇÝ³Ï` º.äáÉÛ³Ïáí³Ý ·Ý³Ñ³ï»É ¿, áñ ßñç³÷³ÏÙ³Ý í»ñ³óáõÙÁ ¨ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ó³ÝóÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ï³ñáÕ ¿
ÏñÏÝ³å³ïÏ»É ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ¨ ³í»É³óÝ»É ÐÜ²-Ý ³í»ÉÇ
ù³Ý 30%-áí: Ð³çáñ¹ µ³ñ¹áõÃÛáõÝÁ Ï³åí³Í ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý ï¨áÕáõÃÛ³Ý ¨ Å³ÙÏ»ïÝ»ñÇ Ñ»ï, áñáÝù ³½¹áõÙ »Ý ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ Ù»ñ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý íñ³58:
îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÝ ³ÝÙÇç³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ
³ñ³ÝùÝ»ñÇ ·ÝÇ íñ³` Ï³Ëí³Í Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ¹ñ³Ýó Ý»ñ³éÙ³Ý
Ñ»ï59: Ø³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ßíÇ ³é56

Ð³ßí³ñÏí»É ¿ http://www.customs.am/Shared/Documents/_CI/Customs_Statistics/General
Indicators/RA Foreign_Trade By_Types_Of_Transport/2016/vt_artar_transpmaqsarj20152016
https://www.google.am/url?sa=t&rc=j&q=&esrc=s&source=web&cd
=0ahUKEwil2aOx08vPAhXhE5oKHSGaALcQFghmMAk&url ïíÛ³ÉÝ»ñÇ ÑÇÙ³Ý íñ³
57
«Î íåêîòîðûõ àñïåêòàõ îáåñïå÷åíèÿ âíåøíåýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè Àðìåíèè»,
Ãîìöÿí À.. «Ôèíàíñû è ýêîíîìèêà», Åðåâàí, îêòÿáðü 2013, # 10 (160), ñ. 10
58
http://thelib.ru/books/elena_polyakova/finansy_i_kredit_uchebnoe_posobie-read.html
Ýëåêòðîííàÿ áèáëèîòåêà
59
http://www.petekamutner.am/Content.aspx?itn=csCI%D0%95ssence
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Ý»É ³é³ÝÓÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, Ýßí³ÍÇ ÇÙ³ëïáí ÐÐ-áõÙ ³éÏ³ »Ý ÙÇ ß³ñù ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ,
áñáÝù å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝí»Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ áñáßÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï:
úñÇÝ³Ï` ÐÐ å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ''÷³Ï'' »Ý »ñÏáõ Ñ³ñ¨³Ý å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ÜÙ³Ý Çñ³íÇ×³ÏáõÙ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï íÇ×³ÏáõÙ »Ý ·ïÝíáõÙ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÁ ¨ µÇ½Ý»ëÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó` Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³Ù ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ, áñå»ë Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ Ý»ñ³éíáÕ Í³Ëë»ñ, µ³í³Ï³Ý³ã³÷ Ã³ÝÏ³óÝáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÁ`
Ù»Í³óÝ»Éáí Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ï³Ù Ñ³ñÏÙ³Ý µ³½³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏ³ÛÇÝ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÇó Ï³Ëí³Í ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ:
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ýßí³ÍÁ` ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝ»ñ
ÐÐ-áõÙ ÏÇñ³é»É ´ñÛáõë»ÉÇ ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ60,
áñÇ ¹»åùáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý Í³Ëë»ñÁ ã»Ý Ý»ñ³éíÇ
Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ áñå»ë Éñ³óáõóÇã Í³Ëë, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÁ ßáõÏ³ÛáõÙ ÏÉÇÝ»Ý ³ÝÑ³Ù»Ù³ï ³í»ÉÇ ó³Íñ, áñÝ ¿É ¿³å»ë Ïµ³ñ»É³íÇ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ÐÐ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ¹ÇñùÁ, Ý»ñÏ³ Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ ³éÏ³ éÇëÏ»ñÁ: Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù Ý»ñÙáõÍíáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ áñáß ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ: ²ÕÛáõë³Ï 1”áõÙ óáõó³¹ñí³Í »Ý »ñÏñÝ»ñÁ,
áñï»ÕÇó ÐÐ »Ý Ý»ñÙáõÍíáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 1
ÏáÝï»ÛÝ»ñÇ (µ»éÝ³ñÏÕ) ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñíáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÝ áõ ¹ñ³ÝáõÙ ·ïÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÁ` ²ØÜ ¹áÉ³ñáí ³ñï³Ñ³Ûï³Í: ÀÝ¹ áñáõÙ, µáÉáñ ¹»åù»ñáõÙ Ù»Ï ÏáÝï»ÛÝ»ñÇ ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ
Ñ³ßí³ñÏí³Í ¿ 20 ïáÝÝ³:
Ø»ñ ÏáÕÙÇó Ñ³ßí³ñÏí»É ¨ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ óáõÛó »Ý ïñí»É Ý³¨ ÙÇ³íáñ
³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ù»ç ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ µ³ÅÇÝÁ: Ü»ñÏ³Û³óí³Í
Ý»ñÙáõÍíáÕ ÙÇ³íáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»ç ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ÙÇçÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý 16%, áñÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ³ñÅ»ù ¿:
ø³ÝÇ áñ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÇ ·ñ»Ã» Ï»ëÁ Ï³½ÙáõÙ »Ý
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ, ³å³ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý »ñÏñáõÙ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÝ áõÝ»ÝáõÙ »Ý ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ³ñÅ»ù, ÇÝãÁ ËáãÁÝ¹áï ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ßáõÏ³Ý»ñáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ëå³éÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

60

«Èçìåíåíèÿ â îáëàñòè îïðåäåëåíèÿ òàìîæåííîé ñòîèìîñòè». Áîíäàðü Ë. À.: Êðóãëûé ñòîë
íà òåìó: "Èíôîðìàöèîííûå òàìîæåííûå òåõíîëîãèè è àêòóàëüíûå àñïåêòû òàìîæåííîãî
îôîðìëåíèÿ òîâàðîâ". Äoêëàä, 14 ñåíòÿáðÿ 2012ã., Ìîñêâà
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²ÕÛáõë³Ï 1. îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ý»ñÙáõÍíáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ61
²åñ³Ýù

Ü»ñÙáõÍÙ³Ý ²åñ³ÝùÇ
»ñÏÇñ
³ñÅ»ùÁ,
²ØÜ ¹áÉ³ñ

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñÁ 1 ÏáÝï»ÛÝ»ñÇ Ñ³ßíáí
(20’=20ïáÝÝ³)

ÐÛáõÃ»ñ
Ð³Ýù³ÛÇÝ çáõñ
êÇ·³ñ»ï
ÂËí³Íù
ÒÇÃ³åïáõÕ
Ø³Ï³ñáÝ»Õ»Ý
È³Ùå»ñ, Ù³ñïÏáóÝ»ñ
Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏ
Î»ñ³ÙÇÏ³Ï³Ý ë³ÉÇÏ
ÞÇÝ³ÝÛáõÃ

²íëïñÇ³
üñ³ÝëÇ³
ÐáõÝ³ëï³Ý
Æï³ÉÇ³
ÐáõÝ³ëï³Ý
Æï³ÉÇ³
âÇÝ³ëï³Ý
âÇÝ³ëï³Ý
Æëå³ÝÇ³
ÂáõñùÇ³

4000.00/20’
4900.00/20’
3800.00/20’
4700.00/20’
2800.00/20’
3300.00/20’
6000.00/20’
3500.00/20’
2900.00/20’
2400.00/20’

18 000.00
16 800.00
210 000.00
34 500.00
18 600.00
27 600.00
77 000.00
18 000.00
25 000.00
9000.00

²åñ³ÝùÇ
³ñÅ»ùÇ Ù»ç
ïñ³Ýëå.
Í³Ëë»ñÇ
62
µ³ÅÇÝÁ
22.2%
29.2%
1.8%
13.6%
15.1%
12%
7.8%
19.4%
11.6%
26%

ÜÙ³Ý Ï»ñå Ñ³ßí³ñÏ»Éáí Ý³¨ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ÙÇ³íáñ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
³ñÅ»ùÇ Ù»ç ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ µ³ÅÇÝÁ` Ïëï³Ý³Ýù 46%`
ÙÇçÇÝ³óí³Í Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ (ï»ë ²ÕÛáõë³Ï 2).
²ÕÛáõë³Ï 2. îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÁ ÙÇ ù³ÝÇ
³ñï³Ñ³ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ
²åñ³Ýù

²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý »ñÏÇñ

²åñ³ÝùÇ
³ñÅ»ùÁ,
²ØÜ
¹áÉ³ñ

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñÁ 1 ÏáÝï»ÛÝ»ñÇ Ñ³ßíáí
(20’=20ïáÝÝ³)

ÐÛáõÃ»ñ
Ð³Ýù³ÛÇÝ çáõñ
ø³ñ» ë³ÉÇÏÝ»ñ
ø³ñ» ë³ÉÇÏÝ»ñ
ä³Ñ³Íá Ùñ·»ñ
ÎáÝÛ³Ï
äÕÇÝÓ
´»ÝïáÝÇï
¶ÇÝÇ

Ø³ñë»É/üñ³ÝëÇ³
ÜáíáéáëÇÛëÏ/è¸
èÇÅ»Ï³/Êáñí³ÃÇ³
âÇì³Ý/âÇÝ³ëï³Ý
Èáë ²Ýç»É»ë/²ØÜ
ØáëÏí³/è¸
²ÝÃí»ñå»Ý/ÐáÉ³Ý¹Ç³
èáï»ñ¹³Ù/ÐáÉ³Ý¹Ç³
ÆÉÛÇã»íëÏ/àõÏñ³ÇÝ³

9500
6500
6000
6000
54000
600000.00
360000.00
600.00
70 000.00

1750/20’
1600/20’
1500/20’
1900/20’
2800/20’
5000/40’
1850/20’
1850/20’
1700/20’

²åñ³ÝùÇ
³ñÅ»ùÇ
Ù»ç
ïñ³Ýëå.
Í³Ëë»ñÇ
63
µ³ÅÇÝÁ
18.4%
24.6%
25%
31.7%
5.2%
0.8%
0.5%
308 %
2.4%

ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É, Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ ÝÙ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÁ, ÐÐ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÁ ß³ï ¹»åù»ñáõÙ Ëáõë³÷áõÙ »Ý ¿Å³Ý ¨
61

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ ¨ µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³Ëë»ñÇ Ñ³ßí³ñÏÁ: Æ.
´»Éáõµ»ÏÛ³Ý, ¼»ÏáõÛó «Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ËÃ³ÝÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ» Ã»Ù³Ûáí
ÏáÝý»ñ³ÝëÇ, ºñ¨³Ý, Ð²²Ð, 2015Ã.
62
Ð³ßí³ñÏí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó
63
Ð³ßí³ñÏí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó
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Ù»Í³Í³í³É ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÇó` ÷áË³ñ»ÝÁ Ý³Ë³å³ïíáõÃÛáõÝÁ ï³Éáí ÷áùñ³Í³í³É ¨ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ³ñÅ»ù áõÝ»óáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇÝ:
êï³óíáõÙ ¿, áñ Í³Ëë»ñÁ ËáãÁÝ¹áïáõÙ »Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ, Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨
Ý»ñùÇÝ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÝ áõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á: ²ëí³ÍÁ Ý»ñÏ³Û³óÝ»Ýù
ÏáÝÏñ»ï ûñÇÝ³Ïáí: 2015Ã. ÐÐ-Çó üñ³ÝëÇ³ ¿ ³ñï³Ñ³Ýí»É ÑÛáõÃ, áñÇ
ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ 18.4%-Á: ÐÛáõÃÇ 1
Ï·-Ç ³ñÅ»ùÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ Ùáï 230 ¹ñ³Ù (9500$/20000Ï·=0.475 $): 1 Ï·-Ç ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³ËëÁ ÏÏ³½ÙÇ 42.3 ¹ñ³Ù
(18.4%x230¹ñ): ÐÐ-áõÙ ÝÙ³Ý³ïÇå í³×³éùÇ ·ÇÝÁ ÑÛáõÃÇ 1 Ï·-Ç Ñ³Ù³ñ
Ùáï³íáñ³å»ë Ñ³í³ë³ñ ¿ 370 ¹ñ³ÙÇ: ÜáõÛÝã³÷ ß³ÑáõÛÃ ëï³Ý³Éáõ ³ÏըÝÏ³ÉÇùáí ÐÐ ïÝï»ëí³ñáÕÁ üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ å»ïù ¿ ÝáõÛÝ ³åñ³ÝùÁ í³×³éÇ
³éÝí³½Ý 412 ¹ñ³Ùáí (370+42.3):
ÆëÏ »Ã» ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ïñ×³ï»Ýù å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 75%-áí
¨ 42 ¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñ»Ý ïÝï»ëí³ñáÕÇ Í³ËëÁ Ï³½ÙÇ 12 ¹ñ³Ù, ³å³
³ñï³Ñ³Ýí³Í Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ 1 Ï· ÑÛáõÃÇ ¹ÇÙ³ó Ïëï³óíÇ 30 ¹ñ³Ù ËÝ³ÛáÕáõÃÛáõÝ: ê³ Ïµ»ñÇ ÐÜ²-áõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ Ùáï 0.5%
³×Ç (ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ ÐÜ²-áõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝÁ Ï³½ÙáõÙ ¿
20%, áñÇ ÙÇ Ï»ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³Ý³ëÝ³µáõÍáõÃÛáõÝÁ, ÇëÏ ÙÛáõë Ï»ëÁ` µáõë³µáõÍáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ-Çó ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ µáõë³µáõÍ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÁ: ºÃ» å³ÛÙ³Ý³Ï³Ýáñ»Ý ÁÝ¹áõÝ»Ýù, áñ ïÝï»ëí³ñáÕÝ Çñ 1 Ï· ÑÛáõÃÇ ï»Õ³÷áËáõÙÇó 30 ¹ñ³Ù ïÝï»ë³Í ·áõÙ³ñÇó 5
¹ñ³ÙÁ ÏÑ³ïÏ³óÝÇ Éñ³óáõóÇã ÑáõÙù` ÙÇñ· Ó»éù µ»ñ»ÉáõÝ, ³å³ ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÙÃ»ñáõÙÁ Ï³í»É³Ý³ å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý 5%-áí,
áñÁ Ïµ»ñÇ ÐÜ²-áõÙ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µ³ÅÝÇ 0.5% ³×ÇÝ): ì»ñçÇÝë ¿É Çñ
Ñ»ñÃÇÝ Ïëï»ÕÍÇ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñ ·ÛáõÕ³ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ÁÝ¹É³ÛÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: ÜáõÛÝ Ó¨áí, ËÝ³Ûí³Í 25 ¹ñ³Ù ''³½³ï'' ÙÇçáóÝ»ñÁ ïÝï»ëí³ñáÕÁ Ï³ñáÕ ¿ áõÕÕ»É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÁ, Ýáñ
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ Ó»éù µ»ñÙ³ÝÁ, ³ßË³ï³í³ñÓ»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÝ ¿É
Çñ Ñ»ñÃÇÝ ÏÝå³ëïÇ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³í»É³óÙ³ÝÁ, áñÝ ¿É ÏÑ³Ý·»óÝÇ ÐÜ²-Ç ³×ÇÝ:
ØÛáõë ÏáÕÙÇó ¿É ÷áñÓ»Ýù Ñ³ßí³ñÏ»É, Ã» Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ
Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ¹ñ³ÝóáõÙ Ý»ñ³éíáÕ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñÁ ëï³óíáÕ í»ñçÝ³Ï³Ý ·ÝÇ íñ³ ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ÝáõÙ:
ÆÝãå»ë Ýß»É »Ýù, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¹»åùáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ Ùáï³íáñ³å»ë Ï³½ÙáõÙ »Ý ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ 16%-Á: Üß³Ý³Ï»Ýù ³åñ³ÝùÇ
³ñÅ»ùÁ v, Ñ»ï¨³µ³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ÏÏ³½Ù»Ý 0.16v: ²Ûë
¹»åùáõÙ ³åñ³ÝùÇ Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ÏÉÇÝÇ 1.16v, ÁÝ¹áõÝ»Éáí, áñ ÙÇÝã¨ ÐÐ
Ù³ùë³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÁ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý íñ³ ³ÛÉ Í³Ëë»ñ ã»Ý
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Ï³ï³ñí»É: ÀÝ¹áõÝ»Ýù Ý³¨, áñ ÐÐ-áõÙ ïÝï»ëí³ñáÕÁ í×³ñáõÙ ¿ Ñ³ñÏ»ñ`
²²Ð 20% ¨ Ù³ùë³ïáõñù 10% ã³÷»ñáí: Ð³ñÏ»ñÁ ÏÏ³½Ù»Ý
1.16x0.3264=0.37v, ù³ÝÇ áñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ »Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ:
²åñ³ÝùÇ Ýáñ ·ÇÝÁ ÏÏ³½ÙÇ` v+0.16v+0.37v=1.53v, ³ÛëÇÝùÝ` ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ
å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÇ ·ÝÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í 16% ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ³åñ³ÝùÇ ·ÇÝÁ Ï³í»É³óÝ»Ý 53%-áí: ÆëÏ »Ã» Ñ³ßí³ñÏ»Ýù ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ ³é³Ýó Ù³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý, ³å³ Ýáñ ·ÇÝÁ Ï³í»É³Ý³ 32%-áí (v+0.32v):
²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ëï³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ Ñ³ßí³ñÏ»ÉÇë ¹ñ³ÝáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ý»ñ³éÙ³Ý ¹»åùáõÙ ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÁ Ï³í»É³Ý³ ³éÝí³½Ý 20%-áí, ÇÝãÁ áñ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í óáõó³ÝÇß ¿ ¨ ³é³ç ¿ µ»ñáõÙ Ý»ñÙáõÍáÕÇ Ñ³Ù³ñ Éñ³óáõóÇã
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Í³ËëáõÙÝ»ñ, áñáÝù, Ç í»ñçá, Çñ»Ýó ³ñï³óáÉáõÙÝ »Ý ëï³ÝáõÙ ßáõÏ³ÛáõÙ ³åñ³ÝùÇ í³×³éùÇ ·ÝÇ íñ³: òáõÛó ï³Ýù Ý³¨ í»ñçÇÝ
ï³ñÇÝ»ñÇ ÐÜ²-Ç ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ` ³ñï³Ñ³ÝáõÙÇó Ï³Ëí³Í: Ü»ñÏ³Û³óÝ»Ýù 2011-2016ÃÃ. ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý, Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ÐÜ²-Ç Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ`
ÙÉñ¹ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí ³ñï³Ñ³Ûï³Í (ï»ë ²ÕÛáõë³Ï 3):
²ÕÛáõë³Ï 3. ÐÜ²-Ç, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
2011-2016ÃÃ., ÙÉñ¹ ²ØÜ ¹áÉ³ñ65
òáõó³ÝÇß

2011Ã. 2012Ã. 2013Ã. 2014Ã. 2015Ã. 2016Ã.

ÐÜ²
²ñï³Ñ³ÝáõÙ
Ü»ñÙáõÍáõÙ
²ñï³Ñ³ÝáõÙ/ÐÜ², %
Ü»ñÙáõÍáõÙ/ÐÜ², %

9.2
1.19
3.2
12
36

10.6
1.51
3.6
14
35

11.1
1.63
3.8
15
34

11.6
1.69
3.7
15
32

10.5
1.62
2.8
16
27

10.6
1.78
3.3
17
31

òáõÛó ï³Ýù ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ ÐÜ²-Ç ï³ñ»Ï³Ý ³×Á Ï³Ù Ýí³½áõÙÁ`
ïáÏáëÝ»ñáí ³ñï³Ñ³Ûï³Í: Îëï³Ý³Ýù Ñ»ï¨Û³É ïíÛ³ÉÝ»ñÁ` Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ Áëï ï³ñÇÝ»ñÇ.
ÐÜ²-

15.2%,

4.7%, 4.5%, -9.5%, 0.95%

²ñï³Ñ³ÝáõÙ-

26.9%, 7.9%, 3.7%, -4.1%, 9.8%:

Ð³ßí»Ýù, Ã» ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý 1% ³×Á/Ýí³½áõÙÁ ÐÜ²-Ç ù³ÝÇ ïáÏáëáí
³×Ç/Ýí³½Ù³Ý ¿ Ñ³Ý·»óÝáõÙ: ÎáõÝ»Ý³Ýù Ñ»ï¨Û³É å³ïÏ»ñÁ.
15.2/26.9=0.6,
64
65

4.7/7.9=0.6, 4.5/3.7=1.2,

-9.5/-4.1=2.3, 0.95/9.8=0.1:

0.32=Ø³ùë³ïáõñù(10%)+²²Ð((Ù³ùë³ïáõñù+Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ù)*20%)=0.1+0.22
²ÕÛáõë³ÏÁ Ï³½Ùí»É ¿ Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó` Ð´-Ç ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ
ÑÇÙ³Ý íñ³ (https://data.worldbank.org/data-catalog/GDP-ranking-table)
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ì»ñÉáõÍáõÃÛ³Ùµ å³ñ½íáõÙ ¿, áñ 2011-2016ÃÃ. ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý 1% ³×Á Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ÐÜ²-Ç ï³ñ»Ï³Ý Ùáï 0.5-Çó 1.3% ³×Ç66: ÐÜ²-Ç
³×Ç ÝÙ³Ý ï³ï³ÝáõÙÁ Ï³Ëí³Í ¿ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý µÝáõÛÃÇó` ÑáõÙù³ÛÇÝ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ, Ã» å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ: ºÃ» ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç ·»ñ³ÏßéáõÙ ¿ å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ, ³å³ ë³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ÐÜ²-Ç ³×Á å»ïù ¿ ÉÇÝÇ ³í»ÉÇ Ù»Í,
ù³ÝÇ áñ »ñÏñáõÙ å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ý³¨ Ý»ñùÇÝ
Ñ³ñÏ»ñÇ ³í»É³óáõÙ, ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³×, ÐÜ²-áõÙ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñáõÃÛ³Ý
Ù³ëÝ³µ³ÅÝÇ ³í»É³óáõÙ ¨ ³ÛÉÝ:
àñå»ë ³Ù÷á÷áõÙ Ï³ñáÕ »Ýù Ýß»É, áñ
 ÐÐ-áõÙ ³é³í»É Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ÏÇñ³é»É ´ñÛáõë»ÉÇ ÏáÝí»ÝóÇ³Ûáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ: ²Ûë ¹»åùáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ
ã»Ý Ï³½ÙÇ Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÇ Ù³ë:
 ì»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí µ³ó³Ñ³Ûïí»É ¿, áñ Ý»ñÙáõÍíáÕ ÙÇ³íáñ ³åñ³ÝùÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ù»ç ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ ÙÇçÇÝ³óí³Í Ù»ÍáõÃÛ³Ùµ Ï³½ÙáõÙ »Ý 16%, ÇëÏ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ÙÇ³íáñ ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ù»ç` 46%: ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÇ Ý»ñ³éáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ ³éÝí³½Ý 20%-áí Ã³ÝÏ³óÙ³Ý:
 ÐÐ-áõÙ 2011-2016ÃÃ. ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ï³ñ»Ï³Ý 1%-áí ³×Á Ñ³Ý·»óñ»É ¿ ÐÜ²-Ç ³×ÇÝ` ï³ñ»Ï³Ý 0.5-1.3%-áí:
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Ø³ñ» Ê²â²îðÚ²Ü
Ներմուծվող և արտահանվող ապրանքների տրանսպորտային ծախսերի
ազդեցությունը ՀՆԱ-ի վրա
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ý»ñÙáõÍáõÙ, ³ñï³Ñ³ÝáõÙ, ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñ, ÐÜ²,
Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ù
êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÷áñÓ ¿ ³ñí»É µ³ó³Ñ³Ûï»É ÐÐ-áõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Í³Ëë»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÜ²-Ç íñ³: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë, Ñ»ÕÇÝ³ÏÇ ÏáÕÙÇó
Ñ³ßí³ñÏí»É ¿, Ã» ÙÇ³íáñ ³åñ³ÝùÇ ³ñÅ»ùÇ Ù»ç áñ Ù³ëÝ »Ý Ï³½ÙáõÙ ¹ñ³
ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ³Ù³ñ Ï³ï³ñí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Í³Ëë»ñÁ: ì»ñçÇÝÇë
ÑÇÙ³Ý íñ³ ¿É Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ ¨ ³é³ç³ñÏí»É ³ÛÝ áñáß»É
´ñÛáõë»ÉÇ ÏáÝí»ÝóÇ³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý, áñÇ ¹»åùáõÙ ïÝï»ëí³ñáÕÝ»ñÁ ëïÇåí³Í ã»Ý ÉÇÝÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ï»Õ³÷áËÙ³Ý Ñ»ï Ï³åí³Í ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ Í³Ëë»ñÁ Ý»ñ³é»É Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùáõÙ, ÏáõÝ»Ý³Ý Éñ³óáõóÇã ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, ÇÝãÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÕÕ»É ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹É³ÛÝÙ³ÝÝ áõ ¹ñ³Ýáí Ýå³ëï»É »ñÏñáõÙ ÐÜ²-Ç ³×ÇÝ:
Ìàðå ÕÀЧÀÒÐЯÍ
Âлияние транспортных расходов импортируемых и экспортируемых товаров на
ВВП
Êлючевые слова: иìïîðò, ýêñïîðò, òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, ÂÂÏ, òàìîæåííàÿ ñòîèìîñòü
Â ðàìêàõ ýòîé ñòàòüè ñäåëàíà ïîïûòêà âûÿâèòü âëèÿíèå òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ
èìïîðòèðóåìûõ è ýêñïîðòèðóåìûõ òîâàðîâ íà ÂÂÏ â ÐÀ. Â ÷àñòíîñòè, àâòîð
ïîäñ÷èòàë, êàêóþ äîëþ ñîñòàâëÿþò òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû â ñòîèìîñòè åäèíèöû
ïåðåâîçèìûõ òîâàðîâ. Íà îñíîâå ýòîãî, áûëà ðàññ÷èòàíà òàìîæåííàÿ ñòîèìîñòü è
ðåêîìåíäîâàíà îïðåäåëèòü åå â ñîîòâåòñòâèè ñ Áðþññåëüñêîé êîíâåíöèåé, â
ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðåäïðèíèìàòåëè íå áóäóò âûíóæäåíû âêëþ÷èòü òðàíñïîðòíûå
è äðóãèå ñõîäíûå ðàñõîäû â òàìîæåííóþ ñòîèìîñòü, áóäóò èìåòü äîïîëíèòåëüíûå
ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà, êîòîðûå ìîãóò íàïðàâëÿòü íà ðàñøèðåíèå ïðîèçâîäñòâà, òåì
ñàìûì ñïîñîáñòâóþÿ ðîñòó ÂÂÏ â ñòðàíå.
Mare KHACHATRYAN
The impact of transportation costs of imported and exported goods on GDP
Key words: Import, export, transportation costs, GDP, customs value.

Within this article the author tried to identify the impact of transportation costs of
imported and exported goods on GDP in RA. Particularly, the author has calculated the
share of transportation costs in the unit of goods. Based on the latter, the author
calculated the customs value and recommended to compute it in accordance with the
Brussels Convention, in which case the businessmen will not have to include
transportation and other similar costs in customs value, they will have additional
financial means which can use to expand their production and thus contribute to the
growth of countries GDP.
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ÎàØàôÜ²È îÜîºêàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ öàðÒÀ
ºëÃ»ñ Î²ð²äºîÚ²Ü
ºäÐ Î³é³í³ñÙ³Ý ¨ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ© µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, Õ»Ï³í³ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

20-ñ¹ ¹³ñÇ ëÏ½µÝ»ñÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñÇ ³ñ³· ³×Á, áñÁ µÝáñáß ¿ñ
½³ñ·³ó³Í »ñÏñÝ»ñÇÝ, Ýå³ëï»ó ù³Õ³ù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñ¹áõÝ³í»ï
½³ñ·³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ¨ áõÕÇÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³ÝÁ£ ²Û¹ Ùáï»óáõÙÝ»ñÝ áõëáõÙÝ³ëÇñíáõÙ ¨ ÏÇñ³éíáõÙ ¿ÇÝ ï³ñµ»ñ »ñÏñÝ»ñáõÙ, ³Û¹ ÃíáõÙ՝ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ£
ø³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³ÝÝ
³éÝãíáÕ Ñ³ñó»ñÁ ÑÝáõó Ç í»ñ áõÝ»Ý Çñ»Ýó ÉáõÍáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï³ñµ»ñ Ùáï»óáõÙÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý û·ï³Ï³ñ ÉÇÝ»É Ù»ñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ£
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï` ´Îî) ó³ÝÏ³ó³Í å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý áÉáñïÇ Ëáßáñ ×ÛáõÕ»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñÁ
¿³Ï³Ýáñ»Ý ³½¹áõÙ ¿ »ñÏñÇ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ÇÝùÝ³½·³óáÕáõÃÛ³Ý íñ³£ ´Îî ÑÇÙÝ³Ï³Ý
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ³ÝÁÝ¹Ù»ç ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõó»ÉÁ, áñÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ÝÓÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹ µÝ³·³í³éáõÙ èáõë³ëï³ÝáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý 52 Ñ³½³ñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ß³Ñ³·áñÍáõÙ »Ý å»ïáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ßáõñç 30%-Á£
ØÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ³Û¹ áÉáñïáõÙ ÝÏ³ïíáõÙ »Ý ÙÇ ß³ñù »ñ¨áõÛÃÝ»ñ,
ÇÝãåÇëÇÝ »Ý ýáÝ¹»ñÇ Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ, áñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí ÁÝÏÝáõÙ ¿ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÁ, Ù»Í³ÝáõÙ ¿ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
¹ÇÙ³ó í×³ñáõÙÝ»ñ ãÏ³ï³ñ»ÉÁ£ ´Îî Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý á'ã ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, á'ã ¿É ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ µ³ñ»É³í»Éáõ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÁ ¨ ÷Ýïñ»É Í³Ëë»ñÇ
Ýí³½»óÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñ67£ ´Îî µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝ»Éáõ
Ñ³Ù³ñ ÷áñÓ»Ýù Í³ÝáÃ³Ý³É Ñ»ï¨Û³É ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï©
 í»ñ Ñ³Ý»É Î»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ »ñÏñÝ»ñÇ ´Îî
µÝ³·³í³éáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù ÝÙ³Ý
»Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,
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Иваненко Л.В. Зарубежный опыт эффективного управления многоквартирными домами,
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 áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ ½³ñ·³ó³Í å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÝóÏ³óñ³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ÷áñÓÁ:
´Îî Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ãáõÝ»Ý Çñ³Ï³Ý
ËÃ³ÝÇãÝ»ñ՝ µ³ñÓñ³óÝ»Éáõ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ, Ýí³½»óÝ»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÁ, ÇëÏ ëå³éáÕÁ՝ ½ñÏí³Í ÉÇÝ»Éáí ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÇó, ëïÇåí³Í ¿ í×³ñ»É ³ÛÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, áñáÝù Ý³ ÷³ëï³óÇ ãÇ ëï³ó»É£ ÀÝ¹ áñáõÙ ´Îî áÉáñïÁ ÇÝùÝÇÝ
µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ áñå»ë Ù»Í³Í³í³É ¨ ³Ý³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·£ àÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, ÙÇ ÏáÕÙÇó ¹ÇïíáõÙ »Ý Ù³ïáõóíáÕ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ,
ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ã»Ý û·ï³·áñÍáõÙ ÙÇçáóÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ´áÉáñ Ñ»ïËáñÑñ¹³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ µÝáñáß ¿ÇÝ Ñ»ï¨Û³É
÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ©
 µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³ïí³ÍáõÙ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ï»Õ³ß³ñÅ` Ç û·áõï Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ,
 µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑáõÙ,
 ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñáõÙ ¨ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñáõÙÝ»ñáõÙ£
úñÇÝ³Ï՝ ÐáõÝ·³ñÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ¿É»Ïïñá¿Ý»ñ·Ç³ÛÇ ¨ ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÁ 1991-2001ÃÃ© ³×»É »Ý
14 ³Ý·³Ù, È»Ñ³ëï³ÝáõÙ 18©5 ³Ý·³Ù£ â»ËÇ³ÛÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ´Îî
µÝ³·³í³éáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ë³Ï³·Ý»ñÝ ³×»óÇÝ áã ³Û¹åÇëÇ µ³ñÓñ ï»Ùå»ñáí, ÇÝãå»ë ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ ÙÝ³ó³Í »ñÏñÝ»ñáõÙ£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë ¿É ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõóáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ïñíáõÙ ¿ ¹áï³óÇ³Ý»ñ, ÇÝãÇ ßÝáñÑÇí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ÉÇÝáõÙ Ï³ÝË»É ë³Ï³·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ£
²ÝíÇ×»ÉÇ ¿, áñ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ ËÙµÇ Ùáï ³é³ç³ó³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ, ù³ÝÇ áñ ÁÝï³Ý»Ï³Ý
µÛáõç»Ç Í³Ëë»ñÁ ßáß³÷»ÉÇáñ»Ý ³í»É³ó³Ý£ àñå»ë½Ç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ëáó»ÉÇ
ß»ñïÇ ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ Ã»Ã¨³óíÇ՝ ß³ï »ñÏñÝ»ñáõÙ Ý»ñ¹ñí»óÇÝ Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù Ý³Ë³ï»ëáõÙ ¿ÇÝ û·ÝáõÃÛáõÝ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ£ ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ²ñ¨»ÉÛ³Ý ºíñáå³ÛÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ ³Ýó³í Çñ ×³Ý³å³ñÑÁ ¨ áõÝÇ ´Îî µÝ³·³í³éáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý áñáß³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ£ ²Ûëå»ë
È»Ñ³ëï³ÝáõÙ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ýáÝ¹Ç Ù»Í Ù³ëÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
¿ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ß³Ñ³·áñÍíáõÙ ¿ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó ¨ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ 1994Ã. ÁÝ¹áõÝí³Í §µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ í³ñÓÇ ¨
ë³Ï³·Ý³ÛÇÝ ½»Õã»ñÇ¦ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý
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³½³ï ÁÝïñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ³Û¹ áÉáñïáõÙ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ²Û¹ ûñ»Ýùáí Ý³Ë³ï»ëíáõÙ ¿, áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý µ³ñÓñ³óÝ»É ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÁ ³ÛÝ Ýå³ï³Ïáí, áñ Ï÷³ÏíÇ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÁ, ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ïáõÏ
Íñ³·ñ»ñáí áñáß³ÏÇ ½»Õã»ñ Ïïñ³Ù³¹ñíÇ ëáóÇ³É³å»ë ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ£ ØÇ³Ýß³Ý³Ï ¿, áñ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³é³Ýó µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ï³ñáÕ »Ý ýÇÝ³Ýë³íáñ»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç å³Ñå³ÝÙ³Ý, ëå³ë³ñÏÙ³Ý ¨ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ÁÝÃ³óÇÏ Í³Ëë»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¹³ñÓÝáõÙ »Ý ³ÝÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¨ ãÑÇÙÝ³íáñí³Í68£
È»Ñ³ëï³ÝÇ ï»Õ³Ï³Ý ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÁ Ó·ïáõÙ ¿
Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ÇÝùÝáõñáõÛÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Û¹ ×ÛáõÕáõÙ£ úñÇÝ³Ï՝
¶¹ÇÝÛ³ ¨ Þã»óÇÝ ù³Õ³ùÝ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ í×³ñÇ
§³·ñ»ëÇí¦ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¨ ³Û¹ ù³Õ³ùÝ»ñÁ ¹³ëíáõÙ »Ý ³ÛÝ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ß³ñùÇÝ, áñáÝù ³ÝÁÝ¹Ñ³ï µ³ñÓñ³óÝáõÙ »Ý ë³Ï³·Ý»ñÁ£ àñå»ë½Ç Ñ³ÕÃ³Ñ³ñíÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ¹ÇÙ³¹ñáõÃÛáõÝÁ, ¶¹ÇÝÛ³Ç ¨ Þã»óÇÝ³ÛÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÝ»ñÁ µáÉáñ ß³Ñ³·ñ·Çé ÏáÕÙ»ñÇÝ (ù³Õ³ù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹Ç ³Ý¹³ÙÝ»ñ, µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ í³ñÓ³Ï³ÉÝ»ñ, ³ÛÉ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ ¨ ï»Õ³Ï³Ý
ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇ å³ßïáÝÛ³Ý»ñ), áñáÝù Ñ»ï³ùñùñí³Í »Ý ³Ýß³ñÅ ·áõÛùáí, Ý»ñ·ñ³í»É »Ý µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ í³ñÓÁ ßáõÏ³Û³Ï³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ ³é³ç³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ùÝÝ³ñÏÙ³ÝÁ£ ²Û¹ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ×ÛáõÕáõÙ ë³Ï³·Ý»ñÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÝ»ñÁ Çñ³Ï³Ý³óñ»É »Ý Çñ»Ýó Ñ»é³ÝÏ³ñ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÁ Çñ³·áñÍ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñÙ³Ùµ£ ²Û¹ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Îñ³ÏáíÇ ù³Õ³ù³å»ï³ñ³ÝÁ ëÏë»É ¿ ï³ñµ»ñ³Ïí³Í ë³Ï³·Ý»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ, û·ï³·áñÍ»Éáí ³ÛÝåÇëÇ Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝ, áñÁ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÝÇÝ û·Ý»É ¿ ÏÇñ³é»É ßáõÏ³Û³Ï³Ý í×³ñ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍÇ Ñ³Ù³ñ, áñÁ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Çñ³íáõÝùáí å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ Çñ»Ý£ ²Ûë ù³Õ³ùáõÙ
ë³Ï³·Ý»ñÁ ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç áñ³Ï³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ ·ïÝí»Éáõ í³ÛñÁ£ ´Îî µÝ³·³í³éáõÙ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¿áõÃÛáõÝÁ ÁÙµéÝ»Éáõ É³í³·áõÛÝ ûñÇÝ³Ï ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ Ý³¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý
¶»ñÙ³ÝÇ³Ý£ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ñ»ï 1990 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÙÇ³íáñí»Éáõó
68
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Ñ»ïá ëÏë»óÇÝ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ³Û¹ µÝ³·³í³éáõÙ, áñÁ ·ïÝíáõÙ ¿ñ µ³ñÓÇÃáÕÇ íÇ×³ÏáõÙ£ ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³ÏÁ »Õ³í µÝ³·³í³éÇ ï³ñµ»ñ
×ÛáõÕ»ñáõÙ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ£ ´³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝáÕ Ñ»ÕÇÝ³ÏÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ñ Ñ³Ï³Ù»Ý³ßÝáñÑ»É ¨ µ³ÅÝ»ïÇñ³Ï³Ý ¹³ñÓÝ»É ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñáÝù Ù³ïáõóáõÙ
¿ÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ, í»ñ³½ÇÝ»É ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ ¨ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Á, Ï³ï³ñ»É³·áñÍ»É ³Û¹ µÝ³·³í³éáõÙ
Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ£ ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí ¶»ñÙ³ÝÇ³Ý ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçáóáí µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ Ó¨Çó ³Ýó³í ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý ¹áï³óÇ³Ý»ñÇ óáõó³µ»ñÙ³ÝÁ£ ¸áï³óÇ³Ý»ñÁ ïñ³Ù³¹ñíáõÙ ¿ÇÝ ³Ý³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇÝ Ï³Ëí³Í
»Ï³ÙáõïÝ»ñÇó Ñ»ï¨Û³É ëÏ½µáõÝùáí՝ ³å³Ñáí ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ û·ÝáõÙ »Ý ³Ý³å³ÑáíÝ»ñÇÝ, ³ÛÉ áã Ã» Ýñ³Ýó Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ û·ïíáõÙ ó³Íñ ë³Ï³·Ý»ñÇó£
²½³ï ÙÇçáóÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ¹ñ³Ù³ßÝáñÑÝ»ñÇ ¨ ó³Íñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñáí
í³ñÏ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»Éáõ ÙÇçáóáí û·ï³·áñÍí»É »Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ¨
ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ ì³ñÏ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí»É »Ý
µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç í»ñ³½ÇÝÙ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñí»É »Ý ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý, ï»Õ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ, ¿Ý»ñ·³ÏÇñÝ»ñ Ù³ï³Ï³ñ³ñáÕÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ºíñ³ÙÇáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó£ ²ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É, áñ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³·Ý»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ³ÝóáõÙÁ ÷³ëï³óÇ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ¹ÇÙ³ó í×³ñÙ³ÝÁ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó é»ëáõñëÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕ³µ³ñ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ£ Ð³ñÏ ¿ Ýß»É
Ý³¨, áñ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛÇ ´Îî ³ÙµáÕç áÉáñïÁ Ù³ëÝ³íáñ»óí³Í ¿ñ (ÑáÕÁ ÝáõÛÝå»ë ³Ýó³í Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ), µ³Ûó ³å³Ñáíí»óÇÝ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ã³÷³ÝóÇÏ ëË»Ù³Ý»ñ£ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕÝ»ñÁ ëÏë»óÇÝ ÁÝïñí»É ÙñóáõÃ³ÛÇÝ Ï³ñ·áí, áñÁ ³Ùñ³·ñí»É ¿ñ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ£ ê³ É³í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»ó Ýáñ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç Ù³ëÝ³íáñ»óáõÙÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í ¿ñ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³ÝÁ, ³ÝÑ³ï³Ï³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ·áÛ³ó³Í ÙÇçáóÝ»ñÁ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç í»ñ³Ýáñá·Ù³Ý ¨ í»ñ³½ÇÝÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ý»ñ·ñ³íÙ³ÝÁ£ êï»ÕÍí»óÇÝ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ Ï³Ù Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝù ëÏë»óÇÝ ÁÝ¹áõÝ»É ÇÝùÝáõñáõÛÝ
áñáßáõÙÝ»ñ£ ²Û¹åÇëÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ß³ï ËÇëï í»ñ³ÑëÏáõÙ ¿ÇÝ
Ï³ï³ñí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ¨ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ ¨
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Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ÇÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ ï³ñµ»ñ
³ïÛ³ÝÝ»ñáõÙ69£ ´³óÇ ³Û¹ ¶»ñÙ³ÝÇ³ÛáõÙ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ
¿ñ ¹³ñÓíáõÙ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ µ³ñÓñ³óÝ»ÉáõÝ, áñÇÝ Ñ³ëÝáõÙ ¿ÇÝ Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ³íïáÙ³ï³óí³Í Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ£ ²Û¹
Ýå³ï³Ïáí ÑÇÙ³¹ñí»óÇÝ Ñ³ïáõÏ µ³ÝÏ»ñ, áñáÝó ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÝ áõÕÕí³Í ¿ñ ´Îî µÝ³·³í³éÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ£ ´³ÝÏ»ñÁ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ÇÝ ³ñïáÝÛ³É í³ñÏ»ñ ÏáÝÏñ»ï Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í ¿ÇÝ
¿Ý»ñ·³ÏÇñ ¨ ³ÛÉ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ ËÝ³ÛáÕ³µ³ñ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ£ ÀÝ¹ûñÇÝ³Ï»ÉÇ ¿ Ý³¨ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ ÷áñÓÁ ´Îî µÝ³·³í³éáõÙ,
áñÁ ßáõñç 15 ï³ñÇ ëï»ÕÍ»É ¿ Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ù³ïã»ÉÇ ¨ ·áñÍ³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³Ûñ£ úñÇÝ³Ï 1997Ã©-ÇÝ ³ñ·»Éí»ó çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ïáõóáÕ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ï³ï³ñ»É çñ³Ýç³ïáõÙÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï áñáßáõÙ ÁÝ¹áõÝí»ó µ³ñÓñ³óÝ»É ë³Ï³·Ý»ñÁ ³ÛÝ µ³Å³Ýáñ¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù ã¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙ
í×³ñáõÙÝ»ñ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ£ ÎáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ áñáßíáõÙ ¿ñ áñáß³ÏÇ ã³÷áñáßÇãÝ»ñáí£ Ø³ëÝ³íáñ³å»ë Ñ»ñÃ³å³Ñ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï Ñ»é³Ëáë³Ï³å Ñ³ëï³ï»Éáõ Å³Ù³Ý³ÏÁ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ 30 í³ÛñÏÛ³Ý՝ ³Ýë³ñùáõÃÛáõÝÝ»ñÁ í»ñ³óÝ»Éáõ å³Ñ³ÝçÁ Ó¨³Ï»ñå»Éáõ Ñ³Ù³ñ£ ÎáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ÷áõÉ ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ çñ³ï³ñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙÁ ¨ Ãíáí 10 å»ï³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ñ³Ù³ñ»ÉÁ, áñÇó Ñ»ïá ¹ñ³Ýó ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑ»ÉÁ£ ØÇÝã¨ ë»÷³Ï³Ý³ßÝáñÑáõÙÁ å»ïáõÃÛáõÝÁ Ù³ñ»ó ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáÉáñ å³ñïù»ñÁ, Çñ íñ³ í»ñóñ»ó ·áõÛùÁ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ
ÝáñÙ³É íÇ×³ÏÇ µ»ñ»Éáõ Í³Ëë»ñÁ ¨ Çñ³Ï³նաóñ»ó ¹ñ³ ³ÝÓÝ³·ñ³íáñáõÙÁ£
Üß»Ýù, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ Ø»Í ´ñÇï³ÝÇ³ÛÇ, »íñáå³Ï³Ý ·»ñ³ÏßÇé
»ñÏñÝ»ñáõÙ ÏáÙáõÝ³É »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÁ ãÇ Ñ³ÝÓÝí³Í Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇÝ, ³ÛÉ ÙÝ³Éáí ù³Õ³ù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, ß³Ñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ
ûå»ñ³ïáñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó՝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ÏáÝó»ëÇáÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ£ úñÇÝ³Ï
üñ³ÝëÇ³ÛáõÙ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý ³é³í»É³å»ë
ù³Õ³ù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý, áñÇ ÏáÙáõÝ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý áÉáñïÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ£ Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ ÏáÝó»ëÇáÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó, ÁÝ¹
áñáõÙ í»ñçÇÝÇë Çñ³íáõÝù ¿ í»ñ³å³Ñí³Í ëå³éáÕÝ»ñÇó Ñ³í³ù³·ñ»É Ù³ïáõóí³Í Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í×³ñÝ»ñÁ£ ÎáÝë»óÇáÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³í»69

Салама Ю. Реформирование жилищно-коммунального хозяйтва Восточной Германии /
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ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ûñÇÝ³Ï՝ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ·áõÛùÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, áñáÝù í×³ñáõÙ »Ý ·áõÛùÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ Çñ íñ³ ¿ í»ñóÝáõÙ
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý ³é¨ïñ³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ£ ÎáÝó»ëÇáÝ»ñÝ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ÙñóáõÃ³ÛÇÝ ÑÇÙáõÝùÝ»ñáí ¨ ³ÝóÏ³óí³Í
ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÏÝùí³Í å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÁ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·áõÙ »Ý Ýñ³Ýó
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, Ý»ñ³éÛ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨
ë³Ï³·Ý»ñÁ£ Ø³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ³å³ÑáíÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí å³ïÏ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ Çñ³í³ëáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÏÇñ³é»Éáõ ïáõÛÅ»ñ ¨ ïáõ·³ÝùÝ»ñ՝ ÁÝ¹Ñáõå ½ñÏ»Éáí Ï³é³í³ñÙ³Ý Çñ³íáõÝùÇó£
ÎáÝó»ëÇáÝ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ ·áñÍáÕáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ïÇ ³í³ñïÇó Ñ»ïá
Ù³ëÝ³ÏÇó ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·áõÛùÁ՝ ³Û¹ ÃíáõÙ ·áõÛùÇ íñ³ Ï³ï³ñí³Í
³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÁ Ñ³ÝÓÝíáõÙ ¿ ù³Õ³ù³ÛÇÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ£
²ÛëåÇëáí, ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ÝáõÙ »ñÏáõ ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ՝ Ñ³Ù³ÛÝùÇ ¨
Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñáõÙ£ ´Îî µÝ³·³í³éÁ, áñÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ûµÛ»Ïï, Ùßï³å»ë µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ï³ñÇù áõÝÇ£ ´Îî
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý í×³ñÝ»ñÇ Ã³ÝÏ³óáõÙÁ ãÇ »ñ³ßË³íáñáõÙ
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ µ³ñ»É³íáõÙ ¨ ãÇ ÉáõÍáõÙ µÝ³·³í³éÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ£ ²Û¹ å³ï×³éáí µÝ³·³í³éÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ¹³éÝáõÙ
»Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ¨ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ£ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõ-ÝÁ
óáõÛó ïí»ó, áñ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ý©
 ´Îî µÝ³·³í³éáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý Ùñó³ÏóáõÃÛ³Ý
³å³ÑáíáõÙ, áñï»Õ Í³é³ÛáõÃÛáõÝ Ù³ïáõóáÕÁ ãÇ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ
Ù»Ý³ßÝáñÑ³ÛÇÝ ¹Çñù ·ñ³íáÕ ¨ ëå³éáÕÁ Ùßï³å»ë áõÝÇ ³ÛÉ Ù³ï³Ï³ñ³ñ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÇó Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ,
 ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñáí ë³Ï³·Ý»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨
½»Õã»ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý
Çñ³Ï³Ý³óáõÙ,
 ´Îî µÝ³·³í³éáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý áñ³ÏÇ Ñëï³Ï
ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙ,
 ´Îî µÝ³·³í³éÇ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýáñ³ñ³ñ³Ï³Ý
ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ¨ ·áñÍÇùÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙ, áñáÝù áõÕÕí³Í ÏÉÇÝ»Ý ß³Ñ³·áñÍÙ³Ý Í³Ëë»ñÇ
Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, é»ëáõñëÝ»ñÇ ËÝ³ÛáÕ³µ³ñ û·ï³·áñÍÙ³ÝÁ, Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ՝ ³Û¹ ÃíáõÙ
ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³ÝÁ£
´Îî µÝ³·³í³éÇ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñ µ³Õ³¹ñÇã Ï³ñáÕ ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³É µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý
áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óáõÙÁ Ù³ëÝ³íáñ
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Çñ³í³Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¨ Ùáï»óáõÙÝ»ñÇÝ, ¹ñ³Ýáí ÇëÏ µ³ñÓñ³óÝ»Éáí µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÇÝùÝ³Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ՝µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñáõÙÝ ³å³Ñáí»É µ³ó³é³å»ë
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý ÙÇçáóáí՝ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÁÝïñí³Í Ï³é³í³ñãÇ ÏáÕÙÇó Ï³Ù ³ÝÓ³Ùµ£
²ÕÛáõë³Ï 1© ´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹70
´Ý³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ýáÝ¹Ç ²Û¹ ÃíáõÙ՝ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ
ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù³Ï»ñ»ëÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
·ÛáõÕ³Ï³Ý
2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011 2008 2009 2010 2011
ÐÐ
84463 84985 86493 88633 44395 44709 45673 47205 40067 40276 40819 41427
ø©ºñ¨³Ý 21263 21446 22063 22979 21263 21446 22063 22979 -

-

-

-

Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ՝ ³Û¹ ÃíáõÙ ºñ¨³Ý ù³Õ³ùáõÙ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÇó µËáÕ ÁÝÃ³óÇÏ íÇ×³ÏÁ ¨ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ñ»ï¨Û³ÉÝ »Ý£
Ü»ñÏ³ÛáõÙë µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³
Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÝáñÙ»ñÁ ï»Õ »Ý ·ï»É ³éÝí³½Ý »ñ»ù ÝáñÙ³ïÇí Çñ³í³Ï³Ý ³Ïï»ñáõÙ՝ ÐÐ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ûñ»Ýë·ñùÇ 222-224-ñ¹
Ñá¹í³ÍÝ»ñáõÙ, 07©05©2002 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÁÝ¹áõÝí³Í §Ð³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ¦ ¨ §´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñáõÙ£ ²ÛëåÇëÇ Ùáï»óáõÙÁ ¹Åí³ñ³óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ÝáñÙ»ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý ÏÇñ³é»ÉÇáõÃÛáõÝÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³ÝËáõë³÷»ÉÇ »Ý Ñ³ÙÁÝÏáõÙÝ»ñÁ, ÏñÏÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ áõ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ Ý³¨ Ý»ñùÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ£ ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï, §Ð³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ¨ §´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ ûñ»ÝùÝ»ñÁ ã³÷³½³Ýó µ³ñ¹»óí³Í
»Ý£ ²Ûë Ï³ñ·³íáñáõÙÝ»ñÁ Ï»ÝïñáÝ³ó³Í ã»Ý Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï Ýå³ï³ÏÇ íñ³, ³ÛÝ ¿՝ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ µ³ÅÝ³ÛÇÝ
ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ£ ²ÛÝ å»ïù ¿ ³ÛÝå»ë Ï³½Ù³Ï»ñåí³Í ÉÇÝÇ,
áñ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ³Ý³ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï»ñåáí Ñ»ï³åÝ¹»É ¨ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Çñ ËÇëï ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï í»ñáÝßÛ³É Ýå³ï³ÏÁ£ Â»å»ï Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñíáõÙ ¿ áñå»ë µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ³Ý¹³ÙáõÃÛ³Ý íñ³ ÑÇÙÝí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ
Ù»Í³Ù³ë³Ùµ Ù»Ïáõë³óí³Í »Ý µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
70

www.armstat.am. http://armstat.am/file/doc/99467208.pdf
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Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝÇó£ ØÇ ¹»åùáõÙ ¹³ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿, áñ Ñ³Ù³ïÇñáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³Û³óáõóÇãÝ»ñÁ, å³ïß³× ãÇñ³Ï³Ý³óÝ»Éáí Çñ»Ýó Çñ³í³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ã»Ý ³å³ÑáíáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ¨ ã»Ý Ññ³íÇñáõÙ
ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÇ ÅáÕáíÝ»ñ£ ØÛáõë ÏáÕÙÇó ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÝ Çñ»Ýù Ñ³×³Ë ³Ý·áñÍáõÃÛáõÝ »Ý ¹ñë¨áñáõÙ, áñáíÑ»ï¨ µ³ó³Ï³ÛáõÙ ¿ ß³Ñ³·ñ·éí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù³ëÝ³Ïó»Éáõ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³ÝÁ£
àõëïÇ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÁ ¨ µ³ñ»÷áË»Éáí ·áñÍáÕ
ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ÏÝÏ³É»É Ñ»ï¨Û³É ³ñ¹ÛáõÝùÁ£ ´³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý
ß»ÝùÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³ñ·³íáñáÕ ÝáñÙ»ñÁ
Ù»Ï Çñ³í³Ï³Ý ³ÏïáõÙ ½»ï»Õ»Éáí ¨ ¹ñ³ÝáõÙ µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ýáñ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ ³Ùñ³·ñ»Éáí, áñáí µ³ó³é³å»ë ë»÷³Ï³Ý³ï»ñ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ¨ Çñ»Ýù áñáß»Ý
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ó¨Á ¨ µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÁ, ÑÝ³ñ³íáñ ÏÉÇÝÇ՝
 µ³ñÓñ³óÝ»É µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»ÝùÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ,
 Ó¨³íáñ»É Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ ÇÝëÇïáõï,
 ·áñÍÇ ¹Ý»É ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛ³Ý å³Ñå³ÝÙ³ÝÝ áõ Ï³é³í³ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ í³ñÙ³Ý ³é³í»É
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ,
 å³ñ½»óÝ»É ¨ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µ³ñÓ³óÝ»É µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ã³÷³ÝóÇÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ñ³ßí»ïíáÕ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ£
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÷áñÓÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³ñÓñ³óÝ»É ïíÛ³É áÉáñïÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ïñ³Ù³¹ñ»É µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ÏáÙáõÝ³É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³ñÓñ áñ³Ï£
Естер КАРАПЕТЯН
Зарубежный опыт развитие жилищно-коммунального хозяйства
Ключевые слова£ жилищно-коммунальное хозяйство, жилищно-коммунальные услуги,
управляющая организация

Жилищно-коммунальное хозяйство – одна из крупнейших отраслей экономики и
социальной сферы любой страны. Вопросы связанные с жилищно-коммунального
хозяйства городского населения с древних времен имеют разные подходы к их решению которое может быть полезно в наше время. Основываясь на международном опыте, можно повысить эффективность управления данным сектором и обеспечить население высоким качеством жилищно-коммунальных услуг.
Yester KARAPETYAN
International experience of development of housing and communal services
Key words: housing and communal services, dwelling and public utilities, managing
organization

Housing and communal services are one of the largest branches of the economy and
social sphere of any country. Issues related to the housing and communal services of the
urban population since ancient times have different approaches to their solution that can
be useful in our time. Studying international experience can improve the efficiency of
public sector management and ensure high quality of housing and communal services.
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Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ

Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ ³Ûëûñ É³ÛÝ³Í³í³É å³Ûù³ñ ¿ ï³ñíáõÙ ÍË³ËáïÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¹»Ù, áñÁ ÇÑ³ñÏ» áõÝÇ Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ßáõÏ³ÛÇ íñ³: ÞáõÏ³Û³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÝóÙ³Ý ³ñ¹Ç ÷áõÉáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÇ ¨ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÛÉ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ
³ñÙ³ï³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³ñÏí³Í Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ áõ ïÝï»ë³Ó¨Á Ñ³Ý·»óñ»É »Ý ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ áñ³Ï³Ï³Ý ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý Ï³½ÙÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï
ëÏëí»É »Ý ÙÇ ß³ñù ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í»ñ³Ï³½Ù³íáñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³ó: ê³Ï³ÛÝ ÐÐ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ÷áõÉÇÝ Ñ³ïáõÏ Ù»Í µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ Ýå³ëï³íáñ
»Õ³Ý ëÇ·³ñ»ïÇ ¨ ëÇ·³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ùµ ½µ³ÕíáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨
í»ñçÇÝÝ»ñÇë ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÍË³ËáïÇ ÑáõÙù ³ñï³¹ñáÕ
·ÛáõÕ³óÇ³Ï³Ý ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
êÇ·³ñ»ïÇ ¨ Ñ»ï³·³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý Ý³¨ ëÇ·³ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ ÐÐ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý, ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³Ï³Ý ÑáõÙùáí ³å³Ñáíí³Í
¨ µ³ñÓñ ï»Ùå»ñáí ½³ñ·³óáÕ »ÝÃ³×ÛáõÕ»ñÇó ¿: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Í³í³ÉÇ
³×Ç ï»Ùå»ñÝ Ï³åí³Í ã»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ã³÷»ñÇó: ²ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³×Á ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñáí, ÇÝãåÇëÇù »Ýª ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ÑáõÙù³ÛÇÝ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ßáõÏ³ÛáõÙ ·ñ³í³Í ¹ÇñùÁ, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ áñ³ÏÁ:
ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÍË³Ëáï ³ñï³¹ñáÕ ÙÇ³Ï å»ï³Ï³Ý
Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÁ §Ð³ÛÍË³Ëáï¦ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ ¿ñ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ÐÐ-áõÙ
·áñÍáõÙ »Ý ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ ãáñë Ëáßáñ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñ,
áñáÝù ³ßË³ïáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñáí, Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·áí ¨ Ñ³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñáí áõ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ: ÐÐ-áõÙ ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ ãáñë
Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ »Ýª §¶ñ³Ý¹ îáµ³Ïá¦, §ÆÝï»ñÝ»ßÝÉ Ø³ëÇë
î³µ³Ï¦, §Ø³ëÇë î³µ³Ï¦ ¨ §êäê êÇ·³ñáÝ¦ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 71 ÀÝ¹
71

www.armstat.am

108

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

áñáõÙ í»ñáÑÇßÛ³É »ñ»ù Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ »Ý §¶ñ³Ý¹
ÐáÉ¹ÇÝ·¦-ÇÝ: ºí, ÇÝãå»ë ó³ÝÏ³ó³Í ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»Ïï, í»ñ¨áõÙ ³ñ¹»Ý Ãí³ñÏ³Í µáÉáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿É í×³ñáõÙ »Ý Ñ³ñÏ»ñ ¨
ïáõñù»ñ: ²ßË³ñÑÇ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³ÕµÛáõñÁ Ñ³ñÏ»ñÝ áõ ïáõñù»ñÝ »Ý: Ð³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ¹ñ³Ýó ÙÇçáóáí Ó¨³íáñíáõÙ »Ý ïíÛ³É »ñÏñÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ ï»Õ³Ï³Ý µÛáõç»Ý»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ëÁ: ²Û¹
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÙÇ³ëÇÝ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ý³¨ ¿³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³ñÏ»ñÁ Ï³ï³ñíáÕ å³ñï³¹Çñ í×³ñáõÙÝ»ñ »Ý, áñáÝù ·áÛ³ÝáõÙ »Ý
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³ñÏáõÙÇó, ÇÝãå»ë
Ý³¨ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ í³×³éùÇ ·Ý»ñÁ Ñ³ñÏ»Éáõó: îáõñùÁ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó ·³ÝÓíáÕ ·áõÙ³ñÝ ¿ª å»ï³Ï³Ý áñáß Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ ¹ÇÙ³ó72:
Àëï ÐÐ Ñ³ñÏ»ñÇ Ù³ëÇÝ ûñ»ÝùÇ Ñá¹í³Í 3-ñ¹Ç73. §Ð³ñÏÁ å»ï³Ï³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ñ³Ù³å³ñï³¹Çñ ¨
³ÝÑ³ïáõÛó í×³ñ ¿, áñÁ ·³ÝÓíáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó (³Û¹ ÃíáõÙª áã é»½Ç¹»Ýï ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó, ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÇ ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó, ûï³ñ»ñÏñÛ³ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý
³ÝÓ³Ýó Ù³ÛÝ³×ÛáõÕ»ñÇó, Ý»ñÏ³Û³óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇó), ÑÇÙÝ³ñÏÝ»ñÇó, ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇóª Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ Ý³Ë³ï»ëí³Í Ï³ñ·áí, ã³÷»ñáí ¨ ë³ÑÙ³Ýí³Í Å³ÙÏ»ïÝ»ñáõÙ¦: Àëï ÐÐ å»ï³Ï³Ý ïáõñù»ñÇ Ù³ëÇÝ 27 ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 1997Ã. ûñ»ÝùÇ 2-ñ¹ Ñá¹í³ÍÇ.
§Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ å»ï³Ï³Ý ïáõñùÁ å»ï³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ù ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ¨
(Ï³Ù) Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ µÛáõç»Ý»ñ ÙáõÍíáÕ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í å³ñï³¹Çñ
í×³ñ ¿¦: êÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ
í×³ñáõÙ »Ý áõÕÕ³ÏÇ ¨ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ùë³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ ¨ Ù³ùë³ïáõñù»ñ: àÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇó í×³ñáõÙ »Ý »Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ ¨
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ, ÇëÏ ³ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñÇóª ²²Ð ¨ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ: êÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ í×³ñáõÙ »Ý
Ý³¨ ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ, Ù³ùë³ÛÇÝ ïáõñù»ñ ¨ å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ74:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ ãÇ Ï³ñáÕ ³é³Ýó Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ·³ÝÓÙ³Ý
Ï³ï³ñ»É å»ïáõÃÛ³Ý ³éç¨ ¹ñí³Í ïÝï»ë³Ï³Ý, ëáóÇ³É³Ï³Ý, ù³Õ³ù³72

îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ (áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ) ºñäîÆ §îÝï»ë³·»ï¦,
¶.º.ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý, Ê.º.ÊÉÕ³ÃÛ³Ý ¨ áõñÇßÝ»ñ, ºñ¨³Ý-2000-488 ¿ç
73
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74
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Ï³Ý ¨ Ñ³ïÏ³å»ë å³ßïå³Ý³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ: ØÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ ¿, áñ í»ñçÇÝÝ»ñë
ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÝ»ñÇ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ áñáß³ÏÇ Ù³ëÇ Ûáõñ³óáõÙÝ ¿
å»ïáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³ ï»Õ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ª Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ¨
Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý Ï³ñÇùÝ»ñÇ µ³í³ñ³ñÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí: ²ÕÛáõë³ÏáõÙ 1-áõÙ
¨ ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ÐÐ-áõÙ ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ
ãáñë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í Ñ³ñÏ»ñÝ áõ Ù³ùë³ïáõñù»ñÁ 2015 ¨ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí75:
²ÕÛáõë³Ï 1. 2015Ã. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõÙ
Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ
(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)
Ð/Ð Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
³ÝáõÝÁ
ÐìÐÐ
1. àõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñ
(³Û¹ ÃíáõÙª
ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ,
»Ï³Ùï³ÛÇÝ
Ñ³ñÏ)
2. ²ÝáõÕÕ³ÏÇ
Ñ³ñÏ»ñ (³Û¹
ÃíáõÙª ²²Ð,
³ÏóÇ½³ÛÇÝ)
3. ³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ,
ïáõñù»ñ ¨
å³ñï³¹Çñ
í×³ñÝ»ñ
Ընդամենը, որից
Ð³ñÏ³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó
Ñ³í³ù³·ñí³Í
Ø³ùë³ÛÇÝ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó
Ñ³í³ù³·ñí³Í
ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

¶ñ³Ý¹ îáµ³Ïá
ÐÒ Ñ³Û
Ï³Ý³¹³Ï³Ý
02216066
2 330 043.3

ÆÝï»ñÝ»ßÝÉ
Ø³ëÇë
î³µ³Ï
04215053
2529200

Ø³ëÇë
î³µ³Ï

êäê
êÇ·³ñáÝ

04213058
150100

00841344
92228.3

11 261 873.7

4590878.4

316003.3

437602.7

107 805.2

118775.7

5830.3

41965.9

13 699 722.2
10 141 188.6

7238854.1
6293783.2

471933.6
449688.6

571796.9
354894.0

3 558 533.6

945070.9

22245.0

216902.9

13 699 722.2

7238854.1

471933.6

571796.9

2015Ã. ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ ãáñë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
í×³ñ»É »Ý 21 982 306 800 ¹ñ³ÙÇ Ñ³ñÏ ¨ ïáõñù, ÇëÏ 2016Ã.ª 33 306 553 000
¹ñ³Ù: 2016Ã. í×³ñ³Í Ñ³ñÏ»ñÁ ¨ ïáõñù»ñÁ 51.5 % ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý 2015Ã.
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇÝ:
75
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²ÕÛáõë³Ï 2. 2016Ã. ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï³ñí³ ÑáõÝí³ñ-¹»Ïï»Ùµ»ñ ³ÙÇëÝ»ñáõÙ
Ñ³ñÏ í×³ñáÕÇ ÏáÕÙÇó í×³ñí³Í Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áõÙ³ñÁ
(Ñ³½³ñ ¹ñ³Ù)
Ð/Ð

1.
2.
3.

Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ- ÐÒ ¶ñ³Ý¹
Ý»ñÁ, ³ÝáõÝÁ
îáµ³Ïá Ñ³Û
Ï³Ý³¹³Ï³Ý
ÐìÐÐ
02216066
àõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñ (³Û¹ 6433302.4
ÃíáõÙª ß³ÑáõÃ³Ñ³ñÏ,
»Ï³Ùï³ÛÇÝ Ñ³ñÏ)
²ÝáõÕÕ³ÏÇ Ñ³ñÏ»ñ 15993028.0
(³Û¹ ÃíáõÙª ²²Ð ,
³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ)
³ÛÉ Ñ³ñÏ»ñ, ïáõñù»ñ 144760.4
å³ñï³¹Çñ í×³ñÝ»ñ
22571090.8
Ընդամենը, որից
Ð³ñÏ³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ- 17634972.0
Ý»ñÇ Ñ³í³ù³·ñí³Í
Ø³ùë³ÛÇÝ Ù³ñÙÇÝ- 4936118.8
Ý»ñÇ Ñ³í³ù³·ñí³Í

ÆÝï»ñÝ»ßÝÉ
Ø³ëÇë
î³µ³Ï
04215053
4330350

Ø³ëÇë
î³µ³Ï

êäê
êÇ·³ñáÝ

04213058
152000

00841344
74629.5

4939389.7

326600

680935

165544.4

7771.1

58242.5

9435284.1
8238730.4

486371.1
485836.6

813807
494236.2

1196553.7

534.5

319570.8

ÀÝ¹³Ù»ÝÁ

9435284.1

486371.1

813807

22571090.8

²ÕÛáõë³Ï 3. ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïáõñÝ ²î¶ ²²-Ç ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñáí
(Ñ³½³ñ ²ØÜ ¹áÉ³ñ)
²î¶ ²²- ²åñ³ÝùÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
Ç Ïá¹Á
2402
2402

²ðî²Ð²ÜàôØ ºì ÜºðØàôÌàôØ
â/Ù
2015Ã.
2016Ã.
ø³Ý³Ï Ø. ³ñÅ»ù ø³Ý³Ï Ø. ³ñÅ»ù
ÙÉÝ Ñ³ï 2.543
39.041
3.012 40.497

êÇ·³ñ, ëÇ·³ñÇÉÉ³,
ëÇ·³ñ»ï/ Ý»ñÙáõÍáõÙ
êÇ·³ñ, ëÇ·³ñÇÉÉ³,
ÙÉÝ Ñ³ï
ëÇ·³ñ»ï/ ³ñï³Ñ³ÝáõÙ

15985.6 171082.0 20934.0209224.4

²ÕÛáõ³Ï 3-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý 2015-2016ÃÃ.. ëÇ·³ñÇ, ëÇ·³ñÇÉÉ³ÛÇ,
ëÇ·³ñ»ïÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ³ñÅ»ù³ÛÇÝ ¨ ù³Ý³Ï³Ï³Ý ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ùµ: êÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ÉÍ³ÏÝ»ñÁ ¨ å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÐÐ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ï³ñ¨áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó »Ý: Ò¨³íáñíáõÙ ¿ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý å»ï³Ï³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·, áñÁ Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ: êÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ µ³ñ»Ýå³ëï ÙÇç³í³ÛñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ Ï³åí³Í ¿ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ, í³ñÏ³ÛÇÝ, ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý, ³ÙáñïÇ½³óÇáÝ, Ù³ùë³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï: ê³Ï³ÛÝ Ñ³ïáõÏ áõ½áõÙ »Ý ÁÝ¹·Í»É, áñ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó í³ñ³Í՝ ûñÇÝ³Ï ÐÐ-áõÙ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³½³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñáß ï³ññ»ñ áã
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ÙÇ³ÛÝ ã»Ý Ýå³ëïáõÙ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ³ÛÉ¨ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ËáãÁÝ¹áïÝ»ñ »Ý ëï»ÕÍáõÙ áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ: ÐÐ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï ³Ý·³Ù ã¿, áñ Ñ³Ûï³ñ³ñáõÙ ¿, Ã» ëÇ·³ñ»ïÝ»ñÇ Ñ³ñÏ³¹ñáõÛùÝ»ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ ÍË»Éáõ ¹»Ù å³Ûù³ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ï³ññ»ñÇó ¿: ê³Ï³ÛÝ Ã»՛ 2011-2014 ï³ñÇÝ»ñÇÝ ëÇ·³ñ»ïÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÇ µ³ñÓñ³óáõÙÁ, Ã»՛ 2014-Çó áõÅÇ Ù»ç Ùï³Í
ûñ»Ýë¹ñ³Ï³Ý ³Ûë ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý³Ë³·ÇÍÁ 24.03.2000Ã.76 ÙÇ³ÛÝ
ýÇëÏ³É Ýå³ï³Ï ¿ Ñ»ï³åÝ¹áõÙ։ ä³ñ½ ³ë³Í՝ µáÉáñ ù³ÛÉ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý
Ýå³ï³ÏÁ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ Ùáõïù»ñÇ ³í»É³óáõÙÝ ¿։
Î³é³í³ñáõÃÛáõÝáõÙ áñáßí»ó ëÇ·³ñ»ïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³é³í»É³·áõÛÝ
Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÇÝ ³Ùñ³·ñ»É, ÇÝãÁ áã ÙÇ³ÛÝ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ³× ¿
³å³Ñáí»Éáõ, ³ÛÉ¨ Ñ³Ý·»óÝ»Éáõ ·Ý»ñÇ ³×Ç։ ¶áñÍ³¹ÇñÇ ³åñÇÉÇ 11-Ç ÝÇëïÇ Ñ³ëï³ïÙ³ÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í áñáßÙ³Ý Ý³Ë³·ÍáõÙ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏí»ó 2014Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Çó ³Û¹ ·ÇÝÁ Ù³ÏÝß»É
Ý³¨ ÍË³Ëáï³ïáõ÷Ç íñ³։ ²í»É³óí³Í ³ñÅ»ùÇ Ñ³ñÏÇ Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»ÝùÇ
8-ñ¹ Ñá¹í³Íáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿, áñ ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý ¨
ûï³ñÙ³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Ñ³ñÏíáÕ ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ áñáßí»Éáõ ¿՝ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·áí Ù³ÏÝßí³Í՝ ÍË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÇÝÁ՝ ³é³Ýó ²²Ð-Ç։ êï³óíáõÙ ¿, áñ 2014Ã. ï»ÕÇ áõÝ»ó³í ëÇ·³ñ»ïÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ÏïñáõÏ µ³ñÓñ³óáõÙ։ Ð³ñÏÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
¹³ßï ï»Õ³÷áË»ÉÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ Ñ³ñÏÇ ã³÷Á Ï³Ëí³Í ¿ ³ñÅ»ùÇó՝
í×³ñí»Éáõ ¿ ²²Ð, Ù³ùë³ïáõñù (10%), ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ÏóÇ½³ÛÇÝ Ñ³ñÏ (ýÇÉïñáí ÍË³ËáïÇ 1000 Ñ³ïÇÏÇ Ñ³ßíáí՝ 5 Ñ³½. ¹ñ³Ù)։ ºÃ» Ù³ùë³ïáõñùÇ
Ñ³Ù³ñ ÑÇÙù ¿ Ñ³Ý¹Çë³Ý³Éáõ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ù³ùë³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÁ, ³å³ ²²ÐÝ Ñ³ßí³ñÏí»Éáõ ¿՝ ÑÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí áã Ã» Çñ³óÙ³Ý, ³ÛÉ ïáõ÷Ç íñ³ Ýßí³Í
Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÇÝÁ։ êï³óíáõÙ ¿, áñ ïÝï»ë³í³ñáÕÇ Ñ³Ù³ñ áã Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ëÇ·³ñ»ïÁ ³é³í»É³·áõÛÝ Ù³Ýñ³Í³Ë ·ÝÇó ó³Íñ ·Ýáí Çñ³óÝ»ÉÁ, ù³ÝÇ áñ í×³ñí»ÉÇù ²²Ð-Ý Ñ³ßí³ñÏí»Éáõ ¿ ïáõ÷Ç íñ³ Ýßí³Í ·ÝÇ
Ñ³ßíáí։ ²ÛëåÇëáí, ÐÐ-áõÙ ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñíáÕ Ñ³ñÏ»ñÝ áõ ïáõñù»ñÁ ³å³ÑáíáõÙ »Ý
å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙïÝ»ñÇ µ³í³Ï³ÝÇÝ ï»ë³Ï³ñ³ñ ÏßÇé: ä³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ í»ñáÑÇßÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ 2015-2016ÃÃ. ïíÛ³ÉÝ»ñáí
Ùï»É »Ý å»ï³Ï³Ý »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÏáÙÇï»Ç ÏáÕÙÇó Ññ³å³ñ³Ï³Í 1000
Ëáßáñ Ñ³ñÏ³ïáõÝ»ñÇ ó³ÝÏÇ Ù»ç:
76

§ÌË³ËáïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ Ñ³ëï³ï³·ñí³Í í×³ñÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ¦ ÐÐ
ûñ»ÝùÝ áõÅÁ Ïáñóñ³Í ×³Ý³ã»Éáõ Ù³ëÇÝ » ÐÐ ûñ»ÝùÁ 2014Ã
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²ÝÝ³ ä²ðêÚ²Ü
êÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó í×³ñíáÕ
Ñ³ñÏ»ñÝ áõ ïáõñù»ñÁ ÐÐ-áõÙ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ñ³ñÏ»ñ, Ñ³ñÏ³¹ñáõÛù, ïáõñù»ñ, Ù³ùë³ÛÇÝ í×³ñÝ»ñ,
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ
Ü»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ³ñÏ»ñÇ ¨ ïáõñù»ñÇ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ
áõ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ¸Çï³ñÏí³Í »Ý ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÐÐ-áõÙ, í»ñçÇÝÝ»ñÇë ÏáÕÙÇó í×³ñíáÕ Ñ³ñÏ»ñÇ ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ïáõñù»ñÁ, ¹ñ³Ýó Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ: òáõÛó »Ý ïñí³Í ëÇ·³ñ»ï ¨ ëÇ·³ñ ³ñï³¹ñáÕ ÐÐ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñÏ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ Ñ³ñÏ³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ëÇ·³ñ»ïÇ ¨ ëÇ·³ñÇ ·ÝÇ íñ³:
Анна ПАРСЯН
Уплачиваемые налоги и сборы компаний производителей сигарет и сигар в
РА
Ключевые слова: налоги, налогообложения, сборы, таможенные пошлины, организация

В докладе представлены экономическое содержание и важность налогов и сборов.
Отмечены производители сигарет и сигар в Республике Армения, виды налогов и
сборов уплачиваемые ими, их значимость в сборе доходов государственного
бюджета. Показаны изменения видов и уровней налогов и сборов оплачеваемых
производителями сигарет и сигар, их влияние на цены сигарет и сигар.
Anna PARSYAN
Taxes and fees paid by cigarette and cigar producing companies in RA
Key words: taxes, taxation, duties, customs fees, organization

The economic content and importance of taxes and duties are presented. Here are
monitored cigarette and cigar producers in Armenia, the types of taxes and duties
payable by the latter, their importance in the collection of state budget revenues.
Changes in tax types and tax levels of Armenian organizations producing cigarettes and
cigars have been demonstrated, as well as their impact on the price of cigarettes and
cigars.
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ
ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ
Բանալի բառեր. քաղաքացիական ծառայություն, աշխատանքի վարձատրություն,
պաշտոնային դրույքաչափ, աշխատանքի արդյունավետություն, շահադրդում

Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների արդյունավետության բարձրացման համատեքստում կարևորագույն դեր ունի քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության և խրախուսման համակարգը։
Քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձը մասնավոր հատվածի համեմատ մրցունակ չէ, ինչը պատճառ է դառնում դեպի մասնավոր հատված
բարձր որակավորմամբ մասնագետների արտահոսքի։ Եվ այդ միտումը
պահպանվում է` անկախ նրանից, որ պարբերաբար աշխատավարձերի
մակարդակի որոշակի բարձրացումներ են կատարվում:
Եթե համեմատենք ՀՀ քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնային
դրույքաչափերը զարգացած երկրների քաղաքացիական ծառայողների
պաշտոնային դրույքաչափերի հետ, ապա, իհարկե, ՀՀ-ում վիճակը հեռու է
բավարար լինելուց, սակայն, մյուս կողմից, եթե այն համեմատում ենք ՀՀ
կրթության, մշակույթի, առողջապահության ոլորտներում աշխատողների
պաշտոնային դրույքաչափերի հետ, ապա քաղաքացիական ծառայողի ապահովվածության պատկերացում կստեղծվի։
Աշխատավարձի ցածր լինելու պատճառով նկատվում է որակյալ կադրերի հոսք պետական հատվածից դեպի մասնավոր հատված և միջազգային
կազմակերպություններ։ Քաղաքացիական ծառայության համակարգում կադրերի հոսունությունը 2010-2015թթ. կազմել է մոտ 12.5%77, ընդ որում, այս
ցուցանիշի հաշվարկման հիմքում այն աշխատողներն են, ովքեր աշխատանքից ազատվել են սեփական ցանկությամբ, ընտանեկան դրությունից ելնելով, գործալքումների և այլ կարգաահականխախտումների հետևանքով,
որոնց հիմնապատճառը, կարծում ենք, ցածր վարձատրման պատճառով
սոցիալական տարբեր խնդիրների առաջացումն է: Կադրերի հոսունությունը
բացասական ազդեցություն է ունենում նաև պետական ծառայության աշխատանքների վրա, խանգարում է աշխատանքի ճիշտ կազմակերպմանը, աշխատողների որակավորման մակարդակի բարձրացմանը, իջեցնում աշխատանքային կարգապահությունը։ Հոսունության պատճառներ կարող են լինել
77
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նաև աշխատանքի պայմանները, աշխատանքային ռեժիմը, աշխատանքի
վատ կազմակերպումը և կառավարումը, սակայն գլխավոր պատճառը, կարծում ենք, աշխատանքի ցածր վարձատրությունն է։
Գործող օրենքը հանրապետության քաղաքացիական ծառայության բոլոր մարմիններում ծառայողների վարձատրության համակարգում սահմանում է նույն դրույթները, սակայն դրանց կիրառման արդյունքում քաղաքացիական ծառայության տարբեր մարմիններում առկա են քաղաքացիական
ծառայողների նվազագույն, առավելագույն և միջին աշխատանքի վարձատրության պաշտոնային դրույքաչափերի տարբեր մեծություններ78։ Ընդ
որում, դրույքաչափերը տարբերվում են անգամ միևնույն փորձառություն և
որակավորում ունեցող քաղաքացիական ծառայողների պաշտոններն ընդգըրկող միջակայքում։ Սա ևս կարևոր խնդիր է կադրերի հոսունության
տեսանկյունից, քանի որ քաղաքացիական ծառայության համակարգում,
ըստ էության, ձևավորվում են առաջնային և երկրորդային նշանակության
պետական մարմիններ, և վարձատրությունների տարբերությունների պատճառով ծառայողը կարող է «լքել» իրեն առավել հարազատ գործունեության
ոլորտը, իսկ որոշ մարմիններում էլ կարող են ընդհանրապես բարձր որակավորմամբ աշխատողներ չմնալ: Իհարկե, տարբերությունները պայմանավորված են նաև առանձին պետական մարմիններում գործունեության բարդության, վտանգավորության աստիճաններով, սակայն վարձատրությունը
կրկին շարունակում է մնալ կարևոր և կադրային հոսքին՝ դեպի ավելի լավ
վարձատրվող համակարգեր չեն մասնակցում կամ ակտիվ չեն տարիքային
որոշակի շեմից բարձր կադրերը: Սա իր հետ բերում է սոցիալական մեկ այլ
կարևոր խնդիր՝ համեմատաբար ցածր վարձատրվող համակարգերում աշխատողների մեծամասնությունը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են և այդ
թիվը գնալով մեծանում է (ՀՀ Քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից տրամադված տվյալների համաձայն 2010-2016թթ. միջինացված ցուցանիշներով քաղաքացիական ծառայողների մոտ 53%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են. ընդ որում, եթե 2010 թ. այդ ցուցանիշը եղել է 51.6%,
ապա արդեն 2016թ՝ 54.3%):
Աշխատավարձերի բարձրացումը ՀՀ-ում քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ամենակարևորտարրերից մեկն է։ Սակայն նույնիսկ
այս պարագայում աշխատավարձի ուղղակի բարձրացմանը չպետք է վերագրել շահադրդման անսահմանափակ հնարավորություններ, քանի որ գործնականում աշխատավարձի նույնիսկ շատ բարձր չափը չի երաշխավորում
նրա շահադրդող դերի համարժեք աճ և առավել արդյունավետ աշխատանք։
Սոցիոլոգների և հոգեբանների գնահատմամբ աշխատավարձի բարձրացու78

ՀՀ օրենքը «Պետականպաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին
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մը դրական ազդեցություն է ունենում առավելագույնը 3-5 ամիս, որից հետո
մարդը սկսում է աշխատել նույն, իր համար սովորական ձևով։ Հետևաբար
քաղաքացիական ծառայողներին շահադրդման գործում կարևոր են նաև այլ
երաշխիքները (օրինակ` սոցիալական երաշխիքներ): Այս նպատակով մասսամբ արդեն մշակվել և ներդրվել են քաղաքացիական ծառայողների կենսաթոշակային և բժշկական ապահովագրության մեխանիզմները։ Ինչ վերաբերում է քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի սահմանման
պետական քաղաքականությանը, գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ79.
Որպես փոփոխության հիմք վերցնել տնտեսական աճը կամ ՀՆԱ-ի
դինամիկան:Այս մոտեցմամբ ՀՆԱ-ի աճը պետության կարևորագույն նպատակն է. ՀՆԱ-ի դինամիկայից է կախված երկրի տնտեսական և սոցիալական զարգացումը, իսկ պետական ծառայողների աշխատավարձը` առաջին
հերթին։ Այս մոտեցման հիմնական գաղափարն այն է, որ բոլոր պետական
մարմինների, նրանց ղեկավարների գործունեությունը ի վերջո ուղղակի կամ
անուղղակի կերպով ազդում է տնտեսական աճի կամ ՀՆԱ-ի վրա։ Մեկ այլ
մոտեցմամբ պետական ծառայողների աշխատավարձի կախվածությունը
ՀՆԱ-ի դինամիկայից արդարացված չէ. եթե գործունեությունը խմբավորվի
ըստ գործառույթների` սոցիալ-մշակութային, տնտեսական, հարկաբյուջետային, կարելի է ստանալ աշխատանքի այնքան տարբեր վերջնական
արդյունքներ, որոնց կապը ՀՆԱ-ի հետ միայն պայմանական կարող է լինել։
Առաջին մոտեցմամբ բարեփոխումներ իրականացնելիս առաջարկվում է
քաղաքացիական ծառայողի աշխատավարձերի ուղղակիորեն կախվածություն ՀՆԱ-ի աճի դինամիկայից։ Եթե այդ ցուցանիշը բարձրանա, կբարձրանա նաև երկրի սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական և մշակութային զարգացման մակարդակը և միջոցներ կստեղծվեն կենսաթոշակների, նպաստների, աշխատավարձերի բարձրացման համար։ Չնայած շատ նախարարությունների ազդեցությունը ՀՆԱ-ի ձևավորման գործընթացի վրա սահմանափակ է կամ անուղղակի, բայց պետք է մշակվի գործակիցների համակարգ,
մեթոդաբանություն, որով կարելի կլինի օբյեկտիվորեն գնահատել քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնային դրույքաչափը։ Սակայն պետք է նշել
նաև պետական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության ընթացքում
առաջացող խնդիրների մասին, որոնցից է, օրինակ, այն, որ քաղծառայողների աշխատանքում չկա ճշգրիտ բաժանում, ինչպես արտադրական ոլորտում աշխատողների աշխատանքում է։ Սահմանված չեն քաղաքացիական
ծառայողների գործունեության առանձնահատկությունները։ Իր ունակություններն առավելագույնս գործի դնելու համար անհրաժեշտ է ուղիղ կապ
հաստատել պետական ծառայողի աշխատավարձի և աշխատանքի ար79

Госуд. управление, основы теории и организации, В.А.Казбаненко, М., 2002, с. 132 (336)
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դյունքների միջև։ Քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի վարձատրության համակարգը կարող է դրական արդյունք տալ այն դեպքում, երբ
հենված լինի աշխատանքի կատարողականի օբյեկտիվ ցուցանիշների վրա։
Այս առումով, առաջարկվում է կատարողականների միջոցով ներդնել
քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի գնահատման համակարգ,
որը թույլ կտա հաշվի առնել ամեն ծառայողի անձնական ներդրումը`
կատարելագործելով ծառայողների պարգևատրման մեխանիզմները։
Քաղծառայողներին գնահատելիս հաշվի են առնվում կիսամյակի ընթացքում
աշխատանքի արդյունքները և նրանց կառավարչական հմտությունները, որ
համապատասխանում են տվյալ պաշտոնի անձնագրին։Քաղաքացիական
ծառայողների վարձատրության համակարգի գնահատման նպատակով
տարբեր մարմիններում թվով 150 աշխատողների շրջանում կազմակերպել
ու անցկացրել ենք «Քաղաքացիական ծառայողների վերաբերմունքն իրենց
աշխատանքի վարձատրության և ունակությունների իրացման նկատմամբ»
հարցախույզ և կատարել ենք մի շարք եզրակացություններ80.
- գործնականում ոչ մեկին աշխատավարձը լիովին չի բավարարում
(միայն հարցվածների 15%-ին է մասնակիորեն այն բավարարում);
- 45%-ը կարծում է, որ աշխատավարձը չի համապատասխանում
իրենց որակավորմանը, կրթությանն ու արհեստավարժությանը։
Քաղաքացիական ծառայողները ոչ լրիվ չափով են օգտագործում
իրենց ֆիզիկական, մտավոր ունակություններն աշխատանքում, այսինքն
խախտվում է «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ
օրենքի «քաղաքացիական ծառայողների ունակությունների բացահայտումը
և անձնական ավանդի խթանումը ծառայության մեջ» սկզբունքը.
- ոչ լրիվ չափով աշխատելու պատճառը աշխատավարձի մեծության,
որակավորման և աշխատանքի փաստացի արդյունքների միջև կապի և
կախվածության բացակայությունն է։
Անցկացրած հետազոտության արդյունքները ցույց են տալիս, որ քաղաքացիական ծառայության համակարգում գործող երաշխավորված պաշտոնային դրույքաչափերի համակարգը քաղաքացիական ծառայողների մոտ
շահադրդում չի ստեղծում իրենց որակավորումը բարձրացնելու, ավելի արտադրողական աշխատելու և սեփական հնարավորությունները առավելագույնս օգտագործելու համար։ Ըստ մասնագիտությունների` քաղաքացիական ծառայողների աշխատավարձերի չափերի վերաբերյալ պետական կառավարման մարմինների կողմից ներկայացված հաշվետվությունների (տըվյալների բազաների) հիման վրա կատարված վերլուծությունները ցույց են
տալիս, որ քաղաքացիական ծառայության համակարգում ընդգրկված ան80

Հարցաթերթիկները մշակել է հեղինակը, իսկ հարցումն իրականացվել է ինտերնետի, բանավոր հարցման ու պետական մարմիններում հարցաթերթիկ բաժանելոով
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ձանց գերակշռող մասնագիտություններ են տնտեսագիտականը, ինժեներականը (ճարտարագիտական), շինարարական և ճարտարապետական,
սոցիալ-հումանիտարը և իրավունքը։ Վերլուծությունը փաստում է, որ գերակշռող մասնագիտություններ ունեցող քաղաքացիական ծառայողները
հիմնականում զբաղեցնում են գլխավոր պաշտոններ (մոտ 57%)։
Հարցումների արդյունքները թույլ են տալիս եզրակացնել, որ պետական ծառայության համակարգումաշխատանքի վարձատրությունը կատարելագործման կարիք ունի, քանի որ բարձրացնելով առաջին մակարդակի
պաշտոնային դրույքաչափը` պայմաններ կստեղծվեն ՀՀ քաղաքացիական
ծառայության համակարգում որակյալ կադրերներգրավելու համար` ապահովելով քաղաքացիական ծառայության կադրային կազմի կայունություն։
Գործող սանդղակի համաձայն` պաշտոնային դրույքաչափերի աճ նախատեսվում է միայն տարվա ընթացքում` յուրաքանչյուր 6 ամիսը մեկ անգամ ներկայացրած 2 հաշվետվությունների դրական արդյունքների դեպքում, հնարավորություն է տալիս բարձրացնել քաղաքացիական ծառայողի
պաշտոնային դրույքաչափը միջինը 3 տոկոսով, որը բավական ցածր գումար է, հետևաբար առաջանում է աշխատողի շահադրդման անկում, և նա
դառնում է անտարբեր իր աշխատանքի արդյունքի և որակի նկատմամբ։
Նկատենք նաև, որ եթե համեմատում ենք քաղաքացիական ծառայության տարբեր մարմիններում աշխատող բարձրագույն պաշտոններ ունեցողների աշխատավարձերի պաշտոնային դրույքաչափերը, այստեղ ևս
ակնհայտ են տարբերությունները, որը, կարծում ենք, կրկին խնդիրների
պատճառ է դառնում:
Քանի որ քաղաքացիական ծառայության համակարգի մարմիններում
քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների համապատասխան ենթախմբում ըստ պաշտոնների անձնագրերի պաշտոն զբաղեցնող անձանց
պարտականությունները և պատասխանատվության մակարդակները նույնն
են, ուրեմն նրանց աշխատավարձերը չպետք է զգալիորեն տարբերվեն
ինչպես քաղաքացիական ծառայության համակարգում այնպես էլ դրա
առանձին մարմիններում։ Նման տարբերակումը կադրերի հոսունության
պատճառ է դառնում։ Կադրերի հոսունությունը պայմանավորված է թե' համակարգի մեկ մարմնից մեկ այլ մարմին մրցութային հիմունքներով քաղաքացիական ծառայողների տեղափոխությամբ, և թեՙ քաղաքացիական
ծառայության համակարգից պետական կառավարման այլ մարմիններ (Ֆինանսների նախարարություն, հարկային և մաքսային համակարգերում պետական ծառայություն) ևոչպետական (մասնավոր) կազմակերպություններ
տեղափոխմամբ, որոնցում վարձատրությունն ավելի բարձր է։
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«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված աշխատավարձի բնականոն աճի կիրառումը
չի խրախուսում քաղաքացիական ծառայողի նմնալու նույն պաշտոնում, քանի որ այս դեպքում չի գործում օրենքով սահմանված համարժեք աշխատանքի և փորձառության համար համարժեք վարձատրության սկզբունքը (տարբեր մարմիններում միևնույն պաշտոնների համար սահմանված աշխատավարձերի չափերի զգալի տարբերություն կա)։
Հետևաբար պետք է քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության
կազմակերպման մեխանիզմները փոփոխել։ Մեր կատարած ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ անհրաժեշտ է`
Քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր կառուցվածքային ստորաբաժանման համար կազմել աշխատանքային ծրագիր, հստակեցնել համապատասխան մարմնի առջև դրված նպատակները, խնդիրները, աշխատանքների կատարման ժամկետները, նպաստել առկա ռեսուրսների ճիշտ
բաշխմանն ու օգտագործմանը, ակնառու դարձնել աշխատանքների արդյունքը, մատնանշել աշխատանքների արդյունավետության բարձրացմանը
նպաստող ուղիները։
Մշակել աշխատանքի կատարողականների գնահատման համակարգ,
որը հնարավորություն կտա համապատասխան մարմնին հաշվետու ժամանակաշրջանում ապահովել աշխատանքային ծրագրով նախատեսված աշխատանքների` ժամանակին, ամբողջ ծավալով և պատշաճ որակով իրականացումը։
Աշխատանքի կատարողականի գնահատման գործընթացը միտված
կլինի քաղաքացիական ծառայողների կողմից իրականացվող գործունեության արդյունավետության և նրանց կառավարչական հմտությունների գնահատմանը, քաղաքացիական ծառայողների ներուժի ճիշտ օգտագործմանը,
նրանց զարգացմանն ու շահադրդմանը, աշխատանքները ռացիոնալ տեղաբաշխելու և արդյունավետ կառավարում իրականացնելու գործընթացի բարելավմանը։ Կատարողականի գնահատումը կնպաստի քաղաքացիական
ծառայողների խրախուսմանը (պարգևատրմանը), վերապատրաստման անհրաժեշտության բացահայտմանը և, վերջապես, քաղաքացիական ծառայողների առաջխաղացմանն ու նրանց աշխատանքի արդյունավետության
բարձրացմանը։
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Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ
Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության կազմակերպման
խնդիրները
Բանալի բառեր. քաղաքացիական ծառայություն, աշխատանքի վարձատրություն,
պաշտոնային դրույքաչափ, աշխատանքի արդյունավետություն, շահադրդում
Պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումների արդյունավետության բարձրացման համատեքստում կարևորագույն դեր ունի քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության և խրախուսման համակարգը, որի
հիմքում ընկած է աշխատանքների ռացիոնալ տեղաբաշխումը, արդյունավետ կառավարման իրականացումը, ինչպես նաև կատարողականի գնահատումը: Հոդվածի շրջանակներում հեղինակի կողմից ուսումնասիրվել և
ներկայացվել են քաղաքացիական ծառայության համակարգում աշխատողների արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները և կարևորություն
տրվել այդ գործում աշխատանքի վարձատրության խնդիրներին, արվել են
որոշակի եզրակացություններ և առաջարկություններ, որոնք կարող են
բարձրացնել աշխատանքի արդյունավետությունը:
Марине ЧОБАНЯН
Проблемы организации оплаты труда гражданских служащих
Ключевые слова: гражданская служба, оплата труда, должностная ставка,
эффективность работы, мотивация

Организация оплаты труда и поощрения государственных служащих имеет решающее значение в контексте повышения эффективности реформ системы государственного управления, в основу которой положено рациональное распределение работы, осуществление эффективного управления, а также оценка выполнения. В рамках статьи автор рассмотрел и представил проблемы повышения эффективности работников системы государственной службы и подчеркнул важность проблемы организации оплаты труда, были сделаны некоторые выводы и
предложения, которые могут повысить эффективность работы.
Marine CHOBANYAN
The Problems Involved in the Organizing of Civil Servants' Remuneration
Key words: civil service, labor remuneration, wage rate, work efficiency, motivation

In the context of improving the efficiency of the reforms of public administration
system, civil servants' remuneration and incentive system is crucial which is based on
the rational work distribution, the execution of effective management, as well as
evaluation of implementation. Within the framework of the article, the author has
examined and presented the problems of increasing the efficiency of the workers in
civil service system and highlighted the importance of remuneration problems, some
conclusions and suggestions have been made that can increase the efficiency of the
work.
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ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՂՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Բելլա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտ. ին-տի ավագ գիտաշխատող, տ.գ.թ

Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտ. ին-տի հայցորդ
Բանալի բառեր. պետական ծառայություն, աշխատանքի արդյունավետություն,
ատեստավորում, մասնագիտական միջավայր, առաջխաղացում

Անձնակազմի կառավարումը տնտեսության ցանկացած օղակում կարող է
որոշիչ դերակատարում ունենալ, նպաստել կամ խանգարել տնտեսության զարգացմանը: Պետական կառավարման համակարգը բացառություն չէ և կադրային
ներուժի կարգավորմամբ պետությունը կարող է ունենալ լավ կամ վատ տնտեսություն: Եվ շատ կարևոր է, որ այդ կարգավորման գործում ուսումնասիրվեն ոչ
միայն կադրային ներուժի քանակական ու որակական կազմը, այլև անհրաժեշտ
պայմաններ ստեղծեն դրա կայացման ու գործունեության արդյունավետության
բարձրացման գործում: Պետական ծառայության և, մասնավորապես, քաղաքացիական ծառայության համակարգում ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացումը և հասարակությանը մատուցվող ծառայությունների որակի բարելավումը պետության սոցիալ-տնտեսական զարգացման ու մրցունակության երաշխիքն են:
Քաղաքացիական ծառայության արդյունավետություն հասկացությունը կարելի է բնութագրել որպես հասարակության նպատակների իրագործման ապահովում, գծային ենթակայության նպատակների և խնդիրների արդյունավետ իրագործում, հասարակության և պետության շահերի համաձայնեցման գործընթացի համակարգում։ Բոլոր դեպքերում, պետական ծառայողների աշխատանքի
արդյունավետության բարձրացման գործում մեծ է ծառայության մասնագիտական միջավայր դերը։ Նույնիսկ ճգնաժամային իրավիճակներում հենց ճիշտ կադրային քաղաքականությամբ է հնարավոր «փրկել» երկրի տնտեսությունը (կառավարման համակարգի արմատական փոփոխողների, ինտելեկտուալ նոր ներուժի ներգրավման, կառավարչական գործունեության մեջ կիրառվող մոտեցումների վերանայման հիման վրա):
Առաջին հայացքից պետական ծառայողի գործունեության անմիջական կառավարումն արդեն կարող է բավարար լինել արդյունավետության բարձրացման
գործում, սակայն արդիական է նաև գործունեության կառավարումը մասնագետների շահադրդման միջոցով: Այս իմաստով, անհրաժեշտ է առանձնացնել կառավարման այն ինտեգրված օղակը, որի ներգործությամբ մասնագիտական գործու121
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նեության անհատական արդյունավետությունը առավել բարձր կդառնա: Նման օղակի դերում կարող է հանդես գալ գործադիր իշխանության մարմինների մասնագիտական միջավայրը: Պետական ծառայության համակարգում գործունեության
գնահատման անարդյունավետության կարևոր պատճառներից մեկը պետական
ծառայողներին մասնագիտական միջավայրից դուրս՝ այդ միջավայրից անկախ
գնահատումն է: Մարդը սոցիալական համակարգի տարրն է և չի կարող հանդես
գալ որպես մեկուսացված անհատ, և եթե դրսևորվում են նրա այս կամ այն որակները, դա նաև մասնագիտական միջավայրի ազդեցության արդյունքն են: Մասնագիտական միջավայրը կարող է հանդես գալ որպես նպատակներին հասնելու
պայմանների ամբողջություն: Քաղաքացիական ծառայության մասնագիտական
միջավայրը բնորոշող և դրա վրա ազդող գործոնները ներկայացված են
գծապատկեր 1-ում։
Գծապատկեր 1. Քաղաքացիական ծառայության կադրային
քաղաքականության որակը որպես մասնագիտական գործունեության և
մասնագիտական զարգացման վրա ազդող գործոն

Պետական ծառայության համակարգում փոփոխությունների ու բարելավումների կարիք կա նաև Հայաստանում: Ճիշտ է, արդեն լուծված կարելի է համարել պետական մարմինների գործունեության մեթոդական ապահովման խընդիրները` նոր պետական մարմինների ստեղծման մեթոդաբանություն, դրանց
գործառույթների վերլուծությունը, քաղաքացիական ծառայության նորմատիվ-իրավական դաշտի ապահովումը, կադրային քաղաքականության բազմաթիվ այլ
խնդիրներ, սակայն առաջանում են խնդիրներ՝ կապված նաև քաղաքացիական
ծառայողների մասնագիտական գործունեության արդյունավետության գնահատման հետ։ Այս տեսանկյունից կարևորել ենմասնագիտական գործունեության ա122
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ռանձնահատկությունների բացահայտումը, գործունեության արդյունավետությանը նպաստող գործոնների ուսումնասիրումը, արդյունավետության գնահատման համակարգի հիմնական պարամետրերի որոշումը։ Պետական ծառայողների գործունեությունն անհրաժեշտ է դիտարկել տարբեր մասնագիտությունների տեսանկյունից, քանի որ, օրինակ, ամերիկյան գրականության մեջ դա դիտարկվում է վարչական և կառավարման գիտությունների շրջանակներում,
ֆրանսիացի հետազոտողները՝ իրավաբանական և կառավարման, իսկ գերմանական աղբյուրներում՝ կառավարման գիտության շրջանակներում81։
Հետազոտողների մոտ կարևոր խնդիր է նաև, թե աշխատանքի արդյունավետությունն ինչ տեսանկյունից է դիտարկվում և առանձնացվում են սոցիալական մոտեցումը, կազմակերպականը, իրավականը, ֆինանսականը, սոցիալհոգեբանականը, տեղեկատվականը, կառավարչականը և այլն82։ Հետազոտողների մեկ այլ խումբ էլ ներկայացնում են գործոնների մի ամբողջ խումբ, որոնք,
ըստ իրենց, վաղ թե ուշ կստիպեն պետական ծառայողներին զբաղվել իրենց և
համապատասխանաբար պետական կառավարման մարմինների գործունեության արդյունավետության բարձրացմամբ83։
Հայաստանում ևս այս խնդիրն արդիական է ու արդեն կատարվել են որոշ
քայլեր: Արդեն նույնիսկ լայն հասարակության կողմից վստահելի են քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթները, ատեստավորման անցկացման ձևերը, դասային աստիճաններ
շնորհելու կարգը և այլն։ Սակայն արդյունավետության բարձրացման մյուս կողմին՝ ծառայողների գործունեության շահադրդման արդյունավետ համակարգի
ձևավորմանը, այդքան էլ տեղ չի հատկացվում: Եթե բարեփոխումներ կատարվեն նաև այս ուղղություններով, ապա պայմաններ կստեղծվեն ծառայության կադրային ներուժի արդյունավետ զարգացման համար: Զբաղվածության կայունություն, առաջխաղացման իրավական ապահովված հնարավորություն և նմանատիպ այլ գործոնների առկայությունը միայն կարող է մասնավոր հատվածի աճող
մրցակցությանը դիմակայելու հնարավորություն տալ84։ Այս տեսանկյունից պետք
է ուշադրություն հատկացնել պետական ծառայողների պատրաստման մեխանիզմներին, մասնագիտական, գիտական կոչումների ու աստիճանների առկայության դեպքում առավելությունների տրամադրմանը, թափուր պաշտոնների
համալրման մրցույթների իրականացման պահանջներին,ըստ պաշտոնների՝ իրավունքների ու պարտականությունների առավելագույնս հստակ սահմանմանը,
մասնագիտական վերապատրաստման հնարավորություններին, ապագայում
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արժանավայել կենսամակարդակ ունենալու երաշխիքներին, գործընթացների իրականացման միասնական համակարգերի առկայությանը և այլն: Պետական
ծառայության արդյունավետության բարձրացման կարևոր միջոցներից է նաև
քաղաքացիների դիմումների ու բողոքների քննարկումները, այդ ընթացքում
ծառայողների սոցիալ-իրավական պաշտպանության սկզբունքի իրականացումը։ Պրակտիկան ցույց է տալիս, որ մեծ կարևորություն ունի նաև աշխատակազմի սոցիալական զարգացման խնդիրներին լուծումներ տալը` աշխատողների բուժման և հանգստի կազմակերպում, նորմալ աշխատանքային պայմանների
ստեղծում՝լուսավորված և ջեռուցվող տարածքներով, տրանսպորտով և կապի
միջոցներով ապահովում, տեխնոլոգիական զինվածության ապահովում, աշխատանքի ճիշտ կազմակերպում և այլն։
Պետական ծառայության համակարգում, թերևս ամենացավոտ խնդիրներից մեկը աշխատանքի վարձատրությունն է, որը պետք է հնարավորինս մրցակցային լինի և համապատասխանի աշխատանքի շուկայի պահանջներին, սակայն բյուջետային հնարավորինս քիչ միջոցներ ծախսվեն: Այս առումով, պետական ծառայության համակարգում ծառայողների շահադրդման համակարգի
ստեղծումը կբարձրացնի նրանց աշխատանքի արդյունավետությունը։
Հասարակությունը հետաքրքրված է, որ իրենց վճարած հարկերի հաշվին
վարձատրվող ծառայողները լավ աշխատեն։ Դա նշանակում է, որ թեկուզ քիչ
աշխատավարձով, բայց ծառայողներին պետք է ոգևորել, որ ավելացնեն իրենց
գիտելիքները, փորձ կուտակեն, նախաձեռնություն հանդես բերեն, պարտականությունները բարեխղճորեն կատարեն, պատասխանատվության զգացում զարգացնեն։ Այս իմաստով քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի շահադըրդման և շարժառիթների համակարգը դեռևս այդքան էլ ուսումնասիրված չէ
հայ հետազոտողների կողմից, սակայն ծառայողական հարաբերությունների յուրահատկությունը, աշխատանքի վերջնական արդյունքների գնահատման անորոշությունը պայմանավորված են նրանց մասնագիտական գործունեության շահադրդման առանձնահատկություններով։ Օրինակ` այլ ավանդական շահադըրդման համակարգերի համեմատ` քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքի
շահադրդման կարևոր պայմանը առաջխաղացման հնարավորությունն է, իրավական և սոցիալական պաշտպանվածությունը։ Ավանդական համակարգերին
բնորոշ են աշխատավարձի մակարդակը, աշխատանքային պայմանները, իրականացվող աշխատանքի բովանդակությունը, կոլեկտիվում բարոյա-հոգեբանական մթնոլորտը։ Ծառայողներին կարելի է շահադրդել` ստեղծելով հարմարավետ պայմաններ` արժանապատիվ աշխատավարձ, որը կանոնավոր կերպով
ինդեքսավորվում է` հաշվի առնելով անձնական նվաճումները, հարմար աշխատատեղ, մասնագիտական զարգացման, ուսուցման հնարավորություններ, քաղաքացիական ծառայության հեղինակություն, տարբեր խրախուսանքներ և այլն։
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Ընդհանուր առմամբ, ավելի ճիշտ է յուրաքանչյուր աշխատակցի համար
կենտրոնացված շահադրդման համակարգը։ Այս դեպքում, ատեստավորումը
կարելի է դիտարկել որպես շահադրդող համակարգ, եթե յուրաքանչյուրի համար
այդ գործընթացն ունենա ճշգրիտ ձևակերպում. մեկի համար աշխատավարձի
չափի որոշում, մեկ ուրիշի համար` վերապատրաստվելու և որակավորումը
բարձրացնելու հնարավորություն, երրորդի համար` ծառայության մեջ առաջխաղացում և այլն։ Ըստ «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ
հոդվածի` քաղաքացիական ծառայողների ատեստավորումը նրանց կողմից
զբաղեցրած պաշտոններին համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների
և աշխատանքային ունակությունների համապատասխանության բացահայտումն է85։ Յուրաքանչյուր տարի պետական համապատասխան մարմնի քաղաքացիական ծառայողների մոտ 1/3-ը ենթարկվում է պարտադիր ատեստավորման։ Մեր կարծիքով ատեստավորման մեխանիզմը կարելի է գործի դնել ոչ
թե քաղաքացիական ծառայողի` իր զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանությունը ստուգելու համար, այլ որպես շահադրդման մեխանիզմ (աշխատանքի
վարձատրության բարձրացում, որակավորման բարձրացում, ծառայությունում
առաջխաղացում)։ Իհարկե, չմոռանանք, որ ատեստավորման գործընթացում
կարևոր են բոլոր բաղկացուցիչ մասերը` ատեստավորման նպատակ, ատեստավորման իրականացման պահանջներ, ատեստավորման իրականացման
կոնկրետ ժամկետներ, ատեստավորման հանձնաժողով, ատեստավորման
եղանակի /փաստաթղթային կամ թեստավորման ուհարցազրույցի/ ընտրություն,
ատեստավորման թեստեր, ատեստավորման հրապարակայնություն և թափանցիկություն, ատեստավորման գործընթացի հաջող իրականացում, ատեստավորման հետևանքներ։
Ատեստավորման գործընթացն ավարտվում է գնահատականով` եզրակացությամբ, որտեղ արձանագրվում է զբաղեցրած պաշտոնին քաղաքացիական
ծառայողի համպատասխանության կամ չհամապատասխանության փաստը։
Եթե ատեստավորման ընթացքում պարզվում է, որ քաղաքացիական ծառայողը
բավարար կերպով է կատարում իր պարտականությունները և համապատասխանում է պաշտոնի պահանջներին, ապա շարունակում է աշխատանքը։ Զբաղեցրած պաշտոնին չհամապատասխանելու որոշում ընդունելու դեպքի անմիջական հետևանքը պաշտոնից ազատումն է։ Սակայն այստեղ շատ կարևոր է,
որ պետք է հրաժարվել ատեստավորումn որպես քաղաքացիական ծառայողներին պաշտոնից ազատման գործիք դիտարկել ու մոտեցումից։ Ատեստավորման
նպատակը բոլորովին էլ դա չէ։ Անհրաժեշտ է նախ պարզաբանել, թե ծառայողի
մոտ կոնկրետ ինչ առումով են առաջանում դժվարություններ, ինչն է դրանց
պատճառը և ինչ կարելի է անել դրանց շտկման նպատակով։ Եթե տվյալ ծա85

ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայության մասին», հոդված 3
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ռայողը որոշակի պատճառներից ելնելով չի կարողանում ուղղել իր թերությունները, նրան պետք է փոխադրել այլ` ավելի ցածր պաշտոնի, և միայն
վատագույն դեպքում` ազատել աշխատանքից։ Ատեստավորմամբ, սակայն,
կարող են նաև հայտնաբերվել այն ծառայողները, որոնք լավ են իրականացնում
իրենց պարտականությունները, սակայն, բացի դրանից, նաև ներուժ ունեն
ավելի բարդ, պատասխանատու պաշտոնի համար։ Դրանից ելնելով` այդպիսի
թեկնածուին կարելի է ներառել կադրային ռեզերվում (պաշտոնի բարձրացման
նպատակով)։ Երբ աշխատողն ընդգրկված է կադրային ռեզերվում և ավելի
բարձր պաշտոնի փոխադրվելու հույս կա, նրա մոտ ավելի լավ աշխատելու և իր
գիտելիքներն ու ունակությունները ավելացնելու լրացուցիչ առիթ է ստեղծվում։
Աղյուսակ1. Պետական կառավարման համակարգում քաղաքացիական
ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց ատեստավորման
ցուցանիշները 2003-2015թթ86
Թեստավոր-

Պաշտոնի Ատեստա- ման մասվորումների
նակիցների
խումբը
քանակը
թիվը

Բարձրագույն
պաշտոններ
Գլխավոր
պաշտոններ
Առաջատար
պաշտոններ
Կրտսեր
պաշտոններ
Ընդամենը

Թեստավորում
անցածների
թիվը

Զբաղեցրած
պաշտոնինհամապատասխանողներիթիվը

Զբաղեցրած
պաշտոնինչհամապատասխանողներիթիվը

306

366

316

362

4

1635

10079

6268

9842

237

1135

7582

4932

7391

191

710

4448

3095

4195

253

3786

22475

14611

21790

685

Ընդհանուր առմամբ, դիտարկվող ժամանակահատվածում ատեստավորում են անցել 22475 քաղաքացիական ծառայողներ, որի արդյունքում
նրանցից 685-ը ազատվել են զբաղեցրած պաշտոններից։
Նկատենք, որ թեստավորման փուլը հաղթահարողների թիվը կազմում
է 14611, կամ թեստավորման մասնակիցների թվի մոտ 65%, սակայն
զբաղեցրած պաշտոնին համապատասխանության ցուցանիշն ավելի բարձր
է` 21790 կամ ատեստավորման մասնակիցների թվի մոտ 97%:
Ատեստավորումը` որպես շահադրդող համակարգ, օգնում է քաղաքացիական ծառայողներին իրենց գործունեությունն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատակով ձգտել խորացնել իրենց գիտելիքները, տիրապետել իրենց
ոլորտին առնչվող ողջ տեղեկատվական դաշտին։ Կարևորագույն խնդիրը ա86

http://csc.am/documents/statistics/16.pdf
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տեստավորման համար նախատեսված հարցաշարերի որակն է։ Հարցաշարերը
պետք է լիովին համապատասխանեն քաղաքացիական ծառայության յուրաքանչյուր պաշտոնին, այսինքն` պաշտոնների յուրաքանչյուր խմբի, ինչպես նաև
ենթախմբերի համար մշակվեն համապատասխան հարցաշարեր և բովանդակային առումով տարբերվեն մեկը մյուսից, որոնց օգնությամբ կարելի լինի առավելագույնս բացահայտել տվյալ ծառայողի մասնագիտական գիտելիքներն ու
աշխատանքային ունակությունները։ Օրինակ` բարձրագույն պաշտոնների ատեստավորման ժամանակ անհրաժեշտ է բացահայտել նրանց ղեկավարման ու
կազմակերպչական հմտությունները, որոշումներ կայացնելու և տարբեր իրավիճակներում կողմնորոշվելու ունակությունը և այլն։ Բացի դրանից՝ պետք է բացահայտել նրանց` կառավարչական հմտություններին տիրապետելու չափը։
Հանրապետությունում քաղաքացիական ծառայության ոլորտում ատեստավորման գործընթացի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ վերաբերմունքը բացասական է կադրերի գնահատման այդ կարևոր գործում` պայմանավորված տարբեր պատճառներով`
 հաջորդական ատեստավորումների միջև զգալի
ժամանակահատվածը,
 ատեստավորման գործընթացի հանդեպ պարզ մոտեցումը,
ատեստավորվողների անտարբեր վերաբերմունքը ատեստավորման
գործընթացին,
 գնահատման տարբեր մեթոդների կիրառման և կատարելագործման
բացակայությունը և այլն։
Ստացվում է, որ ՀՀ քաղաքացիական ծառայության մեջ ատեստավորման համակարգը ոչնչով չի տարբերվում քաղաքացիական ծառայության համակարգ մուտք գործելու գործընթացից։ Սա էականորեն խոչընդոտում է քաղաքացիական ծառայողներին՝ կենտրոնացնելու ուժերը տրված
հանձնարարականների կատարման համար։ Բացակայում է ուղղակի կապը
քաղաքացիական ծառայողների աշխատանքային պարտականությունների,
պաշտոնի անձնագրերի և նյութական ու բարոյական խրախուսման միջև։ Այս
հանգամանքը ուղղակիորեն պայմանավորված է աշխատանքի կատարողականի գնահատման համակարգի բացակայությամբ, որի ներդրումը հնարավորություն կտա աշխատանքի արդյունքները կապել վարձատրության և
խրախուսման համակարգերի հետ։
Ատեստավորման գործընթացի հետևանքով պաշտոններից ազատելուց
բացի արձանագրվել են նաև աշխատանքից հեռացնելու դեպքեր` կապված իրենց կողմից զբաղեցրած պաշտոնների պահանջներին անհամապատասխան
լինելու (բարձրագույն կրթություն, աշխատանքային ստաժ և այլն), իրենց պաշտոնները անօրինական կերպով զբաղեցնելու (կեղծ փաստաթղթեր ներկա127
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յացնել, ՀՀ ոչ ռեզիդենտ լինել, դատվածության թաքցնել), իրավասությունները
գերազանցելու պատճառով, ծառայողական պարտականությունները անհարգելի պատճառներով չկատարելը կամ ոչ բավարար կատարելը և այլն։ Այսպիսի
պատճառներով ազատումների թիվը բավականին չնչին է, սակայն այստեղ
չարաշահումներ չլինելու համար ներդրվել է նաև ծառայողական քննությունների համակարգը, որն ենթադրում է քաղաքացիական ծառայողի պարտականությունների կատարմանն ու նրա գործունեությանն առնչվող հարցերի
մասին քննություն։ Յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայող իրավունք
ունի պահանջել անցկացնել իրեն վերաբերող ծառայողական քննություն։
Ըստ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի կողմից ներկայացված վիճակագրության՝ 2002-2015թթ ընթացքումանցկացվել է թվով 90 ծառայողական
քննություն, որից քաղաքացիական ծառայողի նկատմամբ կիրառված կարգապահական տույժերի, ինչպես նաև կարգապահական խախտում կատարելը հիմնավոր են համարվել 24-ի դեպքում, հիմնավոր չեն համարվել 7ի դեպքում, զբաղեցրած պաշտոնից ազատման կամ դրան հանգեցնող կարգապահական տույժ կիրառելու համաձայնություն չեն տրվել 11-ի դեպքում,
իսկ դրա համաձայնության արդյունքում ազատված քաղաքացիական ծառայողների թիվը կազմել է 4187:
Քաղաքացիական ծառայողների պարտականությունների շարքում պետք է
առանձնացնել կիսամյակային հաշվետվությունների ներկայացումը` որպես արդյունավետ աշխատանքի խրախուսման միջոց։ Յուրաքանչյուր կիսամյակ քաղաքացիական ծառայողները իրենց անմիջական ղեկավարին պետք է ներկայացնեն հաշվետվություն իրենց գործնական աշխատանքի, հաշվետու ժամանակահատվածում վերապատրաստման դասընթացներին մասնակցելու մասին։
Եթե հաշվետվությունը գնահատվում է բացասական, ապա քաղաքացիական
ծառայողը զրկվում է պարգևատրումից։ Համաձայն «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքի` հաշվետվության բացասական
գնահատականի դեպքում ծառայողի աշխատավարձի բնականոն հերթական ավելացումը կարող է կասեցվել 1 տարով, իսկ մեկ տարվա ընթացքում երկու
հաշվետվությունների բացասական գնահատականի դեպքում աշխատավարձն
իջեցվում է մեկ միավորով։ Կիսամյակային հաշվետվությունների համակարգն
աշխատողներին ստիպում է բարձրացնել իրենց աշխատանքի արդյունավետությունը և միավոր ժամանակում կատարված աշխատանքների թիվն ու որակը:
Պետական ծառայության համակարգում արդյունավետության բարձրացման խնդիրներին նվիրված աշխատանքներ շատ վաղուց են կատարվում և մշակվել են բազմաթիվ ցուցանիշներ, սակայն արդյունավետության
բոլոր ցուցանիշներն էլ կախված են որոշակի արտաքին գործոններից,
87
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որոնց վրա պետական ծառայողը ազդել չի կարող: Եվ գործնականում շատ
դժվար, իսկ երբեմն էլ անհնար է գնահատել պետական ծառայողների գործունեության վերջնական արդյունքները` առանց արտաքին գործոնները
հաշվի առնելու:
Իսկ ընդհանուր առմամբ, պետական ծառայողների արդյունավետության ցուցանիշները պետք է ճշգրիտ կապված լինեն պետական իշխանության մարմինների նպատակների և խնդիրների հետ,արտահայտեն յուրաքանչյուր պետական ծառայողի ներդրման աստիճանընպատակներին հասնելու և խնդիրները լուծելու գործում, ամբողջովին արտացոլեն պետական
ծառայողի հիմնական ծառայողական պարտականությունների կատարումը
և կազմակերպվեն այնպես, որ առավելագույնս վերարտադրեն արդյունավետության ցուցանիշների դինամիկայի վրա պետական ծառայողի անմիջական ազդեցությունը։
Պետական ծառայության արդյունավետության վրա ոչ պակաս կարևոր
ազդեցություն ունի ծառայողի բարոյական մակարդակն ու սոցիալական վիճակը, որն, ըստ էության, պարունակում է սուբյեկտիվության ավելի շատ
տարրեր և գնահատման տեսանկյունից առավել բարդ կիրառելի է:
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Բելլա ԳԱԲՐԻԵԼՅԱՆ, Մարինե ՉՈԲԱՆՅԱՆ
Պետական ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացման
խնդիրները
Բանալի բառեր. Պետական ծառայություն, աշխատանքի արդյունավետություն,
ատեստավորում, մասնագիտական միջավայր, առաջխաղացում
Պետական ծառայությունը պետության գործառույթներն իրականացնելու համար
իրականացվող ծառայությունն է: Պետական ծառայությունը միշտ էլ գտնվում է
լայն հասարակության ուշադրության կենտրոնում, որովհետև այս ծառայողների
վարձատրությունը կատարվում է հանրային միջոցների հաշվին: Այս առումով
հետազոտողների ուշադրությունը միշտ գրավել են պետական ծառայողների
աշխատանքի արդյունավետության խնդիրները: Վերջինիս վրա ոչ պակաս
կարևոր ազդեցություն ունի նաև բարոյահոգեբանական, մարդկային ու
սոցիալական վիճակը: Սույն հոդվածում հենց այս խնդրին է անդրադարձ
կատարվում և քննարկվում են պետական ծառայության արդյունավետության
հիմնախնդիրները:
Белла ГАБРИЕЛЯН, Марине ЧОБАНЯН
Проблемы повышения эффективности труда государственных служащих
Ключевые слова: государственная служба, эффективность работы, аттестация,
профессиональная среда, продвижение

Государственная служба – это служба по исполнению функций государства. Государственная служба всегда была в центре широкого общественного внимания, так как
в качестве оплаты за эту работу используются средства государственного бюджета. В
связи с этим в научных исследованиях всегда были актуальны проблемы повышения
эффективности труда госслужащих. Именно эти проблемы рассматриваются в данной
статье, выявляются пути и механизмы повышения эффективности труда госслужащих.
Bella GABRELYAN, Marina CHOBANYAN
The problems of public servants` work efficiency increasing
Key words: public service, overall performance, certification, labor environment, advance

Public service is a service for execution of functions of the state. Public service was
always on a sight of attention of wide society as in qualities of a payment for these
works means of the state budget are used. In this regard in scientific research problems
of increase in efficiency of works of government employees were always relevant. In
this article these problems are considered and ways and mechanisms of increase in
efficiency of work of government employees come to light.
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ԱՊՊԱ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ՎԵՐՋԻՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ
Արևիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Գավառի պետ. համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս
Բանալի բառեր. ապահովագրություն, ԱՊՊԱ, բարեփոխում, Բոնուս-Մալուս, ուղիղ
հատուցում, ապահովագրական գումար, անձնական վնաս, գույքային վնաս

Հայտնի է, որ ՀՀ-ում ապահովագրական գործունեության օրենսդրության հիմքում ընկած է ՀՀ Սահմանադրությունը, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը (ՀՀ ՔՕ, գլուխ 54) և Ապահովագրության մասին ՀՀ օրենքը: Անշուշտ,
ապահովագրական գործունեությունը կարգավորվում է նաև այլ օրենքներով
ու տարբեր ենթաօրենսդրական ակտերով: Այս համատեքստում ուշարժան է
ԱՊՊԱ ոլորտի վերջին բարեփոխումների ուսումնասիրությունը:
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենքն (այսուհետ` Օրենք) ընդունվել է 2010թ. մայիսի 10-ին88, որի գլխավոր պահանջն է.
ՀՀ տարածքում 2011թ. հունվարի 1-ի դրությամբ հաշվառված ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերը պարտավոր էին ունենալ Օրենքով սահմանված կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրեր (Հոդված 54): Այսպիսով,
Օրենքի պահանջով, ՀՀ-ում շահագործվող և պարտադիր ապահովագրության ենթակա բոլոր ավտոտրանսպորտային միջոցները պետք է ունենան
գործող ԱՊՊԱ պայմանագրեր: Սակայն պարտադիր ապահովագրման ենթակա չէ հետևյալ տրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվությունը. 1) առավելագույն արագությունը 50 կմ/ժ‐ը կամ շարժիչի ծավալը 50 սմ3-ը չգերազանցող ավտոտրանսպորտային միջոցներ. 2)
միայն հատուկ վայրերում օգտագործվող մարզական կամ ժամանցի նպատակով օգտագործվող միջոցները` միայն այդ վայրերում օգտագործելու
դեպքում. 3) բացառապես ոչ ընդհանուր օգտագործման ավտոճանապարհներով երթևեկելու համար նախատեսված ավտոտրանսպորտային միջոցներ. 4) ՀՀ տարածք առանց վարելու ներմուծվող ավտոտրանսպորտային
միջոցներ` մինչև ՀՀ տարածքում դրանց օգտագործումը (Հոդված 25): Սույն
Օրենքի ընդունման հիմնական նպատակն էր, որ պատահարներից տուժած
ցանկացած անձ ստանա վնասների փոխահատուցում՝ անկախ վարորդի
կամ տրանսպորտային միջոցի տիրոջ ֆինանսական հնարավորություններից: 10-րդ հոդվածով սահմանված է, որ ԱՊՊԱ պայմանագրով պարտադիր
ապահովագրման ենթակա է այն քաղաքացիական պատասխանատվությու88

Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենք, 2010 թ. մայիսի 10:
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նը, որը բխում է ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործմամբ տուժողին պատճառված հետևյալ վնասներից. 1)անձնական վնասներ` տուժողի առողջությանը պատճառված վնասներ և դրանց հետևանքով կորցրած
եկամուտներ, տուժողի մահ, 2)գույքային վնասներ: Հայտնի է, որ վթարների
հետևանքով տուժողները կրում են թե անձնական, թե գույքային վնասներ,
քիչ չեն դեպքերը, երբ տուժողների մոտ առաջանում են հիմնական կամ
ժամանակավոր անաշխատունակության խնդիրներ, նաև արձանագրվում են
մահվան ելքով դեպքեր և 10-րդ հոդվածից ակնհայտ է դառնում, որ ԱՊՊԱ
համակարգի ներդրումը միտված էր առավել արդյունավետ եղանակով, ապահովագրական գումարով փոխհատուցել տուժողների կրած բոլոր
անձնական և գույքային վնասները: Օրենքով սահմանված է նաև, որ ԱՊՊԱ
պայմանագրով ապահովագրական գումարը մեկ ավտոտրանսպորտային
միջոցի հետ կապված մեկ ապահովագրական պատահարի համար չպետք է
պակաս լինի` ա.Անձնական վնասների դեպքում 3.000.000 ՀՀ դրամից՝ ըստ
տուժողի, և 9.000.000 ՀՀ դրամից՝ ըստ յուրաքանչյուր պատահարի: բ. Գույքին պատճառված վնասների համար՝ 1.500.000 ՀՀ դրամ գումարից՝ ըստ
պատահարի: Եթե հատուցման ենթակա գույքին պատճառված վնասներ են
կրել մեկից ավելի անձինք և այդ վնասների ընդհանուր գումարը գերազանցում է ըստ յուրաքանչյուր պատահարի ապահովագրական գումարը,
ապա այդ անձանցից յուրաքանչյուրին հատուցումները վճարվում են վնասների ընդհանուր գումարում նրանց գույքին պատճառված վնասների չափերին համամասնորեն` ըստ յուրաքանչյուր պատահարի սահմանված գումարի սահմաններում: Օրենքի պահանջ է նաև (Հոդված 7, 6-րդ կետ), որ
Բյուրոյի խորհուրդը, ելնելով ավտոտրանսպորտային միջոցների և դրանց
սեփականատերերի տվյալներից և նրանց գործողությունների հետևանքով
տեղի ունեցած ապահովագրական պատահարների և թույլ տրված խախտումների քանակից և բնույթից (վարորդական պատմություն), սահմանում է
ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգ (ԲոնուսՄալուս համակարգ) և դրա կիրառման կարգը:89
Օրենքի 54-րդ հոդվածով նախատեսված է նաև, որ ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգը (Բոնուս-Մալուս համակարգ) կիրառվում է 2013թ. հունվարի 1-ից հետո կնքված ԱՊՊԱ պայմանագրերի նկատմամբ:90 Նշված պահանջի ավելի ուշ կիրառումը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որպեսզի Բյուրոն և ապահովագրական
ընկերությունները բավարար տեղեկատվություն հավաքագրեին ապահովա89

Հ այաստանի Ավտոապահովագրողների Բյուրո Իրավաբանական Անձանց Միության ԱՊՊԱ ընդհանուր պայմաններ, 26.09.2016թ., Բյուրոյի թիվ 37-Լ որոշմամբ:
90
www.appa.am
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գրական պատահարների վերաբերյալ, ունենային համապատասխան վնասների պատմությունը և դրա հիման վրա հնարավորություն ունենային հիմնավորելու Բոնուս-Մալուս համակարգի համար կիրառելի գործակիցները:
ԱՊՊԱ համակարգի ներդրումից ի վեր, համապատասխան ենթակառուցվածքների ներդրմանը և զարգացմանը զուգահեռ (վնասների գնահատում, պատճառի փորձաքննություն և այլն) իրականացվել են նաև մի շարք
բարեփոխումներ՝ ի օգուտ ավտոտրանսպորտային միջոցներ շահագործողների: Մասնավորապես 2013թ. հունվարի 1-ից Օրենքի պահանջի համաձայն
Ավտոապահովագրողների բյուրոյի կողմից ներդրվել է Բոնուս-Մալուս համակարգը: Այն իրենից ներկայացնում է ԱՊՊԱ ոլորտում ապահովագրավճարների զեղչերի և հավելավճարների համակարգ, համաձայն որի` ԱՊՊԱ
պայմանագրով սահմանվող ապահովագրավճարը հաշվարկվում է ապահովադրի ապահովագրական պատմության հիման վրա: Ի դեպ մինչև 2016
թվականի սեպտեմբերի 1-ը Բոնուս-Մալուս համակարգը հիմնված է եղել
Ապահովադիրների և վարորդների ապահովագրական պատմության վրա
հիմնված երկգործոնային համակարգի վրա: 2016 թվականի սեպտեմբերի 1ից ԱՊՊԱ ոլորտում անցում է կատարվել առավել պարզ՝ միայն Ապահովադիրների վրա հիմնված համակարգին:
2017թ. ապրիլի 1-ից ԱՊՊԱ ոլորտում ներդրվել է նաև ուղիղ հատուցումների համակարգը: Այսինքն ավտովթարների դեպքում տուժող ավտոսեփականատերերն ապահովագրական հատուցում ստանալու համար
պետք է դիմեն իրենց հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ապահովագրական
ընկերություններին: Մինչև նշված համակարգին անցնելը ավտոտրանսպորտային միջոցների սեփականատերերն ԱՊՊԱ պայմանագրեր էին ձեռք բերում իրենց նախընտրած ապահովագրական ընկերությունից: Սակայն պատահարների ժամանակ տուժողի կարգավիճակ ունենալու դեպքում, անհրաժեշտ է, որպեսզի դիմեին մեղավոր մեքենան ապահովագրած ընկերություն՝ հատուցում ստանալու համար: Ուղիղ հատուցման համակարգի ներդրումից հետո ապահովագրական ընկերությունները սահմանված կարգով
կհատուցեն իրենց հետ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած ավտոմեքենաների սեփականատերերին պատճառված վնասները, որից հետո վնաս պատճառած
ավտոտրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ ԱՊՊԱ պայմանագիր կնքած
ապահովագրական ընկերությունների հետ կիրականացնեն փոխհաշվարկներ՝ սահմանված չափերով հետ ստանալով իրենց կողմից հատուցված գումարները: Այսպիսով, նշված համակարգը հնարավորություն է տալիս ավտոտրասպորտային միջոցների սեփականատերերին ԱՊՊԱ պայմանագրի գործողության ամբողջ ժամանակահատվածում գործ ունենալ միայն իրենց
կողմից նախընտրած ապահովագրական ընկերության հետ։
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Հարկ է նշել նաև, որ 2017թ. Ապրիլի 1-ից հետո կրճատվել են հատուցման գործընթացների տևողությունները: Մասնավորապես նախկինում պարզեցված հատուցման գործընթացների կարգավորման համար նախատեսված էր նվազագույնը 9-ը, իսկ առավելագույնը 81 օր, իսկ փոփոխությունից
հետո Ստանդարտ հատուցման գործընթացների կարգավորման համար
նախկինում սահմանված էր նվազագույնը 16, իսկ առավելագույնը 119 օր,
իսկ փոփոխությունից հետո հիշյալ ժամկետները սահմանվել են՝ համապատասխանաբար 10-ը և 41 օր: Նշված ժամկետները հաշվարկելիս հաշվի են
առնվել հատուցման գործընթացում հնարավոր բողոքների ժամկետները:
2017թ.-ի ապրիլի 1-ից հետո էական փոփոխություններ են կատարվել
նաև ապահովագրական գումարների համատեքստում` ապահովագրական
պատահարի հետևանքով հատուցման ենթակա առավելագույն սահմանաչափերը: Մասնավորապես` մինչև փոփոխությունը անձնական վնասների
համար մեկ պատահարի դեպքում 1 տուժողի համար սահմանված էր
3,300,000 ՀՀ դրամ, 1 պատահարի դեպքում բոլոր տուժողների համար`
10,000,000 ՀՀ դրամ, փոփոխության արդյունքում` անձնական վնասների
համար մեկ պատահարի դեպքում 1 տուժողի համար սահմանվել է
3,300,000 ՀՀ դրամ, 1 պատահարի դեպքում բոլոր տուժողների համար`
33,000,000 ՀՀ դրամ: Գույքային վնասների դեպքում, մինչև փոփոխությունը
գործում էին հետևյալ սահմանաչափերը` մեկ պատահարի դեպքում 1 տուժողի համար 1,800,000 ՀՀ դրամ, 1 պատահարի դեպքում բոլոր տուժողների
համար` 1,800,000 ՀՀ դրամ, փոփոխության արդյունքում` գույքային վնասների համար մեկ պատահարի դեպքում 1 տուժողի համար 1,800,000 ՀՀ
դրամ (մեկից ավելի տուժողների դեպքում կիրառվում է համամասնություն),
1 պատահարի դեպքում բոլոր տուժողների համար` 18,000,000 ՀՀ դրամ:
Հարկ է նշել, որ ԱՊՊԱ համակարգի բոլոր բարեփոխումները կատարվել են ավտոապահովագրողների Բյուրոյի կողմից ընդունված կանոնների
համաձայն: Վերջին բարեփոխումների համատեքստում պրոգրեսիվ քայլեր
էին Բոնուս-Մալուս համակարգի ներդրումը, ուղիղ հատուցումների համակարգի ներդրումը, ապահովագրական գումարների սահմանաչափերի ավելացումը, դեպքի վայր ժամանելու ժամկետների կրճատումը, ինչպես նաև
հատուցման գործընթացի կազմակերպման անհրաժեշտ ժամկետների կըրճատումը: Այսպիսով, Օրենքը հնարավորություն է տալիս ԱՊՊԱ ոլորտի
զարգացմանը զուգահեռ, իրականացնել անհրաժեշտ բարեփոխումներ՝ առավել ճկուն, արդյունավետ և արագ եղանակով` խուսափելով անընդհատ
փոփոխություններ և լրացումներ կատարել Օրենքում:
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Արևիկ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԱՊՊԱ ոլորտում իրականացված վերջին բարեփոխումները ՀՀ-ում
Բանալի բառեր: Ապահովագրություն, ԱՊՊԱ, բարեփոխում, Բոնուս-Մալուս, ուղիղ
հատուցում, ապահովագրական գումար, անձնական վնաս, գույքային վնաս
ԱՊՊԱ համակարգի ներդրման մեկնարկը ՀՀ-ում տրվել է դեռևս 2010թ․-ից՝
Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության մասին ՀՀ օրենքի ընդունմամբ։
Առ այսօր՝ համակարգի կայացմանը զուգահեռ, ԱՊՊԱ համակարգում արձանագրվել են մի շարք բարեփոխումներ, որոնք դրական արձագանք են
գտել համակարգի շահառուների շրջանակում։ Նշված Օրենքի ճկունությունը
և ներդրված համակարգի մոդելը հնարավորություն է ընձեռում իրականացնել շարունակական բարելավումներ և առկա խնդիրների կարգավորումներ ԱՊՊԱ ոլորտում՝ հնարավորինս արագ և արդյունավետ կերպով։
Arevik HARUTYUNYAN
Latest reforms implemented in CMTPL insurance in Armenia
Key words: insurance, MTPL, reform, Bonus-Malus, direct indemnity,sSum insured, personal
injury, property damage

The launch of the introduction of the CMTPL Insurance system in Armenia has been
given since 2010 with the adoption of the RA Law on Compulsory Insurance of
Liability arising from the Use of Motor Vehicles. Up to day, along with the
establishment of the system, a number of reforms have been recorded in the CMTPL
Insurance system, which has been positively responded by the system beneficiaries. The
mentioned Law's flexibility and embedded system model enable continuous
improvements and solution to the current issues in CMTPL Insurance, as quickly and
efficiently as possible.
Аревик АРУТЮНЯН
Последние реформы, реализованные в области ОСАГО в Армении
Ключевые слова:Страхование, ОСАГО, реформ, Бонус-Малус, прямаявозмещение,
страховая сумма, личный вред, вред причиненный имуществу

Начало внедрения системы ОСАГО в РА было положено еще с 2010 года:
принятием Закона об «Обязательном страховании отвественности, вытекающей
из использования
автотранспортных средств». До сих пор, параллельно
установлению системы, в системе ОСАГО зафиксирован ряд реформ, которые
нашли положительный отклик среди бенефициариев системы. Гибкость
упомянутого закона и модель внедренной системы дает возможность реализовать
реформы и решать возникающие проблемы в области ОСАГО: насколько
возможно быстро и эффективно.
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¼´àê²Þðæ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü
´²ðÒð²òàôØÀ Î²è²ì²ðØ²Ü Èà¶ÆêîÆÎ²Î²Ü ØºÂà¸ÜºðÆ ÎÆð²èØ²Ü
ØÆæàòàì
²ÝÇ ²ì²¶Ú²Ü
Ð³Û-èáõë³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Éá·ÇëïÇÏ³, ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ

¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÙÇç³½·³ÛÇÝ ëï³Ý¹³ñïÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóáõÙÁ ¨ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ïáõóÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ñáëù»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ó¨³íáñÙ³Ý áõ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ÙÇçáóáí, ÇÝãÁ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ï³é³í³ñÙ³Ý Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ¨
Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí: Üß»Ýù, áñ ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ù»ç Éá·ÇëïÇÏ³Ý ·ÇïáõÃÛáõÝ ¿` ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý³íáñÙ³Ý, í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ¨
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý ïáõñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ å³ïñ³ëïÇ ³ñï³¹ñ³ÝùÁ ÙÇÝã¨ ëå³éáÕÁ Ñ³ëóÝ»Éáõ ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ (Ñ³Ù³Ó³ÛÝ í»ñçÇÝÇë Ñ»ï³ùñùñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÇ), ÇÝãå»ë Ý³¨`
Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ÷áË³ÝóÙ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ Ùß³ÏÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ ¼µáë³ßñç³ÛÇÝ ÇÝ¹áõëïñÇ³ÛáõÙ Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë` ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ý¹»å Ñ³ßí³ñÏÇ ¨ í»ñ³ÑëÏÙ³Ý ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ· ëï»ÕÍ»É; Ýí³½»óÝ»É ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ ÇÝï»ñí³ÉÝ»ñÁ; ÇÝãå»ë Ý³¨` Ýí³½»óÝ»É Å³Ù³Ý³ÏÁ ¨ µ³ñÓñ³óÝ»É ëå³ë³ñÏÙ³Ý áñ³ÏÁ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ïáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ [1]: ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ù»ç Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý
³ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ: Üß»Ýù, áñ ½µáë³ßñç³ÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý Ñ³Ý¹»å Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ý ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ÝáñáõÛÃÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿` ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý, ßáõÏ³ÛáõÙ
³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ï³ñµ»ñ Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ý»ñ¹³ßÝ³Ï
÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý, ÇÝãå»ë Ý³¨` ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ñáëù»ñÇ ÙÇç³ÝóÇÏ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ù»ç` Ýáñ³·áõÛÝ ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí [2]: Üß»Ýù, áñ Éá·ÇëïÇÏ³ÏÝ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Ç ¿áõÃÛáõÝÝ áõ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ù»ÝÇó É³í
³ñï³Ñ³ÛïíáõÙ »Ý Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ, Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ßÕÃ³Ý»ñÇ ¨ ³ÛÉ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï, áñáÝù
ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí [3]:
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²ÕÛáõë³Ï 1. ¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ù»ç Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ
áõ ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÁ
¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ù»ç Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÝ »Ý`
-½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý,
³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨`
½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý
åÉ³Ý³íáñÙ³Ý ¨ Ï³ÝË³·áõß³ÏÙ³Ý
ûå»ñ³ïÇí í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ, í»ñ³ÑëÏáõÙÁ
¨ Ï³é³í³ñáõÙÁ;
-³ÝÑñ³Å»ßï Í³í³ÉÇ ¨ áñ³ÏÇ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ûå»ñ³ïÇí
÷áË³ÝóáõÙÁ
ÁÝ¹áõÝáõÙÁ ` Ýßí³Í Å³Ù³Ý³ÏÇÝ ¨
³ÝÑñ³Å»ßï í³Ûñ;
-½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ¨ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ
³ñ¹ÛáõÝùÇ ß³ñÅÙ³Ý (ï»Õ³÷áËÙ³Ý)
ûå»ñ³ïÇí í»ñ³ÑëÏáõÙ;
-½µáë³ßñç³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÇ
Ù»Ïáõë³óí³Í ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³ÉáÕ
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ
ÇÝï»·ñáõÙÁ (ï»Õ³ÛÇÝ,
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ, ÙÇçÙ³Ûñó³Ù³ù³ÛÇÝ
ó³Ýó»ñÇ ¨ ³ÛÉÝ)` Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ
Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç;
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý µáõý»ñÇ Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ ¨
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ïÝï»ë³Ï³Ý
ýáñëÙ³ÅáñÇ ¹»åùáõÙ` ½µáë³ßñç³ÛÇÝ
áÉáñïáõÙ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÇïáõÙÝ»ñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨
Ï³ÝË³·áõß³ÏÙ³Ý ÑÇÙ³Ý íñ³;
-Ñ³Ý¹ÇåáõÙÝ»ñÇ, ï»ë³ÏáÝý»ñ³ÝëÝ»ñÇ,
ëÇÙåá½ÇáõÙÝ»ñÇ ¨ ³ÛÉÝÇ ³ÝóÏ³óÙ³Ý
³å³ÑáíáõÙÁ` ï»Õ³ÛÇÝ,
ï³ñ³Í³ßñç³Ý³ÛÇÝ ¨ ·Éáµ³É
Ù³ëßï³µÝ»ñáõÙ:

¼µáë³ßñçáõÃÛ³Ý Ù»ç Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ç³¹ñ³ÝùÝ»ñÝ »Ý`
-½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ó¨³íáñÙ³Ý,
³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý
é³óÇáÝ³É³óáõÙÁ;

»ñÃáõÕÇÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É³óáõÙÁ ¨
½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ¨ ¿ùëÏáõñë³ÝïÝ»ñÇ
ï»Õ³÷áËÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ
Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ;
½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñÝ»ñÇ ¨ ëå³éáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨ ûå»ñ³ïÇí
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ÷áË³Ý³ÏÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ;
-ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ åÉ³Ý³íáñáõÙÁ;

-Ï³ÝË³·áõß³ÏáõÙÁ;

-í»ñ³ÑëÏáõÙÁ:

²Ûë Ñ³Û»ó³Ï³ñ·Á »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ Ñáëù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³í³Ý¹³Ï³Ý Ï³é³í³ñáõÙÇó ³ÝóáõÙ ¹»åÇ` Ýáñ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñáõÙ: ¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ý¹»å ¹³ë³Ï³Ý
¨ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ: ²ÛëåÇëáí, Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ` Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ÷áË³Ï»ñåáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³137

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñ»ÉÇáõÃÛ³Ý, é»ëáõñë³ÛÇÝ Ý»ñáõÅÇ ß³ñÅáõÝáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ, ¨ ³å³ÑáíáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñáëù»ñÇ é³óÇáÝ³É³óáõÙÁ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ý¹»å
¹³ë³Ï³Ý ¨ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÇ µÝáõÃ³·ÇñÁ
î³ñµ»ñ³ÏÇã
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ
ÀÝÏ»ñáõÃÛ³Ý
»ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ

Ì³Ëë»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý
áõÕ»ÝÇßÁ

Ì³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³é³ç³ñÏáõÙÁ

Øáï»óáõÙÝ»ñ
¸³ë³Ï³Ý
²¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí µ³ÅÇÝÝ»ñÁ ¨ ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ, áñáÝù ïñ³Ù³¹ñáõÙ
»Ý Ýå³ï³Ï³ÛÇÝ, ÑÇÙÝ³Ï³Ý, Éñ³óáõóÇã ¨ áõÕ»ÏóáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñ
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ
Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ³íáñÇ
Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙ
´³½Ù³½³Ý
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ É³ÛÝ
ßñç³Ý³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ

Èá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý
Î³é³í³ñíáÕ Ñáëù»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý` ëå³éáÕ³Ï³Ý,
Ï³¹ñ³ÛÇÝ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý,
ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³Ëë»ñÇ
Ýí³½»óáõÙ` ½µáë³ßñçÇÏÝ»ñÇ ÉÇ³ñÅ»ù
µ³í³ñ³ñÙ³Ý
å³ÛÙ³Ýáí
öáËÏ³å³Ïóí³Í
Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ËÙµÇ Ùß³ÏáõÙ

²ÛëáõÑ³Ý¹»ñÓ, Ý»ñÏ³ÛáõÙë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ¿áõÃÛ³Ý ÁÝÏ³ÉÙ³Ý Ñ³Ý¹»å Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³ÝÁ ¹»é¨ë µ³í³Ï³Ý áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ãÇ Ñ³ïÏ³óíáõÙ: ¼µáë³ßñç³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏíáõÙ »Ý ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ³ñ¹ÛáõÝùÇ
å³ïí»ñÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý, ³é³çË³Õ³óÙ³Ý ¨ Çñ³óÙ³Ý ³í³Ý¹³Ï³Ý
Ù»Ã»¹Ý»ñáí: Èá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÁ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ³é³ÝÓÇÝ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇÝ, ÇÝãÁ ãÇ ³å³ÑáíáõÙ ó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ: Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Éá·Çëï³óáõÙÁ å»ïù ¿ ÁÝ¹·ñÏÇ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
áÕç ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ, áñå»ë Éá·ÇëïÇÏ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ¨ ßÕÃ³Ý»ñÇ µ³ÕÏ³óáõóÇã` áã ÙÇ³ÛÝ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ, ³ÛÉ Ý³¨` »ñÏñÇ ¨
³ßË³ñÑÇ áÕç ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ Ï³é³í³ñÙ³Ý Éá·ÇëïÇÏ ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ãÇ Ñ³Ï³ëáõÙ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ ¨ ãÇ »ÝÃ³¹ñáõÙ Éáõñç
Ýáñ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÝ Éñ³óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó` Ýå³ëï»Éáí ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÇ ¨ ÃÇÙáõÙ ÙÇÏñáÏÉÇÙ³ÛÇ µ³ñ»É³íÙ³ÝÁ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõ Í³Ëë»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ: Èá·ÇëïÇÏ³Ý ÇÝï»·ñáÕ ¹»ñ ¿ Ë³ÕáõÙ` ÙÇ³íáñ»Éáí Éá·ÇëïÇÏ ûÕ³ÏÝ»ñÁ Ù»Ï ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç, ÷áË»Éáí Ù»Ý»çÙ»ÝÃÁ, Ù³ñù»ÃÇÝ·Á ¨ Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý
í³ñùÁ: ²ÛëåÇëáí, ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µáÉáñ Éá·ÇëïÇÏ
·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ³é³í»É³·áõÛÝ ÇÝï»·ñáõÙÁ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõ138
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ÃÛ³Ý Ï³é³í³ñáõÙÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ ³é³í»É ×ÏáõÝ ¨ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í: ÆëÏ
³ñ³· ³ñÓ³·³ÝùÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë µ³í³ñ³ñ»É ßáõÏ³ÛáõÙ
Ó¨³íáñí³Í Ýáñ å³Ñ³ÝçÝ»ñÁ, Çñ³Ï³Ý³óÝ»É Ýáñ ³é³ç³ñÏÇ Ùß³ÏáõÙ,
Ýå³ëïáõÙ ¿ ßáõÏ³ÛÇ Ñ³ñÙ³ñÙ³ÝÁ: ÞáõÏ³ÛáõÙ µ³ñÓñ³ÝáõÙ ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÇëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ Ó¨³íáñ»É
ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý »ÝÃ³Ñ³Ù³Ï³ñ· Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ: Ø»ñ ÏáÕÙÇó ³é³ç³ñÏíáÕ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³×Ç Ýáñ` Éá·ÇëïÇÏ Ùáï»óáõÙÝ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï¹³ñÓÝÇ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ` ûåïÇÙ³É³óÝ»Éáí ÝÛáõÃ³Ï³Ý, ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ Ýñ³Ýó Ñ³ñ³ÏÇó Ñáëù»ñÁ: Üß»Ýù,
áñ »Ã» ËáëáõÙ »Ýù ÷áùñ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ,
³å³ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ã¿ Ýñ³ÝóáõÙ ³é³ÝÓÇÝ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý µ³ÅÝÇ
ëï»ÕÍáõÙÁ: ²Û¹ ÇëÏ å³ï×³éáí, Ñáëù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÙÁ å»ïù ¿ ¹³éÝ³ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ë³ÝÇ½ÙÇ
µ³ÕÏ³óáõóÇãÁ, ÇÝãÁ ÑÇÙÝí³Í ¿ ÙÇ ß³ñù Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñÇ íñ³, áñáÝù
³å³ÑáíáõÙ »Ý ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñáëù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ` ³å³Ñáí»Éáí Í³Ëë»ñÇ Ýí³½»óáõÙ ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³×: îÇå³ÛÇÝ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ·Í³å³ïÏ»ñ 1-áõÙ:
¶ÉË³íáñ ïÝûñ»Ý
¼µáë³ßñç³ÛÇÝ
·áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï
³ßË³ï³Ýù
Ç µ³ÅÇÝ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï
³ßË³ï³Ýù
Ç µ³ÅÇÝ

¶áñÍ³Ï³ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ»ï
³ßË³ï³ÝùÇ ·Íáí
Ù»Ý»ç»ñÝ»ñ

Ð³×³Ëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï
³ßË³ï³ÝùÇ
·Íáí
Ù»Ý»ç»ñÝ»ñ

¶áí³½¹Ç ¨
Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç µ³ÅÇÝ

²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ Ñ»ï
³ßË³ï³ÝùÇ µ³ÅÇÝ

Ø³ñù»ÃÇÝ·Ç
Ù³ëÝ³·»ï
PR Ù»Ý»ç»ñ
ì³×³éùÇ
·Íáí
Ý»ñÏ³Û³óáõóÇã

²ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ·Íáí
Ù»Ý»ç»ñ

Ð³ßí³å³ÑáõÃÛáõÝ

îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
µ³ÅÇÝ

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. îÇå³ÛÇÝ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ
Ø»ñ Ï³ñÍÇùáí, Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ¹»ñÁ Ù»Í ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ å»ïù ¿ ³ñï³Ñ³ÛïíÇ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.
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¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ` Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
ÀÝ¹Ñ³Ýñ³óÝ»Éáí, Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ë»É, áñ Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ëÏ½µáõÝùÝ»ñ »Ý
ëå³éÙ³Ý ³é³çÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³Û¹ å³ï×³éáí ëå³éáÕÇÝ ³é³ç³ñÏíáÕ
ëå³ë³ñÏÙ³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ áõ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ÙÕíáõÙ »Ý ³é³çÇÝ åÉ³Ý
ÇëÏ å³ïí»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³ÏÇ Ïñ×³ïáõÙÁ ¨ Ñáõë³ÉÇáõÃÛ³Ý
µ³ñÓñ³óáõÙÁ Ñ³ëï³ïíáõÙ »Ý, áñå»ë Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ·ÉË³íáñ Ýå³ï³Ï:
²Ûë ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇ Çñ³·áñÍáõÙÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÁÝ¹áõÝí»ÉÇù áñáÍáõÙÝ»ñÇ ûåïÇÙ³É³óÙ³ÝÁ, ÇÝãÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ
³Ùñ³åÝ¹»É Çñ»Ýó Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÁ ëå³éáÕ³Ï³Ý ßáõÏ³ÛáõÙ: ²ÛëåÇëáí, ·áñÍÝ³Ï³ÝáõÙ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
Éá·ÇëïÇÏ Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÝ áõ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ÃáõÛÉ
Ïï³Ý µ³ñÓñ³óÝ»É ½µáë³ßñçáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³Ù³ÉÇñáõÙ
ÇëÏ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÏÑ³Ý¹Çë³Ý³Ý áñå»ë ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý
Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ·ñ³íãáõÃÛ³Ý ÑÇÙù:
[1] Неробова В. Логистический подход к управлению предприятиями в сфере туризма
Вестник Череповецкого гос. университета. 2008. № 4. С. 52.
[2] Якименко М. В. Особенности внедрения логистического подхода как инструмента
упавления рекреационно-туристским комплексом региона. Известия Таганрогского гос.
Радиотех. Ун-та. 2007. Т. 74. № 2. С. 163-168.
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[3] Ларина Р.Р., Гришин И.Ю. Логистический подход к управлению региональными
организационно-экономическими системами. Симферополь, АРИАЛ, 2012. С. 224.
[4] Скоробогатова Т., О применении логистического подхода в процессе продуцирования
туристских услуг. Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. 2014.№ 1. С.8-12.

²ÝÇ ²ì²¶Ú²Ü
¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ù»Ã¹Ý»ñÇ ÏÇñ³éÙ³Ý ÙÇçáóáí
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Éá·ÇëïÇÏ³, ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ, Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý
Ï³é³í³ñáõÙ, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙ
¼µáë³ßñç³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óáõÙÁ ëå³ë³ñÏÙ³Ý áÉáñïáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ ¿` Éá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ ÏÇñ³éÙ³Ý
ÙÇçáóáí: Ðá¹í³ÍáõÙ ÑÇÙÝ³íáñí³Í ¿ ½µáë³ßñç³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝáõÙ
Ñáëù³ÛÇÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Éá·ÇëïÇÏ³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ: Èá·ÇëïÇÏ³ÛÇ ÏÇñ³éáõÙÁ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý
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Повышение эффективности туристических услуг в РА возможно посредством
использования логистических методов управления. В статье обоснована
необходимость внедрения логистического управления потоковыми процессами в
туристской организации. Применение логистики – современный подход
стратегического управления туристской организацией, который позволяет
осуществить целенаправленное управление. В статье представлена новая схема
организационной структуры управления в типичной туристской организации,
которая позволит повысить эффективность предоставления туристских услуг.
Ani AVAGYAN
Improvement of tourism organization efficiency by logistic management methods
Key words: logistics, tourism organization, logistics management, improving efficiency

Increasing the efficiency of tourism services in the RA is possible through the use of
logistics management methods. The article substantiates the necessity of implementing
the logistic management of streaming processes in a tourism organization. Тhe use of
logistics is a modern approach to the strategic management of the tourism organization,
which allows to implement purposeful management. A new scheme of the organizationnal structure of management in a typical tourism organization is presented in this
article, which will allow to increase the efficiency of providing tourism services.
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՆԵՐԻ` ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՒ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Արաքս ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀՊՏՀ միջ. տնտ. հար. ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ֆինանսական ճգնաժամ, «հոտային վարքագիծ», ֆինանսական
կայունություն, պետական միջամտություն, ֆինանսական տրիլեմմա

Վերջին երկու տասնամյակներում ֆինանսական ճգնաժամերի տարածումը մեկնաբանվում է որպես համաշխարհային ֆինանսական շուկային երկըրների տնտեսությունների ինտեգրման և ֆինանսական գլոբալացման արդյունք և պահանջում է շուկաների կարգավորման հիմնական սկզբունքների
վերանայում։ Ֆինանսական ճգնաժամերը նոր երևույթ չեն, բայց պատմականորեն դրանք դարձել են ավելի բարդ ու համընդգրկուն, ինչպես նաև բնորոշ են ոչ միայն զարգացող, այլ նաև զարգացած երկրներին: Դրա ամենավառ օրինակն է 2008թ գլոբալ ֆինանսական ցնցումը, որը հաջորդեց ԱՄՆում հիփոթեքային ճգնաժամին և ցույց տվեց, որ ֆինանսական նորարարությունները ոչ միայն խթանում են ներդրումները և տնտեսական աճը, այլ նաև
կարող են ամբողջ աշխարհի ֆինանսական համակարգը տանել դեպի փակուղի: Ապակարգավորված ֆինանսական շուկաների արդյունավետության
նկատմամբ կույր հավատը և ֆինանսական ու դրամավարկային վերահսկողության բացակայությունը ստեղծեցին ոչ ռիսկային շահույթների պատրանք
և շատ ոլորտներում ճանապարհ հարթեցին սպեկուլյատիվ գործարքների
համար: Այս համակարգային ձախողումը կարելի է վերացնել միայն խելամիտ բարեփոխումներով և պետական միջամտությամբ ճանապարհով: Հակառակ ավանդական կարծիքներին` կառավարությունները կարող են գնահատել գնային տատանումները այն շուկաներում, որոնք շարժվում են ֆինանսական սպեկուլյացիաներով և անհրաժեշտ պահի միջամտել, երբ ծագում են անհաշվեկշռություններ։
Համաձայն ֆինանսական ազատականացման տեսաբանության՝ ֆինանսական շուկաների ազատականացումը թույլ է տալիս խնայողություններ
կատարողների և ներդրողների միջև առավել բազմատեսակ և մասնագիտացված միջնորդությունների կիրառում՝ հանձին ֆինանսական ինստիտուտների, գործիքների և պրոդուկտների։ Ինչպես տնտեսության մյուս
ոլորտներում, այնպես էլ ֆինանսական շուկայում «անտեսանելի ձեռքից»
ակնկալվում է արդյունավետորեն զուգորդել առաջարկը և պահանջարկը։
Ֆինանսական ազատականացման վերջնական նպատակն է կառուցել առավել արդյունավետ գործող, կայուն և խորը ֆինանսական համակարգ,
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նպաստել խնայողությունների աճին և այլընտրանքային ներդրումային տարբերակների միջև ռեսուրսների տեղաբաշխմանը` արդյունքում նպաստելով
տնտեսական աճին91։ Վերջին տարիների ընթացքում միջազգային պրակտիկայում ընդունված ֆինանսական շուկաների ազակատանացումը և ապակարգավորումը ենթադրում էր, որ շուկաները ռացիոնալ են, ինքնակարգավորվող ու ռեսուրսների տեղաբաշխման առումով՝ արդյունավետ: Տնտեսագետների մեծ մասը համակարծիք էին, որ թերզարգացած, ֆինանսական
շուկաներով երկրները ֆինանսական ազատականացումից կարող են շահել
պետական նվազագույն միջամտությամբ, և որ պետական միջամտության
որոշ ձևեր ստեղծում են շուկայական աղավաղումներ, որոնք էլ կարող են
առաջ բերել բարոյական ռիսկի դրսևորումներ և ճգնաժամեր92: Միջամտությունները կատարվում էին հազվադեպ` շտկելու շուկայի ձախողումները:
Սակայն 2008-2012թթ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի փորձը
ցույց տվեց, որ կարգավորման անհրաժեշտություն իրոք կար: Ֆինանսական
շուկաները, ըստ էության լինելով ֆյուչերսային շուկաներ, բնորոշվում են
ռիսկով և անորոշությամբ, ինչը նաև արտացոլվում է այնտեղ գնվող և վաճառվող ակտիվներում. ֆինանսական գործարքները իրենց բնույթով ներառում են նախապես որոշված ժամանակահատված հետո ապագա վճարումներ կատարելու պարտականություն` ֆիքսված արժեքով և պայմաններով:
Ինչքան տնտեսությունը զարգանում է, այնքան մեծանում է ֆինանսական
գործարքների դերը, և այնքան որոշ կոնտրագենտներ հակված են լինում
հետաձգելու կամ խուսափելու ֆինանսական պարտականություններից: Որպեսզի ֆինանսական պրոդուկտներից և ծառայություններից օգտվողները իրենց միջժամանակային ընտրությունը կատարելիս վստահեն ֆինանսական
շուկաներին, նրանք պետք է պաշտպանված լինեն գների բարձրացումներից և դրանք առաջարկողների օպորտունիստական վարքագծից: Ֆինանսական ոլորտի կայունության շուրջ մտահոգության տեղիք են տալիս նաև
արտաքին էֆեկտերը: Ֆինանսական շուկաները և ինստիտուտները ավելի
փոխկապված, քան տնտեսության մյուս ոլորտները և բնորոշվում են «հոտային վարքագծով»: Հոտային բնազդը մի ներդրողի` մյուսի վարքագիծը
նմանակելու հետևանք է: Արդյունքում մի ինստիտուտի սննկացումը կարող
է հեշտությամբ փոխանցվել մյուսին և դրանով վտանգի տակ դնել ամբողջ
ֆինանսական համակարգը: Ֆինանսական շուկաների ազատականացման
ֆոնի վրա 1990-1996թթ դեպի ԱՍԵԱՆ-ի երկրներ էր ուղղվել արտասահմանյան սպեկուլյատիվ կապիտալը՝ արժեթղթերում ներդրումների ձևով: Սակայն պարտապանների անվճարունակության սպառնալիքը բերեց արժույթի
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փոխարժեքի անկմանը, իսկ հետո նաև արժութային ճգնաժամի: Արտասահմանի ներդրողները, որոնք ժամանակ ու հնարավորություն չունեին ուսումնասիրելու առանձին վերցրած երկրները, միաժամանակ դուրս էին բերում
իրենց ներդրումները ամբողջ տարածաշրջանից93: Սկսվեց «տաք փողերի»
հանկարծակի ու զանգվածային արտահոսքը Արևելյան Ասիայից, որից առավելապես տուժեցին հինգ երկրներ` նոր ձևավորվող ֆինանսական շուկաներով` Ինդոնեզիան, Թայլանդը, Հվ. Կորեան, Մալազիան և Ֆիլիպինները94:
Դա էլ իր հերթին անմիջապես ազդեց աշխարհի բոլոր ֆոնդային շուկաների
վրա. տեղի ունեցավ արժեթղթերի բորսայական փոխարժեքի անկում: Ասիական ֆինանսական ճգնաժամը վերածվեց գլոբալ ֆինանսական քաոսի:
Անորոշության պայմաններում ֆինանսական շուկաների լիկվիդայնությունը ևս կարող է դառնալ բացասական էքստերնալների աղբյուր, քանի որ
մեծանում է փողի նկատմամբ պահանջարկը, ինչն է բերում է ակտիվների
գների նվազմանը, ֆինանսական ինստիտուտների անկայունությանը և հնարավոր վարկային ճգնաժամի: Ֆինանսական շուկաների և ինստիտուտների
կարգավորման անհրաժեշտության մյուս արդարացումներից մեկն էլ տեղեկատվության ասիմետրիկությունն է: Շուկայի մասնակիցները, ունենալով
սահմանափակ և ոչ հավասարաչափ բաշխված տեղեկատվություն, դժվարանում են կռահելու գնային փոփոխությունները: Երբ շուկայում հայտնվում
է նոր տեղեկատվություն, շուկայական գները անմիջապես և կոլեկտիվ կերպով արձագանքում են այդ փոփոխությանը: Ֆինանսական շուկաներում
ցածր տրանսակցիոն ծախսերը, գումարվելով անորոշության և տեղեկատվության ասիմետրիկության հետ, բացատրում են ֆինանսական շուկաների տատանողական ու անորոշ բնույթը: Ասիմետրիկ տեղեկատվության
պատճառով ֆինանսական շուկայում «բարոյական վտանգի» դրսևորումները և ռիսկերը կարելի է չեզոքացնել` պահանջելով շուկայի մասնակիցներից ներկայացնել ճշգրիտ և բաց տեղեկատվություն:
Հաջորդ արդարացումը պայմանավորված է համակարգային ռիսկերով:
Ժամանակակից տնտեսություն մեջ ֆինանսների անփոխարինելի դերը, ինչպես նաև համակարգային անկայունության հանգեցնող ֆինանսական ձախողման ռիսկը կարող է երկրի տնտեսության համար խիստ ծախսատար լինել: Արդյունքում մի ֆինանսական շուկայում կամ ինստիտուտում տեղի
ունեցող իրադարձությունները ազդեցություն են թողնում ողջ ֆինանսական
համակարգի և տնտեսության վրա: Այդ իսկ պատճառով ֆինանսական շուկաների գործունեությանը որոշակի պետական միջամտություն այնուամե93
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նայնիվ պահանջվում է՝ չեզոքացնելու ֆինանսական շուկաներում ծագող
ռիսկերը և կանխելու տնտեսության մյուս ոլորտներ կամ այլ երկրներ այդ
ռիսկերի տարածումը։ Հատկապես 2008-2012թթ համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամից հետո ֆինանսական հատվածի կայունության ապահովումը դարձել է գերխնդիր: Ֆինանսական շուկաները կարգավորելիս կառավարությունները առաջնորդվում են երեք նպատակներով։ Առաջինը՝ երկրում ապահովել ֆինանսական կայունություն, երկրորդը` հասնել ֆինանսական ինտեգրման բարձր մակարդակի, ապահովել կապիտալի ավելի լավ
տեղաբաշխում և ռիսկերի դիվերսիֆիկացում և երրորդը՝ ազգային կարգավորիչ համակարգի անկախություն95։ Ֆինանսական կայունությունը սահմանվում է որպես ֆինանսական հատվածի ունակություն` պարզեցնելու տնտեսական գործընթացները, կառավարելու ռիսկը և կլանելու ցնցումները: Ֆինանսական շուկաների ձախողումները և անկայունությունը, որը կարող է բերել համակարգային ճգնաժամի, ազդում է ոչ միայն առանձին խնայողների ու
ներդրողների վրա, այլ նաև ամբողջ տնտեսության առողջության վրա: Այդ
իսկ պատճառով ֆինանսական շուկաներին պետական միջամտությունը ոչ
միայն դառնում է առանձին խնայողներին ու ներդրողներին պաշտպանող
միկրոտնտեսական գործառույթ, այլ նաև մակրոտնտեսական խնդիր: Պետությունը սկսում է մտահոգվել ֆինանսական համակարգի առողջությամբ,
երբ բանկային համակարգից ու ֆինանսական շուկաներից դեպի տնտեսության մյուս ոլորտներ են տարածվում բացասական էքստերնալները:
Յուրաքանչյուր երկրի համար ցանկալի է ունենալ նաև ֆինանսական
շուկաների կարգավորման քաղաքականության անկախություն, քանի որ դա
թույլ է տալիս իր երկրի ներքին պահանջներին համապատասխան կարգավորել ֆինանսական շուկաները։ Ինչ վերաբերում է ֆինանսական ինտեգրմանը, ապա այն, անշուշտ, դրական երևույթ է, սակայն հատկապես զարգացող երկրների պարագայում դրա խորացումը ձեռնտու է միայն այն դեպքում, երբ համաշխարհային տնտեսության մեջ առկա համակարգային ռիսկերը գլոբալ ջանքերի շնորհիվ չեզոքացվում են։ Ֆինանսական ինտեգրման
ուղին բռնած երկրների կառավարությունները պետք է խրախուսեն նոր ֆինանսական գործիքների և նորարարությունների ներդրումը, սակայն նրանք
պարտավոր են նաև ստեղծել ինստիտուցիոնալ պայմաններ այդ նորարարությունների համար, քանի որ շուկան ոչ միայն ռացիոնալ չէ, այլ նաև
անհատների ռացիոնալությունը չի երաշխավորում խմբերի ռացիոնալությունը: Մյուս խնդիրն այն է, որ այս երեք նպատակաները հնարավոր չէ համատեղել։ Քանի որ երկրում ֆինանսական և առհասարակ կայունության ապա95
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հովումը կառավարության և ԿԲ-ի համար առաջնահերթություն է, այդ իսկ
պատճառով պետք է ընտրություն կատարել կամ ֆինանսական ինտեգրման
մակարդակը նվազեցնելու, կամ ինքնուրույն ֆինանսական կարգավորումից
հրաժարվելու և միջազգային կարգավորման ընդհանուր կանոններով առաջնորդվելու միջև։ Կապիտալի բաց շուկաների և կապիտալի վերազգային
հոսքերի պայմաններում անհնար է առանձին վերցրած երկրի համար միայնակ իրականացնել ֆինանսական շուկաների արդյունավետ կարգավորում։
Բացի այդ, առանձին երկրի կողմից խիստ վերահսկողական քաղաքականությունը կբերի երկրից կապիտալի արտահոսքին դեպի այն շուկաներ, որտեղ այդ վերահսկողությունը ցածր է։
Միջազգային մակարդակով ֆինանսական կարագավորման տրիլեմման ներկայացված է գծապատկերի տեսքով (գծապատկեր 1):

Գծապատկեր 1. Ֆինանսական նպատակների անհամատեղելիությունը
Հաշվի առնելով վերոնշյալը, ինչպես նաև հետագայում նմանատիպ
ֆինանսական ճգնաժամերից խուսափելու և համաշխարհային մակարդակով ռիսկերը չեզոքացնելու նպատակով մեր կողմից առաջարկվում է համաշխարհային մակարդակով կարգավորման ու վերահսկողության մեխանիզմների ներդրում, որոնցում գլխավոր դերակատարներ հանդես կգան G8ի կառավարությունները և Արժույթի միջազգային հիմնադրամը։ Բացի այդ
գլոբալ կարգավորման ոլորտում երկրների միջև համագործակցությունը և
օֆշորային ֆինանսական կենտրոնների ստեղծման ու ֆինանսական հատվածում ստվերային գործարքների կանխումը կհանդիսանան ֆինանսական
շուկաների կայունացման ու ռիսկերի չեզոքացման նախապայմաններ։ Եթե
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Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամին չհաջողվի իրականացնել իրեն վերապահված դերը, ապա ցանկալի կլինի ստեղծել ֆինանսական անկախ այնպիսի մարմին, ինչպիսին Եվրոպայում «Ֆայնանս Ուոտչ»-ն96 է, որը կստանձընի ֆինանսական ինստիտուտների վերահսկողությունը, կապահովի անդամ երկրներում արդյունավետ գործող բանկային համակարգի առկայություն և ֆինանսական շուկաների զարգացում, որոնք կխրախուսեն իրական
տնտեսության համար արդյունավետ ներդրումները և կբացառեն ֆինանսական սպեկուլյացիաները` ֆինանսները ծառայեցնելով տնտեսական աճին
ու զարգացմանը:
Պետք է նշել նաև, որ շուկայական համակագին պետական միջամտությունը միշտ չէ, որ ապահովում է ավելի լավ կոորդինացում և հետևաբար
պետք չէ շուկայական մեխանիզմները ամբողջովին փոխարինել պետական կառավարմամբ: Ֆինանսական ոլորտում պետական քաղաքականությունը պետք է առաջին հերթին հիմքեր ստեղծի շուկայի բավարար գործունեության համար, ապա նոր կանխի և սահամանափակի դրանում առկա
որոշ բացասական երևույթներ: Ֆինանսական կարգավորումների գործընթացում կարևոր է հաշվի առնել նաև ֆինասնական ոլորտի բազմազանությունը`
ֆինանսական կայունության ապահովման տեսանկյունից: Պետք է գտնել
մրցակցության և ֆինանսական շուկաների միատարրության ու ստանդարտացման միջև ոսկե միջինը:

Օգտագործված գրականություն
1. Shih-Jui Yang, Empirical Investigation of Herding Behavior in East Asian Stock Markets
Toward the US Markets, National Sun Yat-sen University, The International Journal of Business
and Finance Research, 2015, Vol 9, Number 1
2. IMF Working Paper, Financial Markets Contagion in the Asian Crisis, November 1998
3. Schmukler S., Financial Globalization: Gain and Pain for Developing Countries, 2008,
4. Roman Rancier, Aaron Tornell, Financial Liberalization, Allocative Efficiency and Growth,
November 2014
5. Levine, R. (2001). „International Financial Liberalization and Economic Growth‟. Review of
International Economics, 9/4
6. Taimur Baig, Lian Goldfajn, Financial Market Contagion in the Asian Crises, IMF Staff
Papers, June 1999, Vol 46, Issue 2
7. Jean-Baptise Gosse, Dominique Plihon, The Future of Financial Markets and Regulation:
What Strategy for Europe?
8. www.finance-watch.org

96

www.finance-watch.org

147

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Արաքս ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Ֆինանսական շուկաների` պետական ու միջազգային կարգավորման
անհրաժեշտության հիմնավորումը համաշխարհային ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի համատեքստում
Բանալի բառեր. ֆինանսական ճգնաժամ, «հոտային վարքագիծ», ֆինանսական
կայունություն, պետական միջամտություն, ֆինանսական տրիլեմմա
Վերջին համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը ցույց տվեց, որ
ֆինանսական շուկաների ազատականացումն ու ապակարգավորումը, ինչպես նաև դրամավարկային ու ֆինանսական վերահսկողության բացակայությունը հղի է անցանակալի հետևանքներով և կարող է ամբողջ աշխարհի ֆինանսական համակարգը տանել դեպի փակուղի: Այդ իսկ պատճառով ֆինանսական շուկաների գործունեությանը որոշակի պետական միջամտություն այնուամենայնիվ պահանջվում է՝ չեզոքացնելու ֆինանսական շուկաներում ծագող ռիսկերը և կանխելու տնտեսության մյուս ոլորտներ կամ այլ
երկրներ այդ ռիսկերի տարածումը։
Araks ABRAHAMYAN
The Importance of financial markets regulation, both on the state and
international levels, in the context of the global economic and financial crisis
Key words: financial crisis, "herding behavior", financial stability, government intervention,
financial trilemma

The recent global financial-economic crisis has shown that the liberalization and
deregulation of financial markets as well as the lack of monetary and financial controls
is fraught with tragic consequences and can lead the financial system around the world
to a deadlock. Therefore, some state intervention in financial markets is still required to
minimize the risks and to prevent the spread of those risks to other sectors of the
economy or other countries.
Аракс АБРААМЯН
Обоснование необходимости государственного и международного
регулирования финансовых рынков в условиях глобального финансовоэкономического кризиса
Ключевые слова: финансовый кризис, поведение, финансовая стабильность,
вмешательство правительства в экономику, финансовая трилемма

Недавний глобальный финансово-экономический кризис показал, что либерализация и дерегулирование финансовых рынков, а также отсутствие денежно-кредитного и финансового контроля может иметь трагические последствия, а так же
вся мировая финансовая система может оказаться в тупике. Поэтому в финансовых рынках по-прежнему требуется определенное государственноe вмешательство, для того чтобы нейтрализовать риски, возникающие в финансовых рынках,
и предотвратить распространения этих рисков в другие секторы экономики или в
другие страны.
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ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅԱՆ և ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՅԻՆ
ՄԻՋԱԿԱՅՔԵՐԻ ՈՐՈՇՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄ (ՓՈԽԿԱՊՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ
ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՎ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԻՐԱՑՎԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ՎՃԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ)
Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ Ֆինանսական հաշվառման ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. ակտիվների իրացվելիություն և վճարունակություն, ֆինանսական
արդյունք, սահմանային միջակայքեր

Սույն հոդվածի նպատակն է ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող
գործոնների վերահսկողության նպատակով մշակվել է ակտիվների իրացվելիության և վճարունակության սահմանային միջակայքերի որոշման մոտեցում՝ փոխկապվածության մեջ դիտարկելով ակտիվների իրացվելիությունը,
վճարունակությունը և ֆինանսական արդյունքը: Այս նպատակի իրականացման համար ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի ֆինանսական արդյունքի վրա
հանքարդյունաբերության ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների համար մեր կողմից տարանջատված երկու գործոնների՝ հիմնական միջոցների
մաշվածության և արտարժույթի փոխարժեքային փոփոխությունների հետեվանքների ազդեցությունը կփոխկապակցենք իրացվելիության և վճարունակության ֆինանսական կառավարման գործընթացի հետ։ (Նշենք, որ Ապառաժ Մայնինգ ՍՊ Ընկերությունը հիմնադրվել է 2010 թվականին, տեղակայված է Սյունիքի մարզի Քաջարան քաղաքի մերձակայքում, զբաղվում է
պայթուցիկ նյութերի արտադրությամբ: Ընկերության արտադրանքը սպառում են ՀՀ գրեթե բոլոր հանքարդյունաբերական ընկերությունները: Ընկերությունը ունի շուրջ 100 աշխատակից97): Այդ նպատակով անհրաժեշտ ենք
համարել իրականացնել հետևյալ հաջորդական քայլերը․
1․ Որպես արդյունքային ցուցանիշ՝ y, ընտրվում է հաշվեկշռային շահույթ /(հիմնական միջոցների մաշվածություն + արտարժույթի փոխարժեքային փոփոխությունների հետևանքներ) հարաբերակցությունը, իրացվելիության կապի տեսանկյունից գնահատելու համար որպես փոփոխականներ ընտրվել են բացարձակ իրացվելիության՝ X1, կրիտիկական իրացվելիության` X2 և ընթացիկ իրացվելիության` X3 գործակիցները, իսկ վճարունակության կապի տեսանկյունից գնահատելու համար որպես փոփոխականներ
ընտրել ենք պարտավորությունների գումար/ակտիվների գումար՝ Z1, պարտավորությունների գումար/սեփական կապիտալ` Z2, երկարաժամկետ
պարտավորություններ/ (երկարաժամկետ պարտավորություններ + սեփա97

Տեղեկատվությունը վերցված է Ապառաժ Մայնինգ ՍՊ ընկերության պաշտոնական
վեբ կայքից. www.aparag-mining.am
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կան կապիտալ)՝ Z3, զուտ դրամական հոսքեր / պարտավորությունների գումար՝ Z4,
2․ Կազմվում է համադրելի աղյուսակ, որի համար ելակետ ենք ընտրել
արդյունքային ցուցանիշի համար առավելագույն, իսկ ընտրված փոփոխականների հետազոտված հանքարդյունաբերության ոլորտի առաջատար
կազմակերպությունների համար միջին ցուցանիշները,
3․ Կառուցվում են երկու ռեգրեսիոն հավասարումներ՝ YX =
a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3 և Yz=b0+b1*Z1+b2*Z2+b3*Z3+b4*Z4,
1. Այս քայլում փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի կիրառմամբ որոշում ենք YX և Yz ռեգրեսոին հավասարումների փոփոխականների կշռային
ազդեցությունները,
2. Հիմք ընդունելով YX և Yz ռեգրեսիոն հավասարումները՝ փոփոխականների կշռային ազդեցություններին համապատասխան կատարվում է
տարիների կտրվածքով հետազոտված կազմակերպության արդյունքային
ցուցանիշի դասակարգում՝ ելակետ ընդունելով առաջարկված սահմանային
գոտիները,
Աղյուսակ 1. ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի համար ընտրված ցուցանիշների
հաշվարկված մեծությունները 2010-2015թթ.

Ըստ արդյունքային ցուցանիշի՝ որոշում ենք հետազոտված ԱՊԱՌԱԺ
ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի համար իրացվելիության և վճարունակության օպտիմալ փոխհարաբերակցությունը՝ ըստ արդյունքային ցուցանիշի։
Առաջին քայլ։ ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի 2010-2015թթ․ համար մեր
կողմից ընտրված ցուցանիշների հաշվարկված մեծությունները ներկայացվել են թիվ 1 աղյուսակում։
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Երկրորդ քայլ։ Արդյունաքային ցուցանիշի և ընտրված փոփոխականների համադրելի աղյուսակի կազմման համար օգտվել ենք ստորև ներկայացված աղյուսակ 2 տվյալներից՝ նախապես որոշելով աղյուսակում ներկայացված՝ որպես փոփոխականներ ընտրված ցուցանիշների համար միջին
մեծությունները, իսկ արդյունաքային ցուցանիշի համար՝ ըստ առավելագույն
արժեք ընտրված մեծությունը։
Աղյուսակ 2. ՀՀ հանքարդյունաբերության առաջատար
կազմակերպությունների վճարունակության և ակտիվների իրացվելիության
ցուցանիշների 2014թ. և 2015թ. միջին արժեքները

Աղյուսակ 3. ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի համար արդյունքային ցուցանիշի և
ռեգրեսոին հավասարումների կառուցման հիմքում դրված
փոփոխականների համադրելի մեծությունները 2010-2015թթ.

Երրորդ քայլ։ Կառուցում ենք ըստ իրացվելիության և ֆինանսական
արդյունքի վրա ազդեցության գործոնների փոխկապակցությունը բնութագրող YX=a0+a1*X1+a2*X2+a3*X3 ռեգրեսիոն հավասրաումը, և վճարունակության ու ֆինանսական արդյունքի վրա ազդեցության գործոնների փոխկապակցությունը բնութագրող Yz=b0+b1*Z1+b2*Z2+b3*Z3+b4*Z4, ռեգրեսիոն
հավասարումը։
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Չորրորդ քայլ։ Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդի կիրառմամբ որոշում ենք կառուցված YX և Yz ռեգրեսոին հավասարումների փոփոխականների կշռային ազդեցությունները։ Ռեգրեսիոն հավասարումների վիճակագրական բնութագրիչները ներակայցված է ստորև աղյուսակ թիվ 4-ում և
5-ում.
Աղյուսակ 4. Yx ռեգրեսիոն հավասրաման վիճակագրական բնութագրիչները

Աղյուսակ 5. Yz ռեգրեսիոն հավասրաման վիճակագրական բնութագրիչները

Կառուցված ռեգրեսիոն հավասարումների վերջնական տեսքը հետևյալն է․
YX = 0,208+3,974*X1+0,364*X2-1,275*X3, (2.3.1),
Yz=0․928 -0․641*Z1+0․348*Z2- 0․8063*Z3- 3․918*Z4,(2.3.2)։
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Հինգերորդ քայլ։ Հետազոտված ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի համար
2010-2015թթ․ կտրվածքով ստորև ներկայացնենք ըստ (2.3.1) և (2.3.2) ռեգրեսիոն հավասարումների դասակարգման արդյունքները և տարանջատենք
իրացվելիության և վճարունակության ֆինանսական կառավարման համատեքստում ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող գործոնների սահմանային
գոտիներ։ Արդյունքները ներկայացրել ենք գծապատկերներում։

Գծապատկեր 1. ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի 2010-2015թթ․ դասակարգման
արդյունքները՝ ըստ YX ռեգրեսիոն հավասարման

Գծապատկեր 2. ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի 2010-2015թթ․ դասակարգման
արդյունքները՝ ըստ Yz ռեգրեսիոն հավասարման
Ըստ դասակարգման արդյունքների՝ ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ում
ինչպես իրացվելիության, այնպես էլ վճարունակության ֆինանսական կառավարման գործընթացում ֆինանսական արդյունքի վրա երկու հիմնական
գործոնների ազդեցության տեսանկյունից գնահատականը եղել է բացասական։ Եթե իրացվելիության ֆինանսական կառավարման առումով եղել է
անկումային 2013թ․-ին, ապա վճարունակության ֆինանսական կառավարման առումով եղել է անկումային 2012թ․-ին։ Հիմք ընդունելով դասակարգման արդյունքները՝ տարանջատել ենք հետևյալ վերահսկողության գոտիները՝ ըստ իրացվելիության և ըստ վճարունակության ֆինանսական կառավարման ու ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող գործոնների կապի։ Ար153
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դյունքները ներկայացվել են թիվ 4 աղյուսակում։ Ըստ էության, ԱՊԱՌԱԺ
ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ում 2010-2015թթ․ առավել բացասական ազդեցություն եղել
է ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող երկու գործոնների առումով 2013 և
2015թթ, ինչը պայմանավորված էր փոխարժեքի տատաններով։
Աղյուսակ 4. Ըստ իրացվելիության և ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող
գործոնների փոխազդեցության գոտիները 2010-2015թթ.

Ինչ վերաբերում է ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող և մեր կողմից
գնահատված երկու հիմնական գործոնների դասակարգման արդույքներին,
ապա դրանք ներկայացվել են թիվ 5 աղյուսակում։
Աղյուսակ 5. Ըստ վճարունակության և ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող
գործոնների փոխազդեցության գոտիները 2010-2015թթ.

Ըստ վճարունակության և ֆինանսական արդյունքների վրա ազդող
գործոնների փոխազդեցության առաջարկող գոտիների՝ դրական են բնութագրվել 2010 և 2011 թթ․ 2012-2015թթ․ գնահատականը եղել է բացասական,
ինչը պահանջում է ձեռնարկել արդյունավետ լուծման միջոցներ։ Առավել
նախընտրելի են 2010-2011թթ, ուստի հետագայում ֆինանսական արդյունքի
վերահսկողության արդյունավետության բարձրացման նպատակով հարկ է
հաշվի առնել այդ տարիների լավագույն որոշումները։
Վեցերորդ քայլ։ Նկատի ունենալով, որ արդյունքային ցուցանիշի հետ
նույնաբնույթ կապի տեսանկյունից դիտարկել ենք իրացվելիության և վճարունակության ֆինանսական կառավարման գործընթացները, կարևորում
ենք դրանց օպտիմալ վերահսկողության պայմանի որոշման խնդրի լուծումը։
Այդ նպատակով արդյունքային ցուցնաիշի երկու հավասարումների
արժեքները միմյանց փոխկապակցելով՝ փորձենք որոշել արդյունավետ միջակայքը, որի սահմանում ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող երկու գործոնների` իրացվելիության և վճարունակության ազդեցությունները կլինեն ա154
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ռավել նախընտրելի։ Արդյունքները ներկայացրել ենք աղյուսակում:
Աղյուսակ 6. Ըստ արդյունաքային ցուցանիշի՝ իրացվելիության և վճարունակության փոխկապակցության օպտիմալ հարաբերակցությունը 2010-2015թթ.
Տարիները
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Yx
-0.53
-0.44
-1.48
-4.20
-.2.45
-7.10

Yz
1.11
0.92
0.47
0.64
0.51
0.55

Առաջարկված մոտեցման շրջանակներում վերին սահմանային միջակայք ընտրվել է վճարունակության գնահատականը, իսկ ստորին սահմանային միջակայք՝ իրացվելիության գնահատականը, ինչը բխում է նաև ֆինանսական կառավարման հիմնադրույթներից, ուստի և վերլուծության գնահատականները և դրանց հիման վրա կատարվող եզրահանգումներն անհրաժեշտաբար պետք է ընդունել հավաստի և օրինաչափ։ ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ
ՍՊԸ-ում արդյունքային ցուցանիշի՝ իրացվելիության և վճարունակության
փոխկախակցության օպտիմալ հարաբերակցության առումով առավել նախընտրելի է 2010թ․։ Ուստի, ֆինանսական արդյունքի վերահսկողությանը
միտված կառավարչական որոշումներ կայացնելիս ֆինանսական մենեջերը
պետք է հաշվի առնի վերլուծության արդյունքների նշված հանգամանքը։
Նշենք, որ քանի որ ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊ ընկերությունը հանքարդյունաբերության ոլորտի առաջատար ընկերություններին սպասարկող ընկերություն է, մետաղի գների ազդեցությունը վերլուծության մեջ չեզոքացված է: Այսինքն՝ մետաղի գների փոփոխությունը ուղղակի չի ազդում ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ ֆինանսական արդյունքի վրա: Վերլուծության արդյունքներից պարզ է դառնում, որ հիմնական միջոցների հարկային հաշվառման տեսանկյունից կիրառվող մաշվածության մեթոդի և արտարժույթի փոխարժեքային տարբերությունների ազդեցությունը ֆինանսական արդյունքի
վրա իրացվելիության և վճարունակության կապի համատեքստում 2010 և
2011թթ. ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի համար եղել են արդյունավետ կառավարչական որոշումների կայացման տարիներ: Հետևաբար առաջարկում
ենք նշված կազմակերպության ֆինանսական կառավարչի կողմից 2010 և
2011թթ. փորձը հաշվի առնել որպես լավագույն և այն օրինակելի դարձնելու
նպատակով առաջարկում ենք իրականացել հետևյալ քայլերը.
1. Ծախսերի տնտեսում, ինչը շուկայական տնտեսության պայմաններում վերաբերում է ոչ միայն ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊ ընկերությանը, այլ բոլորին: Սակայն քննարկվող հարցերի համատեքստում առավել արդիական է
ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊ ընկերության տեսակետից, քանի որ նրա գործու155
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նեության մանրամասներին ծանոթանալիս պարզ է դարձել, որ այն լայնածավալ ներդրումներ և շինարարություն է կազմակերպել, որոնք էլ ապագա
հաշվետու ժամանակաշրջաններում բերել են ծախսերի ա-վելացման:
2. Հաշվի առնելով, որ ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊ ընկերությունը ունի
ԱՄՆ դոլարով ներգրավված փոխառություններ և վարկ և դիտարկելով 1
ԱՄՆ դոլարի հաշվարկային միջին փոխարժեքը 2010-2015թթ., ինչը ներակայացվել է թիվ 7 աղյուսակում, տրամաբանական է դառնում, որ ԱՊԱՌԱԺ
ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի արդյունքը իրացվելիության և վճարունակության համատեքստում պետք է վատթարանար: Ընկերությունը իր հասույթը ստանում է
դրամով, սակայն գումարները ներգրավվել է ԱՄՆ դոլարով, որի հաշվարկային միջին փոխարժեքը 2012թ.-ից սկասած անշեղորեն աճում է. 2013թ.-ին
2012թ.-ի համեմատ 7.9%-ով, հաջորդ տարիներին՝ համապատասխանաբար
1.9%, 1,5% և 14.9%-ով (տեՙս աղյուսակ 3.3.1):
Աղյուսակ 7. ՀՀ ԿԲ 1 ԱՄՆ դոլարի հաշվարկային միջին փոխարժեքը 20102015թթ.(ՀՀ դրամ)98
Տարեթիվ/Ցուցանիշ

Տարվա
նվ.փոխարժեք

Տարվա միջին
փոխարժեք

Տարվա
առավ.
փոխարժեք

2010
2011
2012
2013
2014
2015

357.98
362.26
385.77
403.58
405.64
469.79

373.72
372.46
401.74
409.54
415.77
477.84

404.36
385.77
418.66
419.08
527.2
485.61

Այս համատեքստում կարելի է առաջարկել հատկապես ուշադրություն
դարձնել ԱՄՆ դոլարով գործարքներին, արտարժույթով ներգրավված միջոցները մի մասը փոխարինել դրամի, ինչպես նաև կարևորել ռուբլու դերը՝
հաշվի առնելով ԵԱՏՄ անդամակցության իրողությունը:
3. Դրամական հոսքերի կառավարման և վերահսկողության գործընթացին մոտենալ կարևորությամբ, քանզի դրա միջոցով կարելի է պահպանել
ֆինանսական արդյունքի և վճարունակության և իրացվելիության արդյունավետ մակարդակը: Ինչպես պարզ դարձավ վերլուծության արդյունքում իրացվելիության և վճարունակության խնդիր առկա է ՀՀ հանքարդյունաբերության ոլորտի գրեթե բոլոր կազմակերպություններում: Բիզնես գործընթացների վերահսկողությունը միտված է հաշվեկշռի հոդվածների իրացվելիության բարելավման փոփոխությունների իրականացմանը:
4. Վերանայել կազմակերպության կողմից տնօրինվող ընդհանուր
կապիտալի կառուցվածքը:

98
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Պետրոս ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Ակտիվների իրացվելիության և վճարունակության սահմանային միջակայքերի
որոշման մոտեցում
Բանալի բառեր: ակտիվների իրացվելիություն և վճարունակություն, Ֆինանսական
արդյունք, իրացվելիության և վճարունակության սահմանային միջակայքերը
Ֆինանսական արդյունքի վրա ազդող գործոնների վերահսկողության նպատակով մշակվել է ակտիվների իրացվելիության և վճարունակության սահմանային միջակայքերի որոշման մոտեցում՝ փոխկապվածության մեջ դիտարկելով ակտիվների իրացվելիությունը, վճարունակությունը և ֆինանսական արդյունքը: Այդ նպատակով ԱՊԱՌԱԺ ՄԱՅՆԻՆԳ ՍՊԸ-ի ֆինանսական
արդյունքի վրա հանքարդյունաբերության ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների համար տարանջատված երկու գործոնների՝ հիմնական միջոցների մաշվածության և արտարժույթի փոխարժեքային փոփոխությունների հետևանքների ազդեցությունը կփոխկապակցվել է իրացվելիության և
վճարունակության ֆինանսական կառավարման գործընթացի հետ։
Петрос МАРТИРОСЯН
Подход определения предельных интервалов ликвидности активов и
платежоспособности
Ключевые слова: ликвидность активов и платежоспособность, финансовый
результат, предельные интервалы ликвидности и платежоспособности
В статье разработан подход определения предельных интервалов ликвидности
активов и платежоспособности, рассматривая ликвидность активов, платежеспособность и финансовыей результат в их взаимосвязи.
С этой целью, воздействие последствий изменений двух факторов, выделенных для передовых
организаций горнодобывающей промышленности – износ основных средств и
изменение курса иностранных валют, на финансовый результат ООО “АПАРАЖ
МАЙНИНГ”, было взаимосвязано с ликвидностью и процессом финансового
управления платежоспособностью.
Petros MARTIROSYAN
An approach to determination the ultimate intervals of liquidity of assets and
solvency
Key words: liquidity of assets and solvency, financial result, ultimate intervals of liquidity of
assets and solvency, correlation of liquidity of assets

An approach to determination of the ultimate intervals of liquidity of assets and
solvency was developed in the article considering in correlation the liquidity of assets,
solvency and financial result. To this end, the impact of changes of two factors pointed
up for the advanced organizations of the mining industry, i.e. depreciation of fixed
assets and changes in the foreign currency exchange rates, on the financial result of
“APARAZH MAINING” LLC, was correlated with the liquidity and process of
financial management of solvency.
157

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÒºèÜ²ðÎ²îÆð²Î²Ü èÆêÎÆ Ð²êÎ²òàôÂÚôÜÀ, ÒºèÜ²ðÎ²îÆð²Î²Ü èÆêÎÆ
²êîÆÖ²ÜÆ Üì²¼ºòØ²Ü ØºÂà¸ÜºðÀ
²ñÍñáõÝÇ ì²ð¸²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, éÇëÏ, Ýí³½»óáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ, ÷áË³ÝóáõÙ

èÇëÏ ³ë»Éáí ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É Ïáñáõëï Ïñ»Éáõ ÑÝ³ñ³íáñ
íï³Ý·Á« áñÁ µËáõÙ ¿ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¨ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:
èÇëÏÁ` áñå»ë å³ïÙ³Ï³Ý
Ï³ï»·áñÇ³« ÍÝáõÝ¹ ¿ ³é»É Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý í³Õ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇó: Ø³ñ¹ÇÏ íëï³Ñ ã»Ý »Õ»É« áñ Ïµ³í³ñ³ñ»Ý Çñ»Ýó Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý« ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉ å³Ñ³ÝçÙáõÝùÝ»ñÁ: Ð»ï³·³ÛáõÙ ³åñ³Ýù³¹ñ³Ù³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ½áõ·ÁÝÃ³óª
éÇëÏÁ ¹³ñÓ³í Ý³¨ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³: ¸³ Ï³åí³Í ¿ ³ÛÝ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇ Ñ»ï« áñ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ íñ³ ³½¹áõÙ »Ý Ù»Í Ãíáí
÷á÷áË³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ« »ñµ Ý³Ëûñáù ÙÇ³ñÅ»ù Ó¨áí ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ Ï³ÝË³ï»ë»É ¹ñ³Ýó Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ÏáÝÏñ»ï ½áõ·áñ¹áõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ÛëÇÝùÝ«
ïÝï»ë³Ï³Ý Çñ³íÇ×³ÏÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ å³ï×³é ¿ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ« áñ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ óáõó³ÝÇßÝ»ñáí Ñ³Ý¹»ë
·³Ý: àñáß³ÏÇ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³ï»·áñÇ³` éÇëÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ
Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ ³ÛÝ áñáß³ÏÇ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ íÝ³ëÇ
å³ï×³é Ñ³Ý¹Çë³Ý³É« ÇëÏ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ Ù»Ï ³ÛÉ ½áõ·áñ¹áõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ ãáõÝ»Ý³É99:
§èÇëÏ¦ ï»ñÙÇÝÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý Ù»ÏÝ³µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ï³ÉÇë »Ý ·ñ»Ã»
µáÉáñ µ³é³ñ³ÝÝ»ñÁ: úñÇÝ³Ï« ì© ¸³ÉÇ µ³ó³ïñ³Ï³Ý µ³é³ñ³ÝáõÙ« ³ÛÝ
Ù»ÏÝ³µ³ÝíáõÙ ¿ áñå»ë §·áñÍáÕáõÃÛáõÝ` Ñ³çáÕáõÃÛ³Ý ÑáõÛëáí¦« ê© úÅ»·áíÇ
µ³é³ñ³ÝáõÙ éÇëÏÁ µ³ó³ïñíáõÙ ¿ áñå»ë Ù³ñ¹áõ å³ïÏ»ñ³óáõÙ ÑÝ³ñ³íáñ íï³Ý·Ç ¨ ÏáñëïÇ í»ñ³µ»ñÛ³É« áñå»ë Ñ³çáÕ ³í³ñï Ëáëï³óáÕ
·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ: ÆëÏ ûñÇÝ³Ï ¾¹© ²Õ³Û³ÝÁ éÇëÏÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ áñå»ë
áñ¨¿ µ³ÝÇ ÑÝ³ñ³íáñ íï³Ý·« Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë ëÏë³Í« µ³ËïÇÝ ³å³íÇÝ³Í
·áñÍ« ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ« ÑÝ³ñ³íáñ íï³Ý·Á ³ñÑ³Ù³ñÑ»Éáõ ËÇ½³ËáõÃÛáõÝ«
Ñ³Ý¹·ÝáõÃÛáõÝ: ²©Ô³ñÇµÛ³ÝÁ µ³ó³ïñáõÙ ¿ áñå»ë ÑÝ³ñ³íáñ íï³Ý·« Ï³Ù
ËÇ½³ËáõÙ100: èÇëÏÇ µÝáõÃ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ß³ñáõÝ³Ï»É« ë³Ï³ÛÝ Ï³Ý·
³éÝ»Éáí ¹ñ³ µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ íñ³« Ï³ñáÕ »Ýù ³é³ÝÓÝ³óÝ»É Ñ»ï¨Û³ÉÝ»ñÁ`
99

ê© ´áõÉ³ÝÇÏÛ³Ý«¶© â³ïÇÝÛ³Ý« ì© ´áõÉ³ÝÇÏÛ³Ý« ²© â³ïÇÝÛ³Ý §Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏ¦ :
(Ò»éÝ³ñÏ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï« 2000, ¿ç 9
100
¶ñÇ·áñÛ³Ý« è³ý³Û»É §èÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦ :àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ ºñ¨³Ý, 2010, ¿ç 13

158

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

 ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ
 íï³Ý·Ç ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ
 Ñ³Ý¹·ÝáõÃÛáõÝÁ (ËÇ½³ËáõÙÁ)«
²Ûë áñ³ÏÝ»ñÁ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï í»ñ³·ñíáõÙ »Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»Éáõ
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇÝ: ÆÑ³ñÏ»« ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ áã µáÉáñ Ó¨»ñÇ í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÁ Ï³ñáÕ ¿ ÝÛáõÃ³Ï³Ý³Ý³É« ³é³ñÏ³Û³Ï³Ý Ï³Ù ¹ñ³Ù³Ï³Ý ï»ëù
ëï³Ý³É« ë³Ï³ÛÝ íï³Ý·Á« ÏáñáõëïÁ« íÝ³ëÁ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí ÙÇßï ¿É
³éÏ³ ÏÉÇÝÇ: Ò»ñÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙÁ ¿³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ³ñ¹ÛáõÝùÇ ÑÝ³ñ³íáñ »Éù»ñÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÇó ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇó É³í³·áõÛÝÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÇó: ê³Ï³ÛÝ Ï³ÝË³ï»ëÙ³Ý ÝáõÛÝÇëÏ É³í³·áõÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ã»Ý ï³ÉÇë ÙÇ³ñÅ»ùáñ»Ý ÉáõÍ»Éáõ ³Û¹ ËÝ¹ÇñÁ« ù³ÝÇ áñ
í»ñçÝ³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ Ï³ÝË³ï»ëáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í
Ùáï³íáñáõÃÛ³Ùµ: îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý
å³ï×³éÝ»ñÝ »Ý`
 ¹ñ³Ýó í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³Ï³íáõÃÛáõÝÁ Ï³Ù µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ«
 å³ï³Ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ñ³Ï³½¹»óáõÃÛáõÝÁ«
 Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñÇ ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ
ëïáõÛ· ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ÝÑÝ³ñáõÃÛáõÝÁ101:
²ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ Ýí³½áõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ó»éù µ»ñ»ÉáõÝ ½áõ·ÁÝÃ³ó: ²Ûë ³éáõÙáí ³í»ÉÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Éñ³óáõóÇã Í³Ëë»ñ Ï³ï³ñ»É ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ
Ýí³½»óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ« ù³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ Í³í³É»É ³ÝÏ³ÝË³ï»ë»ÉÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ð³×³Ë ÑÝ³ñ³íáñ ÏáñáõëïÝ»ñÇ ã³÷»ñÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ·»ñ³½³ÝóáõÙ »Ý éÇëÏÁ Ýí³½»óÝáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ý ¨ Ý»ñ¹ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
å³Ñ³ÝçíáÕ Í³Ëë»ñÁ: ²ñ¹ÛáõÝùÇ ³ÝáñáßáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇáñ»Ý ³×áõÙ ¿ å³ï³Ñ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ý»ñùá: ²Û¹åÇëÇ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÃíÇÝ
Ï³ñ»ÉÇ ¿ ¹³ë»É Ëáßáñ ·Çï³Ï³Ý Ñ³ÛïÝ³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« µÝ³Ï³Ý ³Õ»ïÝ»ñÁ« ·áÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÁ« Ñ»Õ³÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ·áñÍ³¹áõÉÝ»ñÁ« ÁÝ¹Ñ³ñáõÙÝ»ñÁ« å³ÛÙ³Ý³·ñ»ñÇ Ë³ËïáõÙÝ»ñÁ« ßáõÏ³ÛáõÙ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ·Ý»ñÇ ÏïñáõÏ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÝ: îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç éÇëÏÇ ËÝ¹ñÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ýß»É« áñ ³ÛÝ ûµÛ»ÏïÇí
»ñ¨áõÛÃ ¿« ³ÛëÇÝùÝ« »Ã» Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ áñ¨¿ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝ« ³å³ éÇëÏ
·áÛáõÃÛáõÝ áõÝÇ` ³ÝÏ³Ë Ýñ³ÝÇó` Ñ³ßíÇ »Ý ³éÝáõÙ« Ã» ³Ýï»ëáõÙ »Ý ³ÛÝ:
101

¾íÇÝÛ³Ý Þ³Ñ»Ý ¸³íÃÇ §Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ¿ÏáÝáÙÇÏ³¦ (àôëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ) Þ©¸©
¾íÇÝÛ³Ý, ÐäîÐ©©ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï« 2007 ¿ç 36.
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¶©´©ÎÉ»ÛÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùáí éÇëÏ³ÛÇÝ ·áñÍáÝÝ»ñÇÝ å»ïù ¿ ¹³ë»É Ùáõïù³ÛÇÝ ¨ »Éù³ÛÇÝ Ñáëù»ñÇ ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù
³ÝÑÝ³ñ ¿ Ý³Ëûñáù Ï³ÝË³ï»ë»É ¨ ÙÇ³Ýß³Ý³Ï Ý³Ë³·áõß³Ï»Éª ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ùï³íáñ é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ: ÆëÏ Áëï ì©Þ³ËáíÇª éÇëÏÁ« ÇÝãå»ë ³ÝÑ³ïÇ« ³ÛÝå»ë ¿É ³ÙµáÕç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ« åÉ³Ý³ÛÇÝ ¨ ÷³ëï³óÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ß»ÕáõÙÝ ¿: Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ÙÇ ÏáÕÙÇó` éÇëÏÇ ï»ë³ÏÇ ×Çßï áñáßáõÙÁ« ÙÛáõë ÏáÕÙÇó`
éÇëÏ³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³Ï ³é³ç³Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ` íÝ³ëÝ»ñÁ µ³ó³é»Éáõ Ï³Ù
Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ï Ñ»ï³åÝ¹áÕ Ý³Ë³½·áõß³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÁ: ¸³ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë« éÇëÏ»ñÇ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ
ï»ë³ÏÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí« ÏÇñ³é»É Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùáï»óáõÙÝ»ñ: ²Ûë ³éáõÙáí Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ
éÇëÏÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ: Àëï ïÝï»ë³Ï³Ý éÇëÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ` ¹ñ³Ýù Ï³ñ»ÉÇ ¿
¹³ë³Ï³ñ·»É áñáß³ÏÇ ËÙµ»ñÇ:
Àëï Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³Ý ÁÝ¹áõÝ³Í í×ÇéÝ»ñÇ ÏÇñ³éáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ` ï³ñµ»ñáõÙ »Ý éÇëÏÇ ·Éáµ³É (Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý) ¨ ÉáÏ³É
(ï»Õ³ÛÇÝ) ï³ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ102: ¸ñ³Ýù ·ïÝíáõÙ »Ý Ñ³Ï³ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ÛÝåÇëÇ ÙÇ³ëÝáõÃÛ³Ý Ù»ç« áñÇ ÙÇçáóáí ÷áË³½¹áõÙ ¨ å³ÛÙ³Ý³íáñáõÙ »Ý
ÙÇÙÛ³Ýó` å³Ñå³Ý»Éáí Çñ»Ýó ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝÁ: ¶Éáµ³É Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
ÁÝ¹áõÝí³Í (ûñÇÝ³Ï` å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³ñÏ³ÛÇÝ« Ù³ùë³ÛÇÝ« í³ñÏ³ÛÇÝ ¨ ·Ý³·áÛ³óÙ³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ) áñáßáõÙÝ»ñÁ éÇëÏÇ ï³ññ»ñ »Ý
å³ñáõÝ³ÏáõÙ` Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ï»ë³Ï»ïÇó: ºí« Ñ³Ï³é³ÏÁ« Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏáõÙ ÁÝ¹áõÝí³Í ³é³ÝÓÇÝ
í×ÇéÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý ·Éáµ³É éÇëÏ»ñ å³ñáõÝ³Ï»É ¨ Ñ³Ï³¹ñí»É Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý ß³Ñ»ñÇÝ: ²Û¹åÇëÇù »Ý« ûñÇÝ³Ï« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ýáÝ¹ÇÝ Ï³ï³ñíáÕ Ñ³ïÏ³óáõÙÝ»ñÇ ã³÷»ñÇ ³ÝÑÇÙÝ Ýí³½»óáõÙÁ« áñÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³é³ç³ï³ñ ï»ËÝÇÏ³ÛÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³ÛÇ Ùß³ÏÙ³Ý áõ Ý»ñ¹ñÙ³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ ¹³Ý¹³Õ»óÙ³ÝÁ Ï³Ù µ³ó³éÙ³ÝÁ« ³ÝÙñóáõÝ³Ï ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³ÝÁ: Î³ñ×³Å³ÙÏ»ï Ï³Ù Çñ³íÇ×³Ï³ÛÇÝ éÇëÏÁ103 ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ñï³¹ñ³ÝùÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ í³×³éùÇ ï³ñ»Ï³Ý« »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ³Ùë³Ï³Ý åÉ³ÝÝ»ñÇ áã ×Çßï Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý« Ó»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ³ßË³ï³ÝùÇ Ñ³Ù³ã³÷áõÃÛ³Ý Ë³ËïÙ³Ý« ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³É ·áñÍÁÝÃ³óÇ ÁÝ¹Ñ³ïÙ³Ý áõ ³ÏÝÏ³ÉíáÕ óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ½·³ÉÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý
102

Ð³ëÙÇÏ Ø³ñ·³ñÛ³Ý §Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñÙ³Ý
³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñáõÙ¦ ºñ¨³Ý 2008, ¿ç 103:
103
ê© ´áõÉ³ÝÇÏÛ³Ý«¶© â³ïÇÝÛ³Ý« ì© ´áõÉ³ÝÇÏÛ³Ý« ²© â³ïÇÝÛ³Ý §Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏ¦:
(Ò»éÝ³ñÏ ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ), ºñ¨³Ý, îÝï»ë³·»ï« 2000© ¿ç 58:
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Ñ»ï¨³Ýùáí: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ éÇëÏ³ÛÇÝ Ý»ñ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ññÇ Ñ³Ý¹»ë
·³Éáõ Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ñ»ï¨Û³É 3 µÝáõÛÃÇ` »Éù»ñÁ`
1. ¹ñ³Ï³Ý /ß³ÑáõÙ« ß³ÑáõÛÃ« Ñ³ÕÃ³Ý³Ï/
2. µ³ó³ë³Ï³Ý /íÝ³ë« å³ñïáõÃÛáõÝ/
3. ½ñáÛ³Ï³Ý /í»ñ³¹³ñÓ »É³Ï»ï³ÛÇÝ ¹ÇñùÇÝ/104
Î³Ëí³Í Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó éÇëÏ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý »ñÏáõ ËÙµÇ
½áõï (Ù³ùáõñ) ¨ ëå»ÏáõÉÛ³ïÇí£ ¼áõï Ñ³Ù³ñíáõÙ »Ý ³ÛÝ éÇëÏ»ñÁ« áñáÝó
¹ñë¨áñÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ÑÝ³ñ³íáñ »Ý ÙÇ³ÛÝ µ³ó³ë³Ï³Ý Ï³Ù ½ñáÛ³Ï³Ý
Ï³ñ·Ç ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ£ êå»ÏáõÉÛ³ïÇí éÇëÏ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí« µ³óÇ Ýßí³ÍÝ»ñÇó« ÑÝ³ñ³íáñ »Ý Ý³¨ ¹ñ³Ï³Ý »Éù»ñ£ ²é³çÇÝ ËÙµÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý« µÝ³å³Ñå³Ý³Ï³Ý« ù³Õ³ù³Ï³Ý« ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ« ÇÝãå»ë
Ý³¨ ÏáÙ»ñóÇáÝ éÇëÏ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ (·áõÛù³ÛÇÝ« ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝ)£
êå»ÏáõÉÛ³ïÇí éÇëÏ»ñÇ ËÙµÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ éÇëÏÇ µáÉáñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ï»ë³ÏÝ»ñÁ ¨ ³é¨ïñ³ÛÇÝÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ: Î³Ëí³Í éÇëÏ³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ µÝáõÛÃÇó« µáÉáñ éÇëÏ»ñÁ µ³Å³ÝíáõÙ »Ý` (·Í. 1.1)105:
´Ý³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë »ñÏñ³ß³ñÅÝ»ñÇ« ÷áÃáñÇÏÝ»ñÇ«
Ñ³Ù³×³ñ³ÏÝ»ñÇ« çñÑ»Õ»ÕÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ¹»åùáõÙ: ¾ÏáÉá·Ç³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ ³ÛÝ
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù íÝ³ëÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É
ßñç³Ï³ ÙÇç³í³ÛñÇ ¿ÏáÉá·Ç³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ í³ïÃ³ñ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí: ø³Õ³ù³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ß³ñùÇÝ »Ý ¹³ëíáõÙ ³Ý éÇëÏ»ñÁ« áñáÝù íÝ³ëÇ
å³ï×³é »Ý Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ å»ïáõÃÛ³Ý í³ñ³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý
å³ï×³éáí: îñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ³éíáõÙ »Ý ³ÛÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« áñáÝù íÝ³ëÇ å³ï×³é Ï³ñáÕ »Ý Ñ³Ý¹Çë³Ý³É ïñ³ÝëåáñïÇ
ï³ñµ»ñ ï»ë³ÏÝ»ñáí µ»éÝ»ñÇ ÷áË³¹ñÙ³Ý Ó³ËáÕÙ³Ý ¹»åù»ñáõÙ: ¶áõÛù³ÛÇÝ éÇëÏ»ñÁ Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýï³ñµ»ñ í»ñ³µ»ñÙáõÝùÇ« ·áÕáõÃÛ³Ý« ¹Çí»ñëÇ³ÛÇ ¨ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÛÉ ¹»åù»ñáõÙ: ²ñï³¹ñ³Ï³Ý
éÇëÏ»ñÝ ³éÝãíáõÙ »Ý ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ ÝáñÙ³É ÁÝÃ³óùÇ Ë³ËïÙ³ÝÁ ¨ å³ñ³åáõñ¹Ý»ñÇÝ:
îÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ¨áñ Ï³ÝáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÝ ³ëáõÙ ¿.
§âËáõë³÷»É éÇëÏÇó, ³ÛÉ Ï³ÝË³ï»ë»É ³ÛÝ ¨ Ó·ï»É Ñ³ëóÝ»É ³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñÇÝ ³Ù»Ý³ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇÝ¦, ÇëÏ ¹ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ×Çßï
Ï³é³í³ñ»É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÁ: Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ¹³ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿` áõÕÕí³Í Ï³ÝË³·áõß³Ï»Éáõ ¨ Ý³Ëûñáù µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ëáõµÛ»ÏïÇ ·áñÍáõ104

¾¹. ¸ÇÝ·ãÛ³Ý §èÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹³Ï³Ý ·áñÍÇùÝ»ñ¦ ºñ. 2011, ¿ç 90.
¶ñÇ·áñÛ³Ý« è³ý³Û»É È»Ýë»ñÇ: §èÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦ :àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ ºñ¨³Ý,
ºÖÞäÐ Ññ³ï©« 2010, ¿ç 77.
105
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Ý»áõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áã ó³ÝÏ³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ, ¹ñ³Ýó ã»½áù³óÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ Ùß³ÏáõÙÁ ¨ Çñ³Ï³Ý³óÙ³ÝÁ:
¶Í³ÝÏ³ñ 1.1. èÇëÏ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ106

èÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ÁÝÃ³óùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ÷áõÉ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝ»É
Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå`

106

¶ñÇ·áñÛ³Ý« è³ý³Û»É È»Ýë»ñÇ: §èÇëÏÇ Ï³é³í³ñáõÙ¦: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ ºñ¨³Ý,
ºÖÞäÐ Ññ³ï©« 2010, ¿ç 78.
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èÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³é³çÇÝ ÷áõÉÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ éÇëÏÇ
Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ:
èÇëÏÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
èÇëÏ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñáßáõÙÝ»ñ ÁÝ¹áõÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ éÇëÏ ÏñáÕ ûµÛ»ÏïÇ Ù³ëÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³:
²Ûë ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÷áõÉÁ ÏñáõÙ ¿ §éÇëÏÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ¦ ³Ýí³ÝáõÙÁ ¨ Çñ Ù»ç
Ý»ñ³éáõÙ ¿ 2 ÷áõÉ»ñ.
1. úµÛ»ÏïÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ Ù³ëÇÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ Ñ³í³ù³·ñáõÙ
2. íï³Ý·Ç Ï³Ù ÙÇç³¹»åÇ µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ûµÛ»ÏïÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ Ý³ËÝ³Ï³Ý ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ
Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý ÑÇÙ³Ý³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇÝ »Ý í»ñ³·ñíáõÙ`
1. ëï³Ý¹³ñï³óí³Í Ñ³ñó³Ã»ñÃ
2. í³ñã³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕÃ»ñÇ
ùÝÝáõÙ ¨ í»ñÉáõÍáõÙ
3. »é³ÙëÛ³Ï³ÛÇÝ ¨ ï³ñ»Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
4. Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÇ ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:
5. ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý ËÙµ»ñÇ ù³ñï»½Ç
ëï»ÕÍáõÙÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ
6. ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ï»ëã³Ï³Ý ³Ûó»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
7. ïíÛ³É ×ÛáõÕÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÁ
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II ÷áõÉáõÙ Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñÁ å»ïù ¿ ·Ý³Ñ³ïÇ éÇëÏÁ: ¶áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý
Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ»ï¨Û³É Ù»Ã¹Ý»ñÁ`
1. ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹
2. ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹
3. ³Ý³Éá·Ý»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Ù»Ãá¹
4. ÏáÙµÇÝ³óí³Í Ù»Ãá¹Ý»ñ
Ø³Ã»Ù³ïÇÏ³-íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñ
îíÛ³É Ù»Ãá¹Ç ·ÉË³íáñ ·áñÍÇùÝ»ñÝ »Ýª ¹Çëå»ñëÇ³Ý (2 ), ÙÇçÇÝ
ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ß»ÕáõÙÁ ( ), ï³ï³ÝÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó ():
2

( x  x)
 =
,=
n
2

( x  x)
n

2

n-Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ Ãí³ù³Ý³Ï
x- Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ëå³ëÙ³Ý ³ñÅ»ù
x- Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ëå³ëÙ³Ý ÙÇçÇÝ
³ñÅ»ù
ÀÝ¹ áñáõÙ, ÁÝïñáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ÁÝïñíáõÙ ¿ ³ÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ,
áñÁ µÝáõÃ³·ñáõÙ ¿ ¹Çëå»ñëÇ³ÛÇ ¨ ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝÇ ³Ù»Ý³÷áùñ ³ñÅ»ùáí: ê³Ï³ÛÝ ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹»åù, »ñµ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ï³ñµ»ñ³ÏÁ Ù»ÏÝ ¿: îíÛ³É ¹»åùáõÙ í»ñçÇÝÇë í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßáõÙ
Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ ï³ï³ÝÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇóÁ`




x

100%

 -ï³ï³ÝÙ³Ý ·áñÍ³ÏÇó
 -ÙÇçÇÝ ù³é³Ïáõë³ÛÇÝ ß»ÕáõÙ
x -Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý ß»ÕÙ³Ý ÙÇçÇÝ ³ñÅ»ù
î³ñµ»ñáõÙ »Ýù ³Ûë óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ ï³ï³ÝÙ³Ý 3 ÙÇç³Ï³Ûù
1. 0-10 ï³ï³ÝÙ³Ý ÙÇç³Ï³Ûù` éÇëÏÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
2. 10-25 ï³ï³ÝÙ³Ý ÙÇç³Ï³Ûù, éÇëÏÇ ÙÇçÇÝ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí
3. 25-100 ï³ï³ÝÙ³Ý ÙÇç³Ï³Ûù, éÇëÏÇ µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí107
öáñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ù»Ãá¹
²Ûë Ù»Ãá¹Á Ï³ñáÕ ¿ Çñ³Ï³Ý³óí»É ÷áñÓ³éáõ Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñ»ñÇ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ï³ñÍÇùÝ»ñÇ Ùß³ÏÙ³Ùµ: ò³ÝÏ³ÉÇ ¿, áñ ÷áñÓ³·»ïÝ»ñÁ Çñ»Ýó
·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÁ Ñ³ñ³µ»ñ³Ïó»Ý ï³ñµ»ñ ã³÷Ç ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»ë
·³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñáí: Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ ·Ý³-

107

Áåëÿêîâ À.Â., «Ïðîöåíòíûé ðèñê»: àíàëèç, îöåíêà, óïðàâëåíèå, Ôèíàíñû è êðåäèò,
2001,#2, ñ.18.
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Ñ³ïÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ï³ñ»ÉÇ ¿ µ³í³ñ³ñí»É ïíÛ³É éÇëÏÇ ÃáõÉÛ³ïñ»ÉÇ ×·Ý³Å³Ù³ÛÇÝ ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ·Ý³Ñ³ï³Ï³ÝÝ»ñÇ ëï³óÙ³Ùµ:
²Ý³Éá·Ý»ñÇ Ù»Ãá¹
²Ûë Ù»Ãá¹Ý û·ï³·áñÍíáõÙ ¿ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ éÇëÏÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý
ÙÛáõë Ù»Ãá¹Ý»ñÁ ã»Ý Ï³ñáÕ ÏÇñ³éí»É: ²Ý³Éá·ÝñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ÑÇÙù ¿ ÁÝ¹áõÝíáõÙ Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ·áñÍÇùÝ»ñÇ ¨ Ý³Ë³·Í»ñÇ éÇëÏ»ñÇ
ïíÛ³ÉÝ»ñÇ µ³½³Ý: ²Ûë Ó¨áí ëï³óí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ùß³ÏíáõÙ »Ý Ýáñ Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³Ù ·áñÍ³ñùÝ»ñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï åáï»ÝóÇ³É éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí:
ÎáÙµÇÝ³óí³Í Ù»Ãá¹
ê³ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇ ù³ÝÇ ³é³ÝÓÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ï³Ù ¹ñ³Ýó
³é³ÝÓÇÝ Ù³ë»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙ:
úñÇÝ³Ï Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ
Ñ³ßí³ñÏáõÙÁ ·áñÍ³ñùÇ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ñ³ßí³ñÏÙ³Ý ÙÇçáóáí: îíÛ³É ¹»åùáõÙ éÇëÏÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ Ï³ï³ñíáõÙ ¿
íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý, ÷áñÓ³ùÝÝ³Ï³Ý ¨ ³ÝáÉá·Ç³ÛÇÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ:
Ð³çáñ¹ ÷áõÉÁ ³å³·³ÛáõÙ íÝ³ëÝ»ñÁ Ýí³½³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí éÇëÏÇ íñ³ ³½¹»Éáõ Ù»Ãá¹Ç ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ¿: êñ³ ËÝ¹ÇñÁ Ýñ³ÝáõÙ ¿,
áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ¹ñ³ Ýí³½»óÙ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ù»Ãá¹Ý»ñ: ²Û¹ ËÝ¹ÇñÁ éÇëÏÇ
íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ñ³Ù»Ù³ï³Ï³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ ¿` ¹ñ³ÝóÇó É³í³·áõÛÝÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:
²Ûë ÷áõÉÇó Ñ»ïá ÑÝ³ñ³íáñ ¿ ¹³éÝáõÙ Ó¨³íáñ»É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý
éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ëïñ³ï»·Ç³Ý: ¸³ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ÷áõÉÝ ¿,
»ñµ áñáßíáõÙ »Ý ³ÝÑñ³Å»ßï ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ¨ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ é»ëáõñëÝ»ñÁ, Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ñ³ÝÓÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ µ³Å³ÝáõÙÁ Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÇ
ÙÇç¨, Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ßáõÏ³ÛÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ýó
»Ý Ï³óíáõÙ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ»ñ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ Ñ»ï:
èÇëÏ»ñÇ íñ³ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ñ»ï¨Û³É»ñ»ù
Ó¨áí` Ýí³½»óáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ, ÷áË³ÝóáõÙ: èÇëÏÇ Ýí³½»óáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ
¿ Ï³°Ù ÑÝ³ñ³íáñ íÝ³ëÝ»ñÇ ã³÷Ç, Ï³°Ù áã ó³ÝÏ³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÷áùñ³óáõÙ: Þ³ï Ñ³×³Ë ¹³ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ Ý³Ë³½·áõß³óÝáÕ Ï³½Ù³Ï»ñå³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñáí` ß»Ýù»ñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý áõÅ»Õ³óÙ³Ý í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, Ñ³Ï³Ññ¹»Ñ³ÛÇÝ ë³ñù³íáñÙ³Ý ï»Õ³¹ñáõÙ ¨ ³ÛÉÝ: èÇëÏÁ ÙÇ¨ÝáõÛÝ
Ù³-Ï³ñ¹³ÏáõÙ å³Ñ»ÉÁ ÙÇßï ãÇ Ýß³Ý³ÏáõÙ éÇëÏ³ÛÇÝ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
Ù»ñÅáõÙ: Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ Ï³ñáÕ ¿ ëï»ÕÍ»É Ñ³ïáõÏ å³Ñ»ëï³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñ (ÇÝùÝ³³åÑáí³·ã³Ï³Ý ýáÝ¹»ñ Ï³Ù éÇëÏÇ å³Ñ»ëï), áñÇó å»ïù ¿
÷áËÑ³ïáõóí»Ý íÝ³ëÝ»ñÁ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ
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¹»åùáõÙ: ²Ûë Ù»Ãá¹Á ÏáãíáõÙ ¿ ÇÝùÝ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝ¹áõÝ»ÉÇ ¿,
»Ã» ³å³Ñáí³·ñíáÕ áõÝ»óí³ÍùÁ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÷áùñ ¿ ³ÙµáÕç Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý áõÝ»óí³ÍùÇ ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù»Ù³ï: ÆÝùÝ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ Ý³¨, »ñµ íÝ³ëÝ»ñÇ ã³÷Á µ³í³Ï³ÝÇÝ ÷áùñ ¿: èÇëÏÇ Ýí³½»óÙ³Ý ³Ûë Ù»Ãá¹Ç Ã»ñáõÃÛáõÝÁ Éñ³óáõóÇã Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý Í³Ëë»ñÝ »Ý, ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ áã ×ß·ñÇï ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ, ÇÝýÉÛ³óÇ³ÛÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ å³Ñ»ëï³ÛÇ ýáÝ¹»ñÇ íñ³:
èÇëÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇó »Ý Ý³¨ í³ñÏ»ñÇ Ï³Ù ÷áË³éáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ëï³óáõÙÁ` íÝ³ëÝ»ñÁ ÷áËÑ³ïáõó»Éáõ ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ í»ñ³Ï³Ý·Ý»Éáõ Ýå³ï³Ïáí, å»ï³Ï³Ý Éñ³í×³ñÝ»ñÇ (¹áï³óÇ³Ý»ñÇ) ëï³óáõÙÁ ¨ ³ÛÉÝ: èÇëÏÇ ÷áË³ÝóáõÙÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷áË³ÝóáõÙ »ññáñ¹ ÏáÕÙÇÝ ³éÏ³ éÇëÏÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ: êñ³ í³é
ûñÇÝ³ÏÁ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿ éÇëÏÇ ÷áË³ÝóáõÙ ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ` áñáß³ÏÇ í×³ñÇ ¹ÇÙ³ó108:
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏ»ñÇ ³å³Ñáí³·ñáõÃÛáõÝÁ Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ¨ Çñ³í³µ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó áõÝ»óí³ÍùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝ áñáß³ÏÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ` ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ
Ñ³Ý¹»ë ·³Éáõ ¹»åùáõÙ ·áõÙ³ñ³ÛÇÝ ýáÝ¹»ñÇ Ñ³ßíÇÝ, áñáÝù Ó¨³íáñíáõÙ
»Ý ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý í×³ñÝ»ñÇó: ²ÛëåÇëáí` ÑÝ³ñ³íáñ éÇëÏÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Çç»óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ å³Ñå³Ý»É Ñ»ï¨Û³É Ï³ÝáÝÝ»ñÁ`
1. Ð³ñÏ³íáñ ã¿ Ëáõë³÷»É éÇëÏÇó, å»ïù ¿ Ñ³ëóÝ»É Ýí³½³·áõÛÝÇ:
2. Ü³Ëù³Ý ·áñÍ ëÏë»ÉÁ å»ïù ¿ Ï³ÝË³ï»ë»É, ÏáñáõëïÝ»ñÇ ÇÝã Ó¨»ñ
»Ý ÑÝ³ñ³íáñ ïíÛ³É ·áñÍáõÙ, ÇÝãù³Ý ¿ Ýñ³Ýó Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:
3. ä»ïù ã¿ í³Ë»Ý³É ³ÛÝ ÏáñáõëïÝ»ñÇó, áñáÝó ã³÷Á ãÇ ·»ñ³½³ÝóáõÙ
ëå³ëí»ÉÇù ß³ÑáõÛÃÁ, ÃáõÛÉ³ïñ»ÉÇ »Ý, »Ã» Ñ³×³Ë ã»Ý Ñ³Ý¹»ë ·³ÉÇë:
4. êå³ëíáÕ ÏáñáõëïÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ã³÷»ñ` »Ï³ÙáõïÝ»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáÕ, å»ïù ¿ ½·³ëï³óÝ»Ý Ó»éÝ»ñ»óÇÝ: ä»ïù ¿ Ó¨³íáñí»Ý ÇÝùÝ³³å³Ñáí³·ñáõÃÛ³Ý ýáÝ¹»ñ` áñáß»Éáí ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ:
5. Þ³ï µ³ñÓñ ³ëïÇ×³ÝÇ éÇëÏÇ ¹»åùáõÙ ó³ÝÏ³ÉÇ ¿ å³ÛÙ³Ý³·ñÇ
ÙÇçáóáí ³ÛÝ µ³Å³Ý»É Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨:
6. Ð³ñÏ ¿ Ëáõë³÷»É ³ÛÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó, áñÁ Ï³åí³Í ¿ ³Õ»ï³ÉÇ
Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí éÇëÏÇ Ñ»ï, áñáÝù Ó»éÝ³ñÏ³ï»ñÁ »ñµ»ù ãÇ Ï³ñáÕ³Ý³
÷áËÑ³ïáõó»É: Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù»ç ³Û¹ ÏáñáõëïÝ»ñÇ
Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ³ÛÝù³Ý ÷áùñ ÉÇÝÇ (0-ÇÝ ÙáïÇÏ), áñ
ÑÝ³ñ³íáñ ÉÇÝÇ ¹ñ³Ýù ³Ýï»ë»É: ²ÛÉ³å»ë ãÇ Ï³ñ»ÉÇ Ó»éÝ³ñÏ»É ³Û¹ ·áñÍÁ:

108

Óñòåíêî Î.Ë., «Òåîðèÿ ýêîíîìè÷åñêîãî ðèñêà», Ê. 1997, ñ. 61.
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²ñÍñáõÝÇ ì²ð¸²ÜÚ²Ü
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ Ñ³ëÏ³óáõÃÛáõÝÁ, Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý éÇëÏÇ
³ëïÇ×³ÝÇ Ýí³½»óÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñáõÃÛáõÝ, éÇëÏ, Ýí³½»óáõÙ, å³Ñå³ÝáõÙ, ÷áË³ÝóáõÙ
Ò»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý ռÇëÏÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ÁÝÃ³óùáõÙ ³éÏ³ ³ÛÝåÇëÇ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³í³Ý³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý µ³ó³ë³Ï³Ý
Ï³Ù ¹ñ³Ï³Ý ³Ý¹ñ³¹³éÝ³É ïÝï»ëí³ñáÕ ëáõµÛ»ÏïÇ ß³ÑáõÛÃÇ, Ï³åÇï³ÉÇ,
ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ³ÙµáÕç ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý íñ³ ¨ Ñ³Ý·»óÝ»É ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ï³Ù
Ñ³Ï³é³ÏÁ: èÇëÏ»ñÇ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñÇ ¹Ç³å³½áÝÁ µ³í³Ï³Ý³ã³÷ É³ÛÝ ¿:
Ò»éÝ³ñÏáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï ³é³í»É ³éÝãíáÕ éÇëÏ»ñÝ »Ý` Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ·áñÍáÝÇ Ñ»ï Ï³åí³Í, ·Çï³ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³é³çÁÝÃ³óÇÝ ³éÝãíáÕ,
³ñï³¹ñ³Ï³Ý, ³ñï³¹ñ³ÝùÇ Çñ³óÙ³Ý, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý, ù³Õ³ù³Ï³Ý éÇëÏ»ñÁ:Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ÁÝÏ»ñáõÃÛ³Ý Ï³Û³óÙ³Ý Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÁ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ áõ é³½Ù³í³ñáõÃÛ³Ý ×Çßï ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ ¿:
Арцруни ВАРДАНЯН
Концепция предпринимательского риска, методы снижения бизнес-рисков
Ключевые слова: предпринимательство,риск, снижение, хранение, передача

Предпринимательский риск – это вероятность любых изменений в процессе принятия решений, которые могут оказать отрицательное или положительное влияние на прибыль предприятия, капитала в целом и привести к потере или наоборот.
Диапазон проявлений риска достаточно широк. Риски, связанные с деятельностью
предприятия связаны с человеческим фактором, технологический прогресс,
касающиеся производства, продаж, финансовых и политических рисков. Успех
каждой компании заключается в оценке риска и правильном выборе стратегии.
Artsruni VARDANYAN
The concept of entrepreneurial risk, methods of business risk reduction
Key words: entrepreneurship, risk, reduction, storage, transfer

Entrepreneurial risk is the likelihood of any changes in the decision-making process that
can have a negative or positive impact on the profit of the enterprise, capital as a whole,
and lead to loss or vice versa. Risks associated with the activities of the enterprise are
related to the human factor, technological progress relating to production, sales,
financial and political risks. The success of each company is to assess the risk and
choose the right strategy.
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ìºð²¼¶²ÚÜ²òàôØ: êÆÜ¶²äàôðÆ ä²ð²¸àøêÀ
²ñÙ³Ý ì²ð¸²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ ØîÐ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙ, êÇÝ·³åáõñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, ³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ùÏ³ÝáõÃÛáõÝ

êÇÝ·³åáõñÁ, ÉÇÝ»Éáí ÷áùñ ÏÕ½Ç å»ïáõÃÛáõÝ, 20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ
ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÝ»ñÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ³ÝÑ³í³Ý³Ï³Ý ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³åñ»É՝ ÷áùñ
Ý³í³Ñ³Ý·ëïÇó ¹³éÝ³Éáí ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ëáßáñ Ï»ÝïñáÝ: ²ÛÝ ÉáõÍ»É ¿
½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ñ»ï Ï³åí³Í ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñ³ñó»ñÁ ¨
Ó¨³íáñ»É ³ÝÑñ³Å»ßï »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ÙñóáõÝ³Ï
å»ïáõÃÛáõÝ ¹³éÝ³Éáõ Ñ³Ù³ñ: êÇÝ·³åáõñÇ`ÙñóáõÝ³Ï å»ïáõÃÛáõÝ ¹³éÝ³Éáõ ×³Ý³å³ñÑÝ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë ß³ï Ï³ñ¨áñ ¿ Ñ³ëÏ³Ý³É, Ã» ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»ó³Ý 21-ñ¹ ¹³ñÇ ³é³çÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í
·Éáµ³É ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ, ù³ÝÇ áñ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ ß³ï Ýß³Ý³Ï³ÉÇó
¿ñ »ñÏñÇ Ñ³Ù³ñ ÇÝãå»ë ïÝï»ë³Ï³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É ù³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý ³éáõÙáí:
´³½Ù³ÃÇí ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÁ ¹ÇïáõÙ »Ý áñå»ë áõÅ,
áñÁ ³ÝËáõë³÷»ÉÇáñ»Ý Ïµ»ñÇ ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÃáõÉ³óÙ³ÝÁ,
ù³Ûù³ÛÙ³ÝÁ Ï³Ù ÝáõÛÝÇëÏ í»ñ³óÙ³ÝÁ:109110 Üñ³Ýù åÝ¹áõÙ »Ý, áñ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ՝ Çñ ï³ñµ»ñ ¹ñë¨áñáõÙÝ»ñáí, ·Ý³Éáí ³í»ÉÇ ¿ ÃáõÉ³óÝ»Éáõ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý
Ý»ñÏ³ÛÇë Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ¹»ñÁ: ÆÝãå»ë åÝ¹áõÙ ¿ ²ñçáõÝ ²÷÷³¹áõñ³ÛÁ111, ³Ûë
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝ »Ý ³é³ç³óñ»É Ùï³Í»É ³½·³ÛÇÝ ïÁÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇó ¹áõñë՝ ÁÝ¹·Í»Éáí í»ñ³½·³ÛÇÝ, ³å³Ï»ÝïñáÝ³óí³Í ¨ ÏáëÙáåáÉÇï Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ:
²½·Ç Ï³éáõóÙ³Ý Ýå³ï³ÏÁ êÇÝ·³åáõñáõÙ ï³ñ³ë»é Ý»ñ·³ÕÃÛ³É
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ËÙµáõÙÝ ¿ñ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ³½·³ÛÇÝ å»ïáõÃÛ³Ý ¹ñáßÇ
Ý»ñùá: Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÑáõÛë áõÝ»ñ, áñ ³Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÇ û·ÝáõÃÛ³Ùµ
Ïëï»ÕÍíÇ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ëÇÝ·³åáõñÛ³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ, ¨ áñ áõÕÕ³ÏÇ µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ Ïí»ñ³ÍíÇ ³½·Ç: ê³Ï³ÛÝ Í³·»ó Ù»Ï ³ÛÉ ËÝ¹Çñ. µÝ³ÏãáõÃÛáõÝÁ
¹³éÝáõÙ ¿ñ ã³÷Çó ß³ï ³ñ¨Ùï³Ù»ï ¨ ÏáñóÝáõÙ Çñ ³ëÇ³Ï³Ý ÇÝùÝáõ109

Held, David, 1995. Democracy and the Global Order: From Modern State to Cosmopolitan
Government. Cambridge: Polity Press.
110
Hall, Stuart, 1991. “The Local and the global: Globalization and Ethnicity”, in Anthony D.
King (ed.). Culture, globalization and the World-System. London: MacMillan Press Ltd.
111
Appadurai, Arjun. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of globalization.
Minneapolis: University Minnesota Press.
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ÃÛáõÝÁ: ²Ûë ËÝ¹ÇñÁ ÉáõÍ»Éáõ Ñ³Ù³ñ »ñÏñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ëÏë»ó Ïáßï
ÙÇçáóÝ»ñ Ó»éÝ³ñÏ»É` å³ßïå³Ý»Éáõ êÇÝ·³åáõñÇ ³ëÇ³Ï³Ý ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ:
Üñ³Ýù ëÏë»óÇÝ ³ÏïÇíáñ»Ý ³é³ç ÙÕ»É ÎáÝýáõóÇ³ÝÇ½Ç ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, áñå»ë
Ñ³Ï³Ñ³ñí³Í ³ñ¨ÙïÛ³Ý ³ñ¹Ç³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÇÝ: 1990-³ÏÝÝ»ñÇ ëÏ½µ»ñÇÝ êÇÝ·³åáõñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëÏ³ó³í, áñ å»ïù ¿ ÁÝ¹áõÝÇ ³ßË³ñÑÝ ÇÝãå»ë Çñ ßñç³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ì»ñ³½·³ÛÇÝ êÇÝ·³åáõñÇ ×³Ý³å³ñÑÁ ëÏëí»ó Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ù³Õ³ù-å»ïáõÃÛ³Ý՝ áñå»ë í»ñ³½·³ÛÇÝ ·Éáµ³É Ï»ÝïñáÝ, Éáõñç ³é³çÙÕÙ³Ùµ ¨ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ:112
²ÛëåÇëáí, ÇÝãå»ë ³ÛÉ ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ, êÇÝ·³åáõñÇ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ï³éáõóáõÙÁ Ù»Í³å»ë Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ñ å»ïáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó, ³ÛÉ áã Ã» µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³ç³ÏóáõÃÛ³Ùµ: êÇÝ·³åáõñáõÙ ·áñÍáõÙ »Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ³ñ¨ÙïÛ³Ý Ùá¹»ÉÇ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ß³ï»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ·»ñÇßËáÕ ''ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ'' Ñ³½í³¹»å ¿ íÇ×³ñÏíáõÙ: ²Ûë Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ï³é³í³ñáõÙ ¿ »ñÏÇñÁ ëÏë³Í 1959 Ãí³Ï³ÝÇó ¨ å³ÑáõÙ ¿ Çñ
ÇßË³ÝáõÃÛ³ÝÁ ûñÇÝ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ` ß³ñáõÝ³Ï åÝ¹»Éáí, áñ Ý»ñÏ³Û³ó-ÝáõÙ ¿
³½·Ç ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñÁ: ²Ù»Ý 5 ï³ñÇÝ Ù»Ï êÇÝ·³åáõñáõÙ ï»ÕÇ »Ý áõÝ»ÝáõÙ ÅáÕáíñ¹³í³ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ¨ ‘’ÄáÕáíñ¹³Ï³Ý ß³ñÅáõÙ Ïáõë³ÏóáõÃÛáõÝÁ’’ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ å³Ñ»É ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ Ï³ï³ñáõÙ ¿
Çñ Ý³ËÁÝïñ³Ï³Ý ËáëïáõÙÝ»ñÁ, ³å³ÑáíáõÙ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ù ³× ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ Ï³ï³ñáõÙ ³ÛÝåÇëÇ áÉáñïÝ»ñáõÙ, ÇÝãåÇëÇù »Ý
Ñ³Ýñ³ÛÇÝ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÁ, ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ:
ºÃ» êÇÝ·³åáõñÇ å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³Ù÷á÷»Ýù Ù»Ï ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛ³Ý Ù»ç, ³å³ ³ÛÝ ÏÑÝãÇ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå` ''ÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙ'': ê³ Çñ»ÝÇó »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ·Çï³Ïó³Ï³Ý ç³Ýù»ñÇ ·áñÍ³¹ñáõÙ ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý áñáß Ó¨»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ¨
ËáãÁÝ¹áï»Éáõ ÙÛáõëÝ»ñÇÝ: úñÇÝ³Ï, Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó ËáãÁÝ¹áïáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÁ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáí ï»Õ³Ï³Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÝáñÙ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ ÙÛáõë ÏáÕÙÇó ³ÏïÇíáñ»Ý å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ³ëÇ³Ï³Ý
''å³Ñå³ÝáÕ³Ï³Ý'' Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ ³ñµ³ÝÛ³Ï³ÛÇÝ Ñ»éáõëï³ï»ëáõÃÛáõÝÇó ¨ ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ ³Ýó³ÝÏ³ÉÇ Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó:113 ²ÛëåÇëÇ Ï³ÛáõÝ
ï³ï³ÝáõÙÁ ³ßË³ñÑÇÝ µ³ó ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ÷³Ï ÉÇÝ»Éáõ ÙÇç¨ ëï³ó»É ¿
112
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êÇÝ·³ÙåáõñÛ³Ý å³ñ³¹áùë ³Ýí³ÝáõÙÁ: ø³Õ³ù å»ïáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³ñíáõÙ ¿
³ßË³ñÑáõÙ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ, ÙÇç³½·³ÛÇÝ ýÇÝ³ÝëÝ»ñÇ ¨ ï»É»ÏáÙáõÝÇÏ³óÇ³ÛÇ Ñ³ñó»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Éáõñç ùÝÝ³¹³ïáõÃÛ³Ý ¿ ³ñÅ³Ý³ÝáõÙ Ù³ñ¹áõ Çñ³íáõÝùÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó՝ ë»÷³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý å³ï×³éáí, áñÇ
Ñ»ï¨³Ýùáí áñáß³ÏÇ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ³½³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ Ïñ×³ïíáõÙ »Ý:
ÀÝïñ³Ýù³ÛÇÝ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ÷áñÓÁ ³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙÇç³½·³ÛÝáñ»Ý
Ï³å³Ïóí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ï³ñÇùÁ áã ³í»ÉÇ, ù³Ý ³½·³ÛÇÝ ·áÛ³ï¨Ù³Ý Ñ³Ù³ñ,
ÇÝãå»ë Ý³¨ ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇ ¨ å³Ñå³ÝáÕ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ùáÕÇ ï³Ï å³Ñå³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ áñáß³ÏÇ ·»ñÇßËáÕ ß³Ñ»ñ:
êÇÝ·³åáõñÇ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ
áõÝ»Ý Ý³¨ Ý»ñ·³ÕÃÁ ¨ ''ûï³ñ»ñÏÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÁ'': úï³ñ»ñÏñÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇÝ áÕçáõÝ»Éáõ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ ÏñáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý µÝáõÛÃ, ë³Ï³ÛÝ
ëáóÇ³É³Ï³Ý ³éáõÙáí ³ÛÝ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·Ù³Ý ËÝ¹Çñ áõÝÇ: ²Ûë Ñ³ñóÁ ³í»ÉÇ
³ñï³Ñ³ÛïÇã ¹³é³í 1998-1999 ÃÃ. ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ïÝï»ë³Ï³Ý ×·Ý³Å³ÙÇ ÁÝÃ³óùáõÙ: ØÇÝã Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ ¿ñ ÃáõÛÉ ï³É ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñÇÝ ³åñ»É, ³ßË³ï»É ¨ µÝ³Ïí»É êÇÝ·³åáõñáõÙ, µÝÇÏ ëÇÝ·³åáõñóÇÝ»ñÁ »ÝÃ³ñÏíáõÙ ¿ÇÝ Ïñ×³ïáõÙÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ßñç³ÝáõÙ ³×áõÙ ¿ñ
¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ ûï³ñ»ñÏñÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å: 2000Ã. ²½·³ÛÇÝ ûñí³Ý
ÝíÇñí³Í Ñ³Ýñ³Ñ³í³ùÇ Å³Ù³Ý³Ï í³ñã³å»ï ¶áÑÁ µ³ñÓñ³óñ»ó ³Ûë
Ñ³ñóÁ՝ Ïáã ³Ý»Éáí ëÇÝ·³åáõñóÇÝ»ñÇÝ ÷áË»É Çñ»Ýó Ï³ñÍÇùÁ ûï³ñ»ñÏÁñÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇ Ñ³Ý¹»å: Ü³ ËÝ¹ñ»ó ëÇÝ·³åáõñóÇÝ»ñÇÝ áÕçáõÝ»É
Ýñ³Ýó, ³é³ç³ñÏ»É Ùßï³Ï³Ý ù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ¨ ÁÝ¹áõÝ»É áñå»ë êÇÝ·³åáõñÇ ÉÇÇñ³í ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ µáÉáñ ÑÝ³ñ³íáñ ³éÇÃÝ»ñáí: Î³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ³Ûë áÉáñïáõÙ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ Ýß»ó Ý³¨ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ³éÁÝÃ»ñ »ñÏáõ Ëáßáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»ÏÇÝ ûï³ñ»ñÏñ³óÇÝ»ñ Ýß³Ý³Ï»Éáí: ²Û¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ''êÇÝ·³åáõñÇ
½³ñ·³óÙ³Ý µ³ÝÏÁ'' ¨ ''Ü»åïáõÝ úñÇ»Ýï È³ÛÝë'' ³½·³ÛÇÝ Íáí³ÛÇÝ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÁ, áñÁ, ÙÇÝã¨ ù³Õ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ÙïÝ»ÉÁ, Ý³ËÏÇÝáõÙ
Õ»Ï³í³ñ»É ¿ñ í³ñã³å»ï ¶áÑÁ:
úï³ñ»ñÏÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý áñáßÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ¹³ñÓ»É ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý áÉáñïÇ Ï³ñ¨áñ
Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: ì»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí ³é³ç³ó³Í
»Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛ³Ý ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ ß»ßï³¹ñÙ³Ý Ñ³ñó»ñÁ ëïÇå»óÇÝ ÑÙïáõÃÛ³Ý ëå»ÏïáñÇ »ñÏáõ Í³Ûñ»ñáõÙ ¿É
·ïÝíáÕ ëÇÝ·³åáõñóÇÝ»ñÇÝ ³ÝÑ³Ý·ëï³Ý³É Çñ»Ýó ³å³·³ÛÇ Ñ³Ù³ñ:
Ü»ñù¨Ç Í³ÛñáõÙ Ñ³ñ¨³Ý »ñÏñÝ»ñÇó »ÏáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³í»ÉÇ ó³Íñ ·ÇÝÁ
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ëïÇåáõÙ ¿ ³é³í»É ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï µ³ñ»É³í»É ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆëÏ í»ñÇÝ
Í³ÛñáõÙ êÇÝ·³åáõñÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝù ³ñï³¹ñáÕ
áÉáñïÝ»ñ Ñ³Ý·»óñ»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·»ïÝ»ñÇ å³Ï³ëÇÝ: È³í ÏñÃí³Í ëÇÝ·³åáõñóÇÝ»ñÁ µ³ñÓñ³Ó³ÛÝáõÙ »Ý, áñ
·ïÝíáõÙ »Ý ³Ýµ³ñ»Ýå³ëï íÇ×³ÏáõÙ µ³ñÓñ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³ßË³ï³ÝùÇ
ßáõÏ³ÛáõÙ: Ø»Í³ù³Ý³Ï Ý»ñ·³ÕÃÁ Ùï³Ñá·áõÃÛ³Ý ³éÇÃ ¿ ï³ÉÇë Ý³¨ êÇÝ·³åáõñÇ ³½·³ÛÇÝ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý Ñ³ñóáõÙ:114
êÇÝ·³åáõñÇ í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï áõÝ»óáÕ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ëáóÇ³É³Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÛáõë »ñÏáõ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ¨ »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù»Í³óáÕ ×»ÕùÇ
Ñ»ï: ì»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ³Ûë 2 Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ ï³ñ³Íí³Í »ñ¨áõÛÃ »Ý ½³ñ·³óáÕ »ñÏñÝ»ñÇó ß³ï»ñáõÙ: ÀÝ¹áõÝí³Í ÷³ëï ¿, áñ í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÇó
³Ù»ÝÇó ß³ï û·ïíáõÙ ¿ í»ñÝ³Ë³íÁ՝ ëï»ÕÍ»Éáí »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ
³×áÕ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ Ýñ³Ýó, ÙÇçÇÝ Ë³íÇ ¨ Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»ÝÇó
ùÇã í³ëï³ÏáÕÝ»ñÇ ÙÇç¨: êÇÝ·³åáõñÇ ûñÇÝ³ÏÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ Ë³Ëï»É ³Ûë
ÙÇïáõÙÁ. »ñÏñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Ý áõ í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÁ µ³ñ»É³í»É »Ý
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ×ÝßáÕ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛ³Ý ³åñ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ¨ ëï»ÕÍ»É
·ñ»Ã» ÉñÇí ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝ: ê³Ï³ÛÝ, »Ã» í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÁ Ëáñ³óÝÇ
»ñÏñáõÙ »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ³×Á,
³å³ ³ÝÑñ³Å»ßï ÏÉÇÝÇ ù³Õ³ù³Ï³Ý ÙÇç³ÙïáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý
ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñáõÙ: ºÏ³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý
³×ÇÝ Ç å³ï³ëË³Ý êÇÝ·³åáõñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ëÏë»ó ËÃ³Ý»É Ù»ñÇïáÏñ³ïÇ³ÛÇ՝ ³é³í»É ³ñÅ³Ý³íáñÝ»ñÇ, ·³Õ³÷³ñÁ: ²Ûë ·³Õ³÷³ñÁ
¹³ñÓ³í ýáõÝ¹³Ù»Ýï³É Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó êÇÝ·³åáõñÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍáõÙ՝
ß»ßï»Éáí, áñ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ß³ï »Ý ³ßË³ïáõÙ, ÏÛ³ÝùáõÙ ³é³ç Ï·Ý³Ý: ²Ûë
ß»ßï³¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³í»É³ó³í Ï»ÝïñáÝ³óáõÙÁ ÏñÃáõÃÛ³Ý íñ³,
áñå»ë í»ñ³½·³ÛÝ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇ ¿³Ï³Ý ï³ññ: êÇÝ·³åáõñÁ, ÉÇÝ»Éáí
5 ï³ñÇÝ Ù»Ï å³ñµ»ñ³Ï³Ý ÁÝïñáõÃÛáõÝÝ»ñ ³ÝóÏ³óÝáÕ »ñÏÇñ, áõÝÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³ÝÁ å³Ñ³ÝçÝ»ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáÕ ÁÝïñ³½³Ý·í³Í: êÇÝ·³åáõñÇ
Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ Ó»éÝ³ñÏ»É ¿ »ñÏáõ ÙÇçáó` ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ áõ ù³ÛÉ»ñ áõÕÕí³Í ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý áõ ÁÝÏÝáÕ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛ³Ý Ýí³½Ù³ÝÁ: Ö·Ý³Å³ÙÇ ï³ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ¹ñ³ÝóÇó
Ñ»ïá Ï³é³í³ñáõÃÛáõÝÁ ×³Ý³ã»É ¿ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý
³í»É³óÙ³Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ: ÎñÃí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³Ý
É³í³·áõÛÝ Ù»Ãá¹Ý»ñÇó Ù»ÏÝ ³ÛëåÇëÇÝ ¿՝ µéÝ»É Ýñ³Ýó ù³ÝÇ »ñÇï³ë³ñ¹
»Ý, ¨ ù³ÝÇ ¹»é Ýñ³Ýó ÙÇïùÁ ã³÷³½³Ýó Ñ³í³ù ãÇ ¹³ñÓ»É: ¶áñÍáõÙ »Ý
114

Koh, A., “Global Flows of Foreign Talent: Identity Anxieties in Singapore‟s Ethnoscope”,
Sojourn, Vol. 18, No. 2 (2003): 235-256.
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µ³½µ³ÃÇí Íñ³·ñ»ñ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý »ñÏñÇ ï³ñ»ó µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ
Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇÝ Í³ÝáÃ³óÝ»ÉáõÝ, ë³Ï³ÛÝ ³Ù»Ý³Ù»Í ç³Ýù»ñÁ áõÕÕí³Í
»Ý Ñ»Ýó ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇÝ: ''Øï³ÍáÕ ¹åñáóÝ»ñ, ëáíáñáÕ ³½·'':
êÇÝ·³åáõñÁ Ï³ÛáõÝ ù³ÛÉ»ñ ¿ Ó»éÝ³ñÏáõÙ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý»óÝ»Éáõ
ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á 21-ñ¹ ¹³ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ: 1997Ã.-ÇÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý
Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó Ùß³Ïí³Í Ý³Ë³·ÇÍÁ ¹åñáóÝ»ñÇ ³éç¨ ¹ÝáõÙ ¿ñ
Ýå³ï³ÏÝ»ñ, áñáÝù Ý»ñ³éáõÙ ¿ÇÝ áõëáõÙÝ³éáõÃÛáõÝ ÏÛ³ÝùÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ïñ»³ïÇí Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ËÃ³-ÝáõÙ, µáÉáñ ¹åñáóÝ»ñáõÙ áõëáõóÇãÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ÑÇÙÝ³ñ³ñ Ñ³Ù³Ï³ñ·ã³ÛÇÝ ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ áõëáõóáõÙ ÙÇã¨ 2000Ã.,
¹åñáóÝ»ñáõÙ »ñÏáõëÁ Ù»ÏÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛ³Ý ³å³ÑáíáõÙ Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇ ¨ ³ß³Ï»ñïÝ»ñÇ ÙÇç¨, ÇÝãå»ë Ý³¨ áõëáõóÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Å³Ù³Ý³ÏÇ 30 ïáÏáëÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ îî áÉáñïÇ ³é³ñÏ³Ý»ñÇ áõëáõóÙ³ÝÁ ÙÇÝã¨
2002Ã.115: ØÇÝã êÇÝ·³åáõñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ß³ñÅíáõÙ ¿ ¹»åÇ µ³ñÓñ³ñÅ»ù
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝ, »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ÙÇç¨ ×»ÕùÇ Ù»Í³óáõÙÁ ¹³éÝáõÙ ¿ »ñÏñÇ ·ÉË³íáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý Ù³ñï³Ññ³í»ñÁ: ºñµ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ
ï»Õ³ß³ñÅ ¿ Ï³ï³ñáõÙ ¹»åÇ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·, ÏñÃáõÃÛ³Ý ¨
í»ñ³å³ïñ³ëïÙ³Ý ÙÇçáóáí Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ïáõï³ÏÙ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ å»ïù ¿ Ñ³ÙÁÝÃ³ó ß³ñÅíÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ ³ßË³ïáõÅÇ ³×áÕ
å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ñ»ï: ²Ûë ·áñÍÝÃ³óÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ µ³ñÓñ áñ³ÏÇ ³ßË³ïáõÅÇ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×ÇÝ, Ñ³Ù»Ù³ï³Í ó³Íñáñ³Ï ³ßË³ïáõÅÇ Ñ»ï ¨
³í»É³óÝáõÙ »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ áõ ï»Õ³óÇ ³ßË³ïáÕÝ»ñÇ Ëáó»ÉÇáõÃÛáõÝÁ ·Éáµ³É ï»Ý¹»ÝóÝ»ñÇ Ñ³Ý¹»å: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ³å³·³ÛáõÙ
ÙÇ³ÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÉáõÍ»É »Ï³ÙïÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÇ ³ÝÑ³í³ë³ñáõÃÛáõÝÁ: êÇÝ·³åáõñÇÝ å»ïù ÏÉÇÝ»Ý Ùß³Ïí³Í ëáóÇ³É³Ï³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ` Ñ³í³ë³ñ³Ïßé»Éáõ ïÝï»ë³Ï³Ý ³×Á ¨ Ù»Í³óáÕ
ïÝï»ë³Ï³Ý ×»ÕùÁ:116 ²Ù÷á÷»Éáí êÇÝ·³åáõñÇ ÷áñÓÁ` Ï³ñ»ÉÇ ¿ »½ñ³Ñ³Ý·»É, áñ å»ï³Ï³Ý áõÕÕáñ¹í³Í ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ÇÝï»·ñí»É ·Éáµ³É ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍ-ÁÝÃ³óÝ»ñÇÝ, Ýí³½»óÝ»Éáí ¹ñ³ÝóÇó
µËáÕ µ³ó³ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ` ·áñÍ³½ñÏáõÃÛáõÝÝ áõ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ áã
Ñ³í³ë³ñ³ã³÷ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ: âÝ³Û³Í êÇÝ·³åáõñÇ Ï³é³í³ñáõÃÛ³Ý`
ûï³ñ»ñÏñÛ³ ï³Õ³Ý¹Ý»ñÇ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Íñ³·ÇñÁ ¨ ÏñÃáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ
Ï³ï³ñíáÕ µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñÁ ãÉáõÍ»óÇÝ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` ë³Ï³ÛÝ »ñÏñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»óÇÝ Éáõñç µ³ñ»÷áËáõÙÝ»ñ` µáÉáñÇÝ Ñ³í³ë³ñ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ:

115

Tay, Simon S.C. 2001, “ISLAND IN THE WORLD: Globalization and Singapore's
Transformation”. Southeast Asian Affairs. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
116
Bilveer Singh. 2008, “SINGAPORE: Success at Home, Challenges from Abroad”, Southeast
Asian Affairs. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies
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²ñÙ³Ý ì²ð¸²ÜÚ²Ü
ì»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙ: êÇÝ·³åáõñÇ å³ñ³¹áùëÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙ, êÇÝ·³åáõñ, ïÝï»ë³Ï³Ý ³×, ³½·³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, å»ï³Ï³Ý ù³Õ³ùÏ³ÝáõÃÛáõÝ
²½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ í»ñ³½·³ÛÝ³óáõÙÁ µ»ñáõÙ ¿ ÇÝãå»ë
ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ëï»ÕÍáõÙ ¿ Ù³ñï³Ññ³í»ñÝ»ñ: êÇÝ·³åáõñÁ, ÏÕ½Ç-å»ïáõÃÛáõÝ ¿, áñÁ 20-ñ¹ ¹³ñÇ í»ñçÇÝ ï³ëÝ³ÙÛ³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ
Ï³ñáÕ³ó»É ¿ ¹³éÝ³É ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝ: ²Ûë ·áñÍÁÝÃ³óÁ Çñ Ñ»ñÃÇÝ
³é³ç³óñ»ó ÙÇ·ñ³óÇ³ÛÇ ³× ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ, ÇÝãÁ
ÃáõÛÉ ïí»ó êÇÝ·³åáõñÇÝ ¹³éÝ³É ÙñóáõÝ³Ï ïÝï»ëáõÃÛáõÝ: âÝ³Û³Í êÇÝ·³åáõñÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ í»ñ»Éù ³åñ»ó, ë³Ï³ÛÝ ù³Õ³ù³óÇÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ
³×»ó Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ¨ »Ï³ÙáõïÝ»ñÇ ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
Arman VARDANYAN
Globalization. Singapore Paradox
Key words: globalization, Singapore, economic growth, nation-state economy, government
policy

For nation-states globalization not only brings opportunities, but creates challenges as
well. Singapore, an Iceland country, which managed to become a global center during
the last decade of the 20th century. This process increased level of migration on all
levels of country‟s economy, which allowed Singapore to become a competitive
economy. Though Singapore‟s economy prospered, level of structural unemployment
and increasing income inequality raised among it‟s citizens.
Арман ВАРДАНЯН
Глобализация. Сингапурский парадокс
Ключевые слова: глобализация, Сингапур, экономический рост, националная экономика,
государственная политика

Глобализация как открывает возможности для национальных экономик, так и
создает для них проблемы. Сингапур является островным государством, который
в течение последнего десятилетия 20-го века, стал международным центром.
Этот процесс, в свою очередь, привел к росту миграции на всех уровнях экономики, что позволило Сингапуру стать конкурентоспособной экономиой. Хотя
экономика Сингапура была на подъеме, среди граждан увеличелся уровень
структурной безработицы и неравномерного распределения доходов. Правительство Сингапура ответило на эту проблему пременением государственной политики направленную на обеспечения устойчивого экономического роста и сокрашения неравенства.
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ê²îð²ä²Î²Ü Ð²Ú²êî²ÜÆ Î²è²ì²ðØ²Ü ÜºðøÆÜ Ð²Ø²Î²ð¶À
²ÝÇ Ü²Ð²äºîÚ²Ü
ÞäÐ-Ç ³í³· ¹åñáóÇ áõëáõóÇã, ÞäÐ-Ç Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ë³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ

Ø.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ 70-³Ï³Ý ÃÃ. Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑáõÙ ÑÇÙÝ³¹ñíáõÙ ¿ Ð³ÛÏ³½áõÝ-ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ:
Â³·³íáñ³Ï³Ý ¨, ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó ëÏë³Í, ë³ïñ³å³Ï³Ý
³Ûë ïáÑÙÁ ÇßË»É ¿ ÙÇÝã¨ Ù. Ã. ³. 2-ñ¹ ¹³ñÁ: ÐÇßÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ù³ëÇÝ å³Ñå³Ýí³Í ·ñ³íáñ ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ ¨ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÇ Ñáõß³ñÓ³ÝÝ»ñÁ ë³ÑÙ³Ý³÷³Ï »Ý, ß³ï ¹»åù»ñáõÙª Ñ³Ï³ë³Ï³Ý: Ø. Êáñ»Ý³óáõ
§Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ¦-Çó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ ºñí³Ý¹ ² ê³Ï³í³ÏÛ³óÁ ¨
Ýñ³ ·³Ñ³Å³é³Ý· îÇ·ñ³ÝÁ »Õ»É »Ý Ø³ñ³ó Ã³·³íáñ ²Å¹³Ñ³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇóÝ»ñÁ: ²Ûë ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ Ý³¨ ÑáõÛÝ å³ïÙÇã øë»Ýá÷áÝÁ: Ø.Ã.³. 6-ñ¹ ¹³ñÇ Ï»ë»ñÇÝ Ð³ÛÏ³½áõÝ-ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ, µ³Ëí»Éáí Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ Ñ½áñ³·áõÛÝ áõÅ ¹³ñÓ³Í Ù³ñ³å³ñëÏ³Ï³Ý ï»ñáõÃÛ³ÝÁ, Ñ³ñÏ³¹ñí³Í ¿ñ ×³Ý³ã»É Ýñ³ ·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: ´³Ûó ë³ ³Ù»Ý¨ÇÝ ã¿ñ Ýß³Ý³ÏáõÙ å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛ³Ý Ïáñáõëï. Ð³ÛÏ³½áõÝ-ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇÝ Ñ³çáÕí»ó å³Ñå³Ý»É å»ï³Ï³Ý ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÁ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª ëï»ÕÍ»Éáí µáÉáñ Ýå³ëï³íáñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý, Ùß³ÏáõÛÃÇ, ù³Õ³ù³Ï³Ý áõ é³½Ù³Ï³Ý
Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ: Ð³ÛÏ³½áõÝ-ºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ³é³ç³óÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÁ Ñ³ÙÁÝÏ³í Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»ÉùáõÙ
Ëáßáñ³·áõÛÝ ³ßË³ñÑ³ù³Õ³ù³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï:
ä³ïÙáõÃÛ³Ý Ã³ï»ñ³µ»ÙáõÙ Ñ³ÛïÝí»ó å³ñëÇó Ã³·³íáñ ÎÛáõñáë
Ø»ÍÁ, áñÁ »ñ»ù ï³ñí³ ÏéÇíÝ»ñÇó Ñ»ïá ·ñ³í»ó ºÏµ³ï³Ý³ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÁ ¨ Ù³ñ³Ï³Ý ·»ñÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³Ï ·ïÝíáÕ »ñÏñÝ»ñÁ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ð³Û³ëï³ÝÁ, ×³Ý³ã»óÇÝ ÎÛáõñáë Ø»ÍÇ ·»ñÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ: øë»Ýá÷áÝÇ §ÎÛáõñáå»¹Ç³¦-Çó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ñï³íáñ ¿ñ áñå»ë
¹³ßÝ³ÏÇó ¨ í³ë³É ÎÛáõñáë Ø»ÍÇÝ í×³ñ»É ïáõñù ¨ ½áñù117: Ø. Ã. ³. 530 Ã.
²ù»Ù»ÝÛ³Ý ³ñù³ ¹³ñÓ³í Î³ÙµÛáõë»ëÁ118, áñÇÝ Ñ³çáÕí»ó Ýí³×»É º·ÇåïáëÁ: Üñ³ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï` Ù. Ã. ³. 522 Ã. Ùá· ¶³áõÙ³ï³Ý

117
118

Ø³Ý³Ý¹Û³Ý ²., ºñÏ»ñ ², ºñ¨³Ý, 1977, ¿ç 52:
Дандамаев М, Луконин В., Культура и экономика Древнего Ирана, М., 1980, стр.105.
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Çñ»Ý Ñéã³Ï»ó ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ Ã³·³íáñ119ª Ý»ñÏ³Û³Ý³Éáí áñå»ë ÎÛáõñáëÇ
áñ¹Ç: ä³ñëÏ³ëï³Ý ßï³åáÕ Î³ÙµÛáõë»ëÁ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ñ³ÝÏ³ñÍ³ÏÇ
Ù³Ñ³ÝáõÙ ¿: ¶³áõÙ³ï³ÛÇ ëå³ÝáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¹³í³¹ÇñÝ»ñÇó Ù»ÏÁ`
ä³ñÃ¨³ëï³ÝÇ Ïáõë³Ï³É ìßï³ëåÇ áñ¹Ç ¸³ñ»Ñ ² Ø»ÍÁ (Ù. Ã. ³. 522-486
ÃÃ.) 28 ï³ñ»Ï³Ý Ñ³ë³ÏáõÙ Ñéã³ÏíáõÙ ¿ ³ñù³ÛÇó ³ñù³: ¸³ñ»Ñ ²-Ý
Ï³ï³ñáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù í³ñã³ïÝï»ë³Ï³Ý í»ñ³÷áËáõÙÝ»ñ, áñáÝù ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ïí»óÇÝ ëï»ÕÍ»Éáõ å»ï³Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ï³ÛáõÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, Ýí³×í³Í »ñÏñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ÑëÏáÕáõÃÛáõÝ ë³ÑÙ³Ý»Éáõ Ñáõë³ÉÇ
ÉÍ³ÏÝ»ñ ¨ Ï³ñ·³íáñ»óÇÝ Ñ³ñÏ³Ñ³í³ùÙ³Ý ·áñÍÁ:Ü³ áÕç å»ïáõÃÛ³Ý
ï³ñ³ÍùÁ µ³Å³Ý»ó 20 ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ120, áñáÝóÇó 13-ñ¹-Ý121 ÁÝ¹·ÁñÏáõÙ ¿ñ ³ÙµáÕç Ð³ÛÏ³Ï³Ý É»éÝ³ßË³ñÑÁ, º÷ñ³ïÇó ³ñ¨Ùáõïù ÁÝÏ³Í
ï³ñ³ÍùÝ»ñÁª ä³ÏïÛáõÇÏ»Ý (Ø³Å³Ï-Î»ë³ñÇ³) ¨ ³Ûëï»ÕÇó ÑÛáõëÇëª Â»ñÙá¹áÝï ·»ïÇ ¨ Ú³ëáÝÇ Ññí³Ý¹³ÝÇ ÙÇç¨ ÁÝÏ³Í ï³ñ³ÍùÁª ¹áõñë ·³Éáí
ê¨ Íáí122: ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
ÑÇÙùáõÙ ¹ñí³Í ¿ñ ï³ñµ»ñ ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ ÙÇ³íáñáõÙáí Ù»Ï ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝª ÙÇáõÃÛáõÝ, ëï»ÕÍ»Éáõ ·³Õ³÷³ñÁ123: ²ÛëÇÝùÝª µáÉáñ ³ÛÝ ï³ñ³ÍùÝ»ñÁ, áñáÝù ¸³ñ»Ñ ²-Ç Ï³é³í³ñáõÙÇó ³é³ç Ù»Í³Ù³ë³Ùµ ³ÝÏ³Ë áõ
ÇÝùÝáõñáõÛÝ ¿ÇÝ, »ÝÃ³ñÏí»óÇÝ å»ï³Ï³Ý áõ í³ñã³Ï³Ý í»ñ³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý:
²ÙµáÕç Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ ÙÇ³íáñí»ó 20 ¨ ³í»ÉÇ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»ç:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝ Ï³é³í³ñíáõÙ ¿ñ Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï³é³í³ñãÇ
Ï³Ù ë³ïñ³åÇ ÏáÕÙÇó124 (ÑÇÝ å³ñëÏ»ñ»Ýáíª Ëß³Ãñ³å³Ý³), áñáÝù
Ýß³Ý³ÏíáõÙ ¿ÇÝ ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó ¨ ûÅïí³Í ¿ÇÝ É³ÛÝ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ùµ:
ê³ïñ³åÝ»ñÁ å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ÇÝ ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý, ¹³ï³í³ñáõÃÛ³Ý, Ñ³ñÏ³Ñ³í³ùÙ³Ý Ñ³Ù³ñ, Ñ³ïáõÙ ¿ÇÝ ¹ñ³ÙÝ»ñ125, ³í»ÉÇ
119

¶³áõÙ³ï³ÛÇ Ï³Ù Ï»ÕÍ ´³ñÇ¹³ÛÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ï»′ë Olmstead A. T,
History of the Persian Empire, Chicago, 1948; Дьяконов И. М., История Мидии от
древнейших времен до конца IV в. до н. э., Москва-Ленинград, 1965.
120
Æñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ·áÛáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ó»É Ý³¨ ³í»ÉÇ áõß Ó¨³íáñí³Í 21-ñ¹
ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÁ, áñÁ ë»å³·Çñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³ñï³óáÉí³Í ¿ êÏáõ¹ñ³,
§³Ý¹ñÍáíÛ³Ý ëÏÛáõÃÝ»ñ¦ ¨ §í³Ñ³Ý³ÏÇñ ÑáõÛÝ»ñ¦ ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ³ÝáõÝÝ»ñÇ
ï³Ï: î»′ë ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ
ßáõñç, ºñ¨³Ý, 2010, ¿ç 45:
121
ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ¨ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ
Ù.Ã.³. VI-IV ¹³ñ»ñáõÙ, §ä³ïÙ³µ³Ý³ëÇñ³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë¦, ºñ¨³Ý, 2005, 3, ¿ç 173:
122
Ø³Ýñ³Ù³ëÝ ï»′ë ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ²ÛëñÏáíÏ³ëÁ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý
ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ, ºñ¨³Ý, 2014, ¿ç 79-80:
123
ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ßáõñç, ¿ç 48:
124
Bocchieriyan S., The Achaemenid Satrapy of Armenia, University of Colorado, Boulder,
2016, p. 4.
125
ê³ïñ³åÁ Çñ³íáõÝù áõÝ»ñ Çñ ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ñÍ³Ã ¨ åÕÇÝÓ ¹ñ³ÙÝ»ñ
Ñ³ï»É, ÙÇÝã¹»é ³ÙµáÕç ï»ñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áëÏÇ ¹ñ³Ù Ñ³ï»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ
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áõß ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ý³¨ ë³ïñ³å³Ï³Ý ½áñù»ñÁ: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Çñ Ï³é³í³ñÙ³Ý ¨ Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ
³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë Ýßí»ó, Ð³Û³ëï³ÝÁ ÁÝ¹·ñÏí³Í ¿ñ 13ñ¹ ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý Ù»ç: ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, í³ñã³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇ, é³½Ù³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý
ÏÛ³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ³ñù³Ý»ñÇ ë»å³·Çñ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë, ¸³ñ»Ñ ²-Ç ´»ÑÇëÃáõÝÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ³Ý·Ý³Ñ³ï»ÉÇ ¿ ÑáõÝ³ÑéáÙ»³Ï³Ý ³ÝïÇÏ Ù³ï»Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ:
Î³ñ¨áñ ¿ ÝÏ³ï»É, áñ å³ñëÇó ³ñùáõÝÇùÇ Ñ³Ù³ñ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝù³Ý ½·³ÉÇ ¿ »Õ»É, áñ í»ñçÇÝë ã¿ñ ÙÇ³íáñí»É VIII-XI
ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï í³ñã³Ï³Ý í»ñ³Ï³½ÙáõÃÛ³Ý ÝáõÛÝ ÷áõÉáõÙ126:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³ñ¨áñ ÉÇÝ»Éáõ ÷³ëïÁ Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ´»ÑÇëÃáõÝÛ³Ý »é³É»½áõ ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, ä»ñë»åáÉÇëÇ ³å³¹³Ý³ÛÇ µ³ñÓñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ, Ü³Õß»-èáëï³ÙÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ, êáõ½³ÛÇó ·ïÝí³Í ¸³ñ»Ñ ²-Ç ³ñÓ³ÝÁ ¨
³ÛÉÝ: Î³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ÇÝãå»ë Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝ,
³ÛÝå»ë ¿É Ð³Û³ëï³ÝÁ, ²ù»Ù»ÝÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõÝ»ó»É ¿ Ï»Ýë³Ï³Ý
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝª Ï³Ûë»ñ³Ï³Ý ·³Õ³÷³ñ³ËáëáõÃÛ³Ý ï³ñ³ÍÙ³Ý áõ
³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó: ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí ²ù»Ù»ÝÛ³Ý å»ïáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý ¨ Ï³ñ¨áñ Ñ³ïí³ÍÝ»ñÇó Ù»ÏÁ, Ù»Í Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ Çñ µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñáíª Ù»ï³ÕÝ»ñáí (»ñÏ³Ã, åÕÇÝÓ,
³ñÍ³Ã) áõ Ù»ï³Õ³Ñ³Ýù»ñáí, ÓÇ»ñáí áõ ÓÇ³µáõÍáõÃÛ³Ùµ (³å³¹³Ý³ÛÇ
µ³ñÓñ³ù³Ý¹³ÏÝ»ñÁ íÏ³ÛáõÙ »Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ÓÇ³µáõÍáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ Ù³ëÇÝ ¨ ³ÛÝ ÓÇ»ñÇ Ù³ëÇÝ, áñáÝù µáõÍíáõÙ ¿ÇÝ Ñ³ïáõÏ å³ñëÇó ³ñù³ÛÇ Ñ³Ù³ñ): Æ í»ñçá, å»ïù ã¿ Ùáé³Ý³É, áñ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý
ï»ñáõÃÛ³Ý Ù³Ûñ³ÙáõïÇÝ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ïñ³å ¿ñ »Õ»É Ù»Í ³ñù³ ¸³ñ»Ñ
3-ñ¹ Îá¹áÙ³ÝáëÁ127: ²ëí³ÍÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ã»¨ ¸³ñ»Ñ ²-Ý Ùß³Ï»É
¿ñ ë³ïñ³å³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ï³é³í³ñÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýñ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñ
áõ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ, ë³Ï³ÛÝ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏÇñ áõ ÅáÕáíáõñ¹ áõÝ»ñ Çñ
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ, Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ, Ï³é³í³ñÙ³Ý, ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ë»÷³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²ëí³ÍÁ, Ñ³ïÏ³å»ë, ÇñáÕáõÃÛáõÝ ¿ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñÁ ÙÇÝã¨ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ï»ñáõÃÛ³ÝÁ
»ÝÃ³ñÏí»ÉÁ ¨ 13-ñ¹ ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý Ù»ç ÁÝ¹·ñÏí»ÉÁ, Çñ ÑÇÙùáõÙ ³ñ¹»Ý
§³ñù³ÛÇó ³ñù³Ý¦ í»ñ³å³ÑáõÙ ¿ñ µ³ó³é³å»ë Çñ»Ý: î»’ë Дьяконов М. М., Очерк
истории древнего Ирана, Москва, 1961, стр. 91-92.
126
ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ßáõñç, ¿ç 44:
127
¸³ñ»ÑÁ ÙÇÝã¨ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý Ã³·³íáñ ¹³éÝ³ÉÁ »Õ»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ïñ³å: î»’ë
Марк Юниан Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога История Филиппа, пер. А. А.
Деконского и М. И. Рижского. Санкт-Петербург, 2005, X, 3, 2-5.
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ÇëÏ áõÝ»ñ ³ÛÝåÇëÇ Ñ½áñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñ, áñáÝù ·³ÉÇë ¿ÇÝ
áõñ³ñï³Ï³Ý ¹³ñ³ßñç³ÝÇó: Ð»ï¨³µ³ñ, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ð³ÛÏ³½áõÝºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ å»ï³Ï³Ý ³å³ñ³ïÇÝ µÝáñáß ¿ÇÝ ÙÇ
ÏáÕÙÇó àõñ³ñï³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇóª ²ù»Ù»ÝÛ³Ý í³ñã³Ï³½ÙÇÝ µÝáñáß ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¿É å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á: ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
å³ñ½³µ³Ý»Éáõ Ñ³ñóáõÙ ËÇëï Ï³ñ¨áñ »Ý Ð»ñá¹áïáëÇ, øë»Ýá÷áÝÇ,
êïñ³µáÝÇ ¨ ÙÛáõë å³ïÙÇãÝ»ñÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ
Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý, ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ, ¿ÃÝÇÏ
Ï³½ÙÇ ¨ ³ÛÉ Ñ³ñó»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ø»½ Ñ³Ù³ñ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ³ÛÝ Ñ³ñóÁ, Ã» áíù»ñ ¿Ç±Ý ·ÉË³íáñáõÙ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝã ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ ¿ÇÝ Ï³ï³ñáõÙ ë³ïñ³åÝ»ñÁ, ÇÝã ÉÇ³½áñáõÃÛáõÝÝ»ñ ¨ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙÝ»ñ ¿ÇÝ ·áñÍáõÙ Ýñ³Ýó Ñ³Ù³ñ: ²é³í»É Ï³ñ¨áñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñáõÙÁ ïñíáõÙ ¿ñ Ã³·³íáñ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇÝ, ÁÝ¹ áñáõÙª ë³ïñ³åÝ»ñÇ ÇßË³ÝáõÃÛáõÝÁ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ë³ÑÙ³Ý³÷³ÏáõÙ ãáõÝ»ñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇÝ, ë³ïñ³åÝ»ñÝ ³Ûëï»Õ
ÇßËáõÙ ¿ÇÝ Å³é³Ý·³µ³ñª ³ñù³ÛÇ ÏáÕÙÇó í»ñ³Ñ³ëï³ïí»Éáõ å³ÛÙ³Ýáí:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Ýù, áñ Å³é³Ý·áñ¹áõÃÛ³Ý Ï³ñ·Á µÝáñáß ¿ »Õ»É Ð³ÛÏ³½áõÝºñí³Ý¹áõÝÇÝ»ñÇÝ Ý³¨ Ù³ñ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ:
øë»Ýá÷áÝÇ §ÎÛáõñáå»¹Ç³¦-Çó ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù, áñ Ù³ñ³Ï³Ý áõ å³ñëÏ³Ï³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ í³Û»ÉáõÙ ¿ñ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ: úñÇÝ³Ïª ÝßíáõÙ ¿, áñ §³ñÙ»ÝÝ»ñÇ Ñ»Í»É³½áñÁ Ùáï áõÃ
Ñ³½³ñ ¿, Ñ»ï¨³ÏÁª Ùáï ãáñë µÛáõñ…¦128: ´Ý³Ï³Ý ¿, áñ ë³ ïíÛ³É Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝÇ Ñ³Ù³ñ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ÃÇí ¿ñ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¨ Ý»ñùÇÝ
ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ »ñÏÇñÁ ³ÛëåÇëÇ å³ïÏ³é»ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ
½áñù ã¿ñ Ï³ñáÕ áõÝ»Ý³É: Ü³¨ ï»Õ»Ï³ÝáõÙ »Ýù »ñ»ù Ñ³½³ñ ï³Õ³Ý¹ ³ñÍ³ÃÇ Ñ³ëÝáÕ ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ñ³ñëïáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ129: Ð³Ù³Ó³ÛÝ êïñ³µáÝÇª
Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ïñ³åÁ ØÇÃñ³ ³ëïÍá ïáÝ³Ï³ï³ñáõÃÛ³Ý Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ å³ñëÇó ³ñù³ÛÇÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ñ 20000 ùáõé³Ï130: Àëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, ¨°
Ù³ñ³Ï³Ý, ¨° ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ßñç³ÝáõÙ, Ñ³Ûáó Ã³·³íáñ-ë³ïñ³åÁ »Õ»É ¿ ¨°
Ñå³ï³Ï, ¨° ¹³ßÝ³ÏÇó: Ð³Û³ëï³ÝÁª áñå»ë Ñå³ï³Ï, Ù³ñ³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÝ í×³ñáõÙ ¿ñ ï³ñ»Ï³Ý ïáõñù, ÇëÏ áñå»ë ¹³ßÝ³ÏÇó ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇ
Å³Ù³Ý³Ï ïñ³Ù³¹ñáõÙ ¿ñ å³ïÏ³é»ÉÇ ù³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ ½áñùª 4000 Ñ»Í»-

128

øë»Ýá÷áÝ, ÎÛáõñáå»¹Ç³, Ã³ñ·Ù. ê. ÎñÏÛ³ß³ñÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 2000, III, 1, 33:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
130
Страбон, География в 17 книгах, перевод, статья и комментарии Г. Стратановского,
Ленинград, 1964, XI,14,9.
129
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É³½áñ ¨ 20000 Ñ»ï¨³Ï131: ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ý³¨ ³ÛÝ, áñ îÇ·ñ³Ý ºñí³Ý¹Û³ÝÁ »Õ»É ¿ ÎÛáõñáëÇ áñëÁÝÏ»ñÁ132, ³å³ ¹³ßÝ³ÏÇóÁª Ù³ñ³Ï³Ý ïÇñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ï³å³É»Éáõ ·áñÍáõÙ, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³Û¹ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ³ñÙ»ÝÝ»ñÁ í³Û»É»É »Ý ù³Õ³ù³Ï³Ý áñáß ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ:
ö³ëïáñ»Ý, ²ù»Ù»ÝÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ ¨ë Ñ³Ûáó Ã³·³íáñáõÃÛáõÝÁ ãÇ
Ïáñóñ»É Çñ å»ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁª Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó:
øë»Ýá÷áÝÇ §²Ý³µ³ëÇë¦ ³ßË³ïáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ï³ñ³Íùáí 10 Ñ³½³ñ Ñ»ÉÉ»Ý í³ñÓÏ³ÝÝ»ñÇ Ý³Ñ³ÝçÁ ¹»åÇ ê¨ Íáí,
³å³ª ÐáõÝ³ëï³Ý, Ù»½ Ñ³Ù³ñ Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ²ñÙ»ÝÇ³ÛÇ ë³ïñ³åÇ ÑÇß³ï³ÏáõÙáí: ºñÏáõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ²ñÙ»ÝÇ³Ý, §áñÇÝ ÇßËáõÙ ¿ñ úñáÝï³ëÁ, Ù»Í
¿ñ áõ Ñ³ñáõëï¦133: ²Ûë ÷³ëïÁ ÙÇ ÏáÕÙÇó óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, Ã» áí ¿ ÇßË»É ³Û¹
Å³Ù³Ý³Ï Ð³Û³ëï³ÝáõÙ, ÙÛáõë ÏáÕÙÇó µ³ó³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ÙÇ ß³ï Ï³ñ¨áñ
ÇñáÕáõÃÛáõÝ. Ð³Û³ëï³ÝÝ Çñáù Ñ³ñáõëï »ñÏÇñ ¿ñ, ù³Ý½Ç 10 Ñ³½³ñ³Ýáó
Ý³Ñ³ÝçáÕ ½áñùÁ Ð³Û³ëï³Ýáí ³ÝóÝ»ÉÇë ³é³ïáñ»Ý ·ïÝáõÙ ¿ñ ³Ù»Ý
ï»ë³ÏÇ µ³ñÇù: êñ³ÝÇó Ñ»ï¨áõÃÛáõÝ, áñ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÝ áõÝ»ó»É ¿ Ñ³ëï³ïáõÝ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛáõÝ, ù³Ý½Ç ÙÇ³ÛÝ ³Ûë ¹»åùáõÙ ¿ ÑÝ³ñ³íáñ ³å³Ñáí»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï: ´³í³Ï³Ý
¿ ÙÇ³ÛÝ Ýß»É, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ñëÇó ³ñùáõÝÇùÇÝ í×³ñáõÙ ¿ñ 400 ï³Õ³Ý¹
³ñÍ³Ã134 ¨ 20000 ùáõé³Ï: ÆëÏ ³ÛÝ, áñ Ð³Û³ëï³ÝÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ñ½áñ ¿ñ ¨
Ç ½áñáõ ¹ÇÙ³·ñ³í»É ó³ÝÏ³ó³Í Ñ³ñÓ³ÏÙ³Ý, íÏ³ÛáõÙ ¿ ¸³ñ»Ñ ²-Ç ´»ÑÇëÃáõÝÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, áñï»Õ ÝßíáõÙ ¿, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ µéÝÏí³Í
³åëï³ÙµáõÃÛáõÝÁ ¸³ñ»ÑÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ ¿ ×Ýß»É ÙÇ³ÛÝ ÑÇÝ· ×³Ï³ï³Ù³ñïÇó Ñ»ïá135: ØÛáõë Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ Ñ³ñóÁ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ
í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝáõÙÝ ¿ñ: §²Ý³µ³ëÇë¦-áõÙ ÝßíáõÙ ¿, áñ ³ÝóÝ»Éáí îÇ·ñÇë
·»ïÇ ³ÏáõÝùÁ, ÑáõÛÝ»ñÁ ß³ñÅíáõÙ »Ý ÙÇÝã¨ î»É»µá³ë ·»ïÁ, áñÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ ß³ï ·ÛáõÕ»ñ Ï³ÛÇÝ: ²Ûë í³ÛñÁ ÏáãíáõÙ ¿ ²ñ¨ÙïÛ³Ý ²ñÙ»ÝÇ³, áñÇ
ÑÛáõå³ñùáëÁ îÇñÇµ³½áëÝ ¿ñ136: ì»ñçÇÝë, Áëï ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ñù³ÛÇ
µ³ñ»Ï³ÙÝ ¿ñ, ¨ Ýñ³Ý ¿ñ í»ñ³å³ÑíáõÙ Ã³·³íáñÇÝ ÓÇ Ýëï»óÝ»Éáõ
Çñ³íáõÝùÁ: ºÉÝ»Éáí ²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ137 Ù³ëÇÝ øë»Ýá÷áÝÇ ï»Õ»Ïáõ131

Xenophon, Cyropaedia, with an English translation by Walter Miller, Vol. I, CambridgeMassachusetts-London, 1960, III, I, 33-34, p. 240. î»’ë Ý³¨ ÎñÏÛ³ß³ñÛ³Ý ê. Ø., ÐÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ (Ù.Ã.³. VI - Ù. Ã. IV¹¹.), Երևան, 2005, էջ 28:
132
øë»Ýá÷áÝ, ÎÛáõñáå»¹Ç³, III, 1, 7:
133
øë»Ýá÷áÝ, ²Ý³µ³ëÇë, Ã³ñ·Ù. ê. ÎñÏÛ³ß³ñÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý, 1970, III, 5, 17, IV, 3, 4:
134
Ð»ñá¹áïáë, ä³ïÙáõÃÛáõÝ ÇÝÁ ·ñùÇó, Ã³ñ·Ù. ê.ÎñÏ³ß³ñÛ³ÝÇ, ºñ¨³Ý,1986,III,93:
135
¸³ñ»Ñ ìßï³ëåÇ ´Çë»ÃáõÝÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ã³ñ·Ù. ¶. Ø. Ü³Éµ³Ý¹Û³ÝÇ,
ºñ¨³Ý, 1964:
136
øë»Ýá÷áÝ, ²Ý³µ³ëÇë, IV, 4 3:
137
²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ ï»°ë ÊáñÇÏÛ³Ý Ð., ê³ïñ³å³Ï³Ý
Ð³Û³ëï³ÝÇ å³ïÙ³Ï³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñ Áëï §²Ý³µ³ëÇëÇ¦,Ø»ñÓ³íáñ ²ñ¨»Éù, VI, ºñ¨³Ý, 2009, ¿ç 94-95:
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ÃÛáõÝÝ»ñÇó` Ï³ñ»ÉÇ ¿ »ÝÃ³¹ñ»É Ý³¨ ²ñ¨»ÉÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áÛáõÃÛáõÝÁ, áñÇ
ÑÛáõå³ñùáëÁ Ã»ñ¨ë úñáÝï³ëÇ Ñ»ï ÑÇß³ïÏí³Í ²ñïáõË³ëÝ ¿ñ138: øë»Ýá÷áÝÇ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ñ³ëï³ï»Éáõ ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ÷³ëïÁ, áñï»Õ úñáÝï»ëÁ ¨°
Ã³·³íáñ ¿ñ, ¨° ë³ïñ³å: ØÛáõë »½ñ³Ñ³Ý·áõÙÁ, áñ Ï³ñáÕ »Ýù ³Ý»É í»ñÁ
Ýßí³ÍÇó, ³ÛÝ ¿, áñ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Õ»É ¿ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Ýç³ïáõÙ, ³ÛëÇÝùÝª úñáÝï»ëÇ ÏáÕùÇÝ Ï³ÛÇÝ ÑÛáõå³ñùáë îÇñÇµ³½áëÁ,
½áñ³å»ï ²ñïáõË³ëÁ ¨ ·»Õç³í³·Ý»ñÁ: ÜáõÛÝÁ Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É úñáÝï³ëÇ ¨ ØÇÃñ³áõëï»ëÇ å³ñ³·³ÛáõÙ, áñáÝù ³é³çÝáñ¹áõÙ ¿ÇÝ Ñ³ÛÏ³Ï³Ý
½áñù»ñÁ ¶³í·³Ù»É³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñïáõÙ: ä»ïù ¿ Ýß»É, áñ Ç ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ àõñ³ñïáõÇ, áñï»Õ Ã³·³íáñÁ ¨° ³ßË³ñÑÇÏ, ¨° Ñá·¨áñ ³é³çÝáñ¹ ¿ñ,
ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ Ã»ñ¨ë ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ÇßË³ÝáõÃÛ³Ý ï³ñ³Ýç³ïáõÙ. Ø. Êáñ»Ý³óÇÝ Ã³·³íáñ ºñí³Ý¹Ç ÏáÕùÇÝ ÑÇß³ï³ÏáõÙ ¿ »ÕµáñÁª ùñÙ³å»ï ºñí³½ÇÝ139:
Ø»½ Ñ»ï³ùñùñáÕ ÙÛáõë Ñ³ñóÁ í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ë³ïñ³åÝ»ñÇ Ï³Éí³ÍùÝ»ñÇÝ: Üñ³Ýù Ëáßáñ ÑáÕ³ï»ñ»ñ ¿ÇÝ ¨ ïÇñáõÙ ¿ÇÝ µ³½Ù³ÃÇí Ï³Éí³ÍùÝ»ñÇ: àñå»ë Ï³ÝáÝ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ïñ³åÇ Ï³Éí³Íù ï»Õ³Ï³Ûí³Í ¿ñ
ë»÷³Ï³Ý ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ë³Ï³ÛÝ Ñ³ÛïÝÇ ¿ÇÝ ¹»åù»ñ,
»ñµ ë³ïñ³åÁ ³ÛÉ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ¨ë áõÝ»ñ ÑáÕ³ÛÇÝ ïÇñáõÛÃÝ»ñ140: ºÃ»
Ï³ÛëñáõÃÛáõÝáõÙ ³Ûë »ñ¨áõÛÃÁ É³ÛÝ ï³ñ³ÍáõÙ áõÝ»ñ, µÝ³Ï³Ý³µ³ñ, Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÛÝ ¨ë ³éÏ³ ¿ñ: Ð³í³Ý³µ³ñ ³Û¹åÇëÇ ßñç³Ý ¿ñ ÙÇçÝ³¹³ñÛ³Ý
³ÕµÛáõñÝ»ñÇ ÑÇß³ï³Ï³Í ²ñáõ³ÝÃáõÝÇù-ºñáõ³Ý¹áõÝÇù ·³í³éÁª ì³Ý³
É×Ç Ùáï141: ²Ûëï»Õ Ù»½ Ñ»ï³ùñùáõÙ ¿ ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ³ñù³Û³Ï³Ý Ï³Ù ë³ïñ³å³Ï³Ý Ï³Éí³ÍùÝ»ñÁ áõÝ»ó»É »Ý Çñ»Ýó Ï³é³í³ñÇãÝ»ñÁ: î»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ï³é³í³ñÇã-å³ßïáÝÛ³Ý»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ï»Õ³óÇ
¿ÇÝ, áñáÝù å³ï³ëË³Ý³ïáõ ¿ÇÝ Ñ³ñÏ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý, Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý
³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ¨ ³ÛÉ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:
§²Ý³µ³ëÇë¦-áõÙ µ»ñí³Í ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë Ëáë»É ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇª ³í»ÉÇ ÷áùñ ÙÇ³íáñÝ»ñÇ µ³Å³Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ ÇñáÕáõÃÛ³Ý
Ù³ëÇÝ: §²ÛÝ ·ÛáõÕÁ, áõñ Ýñ³Ýù Ñ³ë³Ý, Ù»Í ¿ñ ¨ áõÝ»ñ ³å³ñ³Ýù ë³ïñ³åÇ

138

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ:
Êáñ»Ý³óÇ Ø., Ð³Ûáó å³ïÙáõÃÛáõÝ, ºñ¨³Ý, 1997, ¶Çñù II, ¿ç 158:
140
Тирацян Г. А., Некоторые аспекты внутренней организации армянской сатрапии, ä´Ð,
1966, ÃÇí 2, ¿ç 91-92:
141
ê. ºñ»ÙÛ³ÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿, áñ ²ñáõ³ÝÃáõÝÇù-ºñáõ³Ý¹áõÝÇù ·³í³éÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ
ëÏ½µáõÙ ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ñ àõñ³ñï³Ï³Ý Ù³Ûñ³ù³Õ³ù îáõßå³ÛÇ ³ÙµáÕç ßñç³Ï³ÛùÇ
íñ³: î»’ë ºñ»ÙÛ³Ý ê. î., Ð³ÛÏ³Ï³Ý ³é³çÇÝ å»ï³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙÝ»ñÁ (Ù.Ã.³.
VII-VI ¹¹.), ä´Ð, 1963, ÃÇí 3, ¿ç 107:
139
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Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ïÝ»ñÇ Ù»Í³·áõÛÝ Ù³ëÇ íñ³ Ï³ÛÇÝ ³ßï³ñ³ÏÝ»ñ¦142: ²ëí³ÍÇó
»ñ¨áõÙ ¿, áñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³½Ùí³Í ¿ÇÝ ³í»ÉÇ Ù³Ýñ í³ñã³Ï³Ý
ÙÇ³íáñÝ»ñÇóª ëÏë³Í ·ÛáõÕ»ñÇó: øë»Ýá÷áÝÇ Ùáï Ñ³ÛÏ³Ï³Ý ·ÛáõÕ»ñÇ Ù³ëÇÝ µ³½Ù³ÃÇí ÑÇß³ï³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³Ý, áñáÝù íÏ³ÛáõÙ ¿ÇÝ, áñ ·ÛáõÕ»ñÁ
³é³ï ¿ÇÝ ³Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³åñ³ÝùÝ»ñáí143: ÀÝ¹ áñáõÙ, Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ·ÛáõÕ
áõÝ»ñ ·»Õç³í³·ª ·ÛáõÕ³å»ï144: Ø»½ Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ë³ïñ³å³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÁ: îíÛ³ÉÝ»ñÁ ÷³ëïáõÙ »Ý,
áñ ³ÛÝ ÏñÏÝáõÙ ¿ñ ³ñù³Û³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÁ, ¨ Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ, å³É³ï³Ï³Ý
³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÁ Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙ ¿ÇÝ: Àëï øë»Ýá÷áÝÇ, »ñµ ÑáõÛÝ»ñÁ ·ñ³í»óÇÝ
îÇñÇµ³½áëÇ íñ³ÝÁ, ³ÛÝï»Õ ·ï³Ý §³ñÍ³Ã» áïù»ñáí Ù³ÑÇ×Ý»ñ ¨ ÁÙå³Ý³ÏÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ Ù³ñ¹ÇÏ, áñáÝù ³ë³óÇÝ, Ã» Ñ³ó³ñ³ñÝ»ñ ¨ Ù³ïÁéí³ÏÝ»ñ ¿ÇÝ¦145: ä»ïù ¿ ÝÏ³ïÇ áõÝ»Ý³É, áñ Ù³ïéí³ÏÁ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ
å³ßïáÝÝ»ñÇó ¿ñ: Üñ³Ý ¨ Ñ³½³ñ³å»ïÇÝ íëï³Ñí³Í ¿ñ Ã³·³íáñÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ: ÀÝ¹ áñáõÙ,
í»ñÁ ÑÇß³ï³Ïí³Í Ù³ïéí³ÏÝ»ñÁ, Áëï
»ñ¨áõÛÃÇÝ, »Õ»É »Ý ëáíáñ³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñ, ÇëÏ ·ÉË³íáñ Ù³ïéí³ÏÁ
Ã³·³íáñÇ ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇó ¿ñ: ºí µÝ³Ï³Ý ¿, áñ §²ñ¨ÙïÛ³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ¦ Ï³é³í³ñÇã îÇñÇµ³½áëÁ, ÉÇÝ»Éáí µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý å³ßïáÝÛ³ ¨
³Ëáé³å»ï, áõÝ»ñ Çñ ³ñùáõÝÇùÁª å³É³ï³Ï³Ý Í³é³ÛáÕÝ»ñáí ¨ å»ï³Ï³Ý å³ßïáÝÛ³Ý»ñáí146: Î³ñ»ÉÇ ¿ Ý³¨ »ÝÃ³¹ñ»É, áñ ³Û¹ Ù³ïéí³ÏÝ»ñÝ áõ
Ñ³ó³ñ³ñÝ»ñÁ »Õ»É »Ý ëïñáõÏÝ»ñ, áñáÝù û·ï³·áñÍí»É »Ý ïÝ³ÛÇÝ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñáõÙ: Ð³Ù³¹ñ»Éáí áõñ³ñï³Ï³Ý Ã³·³íáñáõÃÛ³Ý ¨ ²ù»Ù»ÝÛ³Ý ä³ñëÏ³ëï³ÝÇ å»ï³Ï³Ý Ï³ñ·Ç
Ù³ëÇÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÁª Ï³ñáÕ »Ýù »½ñ³Ï³óÝ»É, áñ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Õ»É »Ý ³ñùáõÝ³Ï³Ý ³ÛÉ Í³é³ÛáÕÝ»ñ, ÇÝãåÇëÇù »Ýª Ñ³óÃáõËÝ»ñ, ËáÑ³ñ³ñÝ»ñ, Ý»ñùÇÝÇÝ»ñ, ÑáíÇíÝ»ñ, ·³ñ»çñ³·áñÍÝ»ñ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ³ñïáÝÛ³É íÇ×³ÏáõÙ ·ïÝíáÕ µÅÇßÏÝ»ñ, ÝÏ³ñÇãÝ»ñ, ³ñÑ»ëï³íáñÝ»ñ: ÆÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ é³½Ù³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ, ³å³
³Ûëï»Õ ¨ë û·ÝáõÃÛ³Ý »Ý ·³ÉÇë ²ù»Ù»ÝÛ³Ý Æñ³ÝÇ µ³Ý³ÏÇ Ù³ëÇÝ å³Ñå³Ýí³Í ïíÛ³ÉÝ»ñÁ: Ð³ÛïÝÇ ¿, áñ å³ï»ñ³½ÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ²ù»Ù»ÝÛ³Ý
µ³Ý³ÏÁ Ñ³í³ù³·ñí»É ¨ Ï³½Ùí»É ¿ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ëÏ½µáõÝùáí: ²Ûë ëÏ½µáõÝùÁ
·áñÍáõÙ ¿ñ ¨° ÎáõÝ³ùë³ÛÇ, ¨° ¶³í·³Ù»É³ÛÇ ×³Ï³ï³Ù³ñï»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ: Â³·³íáñ³Ï³Ý ½áñùÁ µ³Å³Ýí³Í ¿ñ Áëï ÅáÕáíáõñ¹Ý»ñÇ, ¨ ÇÝãå»ë
ÝÏ³ïáõÙ ¿ øë»Ýá÷áÝÁ, å³ñëÏ³Ï³Ý ½áñù»ñÁ §³é³ç ¿ÇÝ ß³ñÅíáõÙ µ³-

142

øë»Ýá÷áÝ, ²Ý³µ³ëÇë, IV, 4, 2:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, IV, 4, 7, IV, 4, 25-27:
144
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, IV, 4, 28:
145
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, IV, 4, 21
146
Тирацян Г., Некоторые аспекты внутр. организации армянской сатрапии, с. 106.
143
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Å³Ýí³Í Áëï ³½·áõÃÛáõÝÝ»ñÇ¦147: ä³ñ½ ¿ñ, áñ Ñ³Ûáó ½áñùÁ ¨ë Ñ³Ý¹»ë ¿ñ
·³ÉÇë áñå»ë ³é³ÝÓÇÝ ¿ÃÝÇÏ³Ï³Ý ËáõÙµ: ²Ûëï»Õ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ
¿ øë»Ýá÷áÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÁ. §Èáõë³µ³óÇÝ ·»ïÇ ³ÛÝ ÏáÕÙÁ
Ýñ³Ýù ÝÏ³ï»óÇÝ ëå³é³½ÇÝí³Í Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñÇ, áñáÝù å³ïñ³ëï ¿ÇÝ ËáãÁÝ¹áï»Éáõ ·»ï³ÝóÁ, ÇëÏ Ñ»ÍÛ³ÉÝ»ñÇó í»ñ¨, µÉáõñÝ»ñÇ íñ³ ß³ñí»É ¿ÇÝ
Ñ»ï¨³Ï ½áñù»ñ, áñáÝù å»ïù ¿ ³ñ·»É»ÇÝ Ñ»ÉÉ»Ý»ñÇÝ ²ñÙ»ÝÇ³ ¹áõñë ·³É:
êñ³Ýù úñáÝï³ëÇ ¨ ²ñïáõË³ëÇ ³ñÙ»ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ ¨ Ù³ñ¹»ñÝ áõ Ë³É¹Û³Ý»ñÁ
í³ñÓÏ³Ý¦148: Àëï ³Û¹Ù, å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝ, ³Û¹ ÃíáõÙª Ð³Û³ëï³ÝÁ, áõÝ»ñ Ï³ÝáÝ³íáñ ½áñ³Ù³ë»ñ, áñáÝù
ÉÇÝ»Éáí Ùßï³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç, áã ÙÇ³ÛÝ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ÇÝ
ë³ïñ³åáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ ÑÝ³ñ³íáñ ³ñß³í³ÝùÝ»ñÇó, ³ÛÉ¨, ï»Õ³íáñí³Í ÉÇÝ»Éáí µ»ñ¹»ñáõÙ áõ ³ÙñáóÝ»ñáõÙ, Ñ»ï¨áõÙ ¿ÇÝ Ï³ñ·áõÏ³ÝáÝÇ
å³Ñå³ÝÙ³ÝÁ: ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ÙÛáõë Éñç³·áõÛÝ ï³ññÁ å»ï³Ï³Ý ·ñ³·ñáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿ñ:
²Ý³é³ñÏ»ÉÇ ¿, áñ ë³ïñ³å³Ï³Ý í³ñã³Ï³½Ù»ñÁ áõÝ»ÇÝ Ñ³ßí³å³ÑÝ»ñ,
·ñ³·ÇñÝ»ñ, ù³Ý½Ç ³é³Ýó ³Û¹ å³ßïáÝÛ³Ý»ñÇ ³ÝÑÝ³ñ ¿ñ Ï³åí»É Ï³ÛëÁñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝÇ Ñ»ï ¨ Ï³ñ·³íáñ»É Ý»ñùÇÝ ÏÛ³ÝùÇ ï³ñ³µÝáõÛÃ Ñ³ñó»ñ: ØÛáõë ÏáÕÙÇóª ²ù»Ù»ÝÛ³Ý Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¨ë ¿³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍáõÙÁ: Â»¨ Ï³ÛëñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ùí³Í ¿ñ ï³ñ³É»½áõ ¨ ï³ñ³µ³ñµ³é ³½·»ñÇó áõ ó»Õ»ñÇó, ë³Ï³ÛÝ ³é³Ýó ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ í³ñã³Ï³Ý É»½íÇ
Ï³ÛëñáõÃÛ³Ý Ï»ÝïñáÝ³óí³Í Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ëÇÝ Ëáëù ÉÇÝ»É ã¿ñ Ï³ñáÕ:
ØÇ³íáñÙ³Ý ¨ å»ï³Ï³Ý ·ñ³·ñáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ É³í³·áõÛÝ ï³ñµ»ñ³ÏÁ ¹³ñÓ³í ³ñ³Ù»»ñ»ÝÁ149, ÁÝ¹ áñáõÙ, ³ÛÝ áã Ã» Ñ³ë³Ý»ÉÇ ¹³ñÓ³í
Ñ³ë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý µáÉáñ Ë³í»ñÇÝ, ³ÛÉ ÙÝ³ó áñå»ë Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý É»½áõ
ÇÝãå»ë ³ñù³Û³Ï³Ý ³ñùáõÝÇùÇ ¨ ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ÛÝå»ë ¿É Ñ»Ýó Çñ»Ýóª ë³ïñ³åáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨: ²ÛÝ, áñ ë³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Õ»É
¿ ¹åñ³ïáõÝ, Ñ³ëï³ïíáõÙ ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ë³ïñ³å úñáÝï»ëÇ Ý³Ù³ÏÇóª
áõÕ³ñÏí³Í å³ñëÇó ë³ïñ³å ä¨Ï»ëïÇÝ: ²Ûë Ý³Ù³ÏÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ëáë»Éáõ ¹åñ³ï³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝª Çñ ·ñ³·ñáí ¨ ³ÛÉ Í³é³ÛáÕ³Ï³Ý
³ÝÓÝ³Ï³½Ùáí:

147

øë»Ýá÷áÝ, ²Ý³µ³ëÇë, I, 8, 9:
ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, IV, 3, 3-4:
149
Тирацян Г. А., Некоторые аспекты внутр. организации армянской сатрапии, стр.108.
148
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²ÝÇ Ü²Ð²äºîÚ²Ü
ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ë³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³Ý, Ï³é³í³ñÙ³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝ, Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝ
ê³ïñ³å³Ï³Ý Ð³Û³ëï³ÝÁ, ÉÇÝ»Éáí ²ù»Ù»ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ïÇñ³å»ïáõÃÛ³Ý
ï³Ï, í³Û»ÉáõÙ ¿ñ ÉÇ³Ï³ï³ñ Ý»ñùÇÝ ÇÝùÝáõñáõÛÝáõÃÛáõÝª å³Ñå³Ý»Éáí Çñ
å»ï³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁª ³½·³ÛÇÝ ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ áÉáñïÝ»ñáõÙ: ø³Õ³ù³Ï³Ý Ý»ñùÇÝ É³ÛÝ ÇÝùÝ³í³ñáõÃÛ³Ý ³å³óáõÛóÝ ¿ñ »ñÏñÇ ³é³çÝáñ¹Á` Ã³·³íáñ-ë³ïñ³åÁ` í³ñã³Ï³Ý µ³Å³ÝÙ³Ý, å³ïÏ³é»ÉÇ µ³Ý³ÏÇ, ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ÇñáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ: ºí, ãÝ³Û³Í ²ù»Ù»ÝÛ³ÝÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñ ù³Õ³ù³Ï³Ý, ·³Õ³÷³ñ³Ï³Ý áõ Ùß³ÏáõÃ³ÛÇÝ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ñ³ÛÏ³Ï³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ Ï³ñáÕ³ó»É ¿ å³Ñå³Ý»É ¿ÃÝÇÏ áõÕÕí³ÍáõÃÛáõÝÁ, Çñ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ áõ ½³ñ·³óÙ³Ý Ý»ñùÇÝ ÙÇïáõÙÝ»ñÁ:
Ани НАГАПЕТЯН
Внутренняя система управления Армянской Сатрапии
Ключевые слова: Сатрапская Армения, внутренняя система управления, экономическое
развитие, внутренняя автономия (независимость)

Сатрапия Армения, находящаяся под контролем империи Ахеменидов, использовала всю внутреннюю автономию, сохраняя все свои правительственные функции во всех сферах национальной жизни. Глава страны, то есть Царь-сатрап был
доказательством политической внутренней автономии и был ответственен за
административное деление, благородной армии, социально-экономические отношения и культурные события. И несмотря на возможное политическое, идеологическое и культурное влияние Ахеменидов, армянская культура сумела сохранить
этническую ориентацию, свою автономию и внутренние тенденции в развитии.
Ani NAHAPETYAN
Inner governing system of Satrapy of Armenia
Key words: Satrapy of Armenia, inner system of governing, economic development, inner
autonomy (independence)

The Satrapy of Armenia, being under the control of Achaemenid Empire, presumed
entire inner autonomy keeping all its governmental functions in all spheres of national
life. The country's leadership, i.e. king-satrap was the proof of the political inner wide
autonomy, and was responsible for the administrative division, the honorable army,
social-economic relations and cultural events. And despite Achaemenid possible
political, ideological and cultural influences, the Armenian culture has managed to
maintain ethnic orientation, its autonomy and internal trends in development.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENTS IN ASIAN DEVELOPING COUNTRIES
Mohsen HEYDARI
Ardestan Branch, Islamic Azad University, Ardestan, Iran
Key words: Asian development countries, multinational enterprise (MNE), foreign direct
investment, globalization

Introduction Foreign Direct Investment (FDI) is an investment involving a longterm relationship and reflecting a lasting interest and control of a resident entity in one
economy in an enterprise resident in an economy other than that of the foreign direct
investor. Individuals as well as business entities may undertake FDI. Such investments
involve both the initial transaction between the two entities and all subsequent
transactions between them and among foreign affiliates.
FDI outflows have largely originated in the traditionally capital surplus
industrialized countries. Hence, the emergence of FDI outflows from some developing
countries, first noticed in the early 1970s (Lecraw, 1977), has aroused considerable
academic and policy interest. After a decade of moderate but steady growth, annual
magnitudes of outflows of FDI from developing countries have grown at a dramatic
pace since the mid-1980s and have become a significant proportion of global FDI
outflows. We argue that this sudden spurt in the magnitudes of annual flows of FDI
from developing countries coincided with a change in the motivation for these flows. In
the earlier round, developing country FDIs were of essentially market defensive type
and were generally made in the neighbouring countries at a lower step in terms of
levels of economic and technological development. In the current round, enterprises
from developing countries, especially newly industrializing economies (NIEs) have
increasingly used outward FDI as a strategic tool to strengthen their competitiveness in
major markets. The evidence offered in Support of this assertion consists of trends and
patterns in the FDI outflows from developing countries indicating their motive for
supporting price and non-price competitiveness of their manufactured exports, and case
studies of government policy changes favouring outward flows in selected important
sources of FDI among Asian developing countries. The chapter also comments on the
implications of these trends for developing countries which are striving to attract
greater magnitudes of FDI inflows as a bundle of much needed technology capital and
entrepreneurship in their effort to industrialize.
The structure of the chapter is as follows. The next section summarizes the trends
and patterns in outflows of FDI from developing countries. The third section discusses
the ways in which developing country enterprises have used outward FDI as means of
improving their non-price competitiveness; and the next section similarly deals with
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trends with respect to overseas investment for strengthening price competitiveness. The
fifth section reviews the trends in government policy towards outward investment in a
few important sources of FDI outflows in the developing world to assess the
motivations for official promotion. The sixth section analyses the implications of the
recent trends for FDI prospects for poorer developing countries, and finally, the chapter
is concluded with a few policy remarks for developing countries.
Impact of FDI from developing countries Table 1 summarizes the data on global
outflows of FDI. It would appear from it that developing countries, which contributed
just 2 per cent of global FDI outflows in the early 1980s, currently provide 15 per cent
of global flows. The bulk of these flows originate in developing countries in the East,
Southeast and South Asian countries which contributed $41.5 billion of $47 billion (or
88 per cent) of all FDI outflows originating in developing countries. To some extent the
dramatic rise in the annual magnitudes of FDI outflows from developing countries in
recent years is on account of a huge jump in annual outflows of FDI from Hong Kong
since 1992. The annual outflows from Hong Kong increased by nearly nine times
within a span of five years 1991 to 1995. As a result, Hong Kong alone now accounts
for 53 per cent of all FDI outflows from developing countries. To the extent that
outflows originating in Hong Kong represent ethnic investments, partly round-tripping
of Chinese capital, and partly FDI outflows from other sources rerouted through Hong
Kong (see, for instance, Zhang and Van Den Bulcke, 1996) the recent rise in FDI
outflows from developing countries may be overblown. Yet, Table 1 shows the
emergence of countries like South Korea, Taiwan, Singapore, China and even Malaysia
each providing about $3 billion in annual outflows, not an insubstantial amount
considering the fact that inflows of FDI to all developing countries till the beginning of
1990s averaged around $30 billion a year.
The stock of outward FDI made by select Asian countries presented in Table 2
also underscores the observation made from Table 1 - that the growing importance of
developing countries as sources of FDI is a relatively recent phenomenon, having
accelerated over the past six or seven years. The outward stock of the select Asian
countries has grown by 273 per cent over the five year period 1990-5 compared to 209
per cent for all outward FDI stocks originating from developing countries.
Over the same period, the global outward stocks of FDI grew by only 62 per cent.
The substantially higher rate of growth of developing country outflows has seen their
share in total outward FDI stocks more than doubling from 4 per cent in 1990 to 9 per
cent in 1995. The pre-eminent position of Hong Kong as a source of outward FDI
among developing countries is underlined again. Taiwan also appears to have
accounted for a considerable slice of outward FDI stock among developing countries.
A few countries account for the bulk of FDI stocks originating in the developing world
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in value terms, as indeed is the case with OECD countries' outflows. However, the
emergence on the scene of other source countries such as Singapore, Malaysia,
Thailand, India and Indonesia is quite apparent considering the substantial growth in
the outward stocks over the 1990-5 period.
Table 1. FDI outflows originating in developing countries, 1982-95 ($ million)

Note: a Provisional. Source: Compiled from UNCTAD World Investment
Reports 1994 and 1996.
Table 2. Stock of outward foreign direct investments made by select Asian countries,
1980 - 95 ($ million)

Sources: Compiled on the basis of UNCTAD, World Investment Report 1996: 1
Lall (1984); 2 Taiwan's Ministry of Economic Affairs as reproduced in Financial
Tirnes, 10 October 1996; and 3 own estimates. Note: The totals for developing
countries take into account the additional sources used for Taiwan and India and hence
may be at variance with UNCTAD figures for 1995.
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Trade supporting investments In contrast to political economy work that studies
the effects of electoral rules on trade (Nielson, 2003; Rogowski, 1987), bureaucratic
appointments and committee membership (Geddes, 1994; Jones, Saiegh, Spiller, &
Tommasi, 2002), economic reforms (Eaton, 2002), mobilization of supporter strategies
(Busch & Reinhardt, 2005), and pork-barreling and geographic concentration issues
(Ames, 2001; Samuels, 2002), the FDI literature tends to ignore the impact of electoral
systems on FDI inflows. The lack of work on electoral systems and FDI inflows is
surprising not only because of the previous institutional analyses but also because
electoral rules have potential effects on legislative behavior in host countries. National
and state legislators can use tax, land, or other incentives to prod FDI. Complementing
previous institutional work (Haggard & Kaufman, 1995; Mainwaring & Shugart, 1997;
Przeworski, 1991; Tsebelis, 2002), our work shows how formal democratic rules and
varying institutional designs both directly and indirectly shape investment decisions by
multinational enterprises (MNEs).
Even though Chinese enterprises have begun investing abroad relatively recently,
it is already evident that outward FDI is increasingly seen by them as a means of
promoting international competitiveness by increased foreign presence. A survey of
Chinese enterprises with overseas investment in nontrade sectors in Shanghai, Beijing
and Fujian provinces, conducted by the Institute of World Economy, Fudan University
in 1989, indicated that opening up new markets, and acquisition of first hand
information on markets were considered as motives for investing abroad by 94 per cent
of enterprises. Furthermore, 83 per cent of enterprises felt that outward investment
helped them in improving their customer relations and credibility in overseas markets
(Gang, 1992).
Table 3. Korean overseas FDI stock by destination and industry, 1994 (number and
US$ thousand)
Sectors

All Industries
Manufacturing
Trading

Number
Value
Number
Value
Number
Value

Destination
North
Europe
America
662
245
2,703,845 981,300
184
82
1,153,762 504,798
315
130
(47.58)
(53.06)
1,062,321 408,306
(39.29)
(41.61)

Southeast
Asia
2,845
3,201,820
2,201
2,284,283
312
(10.97)
235,782
(7.36)

Total
4,161
7,648,792
2,652
4,191,101
807
(19.39)
1,750,562
(22.89)

Source: Extracted from sank of Korea (1995). Note: Figures in parentheses are
percentages with respect m total for all industries.
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Improving price competitiveness through FDI ASEAN economies such as
Malaysia, Thailand and the Philippines are moving towards achieving the status of
newly industrialised countries following the path of the first tier countries of Singapore,
Hong Kong, Republic of Korea, and Taiwan. In pursuit of achieving this status, these
countries must gain a competitive edge in terms of producing high quality products,
generating technical progress and improving market efficiency and networking,
especially at the international level. As developing countries, the level of local
technology and skills in Malaysia, Thailand and the Philippines (which will be referred
to hereafter as ASEAN-3) are relatively low. As an alternative, these countries have to
rely on foreign direct investment (FDI) as an important source of finance for boosting
technological capability.
Enterprises in the East Asian newly industrializing economies are also using
outward FDI to improve the price competitiveness of their goods, which has sufferedadversely from rising wages and currency appreciations over the past ten years, by
moving their production to cheap labour locations. Sometimes these investments are
also driven by the availability of preferential access to major markets, e.g. the
Mediterranean, East or Central European, or to Lome Convention (or ACP) countries
that enjoy preferential access to the European Union market, by the loss of GSP
preferences and exhaustion of MFA quotas in garments and textiles industry. This is
illustrated below with examples from South Korea, Taiwan and Hong Kong.
South Korea The Korean won has tended to appreciate owing to rising current
account surpluses in the late 1980s and early 1990s (Chaponniere, 1992). Korean
international competitiveness was further affected by rising real wages. Between 1978
and 1987 alone, the South Korean production workers' hourly wages doubled (World
Bank, 1989) and have risen by 16 per cent a year on average in nominal terms since
then (Economist, 14 September 1996). Finally, Korean export competitiveness was also
eroded by the loss of GSP preferences in the US market as South Korea was considered
developed enough to no longer need trade preferences. The further expansion of South
Korean exports of footwear and apparel etc. has been limited by the exhaustion of
MFA quotas. Korean enterprises attempted to make up for these developments by
relocating labour intensive production in Southeast and South Asian countries to take
advantage of low cost labour and also of GSP preferences and MFA quotas. Table 4
shows that a substantial proportion of Korean manufacturing FDI in the Southeast
Asian countries, and some South Asian countries such as Bangladesh and Sri Lanka,
has been in export-oriented labour intensive industries such as textiles and garments
and footwear and leather goods. That suggests that Korean enterprises have used these
countries as export platforms for relocating these industries owing to the availability of
cheap labour, GSP benefits and often also unfilled MFA quotas. Korean companies are
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also setting up plants in Eastern European and Mediterranean countries which combine
the benefit of relatively cheaper wages with a preferential access to the EU markets.
For instance, Samsung has invested in Hungary; Daewoo has invested in a $759
million car factory in Craiora, Romania and a TV and microwave oven plant in Poland
(Financial Times, 10 February 1995, and international Herald Triune, 20 July 1995)
and has plans to enter other East European countries; Goldstar has invested in Turkey.
Table 4 Sectoral distribution of overseas FDI stock of South Korea in selected
Asian countries, end 1994 (US$ thousand)
Host countries
All industries
Philippines

159,889

China

1,104,924

Indonesia

824,588

Vietnam

133,918

Sri Lanka

82,446

Bangladesh

34,523

All countries

7,648,792

Sectors
Manufacturing
Textiles and
clothing
153,549
29,426
(19)
996,079
143,386
(14)
445,894
69,354
(16)
116,391
23,598
(20)
82,111
43,831
(53)
34,498
19,101
(55)
4,191,101
545,517
(13)

Leather and
footwear
9,843
(6)
102,090
(10)
37,936
(9)
10,233
(9)
1,815
(2)
1,075
(3)
210,107
(5)

Sources: On the basis of data provided in sank of Korea (1995). Note: Figures in
parentheses are percentage shares in manufacturing totals.
Taiwan Since the mid-1980s, Taiwan has also enjoyed current account surpluses
and has accumulated enormous foreign exchange reserves. This has led to appreciation
of the New Taiwan dollar by nearly 40 per cent against the US$ between 1986 and
1992 alone. The sizeable foreign exchange reserves also led to inflationary tendencies
within the economy. Industrial wages increased substantially during this period because
of serious labour shortage, and promulgation of labour laws. Between 1990 and 1992
alone, industrial wages had moved up by nearly 35 per cent (Chaponniere, 1992; van
Hoesel, 1996). All these factors put together undermined the international
competitiveness of Taiwan especially in labour intensive goods which were its
traditional exports. To make up for their lost competitiveness, Taiwanese enterprises
started moving production to Southeast Asia and China to take advantage of cheap
labour reserves. The government enabled this by relaxing controls on capital outflows
in 1987. The ASEAN countries account for over 35 per cent of Taiwan's total approved
FDI stock in 1992. The bulk of Taiwan's FDI in ASEAN is concentrated in labour
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intensive industries, with assembling of electrical and electronic appliances and textiles
accounting for nearly 53 per cent of FDI in 1992 in the region (Taiwan, MOEA, 1993).
Taiwan has been actively involved in the development of a special economic zone in
Subic Bay, the Philippines, and special industrial zones in Vietnam to house Taiwanese
companies (van Hoesel, 1996). Taiwanese companies have also made substantial
investments in labour intensive activities in mainland China which, however, are not
recorded directly because of restrictions and are routed mainly through Hong Kong.
According to the host country estimates Taiwanese investments made in mainland
China between 1979 and 1992 alone could amount to US$5.5 billion (rehang and Van
Den Bulcke, 1996).
Concluding The foregoing discussion has highlighted an aspect of growing
internationalization of the world economy in the recent period - the increasing resort by
developing country enterprises to direct investments abroad as a strategic tool for
strengthening their competitiveness. The erosion of competitiveness caused by
currency appreciations and rising wages has been addressed by relocation of production
to countries with lower wages. The threat of losing markets in industrialized countries
because of rising protectionism in the wake of formation of regional trading blocks has
been responded to by making trade supporting and strategic asset seeking investments
in major markets. The emerging MNEs have been assisted in their overseas expansion
by the policy framework and infrastructural support of their home governments, given
their positive role in strengthening their international competitiveness.
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Մոհսեն ՀԵՅԴԱՐԻ
Արտասահմանյան ուղղակի ներդրումներ ասիական զարգացող երկրներում
Բանալի բառեր. ասիական զարգացող երկրներ, բազմազգ ձեռնարկություն,
օտարերկրյա ուղղակի ներդրում, գլոբալացում
Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների հոսքերը ներառում են ներդրումների
սեփական կապիտալ եւ ոչ հավասարաչափ ձեւեր: Բաժնային կապիտալի
հոսքերը ներառում են ուղղակի արտասահմանյան ուղղակի ներդրողի ձեռնարկությունների բաժնետոմսերի ձեռքբերումը եւ ներառում է նաեւ արտասահմանյան ուղղակի ներդրողի մասնաբաժինը` վերաապահովված շահույթում: Բացի այդ, oտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ներգրավվածությունը
ներառում է նաեւ կարճաժամկետ կամ երկարաժամկետ ներգրավված վարկեր եւ պարտատոմսեր, որոնք ուղղակիորեն ներգրավված են օտարերկրյա
ուղղակի ներդրողների եւ նրանց հետ գործակցողների միջեւ:
Mohsen HEYDARI
Foreign direct investments in Asian developing countries
Key words: Asian development countries, multinational enterprise (MNE), foreign direct
investment, globalization

FDI flows comprise equity and non-equity forms of investment. The equity capital
flows comprise the foreign direct investor's purchase of shares of an enterprise and also
include the foreign direct investor's share in reinvested earnings. Besides, the equity
form of FDI also includes short or long-term intracompany loans and debt transactions
between foreign direct investor and the affiliates. The non-equity forms of FDI include
investments through such activities as sub-contracting, management contracts, turnkey
arrangements, franchising and licensing and products sharing.
Мосен ГЕЙДАРИ
Прямые иностранные инвестиции в развивающиеся страны Азии
Ключевые слова: страны азиатского развития, многонациональное предприятие (MNE),
прямые иностранные инвестиции, глобализация

Потоки ПИИ включают формы инвестиций в акционерный капитал и неакционерные. Притоки капитала включают в себя покупку иностранными инвесторами
акций предприятия, а также долю прямых иностранных инвесторов в реинвестированных доходах. Кроме того, форма прямых иностранных инвестиций включает краткосрочные или долгосрочные внутрифирменные займы и долговые операции между прямым иностранным инвестором и аффилированными лицами. Нефинансовые формы ПИИ включают инвестиции через такие виды деятельности,
как субподряд, контракты на управление, соглашения «под ключ», франчайзинг и
лицензирование и совместное использование продуктов.
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ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ՎՃԱՐԱՅԻՆ ՀԱՇՎԵԿՇՌԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ
Նարեկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. վճարային հաշվեկշիռ, տնտեսական գործընթաց, գների
կայունություն, ընթացիկ հաշիվ

Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý»ñÏ³ÛÇë ·Éáµ³É³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ¿É ³í»ÉÇ ¿ Ï³ñ¨áñíáõÙ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ ¹»ñÁ: ²ÛÝ ¹ñë¨áñíáõÙ ¿ áã
ÙÇ³ÛÝ áñå»ë ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ËÝ¹Çñ, ³ÛÉ¨ ¹ñ³ÝÇó µËáÕ Çñ ëáóÇ³ÉïÝï»ë³Ï³Ý Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñáí: ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇéÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿, ³ÛÝ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë áõëáõÙÝ³ëÇñ»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÇÝãå»ë Ý»ñÏ³ÛÇë,
³ÛÝå»ë ¿É ³ÝóÛ³ÉáõÙ Ó¨³íáñí³Í å³ïÏ»ñÁ: Üáµ»ÉÛ³Ý Ùñó³Ý³ÏÇ ¹³÷Ý»ÏÇñ èáµ»ñï Ø³Ý¹»ÉÇ, è. Ð³ññá¹Ç ¨ î. êóÇïáíëÏáõ Ý»ñÏ³Û³óÙ³Ùµ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÉßéáõÃÛáõÝÁ ÙÇ íÇ×³Ï ¿, »ñµ ÉñÇí ½µ³Õí³ÍáõÃÛáõÝÁ ½áõ·áñ¹íáõÙ ¿ ·Ý»ñÇ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ùµ, ÇëÏ ÇÝã í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ ³ñï³ùÇÝ
Ñ³í³ë³ñ³ÏéáõÃÛ³ÝÁ, ³å³ ³ÛÝ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³í»ÏßéÇ »Ï³ñ³ï¨ ¨ Ï³ÛáõÝ
Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÝ ¿: ²Û¹ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ»ÉÇ å³Ñå³Ý»É
ÙÇ³ÛÝ ³ÛÝ ¹»åùáõÙ, »ñµ ½áõ·áñ¹íáõÙ »Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
³é³ÝÓÇÝ ï³ññ»ñÁ, å»ïáõÃÛáõÝÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïíÛ³É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ù³ùë³ÛÇÝ ¨ Ñ³ñÏ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ËÃ³ÝáõÙ ¿ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ, ëï»ÕÍíáõÙ »Ý ÙÇç³½·³ÛÇÝ
ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ ¨ ³ñï³ùÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ÙñóáõÝ³Ï
³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñ:
ì×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇéÁ ùÝÝ³ñÏ»ÉÇë Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý Ñ³ñóÁ: Ü»ñÏ³ÛÇë å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ »ñÏñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ³é³çÝ³ÛÇÝ ·ñ³í³Ï³ÝÁ ³ñï³ùÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³å»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÝ áõ ³Ùñ³åÝ¹áõÙÝ ¿: öáùñ ßáõÏ³ áõÝ»óáÕ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, ÇÝãåÇëÇÝ Ý³¨ Ð³Û³ëï³ÝÝ ¿, áñï»Õ ãÏ³Ý ½³ñ·³ó³Í ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñ, ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ¿É ³í»ÉÇ ¿ Ï³ñ¨áñíáõÙ:
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó ï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ
¿ ïñíáõÙ §³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅ¦ Ï³ï»·áñ³ÛÇÝ: îñí»É »Ý µ³½Ù³ÃÇí
ë³ÑÙ³ÝáõÙÝ»ñ ³Ûë ï»ñÙÇÝÁ ³é³í»É³·áõÛÝ µÝáñáß»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ
³éÙ³Ùµ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ µ³ñ¹ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇ óáõó³ÝÇß ¿,
³ÛÝ ³éáõÙáí, áñ ³Ûëï»Õ å»ïù ¿ ·áñÍ áõÝ»Ý³Ýù ³ÛÝåÇëÇ ·áñÍáÝ»ñÇ Ñ»ï,
áñáÝù ³Ûëå»ë Ïáãí³Í §ã»ñ»í³óáÕ¦ »Ý, ¨ ÑÝ³ñ³íáñ ã¿ ã³÷»É ¹ñ³Ýó ÑÝ³ñ³íáñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ íñ³: ê³Ï³ÛÝ µ³½Ù³ÃÇí
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ïÝï»ë³·»ïÝ»ñ ÷áñÓ »Ý ³ñ»É ï³É §³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅÇ¦ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ,
áñáÝó Ù»ç ¿³Ï³Ý ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝÁ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÝ ¿: àõëïÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ë³ÑÙ³Ý»É áñå»ë ÙñóáõÝ³Ï ³åñ³ÝùÝ»ñÇ, Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñ ³é³í»É³·áõÛÝ ã³÷Á: ì»ñáÝßÛ³É ë³ÑÙ³ÝáõÙÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ý»ñáõÅÁ µÝáõÃ³·ñ»ÉÇë, ¿³Ï³Ý ¹»ñÁ å³ïÏ³ÝáõÙ ¿ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³ÝÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ¹Çï³ñÏ»É áñå»ë Ù»Ï ÙÇ³ëÝ³Ï³Ý ßáõÏ³, áñï»Õ Çñ»Ýó áõñáõÛÝ ï»ÕÁ Ï³ñáÕ »Ý áõÝ»Ý³É
ÙÇ³ÛÝ ÙñóáõÝ³Ï ³åñ³Ýù ³ñï³¹ÁñáÕÝ»ñÁ: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ ¿É ³í»ÉÇ ¿
Ï³ñ¨áñíáõÙ å»ïáõÃÛáõÝ - Ù³ëÝ³íáñ Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ, ù³ÝÇ áñ, ÇÝãå»ë ï»ëÝáõÙ »Ýù, »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ Ñ³í³ë³ñ³ÏßéáõÃÛáõÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ
Ù»ç Ù³ëÝ³íáñ Ñ³ïí³ÍÇ ¹»ñÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿: ÆÑ³ñÏ» Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ
ßáõÏ³Ý ãÇ Ï³ñ»ÉÇ µÝáñáß»É áñå»ë Ï³ï³ñÛ³É Ùñó³Ïó³ÛÇÝ, ù³ÝÇ áñ ³Ûëï»Õ ¨ë å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáõÙ »Ý µ³½Ù³ÃÇí ËÃ³ÝáÕ ¨ ËáãÝ¹áïáÕ ·áñÍÇùÝ»ñ Çñ»Ýó »ñÏñÇ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ: ²é³í»É Ù»Í ¹»ñ »Ý ëï³óÝáõÙ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ÇÝï»·ñ³óÇáÝ ÙÇ³íáñÝ»ñÁª Ù³ùë³ÛÇÝ ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨
å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÏÝùíáÕ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ³·ñ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ë ³ÝÙ³ëÝ ãÇ ÙÝ³ó»É Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý ³ÛëåÇëÇ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: ²ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÇÝï»·ñí»É ¿ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
ÇëÏ 2003Ã. ÷»ïñí³ñÇ 5-ÇÝ ³ÛÝ å³ßïáÝ³å»ë ¹³ñÓ³í ²é¨ïñÇ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý (²ÐÎ) ³Ý¹³Ù: ²ÐÎ-ÇÝ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ
Ýå³ëïáõÙ ¿ »ñÏñÇ ³½³ï ³é¨ïñ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³ÝÁ, ¹³ ¿É Çñ Ñ»ñÃÇÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»ÝáõÙ »ñÏñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨
í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ µ³ñ»É³í-Ù³Ý ·áñÍáõÙ: 2003Ã. ëÏë³Í ³ÏÝÑ³Ûï ÏÁñ×³ïí»É ¿ Ð³Û³ëï³ÝÇ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á, ÇÝãÁ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿: 2003Ã. ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á Ï³½Ù»É ¿ 173,5 ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ, ÇëÏ 2004Ã. ³ÛÝ ÏÁñ×³ïí»É ¿ª Ñ³ëÝ»Éáí 78,8 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ150: ÀÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ µ³ó³ë³Ï³Ý
ÙÝ³óáñ¹Á ¿³Ï³Ýáñ»Ý ³×»É ¿ Ý³Ë³×·Ý³Å³ÙÛ³Ý 2007-2008ÃÃ., áñÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ñ³Ù³Ë³éÝ ëå³éÙ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí: âÝ³Û³Í ³ÝÏ³ËáõÃÛáõÝÇó Ç í»ñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý
³×ÇÝª Ñ³ñÏ ¿ Ýß»É, áñ ¿³Ï³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñ ãÇ Ïñ»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ª ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý
Ï³éáõóí³ÍùÁ Áëï ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÇ ëÏë³Í 1993 Ãí³Ï³ÝÇó:
150
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¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÐÐ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßÇíÁ 1993-2016ÃÃ. (ÙÉÝ. ²ØÜ ¹áÉ³ñ)
Ü»ñÏ³Û³óí³Í »Ý áã µáÉáñ ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÁ, ë³Ï³ÛÝ ïíÛ³ÉÝ»ñÇó
»ñ¨áõÙ »Ý, áñ ³Ûë ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÁ, Ñ³ïÏ³å»ë ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç Ï³½ÙáõÙ »Ý µ³ó³ñÓ³Ï Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝ: Üßí³Í ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÇ ÏßÇéÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»ç 1993Ã. Ï³½Ù»É ¿ 88,76%, ÇëÏ ³Ñ³ 2016Ã. ³Û¹
ÃÇíÁ Ñ³ë»É ¿ 96,19%-Ç, ÇÝãÁ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ
Å³Ù³Ý³ÏÇ ÁÝÃ³óùáõÙ ¹³ñÓ»É ¿ ¿É ³í»ÉÇ ÙÇ³ï³ññ: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë ¿³Ï³Ý ³ÝÏáõÙ »Ý ·ñ³Ýó»É §Ø³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý Çñ»ñ¦, §ÎáßÏ»Õ»Ý, ·ÉË³ñÏÝ»ñ, ³ÝÓñ¨³ÝáóÝ»ñ¦, §Æ-ñ»ñ ù³ñÇó, ·ÇåëÇó, ó»Ù»ÝïÇó¦, §Ø»ù»Ý³Ý»ñ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ ¨ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñ¦, §î³ñµ»ñ ³ñ¹ÛáõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñ¦ ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÁ: 2003Ã. Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í ÏßÇé ¿ áõÝ»ó»É Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ¨ ÏÇë³Ã³ÝÏ³ñÅ»ù ù³ñ»ñÇ ¨ Ã³ÝÏ³ñÅ»ù Ù»ï³ÕÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÏßÇéÁ ¨ Ï³½Ù»É ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
51,5%-Á151: ²ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³ÛëåÇëÇ Ï³Ëí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇó µ³ó³ë³Ï³Ý »ñ¨áõÛÃ ¿ ¨ ïÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñ³ÛïÝÇ ¿ §ÐáÉ³Ý¹³Ï³Ý ÑÇí³Ý¹áõÃÛáõÝ¦ ³ÝáõÝáí: ²Ûë ºñ¨áõÛÃÇ ³Ýí³ÝáõÙÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ 1959Ã. ÐáÉ³Ý¹Ç³ÛáõÙ Ñ³ÛïÝ³µ»ñí³Í ·³½Ç Ñ³ÝùÇ ¨ ·³½Ç ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×áí: Ø»Ï Ï³Ù ÙÇ ù³ÝÇ ×ÛáõÕ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý
Í³í³ÉÝ»ñÇ ³×Á µ»ñáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ Ý»ñÑáëù ïíÛ³É ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ÇÝãÁ
Çñ Ñ»ñÃÇÝ å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ ³Û¹ »ñÏñÇ ³ñÅáõÛÃÇ ³ñÅ¨áñÙ³Ý: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ ïíÛ³É »ñÏñÇ ÙÝ³ó³Í ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÁ Ã³ÝÏ »Ý ¹³éÝáõÙ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ßáõÏ³ÛáõÙ ¨ ¹³ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ³Û¹ ×ÛáõÕ»ñáõÙ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý ³×Ç ¨
³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ïñ×³ïÙ³Ý: àõëïÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ³×Á å»ïù ¿ ÙÇßï áõÕ»ÏÁóíÇ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¹Çí»ñëÇýÇÏ³óÇ³Ûáí: ä»ïù ¿ Ëáõë³÷»É Ù»Ï Ï³Ù ÙÇ
ù³ÝÇ, ûñÇÝ³Ï` ÑáõÙùÇ ¨ ÏÇëý³µñÇÏ³ÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÏïñáõÏ ³×Çó:
151
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²ÕÛáõë³Ï 1. ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ¨ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ï³éáõóí³ÍùÁ 1993-2003ÃÃ. ª
Áëï ³åñ³Ýù³ËÙµ»ñÇ

²Ûë Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ Çñ ³ç³ÏóáõÃÛáõÝÁ óáõó³µ»ñÇ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ³éÏ³ ÙÛáõë ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ×ÛáõÕ»ñÇÝ: ²éÏ³ ïíÛ³ÉÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ï³ÉÇë, áñ Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³éÏ³ ¿ ÏáßÏ»Õ»ÝÇ, Ù»ù»Ý³ - ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñÇ, Ù³Ý³Í³·áñÍ³Ï³Ý Çñ»ñÇ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ ³ñ¹áõÝ³µ»ñ³Ï³Ý ³ñï³¹ñ³ÝùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Ù»Í Ý»ñáõÅ: ²Ûë
×ÛáõÕ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ïµ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³óÙ³Ý ¨ Ñ»ï»í³µ³ñ ³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Ç Ïñ×³ïÙ³Ý: ²ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÐÐ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéáõÙ ¹ñ³Ï³Ý ï»Õ³ß³ñÅ ¿ ÝÏ³ïí»É µáõë³Ï³Ý Í³·Ù³Ùµ, ·ÛáõÕ³ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³åñ³Ýù³ËÙµáõÙ: ÜÏ³ï»ÉÇ ³× ¿ ·ñ³Ýóí»É ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÏßéÇ Ù»ç, ÇëÏ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ù»ç Ýí³½»É
¿: ê³ Ýß³Ý³ÏáõÙ ¿, áñ µáõë³Ï³Ý Í³·Ù³Ùµ ÙÃ»ñùÝ»ñÇ ³ñï³¹ñáõÃÛáõÝÁ áã
ÙÇ³ÛÝ µ³í³ñ³ñáõÙ ¿ Ý»ñùÇÝ å³Ñ³Ýç³ñÏÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿
ï³ÉÇë ³ÛÝ ³ñï³Ñ³Ý»É: 2013Ã. Ð³Û³ëï³ÝÇ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁª Ñ³ïÏ³å»ë
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ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ñï³-ùÇÝ Ñ³ïí³ÍÁ Ã¨³ÏáË»ó ½³ñ·³óÙ³Ý Ýáñ ÷áõÉ
2013Ã. ë»åï»Ùµ»ñÇÝ ÐÐ Ý³Ë³·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ Ñ³Ûï³ñ³ñ»ó Ù»ñ
»ñÏñÇ ØØ ¨ Øîî ÙÇ³Ý³Éáõ áñáßÙ³Ý Ù³ëÇÝ, ÇëÏ 2015Ã. ÑáõÝí³ñÇ 2-ÇÝ
Ð³Û³ëï³ÝÁ å³ßïáÝ³å»ë ¹³ñÓ³í ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý
ÉÇÇñ³í ³Ý¹³Ù: ²Ûë Çñ³¹³ñ-ÓáõÃÛáõÝÁ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³
Ð³Û³ëï³ÝÛ³Ý
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
³é³Ýó-ù³ÛÇÝ
·áñÍáÝÝ»ñÇ
íñ³:
ºñÏ³ñ³Å³ÙÏ»ïáõÙ Ï÷áËí»Ý ÐÐ ³ñï³ùÇÝ ·áñÍ-Ý³Ï³Ý Ï³å»ñÇ
³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛáõÝÁ: ºîØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ÑÝ³ñ³íá-ñáõÃÛáõÝ Ïï³
Ð³Û³ëï³ÝÇÝ ³Ùñ³åÝ¹»É ¨ ½³ñ·³óÝ»É èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ß-ÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï
³ñ¹»Ý ÇëÏ ëï»ÕÍí³Í ËáñÁ ïÝï»ë³Ï³Ý Ï³åÁ: ¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ
Ð³Û³ëï³ÝÇ ÃÇí Ù»Ï ïÝï»ë³Ï³Ý ·áñÍÁÝÏ»ñÁ èáõë³ëï³ÝÝ ¿: ì»ñçÇÝë
³é³ç³ï³ñ ¹Çñù ¿ ½µ³Õ»óÝáõÙ ÐÐ ³ñï³ùÇÝ Ñ³ïí³ÍÇÝ í»ñ³µ»ñáÕ ·ñ»Ã» µáÉáñ óáõó³ÝÇßÝ»ñáõÙ: ¶Í³å³ïÏ»ñ 2.-áõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝÙ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Í³í³ÉÇ Ù»ç èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¨ ÙÛáõë »ñÏÁñÝ»ñÇ ÏßÇéÝ»ñÁ: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ¹»åÇ èáõë³ëï³Ý ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ µ³í³Ï³ÝÇÝ Ù»Í ïáÏáë ¿ Ï³½ÙáõÙ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ Ù»ç, ÇëÏ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ óáõó³ÝÇßÇÝ Ñ³ë»É ¿ 2013Ã.ª 22%: ÜáõÛÝÁ ã»Ýù Ï³ñáÕ ³ë»É ²äÐ ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÇ
Ù³ëÇÝ, áñáÝó Ù»ç ÙïÝáõÙ »Ý Ý³¨ ºîØ ÙÛáõë »ñÏñÝ»ñÁ: ²Ûëï»Õ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ù»ç Ï³½ÙáõÙ ¿ 3-5%: ²Ûë ³éáõÙáí
å»ïáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ ù³ÛÉ»ñ Çñ³Ï³Ý³óÝÇ Ð³Û³ëï³ÝÇ ¨ ºîØ ÙÛáõë »ñÏÁñÝ»ñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ï³å»ñÁ Ëáñ³óÝ»Éáõ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ØÇ³ÛÝ
³Û¹ å³ñ³·³ÛáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÁ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ û·ïí»É ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÙÇáõÃÛ³Ý §µ³ñÇùÝ»ñÇó¦ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ã³÷áí: ²Ûë
·áñÍáõÙ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³åÇ ÁÝ¹É³ÛÝáõÙÁ ¨
½³ñ·³óáõÙÁ: Ð³Û³ëï³ÝÁ ³ñï³ùÇÝ ³ßË³ñÑÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ìñ³ëï³ÝÇ ¨ Æñ³ÝÇ ÙÇçáóáí, áñå»ë ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÏñÝ»ñ: ØÇÝã¹»é ¿³Ï³Ý ¹»ñ ãáõÝÇ Çñ Ñ³ñ¨³ÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ áñå»ë ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ï³ñ¨áñ Ñ³Ý·áõÛó: ²Ûë ³éáõÙáí ³ñ¹»Ý Ï³ï³ñíáõÙ »Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ áõÕÕí³Í ÐÐ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
½³ñ·³óÙ³ÝÁª Ù³ëÝ³íáñ³å»ë §ÐÛáõëÇë-Ñ³ñ³í¦ ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ ëï»ÕÍáõÙÁ: 556 ÏÙ Ó·íáÕ ³Ûë ³íïá×³Ý³å³ñÑÇ Ï³éáõóáõÙÁ Ý³Ë³ï»ëí³Í ¿
³í³ñï»É 2019Ã.: ²ÛÝ Ýå³ï³Ï áõÝÇ Ù»Í³óÝ»É ÐÐ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ áñå»ë
³é¨ïñÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ »ñÏñÇ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ËÃ³Ý»É ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÙÛáõë áÉáñïÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁª Ñ³ïÏ³å»ë ½µáë³ßñçáõÃÛáõÝÁ: Ü³Ë³·Íí³Í ¿ Ý³¨ Ï³éáõó»É ¨ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É Æñ³Ý-Ð³Û³ëï³Ý ¨ Ð³Û³ëï³Ýìñ³ëï³Ý-èáõë³ëï³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñÁ, áñáÝù áõÕÕí³Í »Ý Ù»Í³óÝ»Éáõ ºîØ
Ï³½ÙáõÙ Ð³Û³ëï³ÝÇ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ: ÐÐ
³é¨ïñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ íñ³ Çñ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏáõÝ»Ý³ Ù³ùë³ÛÇÝ ÙÇáõÃÛ³-
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ÝÁ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝÇ` Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ¨ Ù³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ ¿:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÐÐ ³ñï³Ñ³ÝáõÙÁ Áëï »ñÏñÝ»ñÇ ËÙµ»ñÇ 2009-2015ÃÃ.
²ÐÎ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ¿³Ï³Ýáñ»Ý µ³ñ»É³íí»É ¿ñ ÐÐ Ù³ùë³ÛÇÝ ù³Õ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²ÛÝ µ³í³Ï³ÝÇÝ ÉÇµ»ñ³É ¿ñ: ²åñ³Ýù³»ë³ÏÝ»ñÇ
73%-Ç Ñ³Ù³ñ ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ 0% Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í
³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ 10% ¹ñáõù³ã³÷: Ø³ùë³ÛÇÝ 0% ¹ñáõÛù³ã³÷Á ë³ÑÙ³Ýí³Í ¿ñ ³Ý³í³ñï ³ñï³¹ñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ, ÇëÏ 10%-Á ëå³éáÕ³Ï³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ ¨ ßù»ÕáõÃÛ³Ý ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ØÇçÇÝáõÙ Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Ù³ùë³ïáõñùÁ ØØ-áõÙ ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¿ñ` 7,6%, ÙÇÝã¹»é Ð³Û³ëï³ÝáõÙ ³ÛÝ 3,5% ¿ñ: ºîØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ÐÐ Ù³ùë³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ áñáßíáõÙ ¿ ºíñ³ëÇ³Ï³Ý ïÝ»ë³Ï³Ý Ñ³ÝÓÝ³ÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó: ØØ »ñÏñÝ»ñÇ ³é¨ïñ³ÛÇÝ å³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛáõÝÁ »ññáñ¹ »ñÏñÝ»ñÇ
ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ù»Í³óÝ»Éáõ ¨ Ý»ñùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ ËÃ³Ý»Éáõ Ñ³Ù³ñ, ë³ÑÙ³Ýí»É »Ý ³é³í»É ËÇëï Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñ, ÇÝãÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ÐÐ Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ 55%-Ç Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÁ µ³ñÓñ³ó»É »Ý, ÇëÏ ÙÇÝã¨ 2020Ã. åÉ³Ý³íáñíáõÙ ¿ ¨ë 5% ³åñ³Ýù³ï»ë³ÏÝ»ñÇ
¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ³×: Î³ñ× Å³ÙÏ»ïáõÙ Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ³ÛëåÇëÇ
µ³ñÓñ³óáõÙÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Ç ¹»ýÇóÇïÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ,
ë³Ï³ÛÝ »ñÏ³ñ Å³ÙÏ»ïáõÙ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³ ³ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ßË³ñÑ³·ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËáõÃÛáõÝ: Ð³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ ÐÐ Ý»ñÙáõÍíáÕ
³åñ³ÝùÝ»ñÇ ÙÇ³ÛÝ 29,9% ¿ Ý»ñÙáõÍíáõÙ ºîØ »ñÏñÝ»ñÇó (2015Ã.), ³å³
·Ý³×Á ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ÏÉÇÝÇ: ØØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá Ù³ùë³ÛÇÝ ¹ñáõÛù³ã³÷»ñÇ ³í»É³óáõÙÁ, ²ÐÎ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ³é³ç³óáõÙÁ ¨
³½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ³é³ç³óñ»ó ÐÐ ³ñ³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³196
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éáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³ÝÁ: 2015Ã.` 2013Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ
Ïñ×³ïí»É ¿ 19,43%-áí: Ø»Í ïáÏáë ¿ Ï³½Ù»É ºØ »ñÏñÝ»ñÇ Ñ»ï ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïáõÙÁª 27,81%: ÆëÏ ³ÛÉ »ñÏñÝ»ñÇ Ù»ç Ùï³Í »ñÏñÝ»ñÇ
Ñ»ï ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛáõÝÁ Ïñ×³ïí»É ¿ 14,46 ïáÏáëáí: ²Ûëï»Õ Ñ³ïÏ³å»ë Ù»Í »Ý âÇÝ³ëï³ÝÇ, ²ØÜ-Ç, ÆÆÐ ¨ ÂáõñùÇ³ÛÇ ÏßÇéÝ»ñÁ: Ð³ñÏ ¿
Ýß»É, áñ ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³ßñç³ÝáõÙ Ù»Í ¿ »Õ»É Ý»ñÙáõÍÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÇ
Ïñ×³ïáõÙÁ: ¶Í³å³Ï»ñ 3-Çó »ñ¨áõÙ ¿, áñ Ñ³Ï³å»ë Ù»Í ¿ »Õ»É ºØ ¨ ³ÛÉ
»ñÏñÝ»ñÇó Ý»ñÙáõÍíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ: 2015Ã.`
2013Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³ÛÝ Ï³½Ù»É ¿ 32,7% ¨ 29,3%: ÆëÏ è¸-Çó Ý»ñÙáõÍáõÙÁ
Ïñ×³ïí»É ¿ ÙÇ³ÛÝ 8,1 ïáÏáëáí: ²ñï³ùÇÝ ³é¨ïñ³ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý ³ÛëåÇëÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý »Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ»É ÐÐ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ íÇ×³ÏÇ íñ³: 2015Ã.` 2013Ã. Ñ³Ù»Ù³áõÃÛ³Ùµ ÁÝÃ³óÇÏ Ñ³ßíÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á Ýí³½»É ¿ Ùáï 533,8 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñáí:

¶Í³
å³ïÏ»ñ 3. ÐÐ Ý»ñÙáõÍáõÙÁ Áëï »ñÏñÝ»ñÇ 2009-2015ÃÃ.
(Ñ³½.²ØÜ ¹áÉ³ñ)
¶³ÕïÝÇù ã¿, áñ ÐÐ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ Ï³ñ·³íáñÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ï³ñ¨áñ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÙ áõÝ»Ý ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÁ: ØØ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ¹ñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÐÐ ïÝ»ëáõÃÛ³Ý íñ³ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇëª 2013Ã. Ï³ï³ñí³Í ¿ÙåÇñÇÏ ·Ý³Ñ³ïáõÙÝ»ñÁ óáõÛó »Ý ïí»É, áñ
Ñ³ïÏ³å»ë ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ Ù³ëáí Ð³Û³ëï³ÝÁ å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ñ ¿³Ï³Ý
³×, ÇÝãÁ áã ÙÇ³ÛÝ ÏËÃ³Ý»ñ ÐÐ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ßËáõÅ³óÙ³ÝÁ ¨ Ñ³Ù³Ë³éÝ
ëå³éÙ³Ý ³×ÇÝ, ³ÛÉ¨ Çñ ¹ñ³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ÏáõÝ»Ý³ñ ÐÐ í×³ñ³ÛÇÝ
Ñ³ßí»ÏßéÇ íñ³: ²Ûë ³éáõÙáí å»ïù ¿ Ýß»Ýù, áñ ÐÐ í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ
µ³ó³ë³Ï³Ý ÙÝ³óáñ¹Á Í³ÍÏíáõÙ ¿ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý »ÏáÕ ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ (70%) ¨ ³ñï³ùÇÝ ·ñ³ÝtÝ»ñÇ ¨ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ñ³ßíÇÝ (30%): îñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ ÑáëùÁ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ý Ù»Í³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñÇÝ
ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÝ»ñÇ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ, ÙÇÝã¹»é Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Í³í³ÉÁ ³é³í»É³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ÁÝ¹áõÝáÕ »ñÏñÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý íÇ×³Ïáí: ²Ûë Ñ³Ù³ï»ùïáõÙ ÐÐ ³Ý¹³Ù³ÏóáõÃÛáõÝÁ ØØ Ï³ñ×³197
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Å³ÙÏ»ï ¹ñ³Ï³Ý ¿ý»Ïï å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ñ ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ Í³í³ÉÇ ³×Ç ¨
í×³ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßéÇ íñ³: ¾ÙåÇñÇÏ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï
ÁÝïñí»É »Ý ³ÛÝåÇëÇ ÷á÷áË³Ï³ÝÝ»ñ, ÇÝãÇëÇù »Ý ØØ »ñÏñÝ»ñÇ ¨ ÐÐ Ù»Ï
ßÝãÇÝ ÁÝÏÝáÕ ÐÜ² ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÁ ¨ Ð³Û³ëï³ÝÇ
ë÷ÛáõéùÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: êï³óí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ óáõÛó ¿ÇÝ ï³ÉÇë, áñ
ÐÜ²-Ý»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛ³Ý ³×Á 2 ¹áÉ³ñáí Ï³é³ç³óÝ»ñ ÙÇ·ñ³ÝïÝ»ñ ÃíÇ
³×Á 1-áí, ÇëÏ ØØ-áõÙ ÙÇçÇÝ ³ßË³ï³í³ñÓÇ ³×Á 1 ¹áÉ³ñáí 1-2 »é³ÙëÛ³Ï
Ñ»á ÏÑ³Ý·»óÝ»ñ ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ ³×ÇÝ 1 ÙÉÝ ¹áÉ³ñáí: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ
Ï³ÝË³»ëíáõÙ ¿ñ ï³ñ»Ï³Ý 3% ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ ³×: ê³Ï³ÛÝ ¹³ ï»ÕÇ
ãáõÝ»ó³í: 2014Ã. ¹»Ïï»Ùµ»ñÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁª Ý³íÃÇ ·Ý»ñÇ ³ÝÏáõÙÁ, éáõë³Ï³Ý éáõµÉáõ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ ²ØÜ ¹áÉ³ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ, èáõë³ëï³ÝÇ ¹»Ù ³ñ¨ÙïÛ³Ý »ñÏñÝ»ñÇ
ÏáÕÙÇó ÏÇñ³éíáÕ å³ïÅ³ÙÇçáóÝ»ñÁ, ÷áË»óÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÁ: èáõµÉáõ ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ÐÐ ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ»ñÇ ¨
èáõë³ëï³Ý ³ñï³·Ý³ ³ßË³ï³ÝùÇ Ù»ÏÝáÕÝ»ñÇ íñ³:
¶Í³å³ïÏ»ñ 4. üÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³Ýó ÐÐ µ³ÝÏ»ñÇ ÙÇçáóáí ³ñï»ñÏñÝ»ñÇó
Ùáõïù »Õ³Í ï³ñ»Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ (ÙÉÝ. ÐÐ ¹ñ³Ù)

2016Ã.` 2013Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ïñ³Ýëý»ñïÝ»ñÁ Ïñ×³ïí»É »Ý 39,21%, ÁÝ¹
áñáõÙ ÙÇ³ÛÝ è¸-Çó ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ` 39,2%: Üß»Ýù, áñ è¸-Çó ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ ÁÝ¹Ñ³ÝáõñÇ Ù»ç 2013Ã. Ï³½ÙáõÙ ¿ÇÝ 75%, ÇëÏ 2016Ã. ³Û¹ ÃÇíÁ
Ïñ×³ïí»ó Ñ³ëÝ»Éáí 58,45%, ÇëÏ ²ØÜ-Çó Ï³ï³ñíáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ÷áË³ÝóáõÙÝ»ñÁ ³×»É »Ýª 2016Ã. ÙÇÝãÁ 84,811 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù, 2013Ã.` 62,726 ÙÉÝ ÐÐ
¹ñ³ÙÇ ÷áË³ñ»Ý: îñ³Ýëý»ñïÝ»ñÇ Ïñ×³ïáõÙÁ ÷áËÑ³ïáõóí»ó ÐÐ ³ñï³ùÇÝ å³ñùÇ Ñ³ßíÇÝ, áñÁ 2016Ã.` 2013Ã. Ñ³Ù»Ù³ï ³×»É ¿ 530 ÙÉÝ ¹áÉ³ñáíª
Ï³½Ù»Éáí 4,405.75 ÙÉÝ ²ØÜ ¹áÉ³ñ:
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Նարեկ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
Տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթությունները վճարային
հաշվեկշռի բարելավման գործում
Բանալի բառեր. վճարային հաշվեկշիռ, տնտեսական գործընթաց, գների
կայունություն, ընթացիկ հաշիվ
Վճարային հաշվեկշիռը տնտեսության արտացոլումն է, այն թույլ է տալիս ուսումնասիրել տնտեսության ինչպես ներկայիս, այնպես էլ անցյալում ձևավորված պատկերը: Այն տնտեսության ներքին հավասարակշռության մի վիճակ է, երբ լրիվ զբաղվածությունը զուգորդվում է գների կայունությամբ, իսկ
ինչ վերաբերում է արտաքին հավասարակռությանը, ապա այն վճարային
հավեկշռի եկարատև և կայուն հավասարակշռությունն է:
Narek MKRTCHYAN
The priorities of the economic policy for improving the balance of payment
Key words: balance of payments, economic process, price stability, current account

The balance of payments is a reflection of the economy, allowing to examine the
current picture of the economy as well as the image created in the past. It is a state of
domestic equilibrium when full employment is combined with price stability, and as far
as external equilibrium is concerned, it is a balanced and stable balance of payment
balance.
Нарек МКРТЧЯН
Приоритеты экономической политики для улучшения платежного баланса
Ключевые слова: платежный баланс, экономический процесс, стабильность цен,
текущий счет

Платежный баланс является отражением экономики, позволяющей исследовать
текущую картину экономики, а также образ, созданный в прошлом. Это состояние внутреннего равновесия, когда полная занятость сочетается с ценовой
стабильностью, и что касается внешнего равновесия, это сбалансированный и
стабильный баланс платежного баланса.
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈւՆԱՎԵՏՈւԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈւԹՅԱՆ ՇՈւՐՋ
Արտակ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կազմակերպման և կառավարման ամբիոնի հայցորդ
Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, արդյունավետություն, գնահատման
սկզբունքներ, գնահատման ցուցանիշներ, ամփոփ ցուցանիշ

Տարածքային կառավարման, այդ թվում նաև տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատումը դասվում է բարդ խնդիրների
շարքին այն առումով, որ այդ կառավարման արդյունքներն ունեն բազմաբնույթ դրսևորումներ, որոնց համալիր դիտարկումն ու գնահատումը կապված է գիտագործնական դեռևս միանշանակ լուծում չստացած հարցերի
պարզորոշման հետ: Այդ հարցերի շարքում են արդյունավետության գնահատման մասնակի ցուցանիշների ընտրությունը, ամփոփ ցուցանիշ ձևավորելու մեթոդաբանության մշակումը, տեղեկատվական ապահովման հետ
կապված բարդությունները և այլն:
Տեղական ինքնակառավարման խնդիրը բարդանում է նաև նրանով, որ
տարածքային կառավարման հիերարխիկ համակարգի պայմաններում, երբ
պետական կառավարման մակարդակում ընդունվող որոշումներն ու իրականացվող ծրագրերն ուղղակի ազդեցություն ունեն տեղական ինքնակառավարման օբյեկտ հանդիսացող տարածքային միավորների (ՀՀ պարագայում՝
համայնքների) կյանքի պայմանների ու կենսամակարդակի վրա, ձեռք բերված արդյունքում դժվար է տարանջատել տեղական ինքնակառավարմանը
վերագրվող մասնաբաժինը:
Խնդրի բարդությունը պայմանավորող գործոններից է նաև այն, որ կառավարման արդյունավետությունը գնահատվում է որոշակի ժամանակի
ընդգրկումով, մինչդեռ կառավարման արդյունքը կարող է դրսևորվել դիտարկված ժամանակաշրջանից դուրս: Այլ կերպ ասած, ժամանակի լագի ոչ
ճիշտ հաշվառումը կարող է բերել տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատականներում շեղումների:
Իհարկե, թվարկված բարդությունները չեն կարող պատճառ դառնալ
այդպիսի կարևոր խնդրի լուծումից հրաժարվելու համար: Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման հարցերին նվիրված են
բազմաթիվ աշխատանքներ: Սակայն, այդ խնդրի շուրջ գիտնականները
միակարծիք չեն, և դեռևս չկա մասնագետների կողմից տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման միանշանակ ընդունված մեթոդաբանություն: Ոլորտի մասնագետները միակարծիք չեն անգամ արդյու200
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նավետության գնահատման առարկայի շուրջ: Այսպես, ըստ մի մասի կարծիքի տեղական ինքնակառավարման մարմինների (ՏԻՄ-երի) գործունեության արդյունավետության գնահատականը նրանց կառավարման ժամանակահատվածում կառավարվող տարածքային միավորի (համայնք) կյանքի
պայմանների և կենսամակարդակի բարեփոխումներն են: Իսկ այդ բարեփոխումների գնահատման համար որևէ մեթոդաբանություն չի առաջարկվում152: Ըստ մյուս մոտեցման հեղինակների` որպես ինքնակառավարման
արդյունավետության չափանիշ պետք է դիտարկել արդյունավետ կառավարում իրականացնելու համար ՏԻՄ-երի համապատասխանությունը որոշ չափորոշիչների՝ կապված կրթության, մասնագիտական հմտությունների, կառավարման փորձի և արդյունավետ կառավարում իրականացնելու համար
անհրաժեշտ այլ մարդկային գործոնների հետ: 153 Ըստ այս մոտեցման կողմնակիցների` արդյունավետ կառավարումը կապահովի ծրագրված նպատակների ձեռքբերումը ևս:
Նկատենք, որ այս երկու մոտեցումները միմյանց չեն հակասում, այլ
փոխլրացնում են, և, տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության
չափանիշները ձևավորելիս, դրանք կարելի է դիտարկել համատեղ: Լիովին
համաձայնվելով այն գաղափարի հետ, որ ՏԻՄ-երի ճիշտ ընտրությունը արդյունավետ կառավարման երաշխիքն է, նկատենք, որ ՀՀ պարագայում մեծ
թվով փոքր գյուղական համայնքներում ՏԻՄ-երի ձևավորումը ինքնին հիմնախնդիր է այն առումով, որ հաճախ այլընտրանքային տարբերակներ չեն
լինում: Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման
երկու մոտեցումներն էլ առաջարկված է համայնքի մակարդակով (լոկալ)
գնահատականներ ստանալու նպատակով:
ՀՀ-ում, որտեղ տեղական ինքնակառավարումը մեծ պատմություն չունի, օգտակար կլինի տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը
գնահատել ոչ միայն համայնքի, այլ նաև մարզերի ու համերկրային մակարդակներով, ինչը թույլ կտա տարածքային կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացմանն ուղղված գործընթացները դարձնել նպատակային հասցեական: Այս համատեքստում ներկայացնենք մեր նկատառումները տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանության շուրջ` հետևյալ հաջորդական քայլերի միջոցով.
 տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման
սկզբունքների սահմանում, հիմնավորում,
 տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը
պայմանավորող ոլորտների (ուղղությունների) ընտրություն, հիմնավորում,
152
153

Delivering public services in CEE countries. Cracow, 2002, էջ 208:
Система муниципального управления. Учебник для вузов, 2005, էջ 402-404:
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 առանձնացված յուրաքանչյուր ոլորտի համար մասնակի
ցուցանիշների ընտրություն, հաշվարկման մեթոդաբանության մշակում
(ընտրություն),
 առանձնացված յուրաքանչյուր ոլորտին համապատասխան
արդյունավետության ամփոփ ցուցանիշի ձևավորման մեթոդաբանության
մշակում (ընտրություն),
 տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման
ամփոփ ցուցանիշի մշակում (ընտրություն):
Ներկայացնենք տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության
գնահատման նպատակով ցուցանիշների ընտրության մեր կողմից առաջարկվող սկզբունքներն ու մոտեցումները:
1. Ցուցանիշները պետք է ապահովեն ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության համարժեք գնահատում: Հաշվի առնելով, որ ՀՀ համայնքները խիստ տարբեր են իրենց բնութագրերով, ցուցանիշների ընտրությունը պետք է կատարել այնպես, որ հնարավոր լինի դրանք օգտագործել ցանկացած համայնքում տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը գնահատելու նպատակով:
2. Պետք է նկատի ունենալ, որ արդյունավետության գնահատականները պետք է հնարավորություն ընձեռեն համեմատություններ կատարել ըստ
համայնքների և ժամանակի: Դա նշանակում է, որ արդյունավետության
գնահատման ցուցանիշները պետք է լինեն համեմատելի և ներկայացնեն
համայնքներում փոփոխությունների շարժը:
3. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝
«տեղական ինքնակառավարումը բնակչության բարեկեցության բարելավման նպատակով սեփական պատասխանատվությամբ և օրենքի շրջանակներում ինքնուրույն գործող տեղական ինքնակառավարման մարմինների
համայնքի խնդիրները լուծելու և համայնքի սեփականությունը տնօրինելու
Հայաստանի Հանրապետության իրավունքն ու կարողությունն է» (հոդված
3):154 Սահմանումից հետևում է, որ ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության գնահատման առավել ընդհանրական մասնակի ցուցանիշները
գնահատելու են ընդհանուր սոցիալական արդյունքը` համայնքում կյանքի
մակարդակի և կենսապայմանների փոփոխությունները:
4. Տնտեսության ցանկացած մակարդակում արդյունավետ կառավարում իրականացնելու պայմաններից մեկը տարբեր ժամանակահատվածների ընդգրկումով գործունեության ծրագրավորումն է: «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն (հոդված 53)` համայնքի ղեկավարը մշակում է իր գործունեության ժամանակահատվածի համար ծրագիր,
154
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որը հաստատվում է ավագանու կողմից և հիմք է դառնում կառավարման
գործառույթների ընտրության և իրականացման համար: Այսպիսով, կառավարման հիմնական գործիքը դառնում է ծրագիրը, իսկ կառավարումը` վճիռ
ընդունելու և այն իրականացնելու գործընթացը: Այս համատեքստում ՏԻՄերի գործունեության արդյունավետության գնահատման մասնակից ցուցանիշները պետք է թույլ տան գնահատել ՏԻՄ-երի կողմից առաջադրված և
հաստատված ծրագրի կատարման մակարդակն ու որակը:
5. Կառավարման արդյունավետության պահանջը անհրաժեշտ է դարձընում յուրաքանչյուր որոշման արդյունավետության ապահովումը: Այդ պահանջից հետևում է, որ կառավարչական որոշումների ընդունմանը պետք է
նախորդի տվյալ նպատակի ձեռքբերմանն ուղղված այլընտրանքային տարբերակների խորը վերլուծությունը: Ասվածից հետևում է, որ համայնքի կառավարման արդյունավետության մասնակի ցուցանիշների ընտրությունը

պետք է կատարել ռեսուրսների օգտագործման արդյունավետությունն ապահովելու պայմանի հաշվառումով:
6. Եթե համայնքում առկա հիմնախնդիրը դիտարկենք որպես ՏԻՄ-երի
գործունեության նպատակի իրականացմանը խանգարող հանգամանք, ապա ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության գնահատման մասնակի

ցուցանիշները պետք է հնարավորություն տան գնահատելու առկա հիմնախնդիրների հաղթահարման ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունքը:
7. Մասնակի ցուցանիշները պետք է ունենան գործնական կիրառություն, հետևաբար պետք է լինեն քանակապես չափելի և հնարավորություն
ընձեռեն հետևելու ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության և համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման դինամիկային:
8. Հաշվի առնելով, որ համայնքի սեփականության կառավարման և
տնօրինման իրավասությունը ՏԻՄ-երի գործառույթն է, ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետությունը գնահատող մասնակի ցուցանիշների բազմությունը պետք է ներառի նաև համայնքի սեփականության կառավարման արդյունավետությունը գնահատող բաղադրիչ ևս:
9. ՏԻՄ-երի լիազորությունները (կառավարչական գործառույթները)
հստակեցված են «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով:
Բնականաբար, ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետությունը մեծապես
պայմանավորված է վերապահված լիազորությունների իրականացման մակարդակով և դրանց վրա կատարված ծախսումներով: Ասվածից հետևում է,
որ ՏԻՄ-երի գործունեության արդյունավետության չափորոշիչը պետք է
ներառի այնպիսի չափորոշիչներ, որոնք թույլ տան գնահատելու ՏԻՄ լիազորությունների իրականացման արդյունավետությունը նույնպես:
10. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը գնահատելու մասնակի ցուցանիշների վեկտորը վերջնական տեսքով ձևավորելու և
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օգտագործումը հեշտացնելու նպատակով այն անհրաժեշտ է կարգավորել`
նվազագույնի հասցնելով ցուցանիշների քանակը հետևյալ ձևով.
ա) չներառել ցուցանիշներ, որոնք կարելի է ստանալ մյուս
ցուցանիշների համակցության միցոցով,
բ) հնարավորինս խուսափել այն ցուցանիշներից, որոնց քանակական
գնահատականներ տալու հնարավորությունները սահմանափակ են,
գ) ցուցանիշների վերջնական կազմը ընտրել անհրաժեշտության և
բավարարության սկզբունքից ելնելով:
Վերը շարադրված սկզբուներից ելնելով` տարբեր մեթոդական մոտեցումներով կարելի է ձևավորել տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման մասնակի ցուցանիշների վեկտորը, ինչպես նաև
ամփոփ ցուցանիշներ: Ներկայացնենք այդ վեկտորի բաղադրիչների շուրջ
մեր նկատառումները` ելնելով «տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության» հասկացության հետևյալ մեկնաբանությունից.
Տեղական ինքնակառավարումն արդյունավետ է, եթե ՏԻՄ-երի կառավարման ժամանակահատվածում բազիսային տարվա համեմատությամբ.
ա) բարելավվել են համայնքի բնակչության կյանքի պայմանները,
բ) կատարվել են համայնքի ղեկավարի կողմից քառամյա ծրագրում
ներառված պարտականությունները,
գ) համայնքի սեփական ռեսուրսները, այդ թվում նաև` նյութական սեփականությունը, ֆինանսական ռեսուրսները, աճել են,
դ) համայնքում կրճատվել է գործազրկության մակարդակը, գյուղատնտեսական նշանակության չմշակվող հողերի մակերեսը,
ե) համայնքում նվազել է միգրացիայի, արտագնա աշխատանքի մեկնողների թիվը:
Այսպիսով, առաջարկում ենք տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը գնահատել վերը թվարկված հինգ գործոններով պայմանավորված չափորոշիչներով, որոնցից յուրաքանչյուրի ձևավորման մեթոդական մոտեցումների շուրջ մեր նկատառումները կներկայացնենք ստորև:
1.

Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատու-

մը համայնքի բնակչության կյանքի պայմանների բարեփխումների գործոնով: Կյանքի պայմանների բարեփոխումների գնահատման խնդրի բարդությունից կարելի է խուսափել, եթե այն փոխարինենք բարեկեցիկ ապրելուն
խանգարող հիմնախնդիրների մեղմացման գնահատումով, որը կարելի է
իրականացնել հետևյալ մեթոդաբանությամբ.
Քայլ 1. Փորձագիտական մեթոդներով հստակեցվում է ՀՀ համայնքներում բարեկեցիկ ապրելուն խոչընդոտող այն հիմնախնդիրների ցանկը,
որոնք ՏԻՄ-երի արդյունավետ կառավարման արդյունքում կարող են
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մեղմացման միտում ցուցաբերել:
Քայլ 2. Ըստ համայնքների գնահատվում է յուրաքանչյուր հիմնախնդրի
կարևորության գնահատականը հետևյալ մոտեցումով.
 0 եթե հիմնախնդիրը բացակայում է
1 2
եթե հիմնախնդիրը թույլ է արտահայտված

xij  3 4 եթե հիմնախնդիրն ունի զգալի կարևորություն
(1),


 1 Եթե հիմնախնդիրն ունի խիստ արտահայտվածություն
որտեղ i-ն համայնքի համաթիվն է, j-ն` հիմնախնդրի,

x

ij

-ն j հիմնա-

խնդրի կարևորության գնահատականն է i համայնքում: Այս գնահատականները հաշվարկվում են փորձագիտական հետազոտության արդյունքում:
Քայլ 3. Հաշվարկվում է համայնքի խնդրահարույց լինելու գործակիցը
հետևյալ բանաձևով.
n

x  x
i

j 1

, i=1,2, …, m (2):

ij

Քայլ 4. Ըստ բնակչության կյանքի պայմանների բարելավման գործոնի
տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության համաթիվը կարելի է
գնահատել հետևյալ բանձևով.
n

J

1
i



x
j 1
n

x
j 1

t
ij

, (3),

0
ij

որտեղ համարիչը ներկայացնում է i համայնքի խնդրահարույց լինելու
մակարդակը հաշվետու, իսկ հայտարարը` բազիսային տարիներին:
2. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատումը

համայնքի ղեկավարի կողմից քառամյա ծրագրով ստանձնած պարտավորությունների կատարման գործոնով: Այդ նպատակով առաջարկվում է
 փորձագիտորեն առանձնացնել ըստ կարևորության աստիճանի
ծրագրում ներառված երեք հիմնական միջոցառումները (աշխատանքները),
 յուրաքանչյուր աշխատանքի կատարման ընթացքը գնահատել
հետևյալ բանաձևով.
, եթե k աշխատանքը չի սկսվել k=1,3
0

(4),
y kji  1 , եթե k աշխատանքը կատարման փուլում է
2
, եթե k աշխատանքը ավարտվել է

որտեղ k-ն աշխատանքի համաթիվն է,
 ըստ այս բաղադրիչի տեղական ինքնակառավարման
արդյունավետության համաթիվը գնահատվում է հետևյալ բանաձևով.

205

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

J

2
i

3

 y


k 1

ik



որտեղ

(5),
ki

-ն i համայնքում ծրագրում նախատեսված k աշխատանքի

ik

համեմատական կարևորության գնահատականն է:
3. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատումը
ըստ համայնքի սեփական ռեսուրսների աճի գործոնի: Ըստ այս գործոնի տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատականը ներառում է երկու բաղադրիչ` համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվեկշռային արժեքի և առանց պետության կողմից հատկացված դոտացիաների համայնքի բյուջետային եկամուտների փոփոխությունները բազիսային տարվա համեմատությամբ.
1
1
3
T i K i , i=1,2, …, n (6),

J

i



T

որտեղ

0



0

K

i

T ,T

1

0

i

i

i

-ն համայնքի բյուջեի եկամուտներն են, իսկ

1

0

i

i

K,K

-ն`

համայնքային սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի հաշվեկշռային
արժեքները հաշվետու և բազիսային տարիներին համապատասխանաբար:
4. Ըստ բնակչության եկամուտները պայմանավորող գործոնի առանձնացված ցուցանիշների` տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատականը կարելի է հաշվարկել հետևյալ բանաձևով.
1
1
, i=1,2, …, n (7),
4
 U i  Si

J

i

U

որտեղ

S

0
i

0

S

i

0

i

1

0

i

i

U ,U

-ն համայնքում գործազրկության մակարդակն է,

S

1
i

,

-ն` չմշակվող գյուղատնտեսական նշանակության հողերի մակերեսն է

հաշվետու և բազիսային տարիներին համապատասխանաբար:
5. Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը որպես համայնքի համար բարեկեցիկ ապրելու հնարավորություններ ստեղծելու չափորոշիչ մեր կողմից դիտարկվում է համայնքից արտագաղթի և արտագնա աշխատանքի մեկնողների թվի կրճատումը, որին համապատասխան արդյունավետության համաթիվը կհաշվարկենք հետևյալ բանաձևով.

J

5
i



M
M

որտեղ

1
i
0

1



i

M

L
L

i
0

, i=1,2, …, n (8),

i

1
i

-ը և

M

0
i

-ն արտագաղթողների,

1

0

i

i

L -ը և L

-ն` արտագնա

աշխատանքի մեկնողների թվերն են հաշվետու և բազիսային տարիներին
համապատասխանաբար: Ըստ վերը հաշվարկված հինգ համաթվերի` ՏԻՄ
արդյունավետությունը համայնքի համար կարելի է գնահատել.
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J

i



1
1



J

2
i



J

3
i



1
4



(9):

1
5

J
J
J
Վերը ներկայացված մեթոդաբանությամբ տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատումը թույլ կտա ոչ միայն պատկերացում
կազմել կառավարման իրավիճակի վերաբերյալ, այլ այն օգտակար կլինի
այն բարելավելու ուղղություններ և միջոցառումներ մշակելու համար: Այն
նաև թույլ կտա գնահատելու հանրապետությունում ներկայումս համայնքների խոշորացման ճանապարհով իրականացվող վարչատարածքային բարեփոխումների ազդեցությունը համերկրային մասշտաբով տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության վրա, ինչը խիստ կարևոր է իրականացվող գործընթացին օբյեկտիվ գնահատական տալու տեսանկյունից:
i

i

i

Արտակ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության բարձրացման
մեթոդաբանության շուրջ
Բանալի բառեր. տեղական ինքնակառավարում, արդյունավետություն, գնահատման
սկզբունքներ, գնահատման ցուցանիշներ, ամփոփ ցուցանիշ
Հոդվածում հիմնավորվել է տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման խնդրի կարևորությունը, առաջարկվել են տեղական
ինքնակառավարման արդյունավետության գնահատման սկզբունքները և
դրանց հաշվառումով մեթոդաբանություն` հիմնված փաստացի և փորձագիտական տեղեկատվության համատեղ օգտագործման վրա:
Артак АЛЕКСАНЯН
О методике повышения эффективности местного самоуправления
Ключевые слова: местное самоуправление, эффективность, принципы оценки,
показатели оценки, сводный показатель

В статье обоснована важность задачи оценки эффективности местного самоуправления, предложены принципы оценки эффективности местного самоуправления.
С учетом этих принципов предложена методика, основанная на совместном использовании фактической информации и экспертных оценок.
Artak ALEKSANYAN
On the method of increasing the effectiveness of local self-government
Key words: local self-government, efficiency, evaluation principles, evaluation indicators,
summary indicator

The article substantiates the importance of the task of assessing the effectiveness of
local self-government, proposes principles, as well as the methodology for assessing
the effectiveness of the local government, based on the joint use of factual information
and expert assessments. The new methodolgy is proposed based on the experience of
the trend of recent enlargement of communities in Armenia.
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ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏՈՒՄ ԱՈՒԹՍՈՐՍԻՆԳԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԵՎ
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Արամ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. հանրային հատված, հանրային ծառայություններ, հանրային
ծառայությունների պատվիրակում (աութսորսինգ), արդյունավետություն

Շուկայական տնտեսություն կառուցող նախկին համայնավարական երկըրների տնտեսության բնորոշ գծերից մեկը պետական հատվածի նվազեցումն է և մասնավորի ընդլայնումը: Ըստ որում, այս գործընթացը նշված երկըրների մեծ մասում իրականացվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում զանգվածաբար պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների
մասնավորեցման արդյունքում ստեղծվել է գերակշիռ մասնավոր հատված:
Երկրորդ փուլում ավելի շատ կառավարչական բնույթի ծառայություններ են
անցնում մասնավոր հատվածին, ինչը բնորոշ է նաև ժամանակակից շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներին: Ներկայումս զարգացման այդպիսի փուլում է գտնվում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը: Այդ
ամենով հանդերձ ծառայությունների պատվիրակումը մասնավոր հատվածին (աութսորսինգը) պահանջում է իրականացվող միջոցառումների արդյունավետության գնահատում:
ՀՀ կառավարության ծրագրում (2017-2022թթ.)155 զգալի տեղ է հատկացված պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությանը, որը հիմնականում դրսևորվելու է հանրային ծառայությունները փոխարինելով մասնավորի կողմից նույնաբնույթ ծառայությունների մատուցմամբ (պետության
կողմից ծառայությունների գնմամբ): Ըստ որում, նշված ծրագրի գրեթե բոլոր
բաժիններում խոսք է գնում այդ միջոցառման կիրառման և նշանակության
մասին, ինչը վկայում է կառավարության կողմից այս միջոցառումներին տըրվող կարևորության մասին: Այսպես, օրինակ, «1.1.Պետական կառավարման
արդիականացում» բաժնում նշված է, որ. « ՀՀ կառավարության կողմից ներդըրված պետական ծառայությունների մատուցման միասնական հարթակների համակարգը կզարգացվի՝ ներդնելով լրացուցիչ ծառայություններ և
էապես ավելացնելով միասնական հարթակների քանակն ու հասանելիությունը: Պետական ծառայությունների մատուցման ոլորտում իրականացվող
բարեփոխումների արդյունքում քաղաքացիների համար հնարավորություն
155

Տես՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի «Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության ծրագրի մասին» N 646-Ա որոշումը, ՀՀ
կառավարության պաշտոնական կայքում՝ https://www.egov.am/u_files/file/decrees/kar/2017/06/17_646_1.pdf
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կստեղծվի «մեկ պատուհանի» սկզբունքով ծառայություններ ստանալու՝ բացառելով մի քանի մարմիններ այցելելու անհրաժեշտությունը:»156: Ծրագրի
«1.2. Տարածքային կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» բաժնում ՀՀ կառավարության առաջիկա հինգ տարիների գործունեությունը (այլ
խնդիրների շարքում) հիմնականում միտված է լինելու նաև. «մինչև 2017թ.
ավարտն ընդունել ՀՀ մարզերի 2017-2025թթ. զարգացման ռազմավարությունները և առաջին գործառնական ծրագիրը՝ կարևորելով պետություն-համայնք-մասնավոր հատված գործընկերության մեխանիզմները,»157: Ծրագրի
1.3` «Մարդու իրավունքների պաշտպանություն, արդարադատություն և կոռուպցիայի դեմ պայքար» բաժնում քրեակատարողական ոլորտում ՀՀ կառավարությունը նախատեսում է. «մինչև 2020թ. ավարտն իրականացնել
քրեակատարողական համակարգի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումներ,
քրեակատարողական ծառայության մի շարք գործառույթների, այդ թվում՝
սննդի ապահովման գործառույթը մասնավոր հատվածին պատվիրակելու
(outsourcing) հնարավորության վերաբերյալ և հանձնուքների տրամադրման
սահմանափակման ուսումնասիրություն և ծրագրի մշակումը»158: Ծրագրի
4.3.` «Առողջապահություն» բաժնում նախատեսված է. «2017 թ-ից մինչև
2019թ. իրականացնել բժշկական կենտրոնների կոնցեսիոն կառավարման
հանձնման և (կամ) մասնավորեցման փուլային աշխատանքներ.»159: Ծրագրի 4.6.` «Սպորտ և երիտասարդություն» բաժնում նախատեսված է ֆիզկուլտուրայի և սպորտի մասսայականացումն ապահովելու նպատակով
հնարավորինս կիրառել ֆինանսավորման նոր մոդել, որի հիմքում դրվելու է
պետություն-համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության սկզբունքը160: ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ կառավարության ծրագիրը 2017թ. հունիսի
21-ին ներկայացնելիս ՀՀ վարչապետ Կարեն Կարապետյանն իր ելույթում
կարևորեց կառավարման համակարգի բարեփոխումները, որոնց թվում են՝
 պետական ծառայությունների մատուցման հարցում հնարավորինս
անցնել «Մեկ պատուհան» համակարգին, որպեսզի մեր քաղաքացիները մի
պետական մարմնից մյուսը չվազեն, մեծ ու փոքր չինովնիկի կամքից
կախում չունենան: Պետության կողմից մատուցվող 140 ծառայությունների
կեսից ավելին արդեն իսկ մատուցվում է նաև մասնավորի կողմից,
 վերանայվել է կոմերցիոն ներուժ ունեցող ծրագրերը վարկային
ռեսուրսների հաշվին իրականացնելու գաղափարախոսությունը՝

156

Նույն տեղում, էջ 9:
Նույն տեղում, էջ 12:
158
Նույն տեղում, էջ 19:
159
Նույն տեղում, էջ 107:
160
Նույն տեղում, էջ 118:
157
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նմանատիպ ծրագրերում կարևորելով մասնավորի հնարավոր
ներգրավումը,
 նախաձեռնվող թվայնացման ռազմավարության շրջանակում
ավելացվելու են քաղաքացիներին և բիզնեսին մատուցվող էլեկտրոնային
ծառայությունների քանակը,
 իրականացվելու է քաղաքացիական ծառայության ռեֆորմ161:
ՀՀ վարչապետն իր խոսքում նշեց նաև, որ նախաձեռնվել են հանրային
կառավարման ոլորտի բարեփոխումներ՝ նպատակ ունենալով բարելավել
որոշումների կայացման մեխանիզմները, զարգացնել կառավարման կարողություններն ու մոտեցումները` դրանք դարձնելով ավելի արդյունավետ,
մարդակենտրոն, թափանցիկ և ներառական: Բարձրացվելու է այդ մարմինների և ինստիտուտների հաշվետվողականությունը հանրության առջև162:
Վերոգրյալից հետևում է, որ պետություն-մասնավոր հատված համագործակցությունը առաջիկա տարիներին դառնալու է տնտեսության զարգացման հիմնական ուղիներից մեկը, ինչը նշանակում է հանրային ծառայությունների մի մասի պատվիրակումը մասնավորին: Թեև նշված հիմնախնդիրը և դրա լուծման ուղիները աշխարհում բավականին լայն տարածում
են ստացել163, սակայն մեզանում այն քիչ է ուսումնասիրված164: Բոլոր նման
դեպքերում, երբ առկա է մասնավորից հանրային բնույթի ծառայություններ
ձեռքբերելու կամ մասնավորին դրանք պատվիրակելու անհրաժեշտությունը, առաջանում է այդպիսի քայլին գնալու արդյունավետության հարցը: Այլ
կերպ ասած, ծառայության մատուցման չափանիշը դառնում է դրա իրականացման արդյունավետությունը:
Սովորաբար որպես արդյունավետության չափանիշ է համարվում
կազմակերպության գործունեության արդյունքի հարաբերությունը այդ արդյունքն ապահովող ռեսուրսներին կամ ծախսերին, որոնց արդյունքում այն
ձեռք է բերվել: Լինել արդյունավետ նշանակում է ապահովել մեծ արդյունք
ռեսուրսների և ծախսերի նույն մակարդակի պարագայում կամ ստանալ
նույն արդյունքը ռեսուրսների և ծախսերի միջև ավելի քիչ ծավալի (մեծության) դեպքում: Նկատենք, որ համաձայն ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի
հոդված 51-ի («Իրավաբանական անձի տեսակները»), առևտրային կազմա161

Տես՝ ՀՀ վարչապետ Կ. Կարապետյանի ելույթը ՀՀ Ազգային ժողովում ՀՀ
կառավարության ծրագիրը ներկայացնելիս, էջ 5: http://www.gov.am/am/news/item/13
162
Նույն տեղում, էջ 4:
163
Аузан А. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь. М, 2014,стр. 57
164
Այդպիսի բացառությունների շարքին է դասվում Ա.Մարկոսյանի և Գ.Կուրղինյանի
«Օժանդակ կառավարչական ծառայությունների օպտիմալացումը և ձեռքբերումը
մասնավոր հատվածից» հոդվածը, «21-րդ դար», «Նորավանք» գիտակրթական
հիմնադրամի տեղեկատվական-վերլուծական հանդես, N 2, Եր., 2017թ., էջ 95-112:
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կերպության նպատակը շահույթ ստանալն է165, հետևաբար՝ եթե այն շահույթ
չի ստանում ապա այն կամ պետք է վերակազմակերպվի իրավաբանական
անձի մեկ այլ տեսակի կամ լուծարվի: Առևտրային կազմակերպության ընդհանուր բնույթի ծախսերն իրենց մեջ ներառում են՝ հումքի, (1) նյութերի ձեռք
բերման ծախսերը, (2) աշխատավարձի վճարման հետ կապված ծախսերը,
(3) ամենամսյա հատատուն ծախսերը, (4) ամենամսյա փոփոխական ծախսերը: «ՀՀ հարկային օրենսգրքի» հոդված 105-ի («Շահութահարկով հարկման բազան») համաձայն այդպիսի բազա է համարվում ռեզիդենտ շահութահարկ վճարողների համար հարկվող շահույթը, որը որոշվում է համախառն եկամտի և սահմանված նվազեցումների դրական տարբերություն166:
Գործարար միավորի ընդհանուր արդյունավետությունը ձևավորվում է
ներքին և արտաքին արդյունավետությունների հանրագումարից: Արտաքին
արդյունավետությունը պայմանավորված է կազմակերպության շուկայական
միջավայրի արտաքին մասնակիցների հետ փոխազդեցությամբ: Ներքին
արդյունավետությունը բնութագրում է բոլոր տեսակ ներքին ռեսուրսների օգտագործման ռացիոնալությունը (նյութական, ֆինանսական, աշխատանքային, կառավարման որակի, ներքին հնարավորությունների օգտագործման
արդյունավետությունը): Այսինքն, կազմակերպության գործունեության ընդհանուր արդյունավետությունը = արտաքին արդյունավետություն + ներքին
արդյունավետություն: Առևտրային կազմակերպության գործունեության արտաքին և ներքին արդյունավետությունների հիմնախնդիրը հիմնականում
երևան է գալիս, երբ այս կամ այն ծախսը կատարելիս հարց է առաջանում
այն սեփական, թե արտաքին կատարողներով կատարելու այլընտրանքի
վերաբերյալ: Այս դիլլեմայի լուծման համար ներկայումս գոյություն ունի
աութսորսինգի արդյունավետության գնահատման երկու հիմնական մոտեցում` միաչափանիշ և բազմաչափանիշ: Միաչափանիշ մոտեցման դեպքում
գնահատվում է աութսորսինգի կիրառման ազդեցությունը ընկերության միայն մեկ չափանիշից ելնելով: Որպես կանոն, խոսքը ֆինանսական ցուցանիշների մասին է, իսկ որպես գնահատման ցուցանիշ վերցվում է այն խնայողությունը կամ լրացուցիչ եկամուտը, որը ստացվել է աութսորսինգի շնորհիվ: Բազմաչափանիշ մոտեցման դեպքում գնահատվում է աութսորսինգի
ազդեցությունը գործունեության տարբեր կողմերի վրա167: Ժամանակագրական առումով առաջինը ձևավորվել են միաչափանիշ մեթոդները: Այս առումով պետք է նշել, որ չնայած աութսորսինգ հասկացությունը մեզանում
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ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, Եր., «Պաշտոնական տեղեկագիր», 2011, էջ 26:
ՀՀ հարկային օրենսգիրք, Եր., «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, 2017, էջ 147:
Котляров И.Д. “Принятие решения об использовании аутсорсинга на основе оценки
его эффекта для предприятия” // Инновации, 2010, № 9, с. 88.
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սկսել է կիրառվել վերջերս, սակայն նման երևույթ գործել է նախկին Խորհըրդային Միության ժամանակաշրջանում և կրել է «արտադրության մասնագիտացման փոփոխություն» անվանումը, իսկ դրա արդյունքում ստեղծված
խնայողությունը գնահատելու համար կիրառվում է հետևյալ բանաձևը.
(1), որտեղ՝
Աօգտ.-ը`արտադրության մասնագիտացման փոփոխությունից
խնայողությունն է (դրամական միավորով),
Ի - ն` արտադրանքի ինքնարժեքն է նախքան արտաքին արտադրողին
փոխանցելը,
Գ - ն` պատրաստի արտադրանքի գինը, որը նշանակում է արտաքին
արտադրողը,
Տ - ն` տրանսպորտային առաքման ծախսերն են կատարողից մինչև
պատվիրատուն (դրամական միավորով),
Քi - ն` i-րդ թողարկվող արտադրանքի քանակը, որը ստացվել է
արտաքին արտադրողից հաշվառվող ժամանակաշրջանում168:
Բանաձև 1-ի հետագա զարգացումը դարձավ ժամանակի
փոփոխության հաշվարկը.
(2), որտեղ`
– ն՝ աութսորսինգի տնտեսական արդյունքներն են (դրամական
միավորով արտահայտված),
n - ը` ժամանակաշրջանի տևողությունը, որի ընթացքում պետք է
կիրառվի աութսորսինգ,
Սi – ն` ծախսերի սպասված մակարդակն է սեփական ուժերով i-րդ
տարում այն իրականացնելու համար (դրամական միավորով),
Իi – ն` աութսորսերի գործընթացի ողջ արժեքը i-րդ տարում (աութսորսերի ծառայությունների, տրանսպորտային ծախսերի, պատվիրատուի
աութսորսերի ծախսերի արժեքը), Դ – ն` դիսկոնտի դրույքն է, %-ով:
Ակնհայտ է, որ բանաձև 2-ը, թեև հնարավորություն է տալիս կոնկրետ
հաշվարկելու աութսորսինգի արդյունքում ստացվող խնայողությունները, չի
ներառում ոչ մի նորություն աութսորսինգի կիրառման տնտեսական արդյունքի հետ կապված, այսինքն` բանաձև 1-ի համեմատ այն մի քայլ առաջ չէ: Մի
քայլ առաջ անել կնշանակի բանաձև 2-ում ներառել ևս երկու բաղադրիչ,
ստանալով բանաձև 3-ը.
(3), որտեղ՝
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Н.А. Гончарова. “Существующие модели оценки эффективности аутсорсинга на
предприятии”, Братск, 2012, c. 9.
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Ծ0-ն` միանվագ ծախսերն են` կապված աութսորսինգի անցման հետ
(ներառում է օրինակ` փոխհատուցումը աշխատանքից ազատված աշխատողներին), Ե0-ն` միանվագ եկամուտներն են` կապված աութսորսինգի անցման հետ (օրինակ` դրամական միջոցները, որոնք ստացվում են ստորաբաժանման փակման վաճառքից): Բանաձև 3-ում ավելացված երկու բաղադրիչները հնարավորություն են տալիս արտահայտելու այն փաստը, որ
աութսորսինգի կիրառումը իր հետ բերում է կազմակերպության կառուցվածքի փոփոխություն կապված գործընթացի արտաքին օպերատորին փոխանցելու հետ: 1-3-ի բանաձևերի թերությունն այն է, որ դրանք սահմանափակվում են միայն աութսորսինգի ֆինանսական արդյունքների գնահատմամբ,
կազմակերպությանը չեն ներկայացնում աութսորսինգին անցնելու դրական
և բացասական հետևանքների ամբողջական պատկերը: Միաչափանիշ մեթոդները հնարավորություն չեն տալիս աութսորսինգին անցնելու նպատակահարմարության ժամանակ ուշադրություն դարձնել այնպիսի ռիսկերին,
ինչպիսիք են՝ աութսորսերից կախվածության մեջ ընկնելը, սեփական հնարավորությունների կորուստը կապված արտաքին արտադրողին գործընթացի փոխանցման հետ, գործընթացի իրականացման որակի վրա լրիվ վերահսկողության անհնարինությունը: Միաչափանիշ մեթոդի թերությունների առկայությունը բերեց բազմաչափանիշ մեթոդի կիրառմանը: Կառուցվածքային
առումով դրանք ունեն հետևյալ տեսքը.
, (4), որտեղ՝
Ա - ն՝ աութսորսինգի ազդեցությունն է,
n - ն`գնահատվող չափանիշների քանակն է,
Կi - ն` i-րդ չափանիշի կշիռն է ընդհանուր գնահատման մեջ,
ՀՉi - ն` i-րդ չափանիշի նշանակությունն է աութսորսինգից հետո,
ՄՉi - ն` i-րդ չափանիշի նշանակությունն է մինչև աութսորսինգը:
Քանի որ 4-րդ բանաձևում ներառված են բազմատեսակ ցուցանիշներ,
դրանք նախապես բերվում են միասնական՝ առանց չափի սանդղակի: Համապատասխանաբար, այս մեթոդով հաշվարկվող արդյունքը նույնպես հանդիսանում է առանց չափի մեծություն: Դրանցից յուրաքանչյուրի չափանիշների սահմանը և տնտեսագիտական-կառավարչական իմաստը որոշվում է
կազմակերպության կողմից ինքնուրույն: Սակայն բանաձև 4-ից երևում է, որ
բազմաչափանիշ մեթոդը նույնպես թերություններից զերծ չէ: Դրանցից մեկն
այն է, որ նրանց բնորոշ է «փոխհատուցման խնդիրը», քանի որ մեթոդը
հավելումային է, ապա մեկ կամ մի քանի չափանիշների վատացումը կարող
է փոխհատուցվել այլ չափանիշների նշանակության մեծացմամբ և արդյունքում աութսորսինգի գումարային էֆեկտը (արդյունքը) կլինի դրական:
Այդ դեպքում կարող է այնպես ստացվել, որ պատվիրատու կազմակերպության համար, որը փոխանցում է գործընթացը աութսորսինգի, վատացող
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չափանիշները ավելի կարևոր են (այլ խոսքերով կազմակերությունը չի ցանկանում թույլ տալ դրանց վատացումը), քան լավացողները, այսինքն` նման
դեպքում նրան ավելի նպատակահարմար է հրաժարվել այդ ոլորտի աութսորսինգից, չնայած վերջնական գումարային դրական արդյունքին: Նման
հակասությունների հնարավորությունը զգալի չափով իմաստազրկում է
բազմաչափանիշ մեթոդի կիրառությունը` որպես աութսորսինգի կիրառման
վերաբերյալ որոշում կայացնելու գործիք: Մեկ այլ թերությունն այն է, որ
վերջնական ցուցանիշը, որը հաշվարկվում է բազմաչափանիշ մեթոդով,
զուրկ է տնտեսագիտական իմաստից` այն անձի համար, ով որոշում է ընդունում: Ուստի անհրաժեշտություն է դառնում աութսորսինգի արդյունքի
գնահատման այլընտրանքային մեթոդի մշակումը: Այդպիսի մեթոդը պետք է
կառուցվի բազմաչափանիշ մեթոդի հիման վրա, բայց դրա հետ մեկտեղ
դրանցում պետք է փոփոխություններ կատարվեն, որոնք բացառում են
փոխհատուցման արդյունքը169: Նշենք, որ գործընթացների փոխանցման վերաբերյալ որոշումների ընդունումն անհրաժեշտ է համատեղել բազմաչափանիշ և միաչափանիշ մեթոդների հետ: Բազմաչափանիշ մեթոդը, ինչպես
արդեն նշվել է, տալիս է ավելի ամբողջական պատկերացում այն մասին, թե
ինչպես է փոփոխվում ընկերության վիճակն ամբողջությամբ, այն դեպքում,
երբ ցուցանիշները, որոնք ստացվում են միաչափանիշ մեթոդի օգնությամբ
ավելի հստակ են:
Աութսորսինգի ներառման վերաբերյալ որոշումների կայացման հստակեցումը:
Ամենից առաջ պետք է փորձել հստակեցնել չափանիշների բովանդակությունը, որոնք պետք է կիրառվեն աութսորսինգի գնահատման համար:
Վերլուծության ժամանակ անհրաժեշտ է ուսումնասիրել ցանկացած գործոն,
որն ազդում է կազմակերպության վրա՝ ելնելով նրանից, որ կազմակերպությունն իրենից ներկայացնում է համակարգ (այսինքն՝ տիրապետում է
ներքին միջավայրին) և գործում է ոչ թե ինքն իրեն, այլ արտաքին միջավայրում: Սրանից բխում է տրամաբանական եզրակացությունն այն մասին,
որ աութսորսինգի կիրառումը պետք է հանգեցնի ներքին միջավայրի և արտաքին միջավայրի հետ փոխհարաբերությունների որակի բարելավման:
Հենց այս բարելավումն էլ հանդիսանում է աութսորսինգի դրական արդյունքը: Նման կերպ չափանիշները, որոնք ներառված են բազմաչափանիշ
մեթոդում, պետք է համարժեք բնութագրեն կազմակերպության ներքին միջավայրի վիճակը և իր փոխհարաբերությունները արտաքին միջավայրի
հետ, որի կազմի մեջ մտնում են մատակարարները, սպառողները, մար169
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քետինգային միջնորդները, մրցակիցները, պետական իշխանության մարմինները և հասարակական կարծիքը: Հաջորդ փուլը պետք է լինի միասնական սանդղակի ներդրումը փորձագիտական գնահատման մեթոդի օգնությամբ բոլոր ներառված չափանիշների չափման համար և յուրաքանչյուր
չափանիշի կշռի որոշումը, որից հետո գնահատվում է կազմակերպության
վիճակը հետևյալ բանաձևով.
(5), որտեղ`
ԱԿՀ - ն` ընկերության վիճակի ցուցանիշը աութսորսինգի կիրառումից
հետո, իսկ մնացած ցուցանիշները համընկնում են 4-րդ բանաձևում բերվածների հետ: Ա մեծությունը իրենից ներկայացնում է աութսորսինգի կիրառումից բրուտտո ազդեցությունը.
(6)
Հեշտ է համոզվել, որ այս բանաձևը համընկնում է 4-րդ բանաձևի հետ,
սակայն պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքին, որ նման ձևով
հաշվարկված ցուցանիշը առաջարկվում է անվանել բրուտտո ազդեցություն
և ոչ թե ուղղակի ազդեցություն: Սա նշանակում է, որ այն ցույց է տալիս
ընկերության վիճակի գումարային փոփոխությունը, բայց չի կարող ծառայել
գործիք աութսորսինգի կիրառման վերաբերյալ որոշում կայացնել որպես
բաղադրիչների փոխադարձ փոխհատուցման կառուցակարգ, որի մասին
նշված է 4-րդ բանաձևի վերլուծության ժամանակ: Այսինքն` այս ցուցանիշի
հաշվարկն, ի տարբերություն առկա բազմաչափանիշ մեթոդի, հանդիսանում
է միջանկյալ և ոչ թե վերջնական փուլ: Ուսումնասիրությունից բխում է, որ
աութսորսինգի կիրառման ազդեցության գնահատման ներկայիս մեթոդները
չեն կարող ծառայել որպես լիարժեք գործիք աութսորսինգի կիրառման
նպատակահարմարության վերաբերյալ որոշում կայացնելու համար:
Վերը շարադրվածի առնչությամբ արտադրանք թողարկող կամ ծառայություն մատուցող կազմակերպության համար կարևոր է դառնում «արտադրել, թե՞ գնել» հարցի վերաբերյալ հիմնավորված պատասխան ունենալը: Մի շարք մասնագետների կարծիքին հակառակ նշենք, որ աութսորսինգի կիրառման հաջողությունը չի կարող համարվել կազմակերպության արդյունավետ ֆինանսական կառավարման արդյունք: Աութսորսինգը
պահանջում է կազմակերպության բարձրագույն կառավարման վերափոխում և ռազմավարության մշակում, որն ուղղված է գործընկեր կազմակերպությունների հետ արդյունավետ փոխհարաբերությունների հաստատմանը:
Ռիսկային հնարավորությունները, որոնք թաքնված են աութսորսինգում
կապված են այն ունակությունների հետ, որոնց տիրապետում է կազմակերպությունը նախագծերի կառավարման ոլորտում այնպես, ինչպես գործարար համակարգի փոփոխությունը աութսորսինգային նախագծի արդյունքում
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պահանջում է դրա իրականացման յուրաքանչյուր փուլում որոշումների
մանրամասն մշակում: Նախագծերի կառավարման մեջ իրազեկվածության
պակասը բերում է խնդիրների առաջացման, որոնց թվին են դասվում170.
 աութսորսինգի նախագծի իրականացման արդյունքում
կազմակերպությունը գործունեության հիմնական պրոֆիլում կորցնում է մի
շարք առավելություններ մրցակիցների նկատմամբ,
 հաստատուն ծախսերը չեն նվազում երկար ժամանակում,
 սեփական անձնակազմի մոտիվացիան (շահադրդումը) նվազում է,
 նվազում է վերջնական սպառողներին մատակարարվող
ապրանքների և մատուցվող ծառայությունների որակը,
 աութսորսինգի փաստացի ծախսերն ավելին են, քան սեփական
հնարավորություններով կատարվող արտադրության ծախսերը,
 կազմակերպության գործարար համբավին վնաս է հասցվում:
Ո՞ր դեպքում աութսորսինգային նախագծի հաջողության հասնելու հետ
կապված ծախսերը կլինեն նվազագույնը, իսկ այլ ծախսերի երկարաժամկետ արդյունքն` առավելագույնը: Սա կախված է մի շարք գործոններից,
բայց դրանցից գլխավորը երկուսն են՝
1. կազմակերպության կառավարման համար սկզբունքային հնարավորությունը աութսորսինգի կիրառման որոշում կայացնելու գործոնը,
2. ժամանակի գործոնը:
Աութսորսինգի ռազմավարության հաջող իրականացման համար պահանջվում է համակարգային գիտելիքներ ֆինանսական կառավարման, գործարար պլանավորման և ռազմավարական կառավարման ոլորտներում:
Այսպիսով, ներկայումս ՀՀ-ում արտադրանքի (ծառայության) աութսորսինգի
իմաստը հաճախ հանգում է պետական և մասնավոր հատվածների միջև
համագործակցության ընդլայնմանը և խորացմանը, քանի որ պետականի
համեմատությամբ մասնավորն իր գործունեությունը կազմակերպում է ավելի արդյունավետ, ինչն էլ պահանջում է պետական համապատասխան արտադրությունները և ծառայությունները փոխարինել մասնավորի կողմից
տրամադրվող նույնական կամ համարժեք բարիքներով:
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Արամ ԽԱՉԱՏՈՒՐՅԱՆ
Հանրային ծառայության ոլորտում աութսորսինգի կիրառման և
արդյունավետության հիմնախնդիրները
Բանալի բառեր. հանրային հատված, հանրային ծառայություններ, հանրային
ծառայությունների պատվիրակում (աութսորսինգ), արդյունավետություն
Շուկայական տնտեսություն կառուցող նախկին համայնավարական երկըրների տնտեսության բնորոշ գծերից մեկը պետական հատվածի նվազեցումն է և մասնավորի ընդլայնումը: Ըստ որում, այս գործընթացը նշված երկըրների մեծ մասում իրականացվել է երկու փուլով: Առաջին փուլում զանգվածաբար պետական և պետական մասնակցությամբ ընկերությունների
մասնավորեցման արդյունքում ստեղծվել է գերակշիռ մասնավոր հատված:
Երկրորդ փուլում ավելի շատ կառավարչական բնույթի ծառայություններ են
անցնում մասնավոր հատվածին, ինչը բնորոշ է նաև ժամանակակից շուկայական տնտեսություն ունեցող երկրներին:
Aram KHACHATURYAN
Issues of outsourcing and efficiency of public service
Key words: public sector, public services, public services delegate (outsourcing), effectiveness,
government program

One of the typical features of the market economy builder of former Soviet Union
economists is the reduction of the public sector and the expansion of the private sector.
At the same time, this process was carried out in two stages in most of these countries.
As a result of the privatization of state and state-owned companies in the first stage, a
dominant private sector has been created, which has led to the major types of economic
activity. During the second phase, more administrative services are provided to the
private sector, which is also characteristic of the countries with modern market
economy.
Арам ХАЧАТУРЯН
Проблемы применения и эффективности аутсорсинга в сфере общественных
услуг
Ключевые слова: общественный сектор, общественные службы, делегирование
общественных услуг (аутсорсинг), эффективность, правительственная программа

Одной из типичных особенностей экономик бывших социалитических стран,
строящие рыночную экономику, является сокращение государственного сектора
и расширение частного. В то же время этот процесс в большинстве этих стран
был осуществлен в два этапа. Во время первого этапа, в результате приватизации
государственных компаний и компаний с участием государства, был создан
доминирующий частный сектор. На втором этапе частному сектору переходят
более управленческие услуги, что также характерно для стран с современной
рыночной экономикой. В настоящее время экономика Республики Армения
находится на таком этапе развития.
217

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

ÐÐ êÚàôÜÆøÆ Ø²ð¼Æ ºÜÂ²Î²èàôòì²ÌøÜºðÆ ìÆÖ²ÎÀ ºì ¼²ð¶²òØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
èáÙ³Ý Ð²Îà´æ²ÜÚ²Ü
Ð²²Ð Ð³ßí. Ñ³ßí³é. ¨ ³áõ¹Çï ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, ï.·.Ã.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù, µÝ³Ï³í³Ûñ, ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃÛáõÝ,
·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ

ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ (É³ï. Infra-Ý»ñù¨, ï³Ï ¨ structura-Ï³éáõóí³Íù, ï»Õ³µ³ßËáõÙ) ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ×ÛáõÕ»ñÇ Ñ³Ù³ÉÇñ ¿, áñÁ ëå³ë³ñÏáõÙ
¿ ³ñï³¹ñáõÃÛ³ÝÁ: ÀÝ¹·ñÏáõÙ ¿ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ, çñ³ÝóùÝ»ñÁ, çñ³Ùµ³ñÝ»ñÁ, Ï³ÙáõñçÝ»ñÁ, û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñÁ, ¿Ý»ñ·»ïÇÏ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ, ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ, ïñ³ÝëåáñïÁ, Ï³åÁ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÝ áõ ÏáÛáõÕÇÝ,
ÏñÃáõÃÛáõÝÁ, ·ÇïáõÃÛáõÝÁ, ³éáÕç³å³ÑáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ÛÉÝ171:
Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ· áõÝÇ Çñ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ` ëÏë³Í
Ñ³Ù³å»ï³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇó ÙÇÝã¨ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñÇ, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ, ×ÛáõÕ»ñÇ, áÉáñïÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÁ, §áñÝ ³å³ÑáíáõÙ ¿ ïÝï»ë³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ¦172:
´áÉáñ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ¨ µáÉáñ »ñÏñÝ»ñáõÙ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý áõ å³Ñå³ÝÙ³Ý Ñá·ë»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ íñ³ ¿ í»ñóÝáõÙ
å»ïáõÃÛáõÝÁ, áñáíÑ»ï¨ ¹ñ³Ýù ÙÇßï ¿É Ù»Í ã³÷»ñÇ Í³Ëë»ñ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ, Ñ³Ù³ñÛ³ ß³ÑáõÛÃ ã»Ý ³å³ÑáíáõÙ, ÇÝãÇ å³ï×³éáí Ù³ëÝ³íáñ
Ó»éÝ»ñ»óáõÃÛáõÝÁ ËáõÛë ¿ ï³ÉÇë ³Û¹ µÝ³·³í³éÇó: ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ï³åí³Í Ýñ³Ýó óñí³ÍáõÃÛ³Ý, ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, µÝ³Ï»óÙ³Ý ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»ï:
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇó ¿ Ù³ñ½³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÁ,
³ñ¹Ç³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ Ñ»ï³·³ Ï³ï³ñ»É³·áñÍáõÙÁ: Ø³ñ½áõÙ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÝãíáõÙ »Ý ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃÛ³Ý, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï:
Ü»ñÏ³ÛáõÙë Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ
Ñ³Ý·áõÛóÇ Ï³ñ¨áñ Ù³ë ¿ Ï³½ÙáõÙ ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³Ñ³ó³ÝóÁ, áñÝ
171

Ñîâåòñêèé ýíöèêëîïåäè÷åñêèé ñëîâàðü,Ñîâåòñêàÿ Ýíöèêëîïåäèÿ,Ì.1985, с. 499.
îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõÝ ¥¶. ÎÇñ³ÏáëÛ³ÝÇ ¨ Æ. ÊÉÕ³ÃÛ³ÝÇ
ËÙµ³·ñáõÃÛ³Ùµ¤: àõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éÝ³ñÏ, ºñ¨³Ý, §îÝï»ë³·»ï¦ 2009, ¿ç 159:
172
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³é³çÝ³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ÇÝãå»ë ³ÙµáÕç Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý, ³ÛÝå»ë ¿É Ûáõñ³ùÝãÛáõñ Ù³ñ½Ç, Ñ³Ù³ÛÝùÇ áõ µÝ³Ï³í³ÛñÇ Ñ³Ù³ñ:
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ý ÁÝ·ñÏáõÙ ¿ 359.6 ÏÙ ÙÇçå»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý,
166.25 ÏÙ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ¨ 515.2 ÏÙ Ù³ñ½³ÛÇÝ (ï»Õ³Ï³Ý¤ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ û·ï³·áñÍÙ³Ý ³íïáÙáµÇÉ³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñ173: Ø³ñ½Ý ³ÙµáÕç³å»ë Ï³Ëí³Í ¿ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ ÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇó, ãÏ³Ý »ñÏ³ÃáõÕÇÝ»ñ ¨ ·áñÍáÕ û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÝ»ñ
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áí ¿ ³ÝóÝáõÙ Ø-2 ºñ¨³Ý - Ø»ÕñÇ - Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý
Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ ÙÇçå»ï³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ, áñÇÝ ¶áñÇë ù³Õ³ùÇ Ùáï
ÙÇ³ÝáõÙ ¿ ÐÐ-Ý ²ñó³ËÇÝ Ï³åáÕ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ×³Ý³å³ñÑÁ: Ø-2 ³íïá×³Ý³å³ñÑáí »Ý Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÇó Ý»ñÙáõÍíáÕ ¨ ³ñï³Ñ³ÝíáÕ µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ:
Ø³ñ½áõÙ áõÕ¨áñ³ ¨ µ»éÝ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÁ Ï³½Ù³Ï»ñåíáõÙ »Ý Ù³ëÝ³íáñ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: Ø³ñ½áõÙ Ãíáí 33 »ñÃáõÕÇÝ»ñÇó Ý»ñÏ³ÛáõÙë ëå³ë³ñÏáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ 11 »ñÃáõÕÇÝ»ñáõÙ, ÇëÏ ÙÝ³ó³Í 22-áõÙ
ëå³ë³ñÏáõÙ ãÇ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ` ÙñóáõÛÃÝ»ñÇÝ Ñ³Ûï³ïáõÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí:
Ø»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý
Ï³åí³Í ¿ Ù³ñ½»ñÁ ºñ¨³ÝÇó, Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÁ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý Ñ»ï ¨ Ñ³ïÏ³å»ë` ³Û¹ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³åáÕ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ³ÝÙËÇÃ³ñ íÇ×³ÏÇ Ñ»ï:
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Á Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ÙÛáõë Ù³ñ½»ñÇó ³Ù»Ý³Ñ»éáõÝ ¿
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó. êÇëÇ³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý
Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó 210-240 ÏÙ, ¶áñÇëÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ` 220280 ÏÙ, Î³å³ÝÇ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ` 300-350 ÏÙ, ÇëÏ Ø»Õñáõ
ï³ñ³Í³ßñç³ÝÇ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÁ` 374-422 ÏÙ Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý íñ³: Ø³ñ½Ç
·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ áõ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ
Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇó ¨ Ù³ñ½Ï»ÝïñáÝÇó ï³ï³ÝíáõÙ ¿ 3-Çó ÙÇÝã¨ 139 ÏÙ:
öáË³¹ñ³ÙÇçáóÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Áëï ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ³é³ç³ÝáõÙ »Ý Ù³ñ½³ÛÇÝ Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇó ¨ Ù³Ûñ³ù³Õ³ùÇó ïíÛ³É Ñ»é³íáñáõÃÛ³Ý å³ï×³éáí: ê³Ï³ÛÝ, ïñ³ÝëåáñïÇ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ ÙÇç¨ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ
³í»ÉÇ å³ïß³ã ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ëï³Ý³É í³ñã³ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇÝ áõ µ³ßËí³ÍáõÃÛ³ÝÁ Ñ³Ù»Ù³ï ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ñ³ë³173

ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç 2017-2025ÃÃ. ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ:
http://www.mtad.am/files/docs/1580.pdf
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Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÙÇçáóáí: Ø³ñ½Çó Ù³ñ½ Ï³Ù Ù³ñ½Ç Ý»ñëáõÙ ×³Ý³å³ñÑ³ÛÇÝ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý ï¨áÕáõÃÛáõÝÁ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ»ÉÇëª
ëï³óíáõÙ ¿ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó
³Ù»Ý³ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ¿, áñï»Õ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ ÐÐ Ù³ñ½»ñÇ ß³ñùáõÙ ³Ù»Ý³³ÝÑñ³Å»ïÝ»ñó
¿ (³ÕÛáõë³Ï 1¤:
²ÕÛáõë³Ï 1. Ü»ñÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ¨ ÙÇçÑ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ
Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÝª Áëï Ù³ñ½»ñÇ ¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ÃíÇ, 2015Ã.174

Ø³ñ½Ç ÙÇçå»ï³Ï³Ý ¨ Ù³ë³Ùµ Ñ³Ýñ³å»ï³Ï³Ý Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý
×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ·ïÝíáõÙ »Ý Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ µ³ñíáù íÇ×³ÏáõÙ, ë³Ï³ÛÝ
Ù³ñ½³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ íÇ×³ÏÝ ³ÝÙËÇÃ³ñ ¿: ÀÝ¹Ñ³Ýáõñ ³éÙ³Ùµ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃÛ³Ý
áÉáñïáõÙ Ó¨³íáñí»É »Ý áñáß³ÏÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñ, áñáÝù å³ÛÙ³Ý³íáñíáõÙ »Ý
Ñ»ï¨Û³É ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí áõ µÝáñáß ·Í»ñáí.
- Ù³ñ½³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ³ÝóÝáõÙ ¿
Ëëï³ßáõÝã ¨ »ñÏ³ñ³ÓÇ· ÓÙ»é³ÛÇÝ ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ áõÝ»óáÕ É»éÝ³ÛÇÝ ·áïÇÝ»ñáí,
- ÙÃÝáÉáñï³ÛÇÝ ï»ÕáõÙÝ»ñÇ µ³ó³ë³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï¨³Ýùáí, Ù³ñ½³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³ÛáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÁ ù³Ý¹í»É áõ
¹³ñÓ»É »Ý ïñ³Ýëåáñï³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ »ñÃ¨»ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¹Åí³ñ³Ýó³Ý»ÉÇ, ÇëÏ áñáß Ñ³ïí³ÍÝ»ñáõÙ` ÝáõÛÝÇëÏ ³Ý³Ýó³Ý»ÉÇ:
174

ÐÐ 2016-2025ÃÃ.ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ: https://www.egov.am/u_files/file/decrees/arc_voroshum/2016/07/ardzanagrayinNrq064.pdf
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ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÝ áõÝ»Ý Ù»Ï µÝáñáß Ñ³ïÏ³ÝÇß. »Ã» Ýñ³Ýó íñ³
ãÇ Ï³ï³ñíáõÙ ÁÝÃ³óÇÏ Ýáñá·Ù³Ý ¨ å³Ñå³ÝÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ, ³å³
¹ñ³Ýó í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ áñáß Å³Ù³Ý³Ï Ñ»ïá Ïå³Ñ³ÝçíÇ ÙÇ ù³ÝÇ
³Ý·³Ù ³í»ÉÇ Í³Ëë»ñ: ¸³ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ í»ñ³µ»ñíáõÙ ¿ ³íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇÝ, áñáÝó ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÝ ³í»ÉÇ ³ñ³· ¿ Ï³ï³ñíáõÙ: êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ³íïá×³Ý³å³ñÑÝ»ñÁ ãµ³ñ»É³í»Éáõ ¹»åùáõÙ, íÇ×³ÏÝ ³é³í»É ³ÝÙËÇÃ³ñ Ï¹³éÝ³:
Àëï êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½å»ï³ñ³ÝÇ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ 2016Ã. ÁÝÃ³óùáõÙ Ù³ñ½Ç
×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³ñ³ñ³Ï³Ý ¨ ³ÛÉ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ ³í»ÉÇ ù³Ý 2.2 ÙÉñ¹. ¹ñ³ÙÇ ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ: Üßí³Í ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÐÐ å»ï³Ï³Ý µÛáõç»Çó Ñ³ïÏ³óí»É ¿ 1.44 ÙÉñ¹.
¹ñ³Ù ÇëÏ ÙÝ³ó³Í 0.76 ÙÉñ¹. ¹ñ³ÙÁ ïñ³Ù³¹ñ»É ¿ Ð³Ù³ßË³ñÑ³ÛÇÝ µ³ÝÏÁ:
ÜÏ³ïÇ áõÝ»Ý³Éáí Ù³ñ½Ç ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ áÉáñïáõÙ ³éÏ³ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý å³ñ³·³ÛáõÙ ³Û¹ ÙÇçáóÝ»ñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ áõÕÕ»É Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ý ×³Ý³å³ñÑÝ»ñÇ ßÇÝ³ñ³ñáõÃÛ³ÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí
³Õù³ïáõÃÛ³Ý íñ³ í»ñçÇÝÝ»ñÇë ³í»ÉÇ Ù»Í ³½¹»óáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: àñå»ë ×³Ý³å³ñ³ßÇÝ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ µ³ñ»É³íáõÙ ³ÝÑñ³Å»ßï
¿ Ýß»É Ý³¨ ÐÛáõëÇë - Ð³ñ³í ×³Ý³å³ñÑÇ Ï³éáõóÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÁ, áñÝ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ÏáõÝ»Ý³ µ»éÝ³ ¨ áõÕ¨áñ³÷áË³¹ñáõÙÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³ÏÇ
Ïñ×³ïÙ³Ý, Ñ»ï¨³µ³ñª ÇÝùÝ³ñÅ»ùÇ Ýí³½»óÙ³Ý íñ³:
²ñï³¹ñ³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ Ù»ç Ï³ñ¨áñ
Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ áõÝÇ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ, áñÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý µ³ñ»Ï»óáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ:
¶³½³ýÇÏ³óáõÙÁ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
Ï³ñ¨áñ Ý³Ë³å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿: ²Ûëï»Õ »ñÏ³ñ³ï¨ ÓÙ»éÝ»ñÁ ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·áé»ëáõñëÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÁÝ¹·ÍáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇÝ
µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ññ³ï³åáõÃÛáõÝÁ:
Ø³ñ½Ç áÕç ï³ñ³Íùáí ¿ ³ÝóÝáõÙ Æñ³Ý - Ð³Û³ëï³Ý ·³½³ï³ñÁ, ë³Ï³ÛÝ »Ã» Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ·³½³Ù³ï³Ï³ñáõÙÁ ³í³ñïí»É ¿ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ 90%-áõÙ, ³å³ êÛáõÝÇùáõÙ ³ÛÝ Ï³½ÙáõÙ ¿ 35%: ø³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇó µÝ³Ï³Ý ·³½áí ·³½³ýÇÏ³óí³Í ã»Ý Ø»ÕñÇ, ²·³ñ³Ï ¨ ¸³ëï³Ï»ñï ù³Õ³ùÝ»ñÁ: 2016Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ½Ç ·³½³ýÇÏ³óí³Í µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý³ÛÇÝ ß»Ýù»ñÇ µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ ï»ë³Ï³ñ ÏßÇéÁ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ Ï³½Ù»É ¿ 73.5% ÇëÏ ·ÛáõÕ³Ï³Ý
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ` 33.5%: Ð³Ù»Ù³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ýß»Ýù, áñ ÝáõÛÝ Ãí³Ï³221
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ÝÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ ³Û¹ óáõó³ÝÇßÁ Ï³½Ù»É ¿ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ` 88.3% ¨ 57.3%175:
Ø³ñ½áõÙ ·³½³ýÇÏ³óÙ³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ »Ý §¶³½åñáÙ - ²ñÙ»ÝÇ³¦ ö´À-Ç ¨ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ùµ, áñáÝù ë³Ï³ÛÝ µ³í³ñ³ñ ã»Ý ³å³Ñáí»Éáõ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ` ÝáõÛÝÇëÏ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·³½³ï³ñÇÝ Ùáï Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ, ù³ÝÇ áñ
÷áùñ³ÃÇí ëå³éáÕÝ»ñÇ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïíÛ³É ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ
ß³Ñ³í»ï ÉÇÝ»É` Ñ³Ï³ë»Éáí ßáõÏ³Û³Ï³Ý ïÝï»ë³í³ñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùÝ»ñÇÝ:
ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ 2014-2016ÃÃ. ·³½³ýÇÏ³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ·³½³ýÇÏ³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÁ
2014-2016ÃÃ. ï³ñ»í»ñçÇÝ176

²ÕÛáõë³ÏÇ 2-Ç ïíÛ³ÉÝ»ñÇó å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ 2014-2016ÃÃ. Ù³ñ½áõÙ
·³½³ýÇÏ³óí³Í µÝ³Ï³ñ³ÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³Ï»ÉÇ ïÝ»ñÇ ù³Ý³ÏÁ ³í»É³ó»É ¿
570 ÙÇ³íáñáí` áñÇó ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ` 429 ÙÇ³íáñáí: Üßí³Í
Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ ëå³éáÕÝ»ñÇÝ ïñí³Í ·³½Ç Í³í³ÉÝ»ñÁ ³×»É »Ý
711 ÙÉÝ. Ù3-áí` Ï³½Ù»Éáí 48998 ÙÉÝ. Ù3:
´Ý³ÏãáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ·³½Ç ëå³éÙ³Ý Í³í³ÉÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë ³í»É³ó»É
»Ý. 2016Ã. Ù»Ï µÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí ïñí³Í µÝ³Ï³Ý ·³½Ç Í³í³ÉÁ Ï³½Ù»É ¿ 113
175

ÐÇÙù »Ý ÁÝ¹áõÝí»É ÐÐ ³½·³ÛÇÝ íÇ×³Ï³·ñ³Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ïíÛ³ÉÝ»ñÁ:
Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2015, 2016, 2017
Ãí³Ï³ÝÝ»ñÇ ÑáõÝí³ñ-Ù³ñïÇÝ: î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÙëÏ³Ý ½»ÏáõÛóÝ»ñ, ÐÐ ²ìÌ,
ºñ¨³Ý, 2015, ¿ç 254-258, ºñ¨³Ý, 2016, ¿ç 290-294, ºñ¨³Ý, 2017, ¿ç 293-297:
176
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Ù3, ÁÝ¹ áñáõÙ ù³Õ³ù³ÛÇÝ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ Ù»Ï µÝ³ÏãÇ Ñ³ßíáí ßáõñç 2.4
³Ý·³Ù ³í»ÉÇ ß³ï ·³½ ¿ ëå³éí»É ù³Ý ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ: ²Ûë
Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ó³Íñ í×³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÛÉÁÝïñ³Ýù³ÛÇÝ ¿Ý»ñ·³é»ëáõñëÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï: ¶³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí»ÉÇù Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ å»ïù ¿ áõÕÕíÇ ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ: Ü»ñÏ³ÛáõÙë ³ßË³ï³ÝùÝ»ñ »Ý Ï³ï³ñíáõÙ Ù³ñ½Ç µ³½Ù³µÝ³Ï³ñ³Ý ß»Ýù»ñáõÙ ÉáÏ³É ç»éáõóÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ï»Õ³¹ñÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ´³Ûó ù³ÝÇ áñ ·³½Á
³åñ³Ýù ¿ ¨ ¹ñ³ ·ÇÝÝ áõÝÇ ³×Ù³Ý ÙÇïáõÙ, ³å³ ³Û¹ ·áñÍáÝÁ µ»ñáõÙ ¿ ·³½³ýÇÏ³óÙ³Ý Ñ³Ý¹»å å³Ñ³Ýç³ñÏÇ Ýí³½Ù³ÝÁ: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï»Ýë³·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý Ï³ñ¨áñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇó ¿ Ý³¨ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ ËÙ»Éáõ çñÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ, áñÁ ÉÇÝ»Éáí µÝáõÃÛ³Ý µ³ñÇù` ³ÝÑ³í³ë³ñ³ã³÷
¿ ï»Õ³µ³ßËí³Í »ñÏñ³·Ý¹Ç, Ù»ñ Ñ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ ³é³ÝÓÇÝ ï³ñ³Í³ßñç³ÝÝ»ñáõÙ:
êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙÁ Çñ³Ï³Ý³óíáõÙ ¿ §Ð³ÛçÁñÙáõÕÏáÛáõÕÇ¦ ö´À-Ç ¨ ï»Õ³Ï³Ý ÇÝùÝ³Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó:
ÊÙ»Éáõ çáõñÝ áõÝÇ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÇ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ, áñÁ µ³í³ñ³ñ ã³÷áí ãÇ Ù³ï³Ï³ñ³ñíáõÙ ÙÇ ß³ñù ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñáõÙ, ãÝ³Û³Í áñ ·áÛáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý çñÇ ½·³ÉÇ å³ß³ñÝ»ñ: Ø³ñ½Ç Ñ³ïÏ³å»ë ·ÛáõÕ³Ï³Ý µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý áõ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ó³Ýó»ñÁ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ »Ý Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ ë»÷³Ï³ÝáõÃÛáõÝ, ·ïÝíáõÙ »Ý ËÇëï Ù³ßí³Í ¨ ³Ýµ³ñíáù íÇ×³ÏáõÙ, áñÁ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ¿ ³é³ç³óÝáõÙ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ áñ³ÏÛ³É çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ·áñÍáõÙ. ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ãáõÝ»Ý ë³ÝÇï³ñ³Ï³Ý ·áïÇÝ»ñ ¨ çáõñÁ ãÇ í³ñ³Ï³½»ñÍíáõÙ: ²ÛëåÇëáí, êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½áõÙ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý áÉáñïÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý
ï»ËÝÇÏ³-ïÝï»ë³Ï³Ý ¹Åí³ñ³ÉáõÍ»ÉÇ Ñ³ñó»ñÇ Ñ»ï, Ù³ëÝ³íáñ³å»ë.
- çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ÑÝ³Ù³ßáõÃÛ³Ý, ù³Ûù³Ûí³ÍáõÃÛ³Ý, å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÙÇçáóÝ»ñÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý,
áñÁ µ»ñáõÙ ¿ çñÇ Ù»Í ÏáñáõëïÝ»ñÇ (2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ Ù³ñ½Ç
Ï»ÝïñáÝ³óí³Í çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ßí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 42.3%, ÇÝãÇ å³ï×³éáí çñÇ ÏáñáõëïÝ»ñÁ Ï³½Ù»É »Ý 55.3%177),
- çñû·ï³·áñÍÙ³Ý ¹ÇÙ³ó ·³ÝÓáõÙÝ»ñÇ ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÇ,
- Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Ýí³½ áõß³¹ñáõÃÛ³Ý,

177

ÐÐ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý íÇ×³ÏÁ 2017Ã. ÑáõÝí³ñ-Ù³ñïÇÝ: î»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý
³ÙëÏ³Ý ½»ÏáõÛó, ÐÐ ²ìÌ, ºñ¨³Ý, 2017, ¿ç 287, 289:
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- çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ¨ Ï»Õï³çñ»ñÇ Ù³ùñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñ
íÇ×³ÏÇ Ï³Ù ¿ ÉÇ³Ï³ï³ñ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý (2017Ã. ÑáõÝí³ñÇ 1-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùµ
Ù³ñ½Ç ÏáÛáõÕáõ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù³ßí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ Ï³½Ù»É ¿ 36.8%178):
æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý áÉáñïÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ
áõÕÕí³Í ¿ µÝ³ÏãáõÃÛ³ÝÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ, Ù³ïã»ÉÇ ¨ áñ³ÏÛ³É çáõñ Ù³ï³Ï³ñ³ñ»Éáõ ËÝ¹ñÇÝ, áñÝ áõÕÕ³ÏÇáñ»Ý ÏÝå³ëïÇ Ù³ñ½Ç µÝ³ÏãáõÃÛ³Ý ³Õù³ïáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³ÝÁ: ¸ñ³ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ½·³ÉÇ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ³éÏ³ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ å³Ñå³ÝÙ³Ý ¨ í»ñ³Ï³Ý·ÝÙ³Ý, áÉáñïáõÙ ·áñÍáÕ ÁÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý ¨ çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý áÉáñïÝ»ñáõÙ: ê³Ï³·Ý³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝ Ùß³Ï»ÉÇë ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ëáõë³÷»É ë³Ï³·Ý»ñÇ ¨ ëå³éáÕ³Ï³Ý í³ñÓ³í×³ñÝ»ñÇ ÏïñáõÏ
µ³ñÓñ³óÙ³Ý ÙÇçáóáí Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Í³Ëë³Í³ÍÏáõÙÇó: Ø³ï³Ï³ñ³ñëå³éáÕ ÷áËÑ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ·³íáñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí ¿³Ï³Ýáñ»Ý
Ï³ñ¨áñ ¿ ×Çßï ·Ý³Ñ³ï»É ÷áùñ Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ, ¹ñ³ÝóáõÙ Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñáõÃÛáõÝÁ: ²Ûë áÉáñïáõÙ Ï³åÇï³É Í³Ëë»ñÁ å»ïù ¿
Ï³ï³ñí»Ý å»ï³Ï³Ý Ý»ñ¹ñáõÙ³ÛÇÝ Íñ³·ñ»ñÇ ÙÇçáóáí: æñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý µ³ñ»É³íáõÙÁ ½·³ÉÇáñ»Ý
Ï³ñáÕ ¿ Ýå³ëï»É Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ µ³ñÓñ³óÙ³ÝÁ,
ù³ÝÇ áñ ¹ñ³Ýù ³ßË³ïáõÙ »Ý ÇÝùÝ³ýÇÝ³Ýë³íáñÙ³Ý ëÏ½µáõÝùáí: ¸ñ³
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ Ýí³½»óÝ»É çñÇ ÏáñëïÇ ³ëïÇ×³ÝÁ ¨
µ³ñÓñ³óÝ»É í×³ñÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·ñÙ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
²ÛëåÇëáí, í»ñÉáõÍ»Éáí êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íÇ×³ÏÁ, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Ù³ñ½áõÙ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ Ï³åí³Í »Ý ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ñ»ï, áñÇ å³ï×³éáí »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ í»ñ³Ï³Ý·ÝáõÙÝ áõ å³Ñå³ÝáõÙÁ É³ÛÝ³Í³í³É ã»Ý »Õ»É, ÇëÏ Ï³ï³ñí³Í Ý»ñ¹ñáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ µ³í³ñ³ñ ãÇ »Õ»É Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï»ÝëáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ
³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ: Ð»ï¨³µ³ñ, Ý³Ë³ï»ëíáÕ ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÁ å»ïù ¿
Ù³Ýñ³ÏñÏÇï áõëáõÙÝ³ëÇñ»É` ³é³í»É³·áõÛÝÇ Ñ³ëóÝ»Éáõ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ
ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ ¨ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÁ:

178

ÜáõÛÝ ï»ÕáõÙ, ¿ç 290:
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èáÙ³Ý Ð²Îà´æ²ÜÚ²Ü
ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ íÇ×³ÏÁ ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. »ÝÃ³Ï³éáõóí³Íù, µÝ³Ï³í³Ûñ, ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃÛáõÝ,
·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ, çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñáõÙ

êáõÛÝ Ñá¹í³ÍÁ ÝíÇñí³Í ¿ ÐÐ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ³ñï³¹ñ³Ï³Ý »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ íÇ×³ÏÇ ¨ ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ áõëáõÙÝ³ëÇñÙ³ÝÁ:
Ø³ñ½³ÛÇÝ áõ Ñ³Ù³ÛÝù³ÛÇÝ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óáõÙÁ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ êÛáõÝÇùÇ Ù³ñ½Ç ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ·»ñ³Ï³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ: Ø³ñ½áõÙ »ÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ
ÑÇÙÝ³Ï³ÝáõÙ ³éÝãíáõÙ »Ý ×³Ý³å³ñÑ³ßÇÝáõÃÛ³Ý, ·³½³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý,
çñ³Ù³ï³Ï³ñ³ñÙ³Ý ¨ çñ³Ñ»é³óÙ³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ Ñ»ï: ºÝÃ³Ï³éáõóí³ÍùÝ»ñÇ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ ³é³í»É Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ ¿ ëï³ÝáõÙ ·ÛáõÕ³Ï³Ý
µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ Ñ³Ù³ñ` Ï³åí³Í Ýñ³Ýó óñí³ÍáõÃÛ³Ý, ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ñ»é³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ µÝ³Ï»óÙ³Ý ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÇ Ñ»ï:
Roman HAKOBJANYAN
Condition and Development Issues of RA Syunik Province Infrastructure
Key words: infrastructure, settlement, road construction, gas-supply, water-supply

This article dwells upon the study of the condition and development issues of the
production infrastructure of RA Syunik Province. The development of provincial and
community infrastructure is one of the social-economic development priorities of
Syunik Province. The infrastructure development issues in the province are mainly
related to the problems of road construction, gas supply, water supply and water
disposal. The infrastructure issue is of particular importance for the rural settlements
due to their dispersion, distribution distance and low level of population.
Роман АКОБДЖАНЯН
Состояние и вопросы развития инфраструктуры Сюникской области РА
Ключевые слова: инфраструктура, поселение, дорожное строительство, газоснабжение,
водоснабжение

Данная статья посвящена изучению состояния и вопросов развития производственной инфраструктуры Сюникской области РА. Развитие областной и общинной
инфраструктуры является одним из приоритетов социально-экономического
развития Сюникской области. Вопросы развития инфраструктуры в области
главным образом связаны с проблемами дорожного строительства, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Вопрос инфраструктуры приобретает особую важность для сельских поселений в связи с их разбросанностью, расстоянием распределения и низким уровнем населенности.
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î²ð²Ìø²ÚÆÜ îÜîºêàôÂÚ²Ü ¼²ð¶²òØ²Ü ÐÜ²ð²ìàðàôÂÚàôÜÜºðÀ
î²ð²Ìø²ÚÆÜ ÆÜàì²òÆàÜ Ð²Ø²Î²ð¶Æ ØÆæàòàì
Ü³ñ»Ï ê²ð²îÆÎÚ²Ü
ÐÐ ¶²² ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñ³Ûóáñ¹

èáÙ³Ý Ð²Îà´æ²ÜÚ²Ü
Ð²²Ð Ð³ßí. Ñ³ßí³é. ¨ ³áõ¹Çï ³ÙµÇáÝÇ ¹³ë³Ëáë, ï.·.Ã.
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ․ ÆÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·,
í»Ýãáõñ³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝ, ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛáõÝ, ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛáõÝ

¶ïÝí»Éáí ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ, ³ÝÑ³ñÅ»ßïáõÃÛáõÝ ¿ ³é³ç³ÝáõÙ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÝ ³ÙµáÕçáíÇÝ ¹Çï³ñÏ»É ³Û¹ Ñ³Ù³ï»ùëïáõÙ, ÁÝ¹·ñÏ»Éáí Ý³¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ։ ¶³ÕïÝÇù ã¿,
áñ ³Ûëûñ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óáõÙÝ ³ÙµáÕç ³ßË³ñÑáõÙ
Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ·»ñ³Ï³ áõÕáõÃÛáõÝ։ ´³ó³éáõÃÛáõÝ ã¿ Ý³¨ ÐÐ-Ý։
2011Ã Î³é³í³ñáõÃÛ³Ý ³ñÓ³Ý³·³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç Ñëï³Ï ÝßíáõÙ ¿. ''î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ ã³÷áí
µÝáñáß »Ý µáÉáñ »ñÏñÝ»ñÇÝ։ ¸ñ³Ýù å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý, µÝ³ÏÉÇÙ³Û³Ï³Ý, ÅáÕáíñ¹³·ñ³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý
íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí։ î³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³Ý
³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ëáñ³óáõÙÁ µÝáñáß ¿ Ñ³ïÏ³å»ë ½³ñ·³óáÕ ¨ ³ÝóáõÙ³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ùµ »ñÏñÝ»ñÇÝ։ ¼³ñ·³óÙ³Ý ³Ûë ÷áõÉáõÙ Ù»ñ »ñÏñÇ
Ñ³Ù³ñ Ñ³ïÏ³å»ë Ï³ñ¨áñíáõÙ ¿ ³ÛÝåÇëÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÝ
áõ ÏÇñ³éáõÙÁ, áñÁ áã ÙÇ³ÛÝ ãÇ Ëáñ³óÝáõÙ ½³ñ·³óÙ³Ý ³ÝÑ³Ù³ã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³ÛÉ Ý³¨ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙ ¿ ³å³ÑáíáõÙ179'':
ÆëÏ ¶Ðî-Ý ³Ûëûñ Ñ³Ý¹Çë³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ É³í³·áõÛÝ ¨ ÙÇ·áõó» ÙÇ³Ï ï³ñµ»ñ³ÏÁ, áñÇ ÙÇçáóáí ÑÝ³ñ³íáñ ¿ Ýå³ëï»É ÐÐ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ
¨ ³ÛÝ ¹³ñÓÝ»É ÙñóáõÝ³Ï:
ØÇç³½·³ÛÇÝ ÷áñÓÇ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë, áñ ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù
ïÝï»ëáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿ ÃáÕÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý
½³ñ·³óÙ³Ý íñ³։ ÖÇßï ¨ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ùá¹»ÉÝ»ñÇ Ý»ñ¹ñáõÙÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ, ³å³ÑáííáõÙ ¿ ³Û¹ ï³ñ³ÍùÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óáõÙÁ։ ÆëÏ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ã³÷ ½³ñ·³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ å»ïáõÃÛáõÝÁ, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ,
Ýí³½áõÙ ³ñï³·³ÕÃÁ ¨ Ï»ÝïñáÝ³óÙ³Ý ï»Ùå»ñÁ։
179

http://www.mta.gov.am/u_files/file/Hayecakarger/MAR25-38_1տարացքաինհայեցակարգ.pdf
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Üáñ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÏïÇíáõÃÛ³Ý ¨ Ýñ³Ýó
ÙÇç¨ ³ÏïÇí ÷áË·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ñ»ï , ÇëÏ ÇÝáí³óÇáÝ ¨ ï»ËÝáÉá·Ç³Ï³Ý
·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÝ ¿É ³í»ÉÇ »Ý ¹Ûáõñ³óÝáõÙ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇç¨
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ Ýå³ëïáõÙ »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ180։ ²Ûëûñ Ù³ñ¹ÇÏ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ï»ËÝáå³ñÏ»ñ ¨ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ ³ÛÝåÇëÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ÇÝãåÇëÇù »Ý
êÇÉÇÏáÝÛ³Ý ÑáíÇïÁ, ÈÇÝãÛáåÇÝ·Á Þí»ó³ñÇ³ ¨ ³ÛÉÝ։ î³ñµ»ñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý, áñ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ½»ñ ¨
ÏÉ³ëï»ñÝ»ñ áõÝ»Ý µÇ½Ý»ë ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóáí Ï³ñáÕ »Ý
ëï»ÕÍ»É ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ¨ Ýå³ëï»É Ù³ñ½»ñáõÙ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý
Ïñ×³ïÙ³ÝÁ ¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։ àñáß Ù³ñ½»ñ áõÝ»Ý ³ÛÝåÇë é»ëáõñëÝ»ñ, áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý
íñ³ ¨ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ßÝáñÑÇí ³å³Ñáí»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝÁ։ ÆÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ Ýå³ëïáõÙ »Ý ·ÇïáõÃÛ³Ý ¹»ñÇ Ù»Í³óÙ³ÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ¨ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý åñáó»ëÝ»ñÇ Ù»ç, ¹ñ³Ýáí
ÇëÏ Ýå³ëï»Éáí ¶Ðî ½³ñ·³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÇÝ։ ²é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý ÆÝáí³óÇáÝ Ùá¹»ÉÝ»ñÇ ÙÇ ß³ñù Ó¨»ñ։
î³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ¿³Ï³Ý ³½¹»óáõÃÛáõÝ ¿
ÃáÕÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á (îÆÐ), áñÁ Áëï ¿áõÃÛ³Ùµ
³ñï³Ñ³ÛïáõÙ ¿ ï»ËÝáå³ñÏ»ñÇ, ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï»ÝïñáÝÝ»ñÇ í»Ýãáõñ³ÛÇÝ ÑÇÙÝ³¹ñÙÝ»ñÇ ¨ ¶Ðî ³ÛÉ Ï³ñ¨áñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù³ëßï³µáí։ ÆÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Á ÁÝ¹áõÝí³Í ¿ µ³Å³Ý»É 3 ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ù³ë»ñÇ, ·Í³å 1։ ØÇç³½·³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ
Ñ³Ù³Ï³ñ· (ØÆÐ), ²½·³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· (²ÆÐ) ¨ î³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· (îÆÐ)181։ ´Ý³Ï³Ý³µ³ñ ³Ûë µáÉáñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÝ
Çñ»Ýó ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ¶Ðî ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³, ê³Ï³ÛÝ å»ïù ¿
Ï³ñ¨áñ»É ³½·³ÛÇÝ ¨ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ։ ²ÆÐ-Ç ¹»åùáõÙ ³å³ÑáííáõÙ ¿ »ñÏñÇ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç, ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ¶Ðî-Ç ½³ñ·³óáõÙÁ, îÆÐ-Ç å³ñ³·³ÛáõÙ Ý³Ë³¹ñÛ³ÉÝ»ñ »Ý
ëï»ÕÍíáõÙ ²ÆÐ Ñ³Ù³ñ ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï Ýå³ëï»Éáí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։ ²ÛëÇÝùÝ îÆÐ-Á Ýå³ëïáõÙ ¿ ²ÆÐ-Ç ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, ÇëÏ ²ÆÐ-Ý Çñ Ñ»ñÃÇÝ Ýå³ëïáõÙ ¿ îÆÐ-Ç Ï³Û³óÙ³ÝÁ։
¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÆÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñÁ
180

Peter Svensson, “The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development”
Linköping, Sweden, 2010, p.18
181
Աղբյուր Jung Duk Lim, Regional Innovation System and Regional Development :Survey and
a Korean case, Pusan 2006, p. 4
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î³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿
»½³ÏÇ ï»Õ³Ï³Ý ·Çï»ÉùÇ µ³½³ÛÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí, Ù³ïã»ÉÇ ³ßË³ïáõÅÇ ¨ ëáó³É-Ùß³ÏáõÛÃ³ÛÇÝ ï³ññ»ñÇ
³éÏ³ÛáõÃÛ³Ùµ ¨ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ։ ²Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÁ Éñ³óáõóÇã ¹ÇíÇ¹»ÝïÝ»ñ
»Ý ï³ÉÇë ·Çï³Ñ»ï³½áï³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ¨ í»Ýãáõñ³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇÝ, áñáÝù Ýå³ëïáõÙ »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍÙ³ÝÁ ·Í․ 2։ øáõÏÁ ¨ ÞÇ»ÝëïûÏÁ ÝÏ³ñ³·ñ»É »Ý ï³ñ³Íù³ÛÇÝ
ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áñå»ë ³ßË³ñÑ³·ñ³Ï³Ý ÙÇ³íáñ։ ä³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ³¹ÙÇÝÇëïñ³ïÇí ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñáí՝ ³ÛÝ Ýå³ëïáõÙ ¿ ÇÝáí³óÇáÝ ¨
·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ, áñáÝù Ñ»ï³·³ÛáõÙ
Ñ³Ù³·áñÍ³ÏóáõÙ ¨ áõÅ»Õ ³½¹»óáõÃÛáõÝ »Ý ÃáÕÝáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³182։ îÆÐ-Ý Çñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ ÙÇ ß³ñù
·áñÍáÝ»ñÇ ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝ-Ý»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ։ ²Ûë Ùá¹»ÉÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë
Ã» ÇÝãå»ë ¿ îÆÐ-Á ·áñÍáõÙ ¨ ÇÝã ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ Ýñ³ ¨ ³ÛÉ ·áñÍáÝÝ»ñÇ
ÙÇç¨։ Î³ñ¨áñ ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý ³½·³ÛÇÝ ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³Ýó ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÁ ¨ ³ÛÉ îÆÐ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³։
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Peter Svensson, “The Dynamics of Innovation and Knowledge-Based Regional Development”
Linköping, Sweden, 2010, p.19
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ներ

Մի ջ ազ գ ա
յ ին
կ ազ մ ակ ե
ր պո ւ թ յ ո
ւ ններ

Ար դ յ ո ւ
ն աբ ր ակ
ան
կ ազ մ ակ
ե ր պո ւ թ
յ ու ննե
ր

Մր ց ակ
ից ներ

Ֆի ն ան ս ն ե ր ս ո ւ բ ս ի դ ավ ո ր ո ւ մ ի ն ո վ աց ի ա
ք աղ աք ակ ան ո ւ թ յ ան
առ կ այ ո ւ թ յ ո ւ ն
Քաղ աք ակ ան
կ առ ո ւ յ ց ն ե ր

Տ ար ած ք այ ի ն
զ ար գ աց մ ան
գ ո ր ծ ակ ալ ն ե
ր

Տ ար ած ք այ ի ն
ք աղ աք ակ ան ո ւ թ յ ան
ե ն թ ահ ամ ակ ար գ

ԵՄ
ք աղ աք ա
կ ան ո ւ թ
յ ան
գործ իք
ակ ազ մ

Այ լ
Տ Ի Հ -ե ր

Øá¹»ÉáõÙ Ñëï³Ï ³ñï³óáÉíáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ îÆÐ-Ç
½³ñ·³óÙ³ÝÁ Ýå³ëïáÕ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ¨ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç íñ³։ Øá¹»ÉÇ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý Ñ³ïí³ÍÁ ½µ³Õ»óÝáõÙ »Ý
ÏÉ³ëï»ñ³ÛÇÝ Ï³éáõÛóÝ»ñÁ, ÇëÏ ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ¨ é»ëáõñëÝ»ñÇ ³å³ÑáííÙ³Ý ·áñÍÁ Ï³ï³ñáõÙ ¿ ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á։ ØÛáõë ÏáÕÙÇó
Ùá¹»ÉÇ ½³ñ·³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï »Ý µ³ñ»Ýå³ëï ù³Õ³ù³Ï³Ý
ÙÇç³í³Ûñ, ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñ, áñáÝù Ñ³Ý¹»ë »Ý ·³ÉÇë í»Ýãáõñ³ÛÇÝ
ÑÇÙÝ³¹ñ³ÙÝ»ñÇ ï»ëùáí։ ²é³ÝÓÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñáõÃÛáõÝ »Ý ëï³ÝÓÝáõÙ Ý³¨
îÆØ-»ñÁ։ êÇÉÇÏáÝÛ³Ý ÑáíÇïÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ¿ Ñ»Ýó ³Ûë Ùá¹»ÉÁ։ ÆÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ý áõÝÇ 6 ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃ Ï³Ù Ýå³ï³Ï․
1. ¼³ñ·³óÝ»É ¨ ï³ñ³Í»É ·ÇïáõÃÛáõÝÁ,
2. ²½¹»É Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý íñ³,
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3. Æñ³Ï³Ý³óÝ»É Ó»éÝ³ñÏ³ïÇñ³Ï³Ý Ñ»ï³½áïáõÃÛáõÝÝ»ñ,
4. Üå³ëï»É ßáõÏ³ÛÇ Ó¨³íáñÙ³ÝÁ,
5. úñÇÝ³Ï³Ý³óáõÙ
6. Ð³Ù³ËÙµ»É é»ëáõñëÝ»ñÁ։
îÆÐ-»ñÇ ½³ñ·³óÙ³Ý íñ³ ³½¹»óáõÃÛáõÝ Ï³ñáÕ ¿ ÃáÕ»É Ý³¨ Ù³ñ½»ñÇ
·Çï³Ï³Ý åáï»ÝóÇ³ÉÁ, ¹ñ³Ýó Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³ÉÁ ¨ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝÁ ï³ñµ»ñ µÝ³·³í³éÝ»ñáõÙ, ÇÝãå»ë Ý³¨ ï³ñµ»ñ Ù³ñ½»ñáõÙ áñ¨¿
Ñëï³Ï áÉáñïÇ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ ¹ñ³ ½³ñ·³óÙ³Ý ¹ÇÝ³ÙÇÏ³Ý։ Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÏÉ³ÝÙ³Ý Ñ³Ï³í³ÍáõÃÛáõÝÁ ÙÇßï ï³ÝáõÙ
¿ Ýñ³Ý, áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÷áñÓáõÙ »Ý ÏÉ³Ý»É Ýáñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ·Çï»ÉÇù, Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, ÇÝãÁ µ»ñáõÙ ¿ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³Ý Ç Ñ³ßÇí é»ëáõñëÝ»ñÇ û·ï³·áñÍÙ³Ý ¨ Ýáñ é»ëáõñëÝ»ñÇ
Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý։ ²Û¹ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ýå³ëïáõÙ ¿ ³é³ÝÓÇÝ ·áñÍáÕ áÉáñïÝ»ñÇÝ
¨ ×ÛáõÕ»ñÇÝ ÙÇ³íáñí»É Ù»Ï Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ù»ç ¨ ³ßË³ï»É Ç Ýå³ëï Ù»Ï
Ýå³ï³ÏÇ, ïíÛ³É å³ñ³·³ÛáõÙ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։
ÜÙ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ ¿ Ð³ñí³ñ¹Ç Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, Ø³ëãáõëÃ»ÃÇ
Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ, ø»ÙµñÇçÇ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ ¨ ³ÛÉÝ։ ì»ñÉáõÍ»Éáí îÆÐ ¿áõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, Ï³ñáÕ »Ýù ³ë»É, áñ
Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñáõÙÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ù»ç ÏÝå³ëïÇ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛ³ÝÁ։ ú·ï³·áñÍ»Éáí ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ Ýñ³ ÁÝÓ»é³Í ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, îÆÐ Ï³ñáÕ ³ñÓ³Ý³·ñ»É
µ³í³Ï³ÝÇÝ Éáõñç Ñ³çáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ։ ÆëÏ îÆÐ-Ç Ó¨³íáñÙ³Ý ¨ ½³ñ·³óÙ³Ý
Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛáõÝÁ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛáõÝáõÙ ³é³ç Ïµ»ñÇ ëáóÇ³É-ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։ ºÉÝ»Éáí
îÆÐ-»ñÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ýå³ï³ÏÝ»ñÇó, Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ýß»É, áñ Ýñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý
½áõ·³Ñ»é ÏëÏëÇ ½³ñ·³Ý³É ·Çï³ÏñÃ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ Ù³ñ½»ñáõÙ, ÇÝãÁ ÏÑ³Ý·»óÝÇ ³é³í»É áñ³ÏÛ³É Ï³¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³ÝÁ։ Üáñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÑÇÙÝáõÙÁ, ÏÝå³ëïÇ Ù³ñ½»ñáõÙ Ýáñ ³ßË³ï³ï»Õ»ñÇ ëï»ÕÍÙ³ÝÁ,
·áñÍ³ñÏáõÃÛ³Ý ¨ ³Õù³ïáõÃÛ³Ý áõ ÙÇ·ñ³óÇáÝ ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÇ Ïñ×³ïÙ³ÝÁ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³í»ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï ¨ ³ñ³· ½³ñ·³óÙ³ÝÁ,
Ù³ñ½»ñÇÝ Ï³å³ÑáíÇ Éñ³óáõóÇã Ï³åÇï³Éáí, ÇÝãÁ ÏÙ»Í³óÝÇ ïíÛ³É Ù³ñ½Ç
ïÝï»ë³Ï³Ý ³ÏïÇíáõÃÛáõÝÁ։ ì»ñáÝßÛ³É µáÉáñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ¨ ·áñÍáÝÝ»ñÁ ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ß³ñÅÇã áõÅ»ñÝ »Ý։ ¼³ñ·³óÙ³Ý ÝÙ³Ý Ùá¹»ÉÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ¿, áñ ÐÐ Ù³ñ½»ñÁ ãáõÝ»Ý³Éáí
Ñ³ñáõëï µÝ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ, ½³ñ·³ó³Í ³ñï³¹ñ³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñ, ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ý»ñ¹ñÙ³Ý ßÝáñÑÇí Ï³ñáÕ »Ý ÁÝïñ»É Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ· ¨ Ýå³ëï»É ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ßÝáñÑÇí։
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Ü³ñ»Ï ê²ð²îÆÎÚ²Ü, èáÙ³Ý Ð²Îà´æ²ÜÚ²Ü
î³ñ³Íù³ÛÇÝ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ÙÇçáóáí
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ․ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·, í»Ýãáõñ³ÛÇÝ Ï³åÇï³É,
Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ï³åÇï³É, ½³ñ·³óí³ÍáõÃÛáõÝ, ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛáõÝ
²Ûëûñ Ù³ñ¹ÇÏ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ, ï»ËÝáå³ñÏ»ñ ¨ ÙÇ³íáñáõÙÝ»ñ ³ÛÝåÇëÇ ï³ñ³ÍùÝ»ñáõÙ ÇÝãåÇëÇù »Ý êÇÉÇÏáÝÛ³Ý
ÑáíÇïÁ, ÈÇÝãÛáåÇÝ·Á Þí»ó³ñÇ³ ¨ ³ÛÉÝ։ î³ñµ»ñ ·ÇïÝ³Ï³ÝÝ»ñ ¨ ù³Õ³ù³Ï³Ý ·áñÍÇãÝ»ñ Ñ³Ù³ñáõÙ »Ý, áñ ³é³ÝÓÇÝ Ù³ñ½»ñ ¨ ÏÉ³ëï»ñÝ»ñ
áõÝ»Ý µÇ½Ý»ë ³ÛÝåÇëÇ Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, áñáÝóáí Ï³ñáÕ »Ý ëï»ÕÍ»É ÇÝáí³óÇáÝ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñ ¨ Ýå³ëï»É Ù³ñ½»ñáõÙ ·áñÍ³½ñÏáõÃÛ³Ý Ïñ×³ïÙ³ÝÁ
¨ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³ÝÁ։ àñáß Ù³ñ½»ñ áõÝ»Ý ³ÛÝåÇë é»ëáõñëÝ»ñ,
áñáÝù Ï³ñáÕ »Ý ³½¹»É ·Çï»ÉÇù³Ñ»Ýù ïÝï»ëáõÃÛ³Ý Ó¨³íáñÙ³Ý íñ³։
Narek SARATIKYAN, Roman HAKOBJANYAN
Regional development through regional innovation system
Key words: Innovation system, regional innovation system, venture capital, human capital,
development, regional economy, knowledge-based economy

People create new technologies and innovations endogenously in such diverse geographical regions as Silicon Valley and Linköping, Sweden. Academics and policymakers
both recognize that specific regions or clusters of businesses have a superior capability
for engaging in innovative activities and new business formation and for experiencing
high regional employment growth. Some regions possess greater social capital and
special institutions that can increase the likelihood of new entrants emerging and
succeeding in the market. A framework has developed for studying regional innovation
systems and understanding its mechanisms․
Нарек САРАТИКЯН, Роман АКОБДЖАНЯН
Региональное развитие через региональную инновационную систему
Ключевые слова: инновационная система, региональная инновационная система,
венчурный капитал, человеческий капитал, развитие, региональная экономика

Люди создают новые технологии и инновации эндогенно в таких разнообразных
географических регионах, как Силиконовая долина и Линчѐпинг, Швеция.
Ученые и разработчики политики признают, что конкретные регионы или
кластерные бизнесы обладают превосходными возможностями для участия в
инновационной деятельности и формировании нового бизнеса, а также для роста
занятости в регионах. Некоторые регионы обладают большим социальным
капиталом и специальными институтами, которые могут повысить вероятность
появления новых и успешных участников на рынке. Разработана структура для
изучения региональных инновационных систем и понимания ее механизмов.
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ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ
ՎԱՐԿԱՎՈՐՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ
Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՊՏՀ բանկային գործի և ապահովագրության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ապահովագրություն, գյուղատնտեսության
վարկավորում, պարենային անվտանգություն

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գյուղատընտեսության վարումը մեծապես պայմանավորված է ռիսկի գործոնով և հաշվի առնելով ճյուղի առանցքային նշանակությունը ազգային տնտեսության
զարգացման, երկրի կենսագործունեության և պարենային անվտանգության
ապահովման, բնակչության ընդհանուր կենսամակարդակի բարձրացման
գործում, առանձնահատուկ նշանակություն է ստանում ագրարային ոլորտում իրականացվող պետական քաղաքականության կարևոր նպատակներից մեկի՝ հստակ մեխանիզմներ ունեցող ապահովագրական համակարգի
ստեղծումը: Ապահովագրությունը, որպես տնտեսության մի շարք կարևորագույն բնագավառների զարգացման և հասարակության նորմալ կենսագործունեություն ապահովող խնդիրների լուծման արդյունավետ գործոն,
շուկայական հարաբերությունների համակարգում հիմնավորել է իր կարևորությունը, դերն ու նշանակությունը: Զարգացած երկրներում ապահովագրությունը ներթափանցել է հասարակական կյանքի բոլոր բնագավառները
և մարդկանց գիտակցության մեջ այն խորը արմատներ է գցել, առանց որի
հասարակությունը չի պատկերացնում իր նորմալ գործունեությունը: Մարդիկ
տարբեր գործոններով պայմանավորված, ապահովագրում են գրեթե ամեն
ինչ՝ կյանքը, սեփականությունը, գույքը և այլն՝ ներդնելով ֆինանսական
զգալի միջոցներ, գիտակցելով դրա անհրաժեշտությունը և գնահատելով ապագայում հնարավոր ռիսկի գործոնը:
Մեր երկրում, շուկայական հարաբերությունների անցման շրջանում,
զուգահեռաբար սկսեցին ձևավորվել ֆինանսական շուկան և ապահովագրական համակարգը: Չնայած Խորհրդային Հայաստանում, պլանային տընտեսության համակարգում գոծում էր ապահովագրության շուկան՝ մենաշնորհային դիրք ունեցող, 1925թ. ձևավորված ''Պետապ'' ապահովագրական
ընկերությունը, այնուամենայնիվ ներկայումս ՀՀ-ում գործող ապահովագրական համակարգը էապես տարբերվում է նախորդից, բովանդակային առումով և գործող մեխանիզմներով ավելի մոտ գտնվելով համաշխարհային գործող ապահովագրական համակարգին, որի ազդեցությունը կրելով հանդերձ
դեռևս հեռու է բավարար լինելուց՝ մատուցվող ծառայությունների տեսականիով, կառուցվածքով և բազմաթիվ այլ ցուցանիշներով: ԽՍՀՄ փլուզումից
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հետո ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացմանը նպաստել են օրենսդրական դաշտի մի շարք փոփոխություններ: Ըստ այդմ՝ նշված գործընթացը ՀՀում կարելի է բաժանել հինգ փուլերի.
1. 1988թ. ''Կոոպերացիայի մասին'' ԽՍՀՄ օրենքի ընդունում, որը վերջ
դրեց ապահովագրության բնագավառում պետական մենաշնորհին: Դրան
հաջորդեց 1991թ. ''ՀՀ տարածքում տնտեսական գործունեության տեսակներով զբաղվելու կարգի մասին'' ՀՀ Նախարարների Խորհրդի որոշումը,
որը սահմանում էր, որ բոլոր տեսակի ձեռնարկությունները կարող են իրականացնել լիցենզավորման ենթակա տնտեսական գործունեության միայն
պետական կառավարման համապատասխան մարմինների կողմից թույլտվություն /գործունեության լիցենզիա/ ստանալուց հետո, իսկ ապահովագրական գործունեությունը լիցենզավորող պետական մարմինը ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունն էր: Այս փուլում 1996թ. ՀՀ-ում լիցենզավորվել և
գործում էին 83 ապահովագրական ընկերություններ:
2. Այս փուլը սկզբնավորվում է 1996թ. ''Ապահովագրության մասին'' ՀՀ
օրենքի ընդունմամբ: Հատկանշական էր նաև, որ նույն թվականին ՀՀ Կառավարության կողմից ընդունվեց ապահովագրական պահուստների ձևավորման ու տեղաբաշխման, ապահովագրական ընկերությունների և միջնորդների լիցենզավորման գործընթացը կանոնակարգող որոշումը: 1998թ.
հաստատվեց նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրքը /ապահովագրության
մասով՝ գլուխ 54/: Արդյունքում ՀՀ ապահովագրական շուկայում ընկերությունների թիվը զգալիորեն կրճատվեց՝ 83-ից իջնելով 20-ի:
3. ՀՀ Ապահովագրական շուկայի զարգացման երրորդ փուլի սկիզբ
կարելի է համարել 2005թ. ''Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման մասին'' ՀՀ օրենքի ընդունումը,
որը կանոնակարգում է ՀՀ-ում ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության միավորված համակարգի ներդրման ուղղությամբ իրականացվելիք
միջոցառումները, այդ թվում՝ ՀՀ ֆինանսական համակարգի այլ մասնակիցների նկատմամբ կարգավորման և վերահսկողության գործառույթները ՀՀ
ԿԲ-ին փոխանցելու հետ կապված միջոցառումները: Այս փոփոխության
տրամաբանությունն այն էր, որ ֆինանսական կառույցների կարգավորումն
իրականացվեին կենտրոնացված կարգով` ՀՀ ԿԲ կողմից:
4. Այս փուլը կարևորվեց 2007թ. ''Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին'' ՀՀ օրենքի ընդունմամբ, որին համապատասխան էլ փոփոխություններ կատարվեցին ՀՀ ապահովագրության
ոլորտը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերում:
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5. ՀՀ ապահովագրական շուկայի զարգացման գործում նշանակալի
դեր խաղացին 2010թ. ''Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից
բխող պատասխանատվության ապահովագրության մասին'' ՀՀ օրենքի, ինչպես նաև 2011թ. ՀՀ-ում քաղաքացիական և պետական ծառայողների համար սոցիալական փաթեթի ներդրումը, ինչը կարելի է դիտարկել որպես ՀՀ
ապահովագրական շուկայի զարգացման չորրորդ փուլ: Փաստորեն, այս
փուլի ընթացքում ապահովագրության դաշտ մուտք գործեցին շուրջ 550 հազար քաղաքացիներ183:
Ապահովագրության համակարգը բարդ, բազմագործոն, ռիսկային, սակայն դինամիկ և հեռանկարային ոլորտ է, որը ներառում է մեկ ընդհանուր
շղթայի բազմաթիվ օղակներ, ինչպիսիք են՝ ապահովագրողներն ու ապահովադիրները, ապահովագրական միջնորդները, վարվող քաղաքականությունն ու պահանջարկը և այլ փոխկապակցված բաղադրիչներ և տարրեր:
Ապահովագրության համակարգը կապում է շղթայի երկու հիմնական օղակներին՝ ապահովագրողներին և ապահովադիրներին իրար հետ, որի արդյունքում հասարակությունում ձևավորվում է համապատասխան մոտեցում
տվյալ գործընթացի հետ կապված և համակարգի զարգացումը մեծապես
պայմանավորվում է վերոհիշյալ երկու հիմնական մասնակիցների արդյունավետ համագործակցությունից:
''Ապահովագրական շուկայի տնտեսագիտական բովանդակության բացահայտման համար առաջին հերթին անհրաժեշտ է դա քննարկել որպես
ֆինանսական շուկայի հատված, իսկ ֆինանսական շուկայում, ինչպես հայտնի է, գործարքի առարկան փողն է, որի շուրջ էլ ձևավորվում են մնացած
բոլոր հարաբերությունները: Ապահովագրական ընկերությունները, որպես
ֆինանսական ինստիտուտներ, ֆինանսական շուկայից գնում են փող, որի
դիմաց վճարում են իրավունքներով, այն է՝ պատահարի տեղի ունենալու
դեպքում նրանք կրում են փողը վաճառողի վնասների ռիսկը, այսինքն՝ փոխհատուցում են այն'':184 Ապահովագրությունն ունի երկակի դեր: Մի կողմից,
ապահովագրության հիմնական ֆունկցիան է քաղաքացիների և տնտեսվարող սուբյեկտների գույքային շահերի պաշտպանությունը, որի դեպքում
նպաստում է ներդրումների ավելացմանը նույնիսկ տնտեսական, սոցիալական վիճակի և բանկային համակարգի անկայունության, արժեթղթերի շուկայի անհրաժեշտ կարգավորման բացակայության պայմաններում: Մյուս
կողմից, ապահովագրական ընկերությունները կենտրոնացնում են հսկայական ֆինանսական միջոցներ, որոնք կարող են օգտագործվել իբրև ներ183

Ապահովագրության ձևավորման և զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Աշոտ
Սալնազարյան և այլք, էջ 83-84::
184
Նույն տեղը, էջ 80:
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դրումներ, այդ թվում և տնտեսության իրական հատվածում: Ապահովագրության իրականացման տեսանկյունից, ֆիզիկական անձինք առնչվում են
հետևյալ երկու խոշոր խմբերի մեջ մտնող ռիսկերի հետ.
1. սոցիալական ռիսկեր, որոնց համար սահմանվում է նվազագույն
պարտադիր ապահովագրություն և որոնց կառավարումը զարգացած տընտեսություն ունեցող երկրներում իրականացվում է պետական կամ կիսապետական կազմակերպությունների կողմից: Խնդիրը վերաբերվում է այնպիսի
ռիսկերին, որոնք կապված են ֆերմերային տնտեսությունների ղեկավարների և ընտանիքի մյուս անդամների հիվանդության, աշխատանքային պատահարների, կենսաթոշակային հիմնադրամի կազմավորման հետ: Այս դեպքում
ապահովագրական ընկերությունները համալրում են պետության կողմից իրականացվող պարտադիր ապահովագրությունը,
2. ''Տնտեսական'' բնույթի ռիսկեր, որոնց գծով ապահովագրությունը
պետք է իրականացվի մասնավոր ընկերությունների կողմից: Այս ռիսկերն
իրենց հերթին բաժանվում են երկու խմբի.
ա/ գույքի վնասվելու դեմ ապահովագրություն,
բ/ անհատների ապահովագրություն /կյանքի ապահովագրություն/:
Գույքի վնասվելու դեմ ապահովագրությունը բաժանվում է երկու խմբի.
1. Գույքի ուղղակի վնասվելու դեմ ապահովագրություն,
2. Պատասխանատվության ապահովագրություն /գյուղատնտեսական
մե-քենաներ, մարդատար ավտոմեքենաներ և այլն/:
Գույքի ուղղակի վնասվելու դեմ ապահովագրությունը, գյուղատնտեսական ապահովագրության դեպքում, ընդգրկում է մասնավորապես շինությունները և նրանց պարունակությունը հրդեհից, հողմամրրիկներից, կարկուտից, ձյունից, բնական աղետներից տուժելու դեմ ապահովագրությունը և
գյուղատնտեսական կենդանիների անկման դեմ ապահովագրությունները:
Ապահովագրության այս տեսակները շատ երկրներում համարվում են ոչ
պարտադիր: Ինչ վերաբերվում է բերքի ապահովագրությանը, ապա զարգացած երկրներից շատերում ապահովագրվում է միայն կարկուտի ռիսկը:
Բնական այլ աղետների հետևանքով պատճառված վնասները հատուցվում
են գյուղացիական տնտեսությունների և պետության համատեղ գործող հիմնադրամների կողմից (օրինակ՝ Ֆրանսիայում): Որոշ պետություններում
(ԱՄՆ, Կանադա, Իսպանիա) գոյություն ունի բերքի բազմառիսկային ապահովագրության համակարգ, որը տարածվում է նաև գյուղատնտեսական
կենդանիների վրա: Խոսքը վերաբերվում է յուրօրինակ կիսապետական համակարգին, որի պարագայում պետությունն ապահովում է անհրաժեշտ ֆինանսավորումը և միաժամանակ՝ հանդիսանում վերջնական վերաապահովագրողը: Որպես կանոն, այն երկրներում, որտեղ չի գործում բերքի ռիսկի
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ապահովագրության համակարգը, իրականացվում են վնասների փոխհատուցում բյուջետային միջոցների հաշվին:
Գյուղատնտեսության ապահովագրության դեպքում ''կարմիր թելի'' պես
ձգվում է այն մոտեցումը, որ ''մարդու գործոնը'' այս պարագայում վճռո-րոշ
դերակատարում ունի:
Ֆերմերի գիտելիքները, հատկապես՝ իրավական, մասնագիտական առումներով սովորաբար վճռորոշ դեր է խաղում
վնասների չափի և դրանց վերջնական արժեքի մեծության որոշման գործում:
Ավելին, ֆերմերը պետք է գերազանց տիրապետի մեր երկրի և հատկապես
այն տարածաշրջանի գյուղատնտեսության առանձնահատկություններին և
կանխարգելիչ միջոցառումներին որտեղ նա գործունեություն է իրականացնում: Ուսումնասիրությունները185 ցույց են տալիս, որ գյուղատնտեսական
ապահովագրման պոտենցիալ շուկա Հայաստանում գոյություն ունի, սակայն
գյուղացիական տնտեսությունների կողմից ապահովագրման պահանջը վառ
արտահայտված չէ: Նկատի ունենալով, որ գյուղացիական տնտեսությունների գերակշռող մասը գյուղատնտեսական մթերքներ արտադրողներ են և
նրանց մոտ դեռևս թույլ է ձևավորված ապահովագրության նկատմամբ պահանջը, ուստի ագրարային ոլորտի ապահովագրության առաջարկը ապահովագրական ընկերությունների կողմից պետք է կրի համապարփակ բնույթ և
ընդգրկվի գյուղատնտեսության ոլորտում առկա բոլոր ռիսկերը:
Հարկ է նշել, որ կապված վերջին տարիներին անասունների շրջանում
տարածված հիվանդությունների /խոզի գրիպ, հավի գրիպ և այլն/ հաճախականությունից և մաստաբներից, հասարակության մոտ ձևավորվում է
պահանջարկ, հատկապես խոշոր անասնաբուծությամբ կամ թռչնաբուծությամբ զբաղվող գյուղացիական տնտեսությունների մոտ, ապահովագրական գործընթացի նկատմամբ, սակայն անասունների ապահովագրության
գործընթացի իրականացմանը պետք է նախորդի անասունների անձնագրավորման հաստատությունների կազմավորումը և գործընթացի իրականացումը, որը պետք է կրի շարունակական բնույթ: Քանի դեռ այս ինստիտուտը
չի ձևավորվել և ծառայել իր նպատակին, ուրեմն վաղ է խոսել անասունների
մասսայական ապահովագրության գործընթացի մասին: Գյուղացիական
տնտեսությունների կողմից ամենամեծ պահանջարկը դիտարկվում է բերքի
ապահովագրության հանդեպ, այնինչ, բացառությամբ կարկտահարության
ռիսկից, մնացածը, դասական ըմբռնմամբ համարվում են չապահովագրվող
կամ ապահովագրվող՝ պետական աջակցությամբ: Բերքի կարկտահարության ռիսկը նույնպես դժվար է կառավարվում, ելնելով այն հանգամանքից,
որ իր արդյունքները խիստ տատանվում են տարեցտարի, իսկ կառավարման ծախսերը շատ բարձր են, որի հետևանքով վերաապահովագրումը
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դառնում է էական և անխուսափելի: Ելնելով գործառնական մեծ ծախսերից,
ապահովագրության տվյալ տեսակի կենսագործման հնարավոր տարբերակ
է՝ ընկերության հանդեպ ավտոմեքենայի պարտադիր ապահովագրման
պարտավորություն ստանձնած հաճախորդներին զուգահեռաբար ընձեռել
հնարավորություն ապահովագրելու բերքը կարկտահարությունից: Առաջարկվող այս կոնցեպցիայի շրջանակներում, առնվազն սկզբնական ժամանակում, ապահովագրությունը կտարածվի միայն բերքի քանակի կորստի
ռիսկի վրա, իսկ հետագայում այն կընդգրկի նաև բերքի /օրինակ՝ պտղի/
որակի կորստի ռիսկը: Հնարավոր տարբերակ է այս պարագայում, որ
ապահովագրությունը իր մեջ ներառի որոշակի անդամավճար՝ ապահովագրվող մշակաբույսի ցանքատարածքի /այգու տարածքի/ նվազագույն
թույլատրելի չափով: Գյուղատնտեսական կենդանիների անկման ապահովագրությունը /բացառությամբ համաճարակների ռիսկի/ ևս իրականանալի
է: Խոսքը գնում է տարբեր պատահարների, հիվանդության կամ ապահովագրողի կողմից թույլատրված շտապ մորթի հետևանքով խոշոր եղջերավոր անասունների կորստի ռիսկի մասին: Հնարավոր է կյանքի կոչել նաև
բազմառիսկ ապահովագրության պայմանագրեր անասնաբուծության այլ
յուրահատուկ ճյուղերի համար: Այսպիսով, կարկտահարությունից բացի բերքը վտանգող մյուս ռիսկերը պետք է իր վրա վերցնի հատուկ այդ նպատակով ստեղծված կառույց, ինչպիսին է օրինակ գյուղատնտեսական աղետների դեմ ապահովագրության ազգային հիմնադրամը Ֆրանսիայում:
Վերջինիս ֆինանսավորման աղբյուր են հանդիսանում ֆերմերական տնտեսությունների կողմից ապահովագրության պայմանագրերի ստորագրման
ժամանակ գանձվող լրավճարները: Հայաստանում ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրության ներմուծման դեպքում կարող է ստեղծվել նմանատիպ համակարգ: Հնարավոր է նաև բերքի կամ անասունների ապահովագրության բազմառիսկ կիսապետական համակարգի ստեղծումը, սակայն վերջինս ենթադրում է պետության կողմից մեծածավալ ֆինանսական
ներդրումներ, որը սակայն այսօր Հայաստանի պետական սուղ բյուջեի
պարագայում իրական չէ: Այլ խնդիր է, որ կառավարությունը միջազգային
կառույցներից կամ այլ ներդրողներից ներգրավի միջոցներ:
Մյուս կողմից, կենսունակ գյուղատնտեսական ապահովագրություն ունենալու հարցում պետք է շահագրգռված լինեն նաև գյուղատնտեսությունը
վարկավորող առևտրային բանկերը, քանզի տվյալ բնագավառն ազգային
տնտեսության մյուս ճյուղերից ավելի շատ է զգում բնության արհավիրքների
և համաճարակների ազդեցությունը, ինչպես նաև գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրությունը թույլ կտա բանկերին մեծացնելու վարկավորման
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ծավալները: Ներկայումս բանկերը ստիպված ավելի մեծ ուշադրություն են
դարձնում խնդրահարույց վարկերի հետ վերադարձման գործընթացին,
որոնք առաջացել են նաև բնական աղետների և համաճարակների արդյունքում, քան վարկավորման ծավալների մեծացմանը: Այս ոլորտում ապահովագրության համակարգի գոյությունը ամբողջովին կլուծի այս կնճռոտ
հարցը: Այս տեսանկյունից շատ կարևոր է, որ ապագայում ստեղծվելիք գյուղատնտեսական ապահովագրության համակարգը ներկայացնող ընկերությունները (նաև ներկայումս գործող) իրենց գործունեությունը՝ ծավալեն գյուղատնտեսությունը ֆինանսավորող բանկերի և մասնավորապես ''ԱԿԲԱԿրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ'' ՓԲԸ-ի հետ համատեղ: Տվյալ հարցի հետ կապված, եվրոպական փորձը ցույց է տալիս, որ ստեղծվելիք ընկերությունը
նպատակահարմար է գործի կոոպերացիայի սկզբունքով /որը հնարավոր չէ
իրականացնել Հայաստանում, օրենսդրությամբ նախատեսված չլինելու
պատճառով: Այս դեպքում ապահովագրողները պետք է հանդիսանան միաժամանակ նաև ընկերության բաժնետերեր և ընտրովի մարմինների միջոցով
կարողանան մասնակցել կառավարման գործընթացին: Տվյալ մեխանիզմը
կապահովի անդամների պատասխանատվության բարձր զգացում և ապահովագրվող գույքի հանդեպ անհրաժեշտ վերահսկողություն: Եթե օրենսդրական համապատասխան փոփոխություն չարվի և վերոհիշյալ կառույցի ստեղծումը դառնա անիրականանալի, ապա կարելի է նախատեսել խնդրի լուծման այլ տարբերակներ, որոնք հիմնված կլինեն բանկային տեխնոլոգիաների վրա: Առաջարկվող տարբերակներից կարող է հանդիսանալ ներկայումս գյուղատնտեսությունը վարկավորող առաջատար բանկի՝ ''ԱԿԲԱԿրեդիտ Ագրիկոլ Բանկ'' ՓԲԸ-ի անդամ գյուղացիական տնտեսությունների
(շուրջ 60 հազար) միջև ստեղծվելիք փոխօգնության երաշխիքային հիմնադրամը, որի միջոցները կարող են ուղղվել նաև այն վարկառուների պարտավորությունների մարմանը, որոնք տուժել են անբարենպաստ կլիմայական
պայմանների կամ համաճարակների պատճառով: Այս նախագիծը ունի նաև
բացասական կողմ, այն է՝ որ արդյունքում կթանկանան բանկից ստացվող
գյուղատնտեսական վարկերը:
Տվյալ խնդրի ինչպիսի լուծում էլ նախատեսվի, այնուամենայնիվ բաց է
մնում գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության վերաապահովագրության հարցը, որը պահանջվում է մասնավորապես արտասովոր չափերի
աղետների (փոթորիկ, մեծ ավերվածություն պատճառված կարկտահարություն և այլն) ի հայտ գալու դեպքում: Վերաապահովագրումը պետք է
ստանձնի իր վրա միջազգային որևէ մասնագիտացված ընկերություն, կամ
տեղական կազմակերպություն՝ պետական ֆինանսական աջակցության
պայմաններում: Հայաստանում գործող ապահովագրական ընկերություններից ''Ինգո Արմենիա'' ընկերությունը վերջին մի քանի տարում խոսում է այն
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մասին, որ նախատեսվում է իրականացնել գյուղատնտեսության ոլորտի
ապահովագրության հետ կապված պիլոտային ծրագրեր Գյուղատնտեսության ապահովագրության դեպքում չենք կարող հույս դնել միայն գյուղացիական տնտեսությունների ապահովագրավճարների վրա, իր դերակատարությունը պետք է ունենա նաև պետությունը: Համաշխարհային փորձը ցույց
է տալիս, որ պետությունները մասնակցում են տարբեր չափերով, բայց ոչ
պակաս քան 50%-ի չափով: Կան դեպքեր, երբ պետությունը գյուղատնտեսության ապահովագրությունում մասնակցում է 70%-80%-ի չափով: Երբ
մենք հասկանանք, թե պետությունը տարեկան կտրվածքով որքան գումար է
ուղղում երաշտի, ջրհեղեղների, ցրտահարությունների, կարկտի դեմ պայքարին, ապա կկարողանանք մոտավոր պատկերացում կազմել, թե ինչ չափով
է նա ունակ մասնակցելու գյուղատնտեսության ապահովագրությանը: Ըստ
այդ մասնակցության չափի էլ ապահովագրողները կկարողանան արդեն համապատասխան պրոդուկտներ առաջարկել186:
''Ինգո Արմենիա'' ապահովագրական ընկերությունը իր պիլոտային
ծրագրում նախատեսում է սկզբնական շրջանում ապահովագրել անասնապահության ոլորտը, միաժամանակ մշակելով նաև բուսաբուծության ոլորտի
ապահովագրության պրոդուկտը: Ծրագրում չեն լինելու ''ծայրահեղ անհաջող շրջաններ'', որտեղ ամեն տարի կարկտահարության կամ ցրտահարության դեպքեր են արձանագրվում: Չեն լինի նաև շրջաններ, որտեղ շատ քիչ
են բնական աղետների առկայությունը: Փորձ է արվելու ինչ որ սահմանափակ տարածքում, այսպես ասած՝ ''գյուղատնտեսության միջին շերտում''
ձևավորել ապահովագրության սակագին: Ծրագրում հաշվարկներ է կատարվել, որ եթե գյուղացիական տնտեսությունները աղետներից պաշտպանված լինեն ռիսկերը մեղմող մեխանիզմներով՝ հակակարկտային կայաններով կամ հակակարկտային ցանցերով, ապա կարկտից ապահովագրությունը կարժենա 0.5%-1%, իսկ դրանց բացակայության դեպքում՝ 5%-7%:
Հաշվարկվել է նաև, որ եթե ապահովագրողը ունենա 5-7 հաջողված տարի և
ստիպված չլինի հավաքագրված ողջ գումարը ուղղել ապահովագրական
հատուցումներին, ապա ինքն արդեն կկարողանա միջոցներ ձեռնարկել հակակարկտային ցանցեր տեղադրելու ուղղությամբ: Գյուղացիական տնտեսությունների համար այսօր ապահովագրության գործառույթը իհարկե լրացուցիչ ֆինանսական բեռ է և եթե նկատի ունենանք նաև այն հանգամանքը,
որ առկա են մեծ պարտավորություններ առևտրային բանկերի և վարկային
կազմակերպությունների հանդեպ, ապա պարզ է դառնում, որ այսօր գյուղացին դեռևս պատրաստ չէ ապահովագրության գործընթացը ներառելու իր
186

Գյուղատնտեսության ապահովագրության մեջ իր դերը պետք է ունենա պետությունը: ''Ինգո
Արմենիա''-ի գլխավոր տնօրենի հարցազրույցը ՍիվիլՆեթ-ին, 23.05.2013թ.:
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գործունեությունում: Սակայն քիչ չեն նաև այն ֆերմերները, որոնք գիտակցում են (հատկապես խոշոր ֆերմերային տնտեսությունները0 բնական աղետների և համաճարակների հետևանքով կրած և ցավոք սրտի դեռևս
կրելիք լուրջ ֆինանսական վնասները: 2013թ. միայն կարկտահարության
վնասը հաշվվում էր 25.3 մլրդ դրամ, 2014թ.` 11 մլրդ դրամ187: Ապահովագրությունը կարող է հնարավորություն ստեղծել նաև վարկային միջոցների
էժանացման համար: Գյուղատնտեսության բարձր ռիսկային ոլորտ համարվելու պատճառով, վարկային միջոցների տոկոսները այսօր ՀՀ-ում համեմատած զարգացած երկրների հետ բարձր են: Ապահովագրությունը ֆինանսավորող կառույցներին հնարավորություն կընձեռի երկարաժամկետ կանխատեսումներ կատարել, առանց մտավախության, թե կարկուտ լինի կամ
երաշտ, ծրագրեր իրականացնել, մասսայական վարկավորում իրականացնել, որի արդյունքում հնարավոր կլինի վարկավորման տոկոսադրույքն իջեցնել: Ներկայումս գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության հետ
կապված առաջարկվում են տարբեր նախագծեր, որոնցում ''կարմիր թելի''
պես անցնում է պետության կողմից անհրաժեշտ աջակցության գաղափարը:
Կա առաջարկ, որ գյուղատնտեսության ապահովագրությունն իրականացվի Ավտոապահովագրության բյուրոի միջոցով, դրա կազմում ստեղծելով մի կառույց որը, կզբաղվի գյուղատնտեսության ապահովագրությամբ:
Փորձնական ծրագրի ավարտից հետո, կախված արդյունքից, նոր այդ կառույցը կառանձնանա: Այս պիլոտային ծրագրի շրջանակում պարտադիր ապահովագրություն է ենթադրվում գյուղացիական վարկեր վերցրած գյուղացիների համար, իսկ մնացածի դեպքում այն կլինի կամավոր սկզբունքով:
2017թ. սկսվելու է համապատասխան պիլոտային ծրագրի մշակումը: Այն
ֆինանսավորվելու է նախնական համաձայնություններով՝ KFW-ի և ՀՀ կառավարության միջոցների հաշվին` ուղղված լինելու շահութաբեր տնտեսությունների ապահովագրությանը: Առաջին փուլում համատարած գյուղատնտեսական հաշվառման արդյունքների հիման վրա տարբերակվելու են
փոքր, միջին և խոշոր տնտեսությունները, ըստ այս կատեգորիաների էլ
որոշվելու են սուբսիդավորման ձևաչափերը: Ապահովագրությունն իրականացվելու է 5 հիմնական ռիսկերի գծով՝ կարկտահարություն, ցրտահարություն, երաշտի, հողմի և ջրհեղեղի: Քննարկման գործընթացում է նաև այն
հարցը, թե որ մշակաբույսերի համար են մշակվելու ապահովագրական
պրոդուկտները: Ապահովագրությունն իրականացվելու է հետևյալ սխեմայով՝ մշակվելու է ապահովագրական գործիք, որը վաճառվելու է ապահովագրական ընկերությունների կողմից: Վերջիններս վերաապահովագրելու են
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իրենց ռիսկերը: Լինելու է նաև միջնորդ կառույց, որը գնահատելու է
ապահովագրական դեպքերի հետևանքով առաջացած կորուստները: Միաժամանակ, մշակված գործիքը լինելու է այնպիսին, որ ապահովագրական
ընկերության համար լինի գրավիչ, գյուղացու համար՝ մատչելի, իսկ տարբերությունը սուբսիդավորվելու է: Ծրագիրը սկզբում լինելու է պիլոտային, նախապատրաստական աշխատանքները, այդ թվում՝ օրենսդրական, նախատեսվում են 2017թ. վերջ - 2018թ. սկիզբ: Ասվածից հետևում է, որ գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրությունը լիովին կենսագործելի է որոշ
պարտադիր պայմանների ապահովման պայմաններում, որոնցից են ավտոմեքենաների պարտադիր ապահովագրությունը (իրագործվել է), գյուղատնտեսական և գյուղական ապահովագրության համատեղումը և վերաապահովագրության հուսալի համակարգի ստեղծումը: Ակնհայտ է, որ վերջին շրջանում նկատելիորեն զարգացում են ապրում գյուղատնտեսական
ռիսկերի կանխարգելման տեխնոլոգիաները: Ըստ էության ոռոգելի երկրագործության պայմաններում գրեթե վերացել է երաշտի ռիսկը, հակակարկըտային կայանքների կիրառմամբ մասամբ փոքրացել է կարկտահարության ռիսկը, իսկ հակակարկտային ցանցերի կիրառությունը առավել արդյունավետ լուծում է տալիս խնդրին:
Դեռևս մասսայական կիրառություն չեն գտել, սակայն փորձարկվում են
նաև պտղատու այգիներն ուշ գարնանային ցրտահարությունից պաշտպանելու տեխնոլոգիաները: Բանջարաբուծության մեջ գնալով ամրապնդվում է
վաղ գարնանը ծիլարձակման, թփակալման, ծաղկման ու պտղի ձևավորման
սկզբնական փուլում պոլիեթիլենային թաղանթների տակ բույսերի աճեցման
գործելակերպը: Այդ թաղանթները լայնորեն կիրառվում են նաև բանջարաբոստանային մշակաբույսերի թմբերն ու ակոսները ծածկելու համար, որը մի
կողմից նպաստում է ոռոգման ջրի խնայողությանը ու մոլախոտերի վերացմանը, իսկ մյուս կողմից՝ բերքի ապրանքային տեսքի պահպամնմանն ու
փտախտային հիվանդությունների կանխարգելմանը: Գյուղատնտեսության
համար ուղղակի հեղափոխական նշանակություն ունի բերքի ստացման ավտոմատ կառավարման համակարգի ներդրումը: Վերջինս հնարավորություն
է ստեղծում ամբողջ վեգետացիայի շրջանում համակարգչային հատուկ
ծրագրով հետևել բույսերի աճին ու զարգացմանը, ցուցանիշների որոշակի
համակարգի օգնությամբ ավտոմատ կարգավորել՝ ոռոգման, պարարտացման, բուժման և այլ գործողությունները: Ներկայումս այս համակարգը իր
կիրառությունն է գտել նոր տեխնոլոգիաներով հագեցված ջերմատնային
տնտեսություններում, բայց որոշակի գործընթացներ /խոնավության ավտոմատ կարգավորում, սնուցում, բուժում և այլն/ իրականացվում է նաև դաշտային պայմաններում: Իհարկե, Հայաստանում այս տեխնոլոգիաների մասսայական կիրառումը զգալիորեն կբարձրացնի գյուղատնտեսության ապա241
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հովագրական շուկայի գրավչությունը, սակայն մինչ այդ անհրաժեշտ է ձեռնարկել ագրոապահովագրության թեկուզ փորձնական, անցումային ծրագրեր, որոնց իրականացման ելակետը պետք է լինի պետության և մասնավոր հատվածի համագործակցության սկզբունքը : Այս հիմնախնդրի լուծման առավել արդյունավետ և ընդունելի տարբերակը ռիսկերի ապահովագրությունն է: Համակարգի ներդրման համար նախադրյալների ստեղծումը
ներառված է ՀՀ Կառավարության ծրագրում: ՀՀ 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագրով և ՀՀ գյուղի և գյուղատնտեսության 2010-2020թթ. Կայուն զարգացման ռազմավարությամբ ոլորտում ապահովագրական համակարգի ներդրման աջակցությունը և փուլային մոտեցմամբ իրագործումը դիտարկվել է որպես գյուղատնտեսության ռիսկերի
մեղմման կարևորագույն գործոն188: Պետք է փաստել, որ մշակաբույսերի և
բազմամյա տնկարքների ապահովագրությունը ագրոապահովագրության առանձնահատուկ բարդություն պարունակող՝ իրականացման տեսանկյունից
դժվարին և աշխատատար ապահովագրության ձև է: Բարդությունը կայանում է ոչ միայն բնական աղետների հետևանքների առավել մեծ չափերով
ազդեցությունը, այլ նաև ռիսկերի հստակ տարանջատումը և վնասների չափերի որոշումը, ինչպես նաև պատճառների որոշման բարդությունները:
Ակնկալվելիք բերքի չստացման պատճառ կարող է հանդիսանալ ոչ միայն
տվյալ ռիսկի ի հայտ գալը /օրինակ՝ կարկուտը կամ այլ երևույթ/, այլև այլ
ռիսկերի՝ համաճարակների, հիվանդությունների, կրծողների և այլն կամ
մարդկային գործոնով պայմանավորված՝ ցանքատարածությունների ու այգիների ոչ պատշաճ մշակումը կամ ագրոտեխնիկական համապատասխան
կանոնների չպահպանումը: Մշակաբույսերի և բազմամյա տնկարքների
ապահովագրության դեպքում կարևոր խնդիրներից է նաև ապահովագրական գումարի որոշումը: Այն տարբեր մշակաբույսերի դեպքում տատանվում
է տվյալ հողակտորի միջին բերքատվության 50-90%-ի սահմաններում, իսկ
միջին բերքատվության հաշվարկի համար հիմք են ընդունում վերջին տարիների տվյալ հողակտորից ստացված բերքատվությունը:
Գյուղատնտեսական կենդանիների, գյուղատնտեսական տեխնիկայի,
գյուղնշանակության շենք-շինությունների ապահովագրությունը ևս ունի իրականացման առումով բարդություններ, սակայն ապահովագրության այս տեսակները բնույթով նման են գույքի ապահովագրությանը և մեծ դերակատարում ունի սուբյեկտիվ գործոնը: Հատկապես կենդանիների ապահովագրության դեպքում առաջանում են խնդիրներ, որոնք կապված են ճշգրիտ հաշվառման, դրանց կորստի պատահարն ապահովագրելու հետ:
188
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Նշված ագրոապահովագրության ենթատեսակների պարագայում ապահովագրական գումարները սահմանելիս հիմք է ընդունվում շուկայական
արժեքները: Գյուղատնտեսության բնագավառի ապահովագրության ռիսկերի վերլուծության ժամանակ ամբողջական պատկերացում չի կազմվի, եթե
շեշտադրումը դրվի միայն բնակլիմայական ռիսկերի վրա և ուշադրությունից
դուրս մնան ֆինանսական և շուկայական ռիսկերը՝ գնային և արժույթային
տատանումները, ֆինանսավորման ծախսերը և շուկայի հասանելիության
խնդիրները, այն գործոնները, որոնք ուղղակիորեն կապված են ֆերմերների
կրած վնասների գնահատման հետ կապված մեծ ծախսերի, բարոյական
վտանգի բարձր ռիսկի, ապահովագրության ծառայության դեռևս ցածր պահանջարկի, կենդանիների անկման վերաբերյալ սուբյեկտիվ մոտեցման՝ անվստահելի և սահմանափակ տվյալների ներկայացման և այլնի հետ: Գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման ծավալների ավելացումը թե
էքստենսիվ և թե ինտենսիվ ուղղություններով, վարկավորման պայմանների
բարելավումը ուղիղ համեմատական է ոլորտի ապահովագրական համակարգի ներդրմանը: Բազմիցս խոսվում է այն մասին, որ ներկայումս Հայաստանյան առևտրային բանկերը, որոնք սպասարկում են գյուղատնտեսության
ոլորտը (հիմնականում՝ ''ԱԿԲԱ-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ'' ՓԲԸ-ն) լուրջ դժվարությունների են հանդիպում գյուղացիական տնտեսությունների վարկավորման ժամանակ՝ կապված հիմնականում բնակլիմայական, ինչպես նաև այլ
տիպի ռիսկերի պատճառով վարկերի հետ վերադարձելիության խնդիրների
ուղղությամբ: Տարիներ շարունակ կրկնվող կարկտահարությունները, երաշտը և այլ արհավիրքները լուրջ դժվարություններ են ստեղծել Հայաստանյան
գյուղացիական տնտեսությունների (հիմնականում Արմավիրի, Արարատի և
Արագածոտնի մարզեր) համար: Զրկվելով ակնկալվող բերքից՝ ֆերմերները
կամ չեն կարողանում վճարել իրենց վարկային պարտավորությունները, որի
արդյունքում հաճախ խնդիրը լուծվում է դատական կարգով կամ մեկ այլ
ֆինանսական հաստատությունից ընտանիքի այլ անդամի անունով վարկեր
են ստանում և վճարում վարկը՝ վարկով, որի արդյունքում ավելի շատ են
խրվում պարտքերի մեջ: Երբեմն էլ խնդիրը լուծվում է ծայրահեղ մեթոդներով՝ վաճառելով տունը, հողը կամ շարժական գույքը: Խնդիրն էլ ավելի
բարդանում է, երբ առկա են երաշխավորողներ, որոնք նման իրավիճակում
համապարտ պատասխանատվություն են կրում վարկառուի հետ միասին
վարկատու կազմակերպության առջև: Ստեղծված իրավիճակի բարդությունը կայանում է ոչ միայն նյութական, ֆինանսական պատասխանատվության
հետ կապված, այլև խնդիրն ունի լուրջ բարոյական կողմ՝ վարկառուն և
երաշխավորողները երբեմն սերնդե-սերունդ դառնում են թշնամիներ: Քանի
որ, ելնելով սոցիալական ծանր վիճակից, գյուղական համայնքներում /և ոչ
միայն գյուղական/ գրեթե բոլոր գյուղացիները ընկղմվել են վարկերի մեջ և
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հաճախ լիկվիդային գրավների բացակայության և վարկի ստացման ժամանակ նոտարական գրասենյակներում և անշարժ գույքի կադաստրում կատարվելիք ծախսերից խուսափելու նպատակով վարկերի ապահովման միջոց են հանդիսանում երաշխավորությունները (շատ հաճախ մինչև երեք
երաշխավորություն), ապա պարզ է դառնում ամբողջ համայնքի մասշտաբով, որքան մարդ է ներգրավվում այդ խնդրահարույց պրոցեսում: Արդյունքում վարկատու կազմակերպությունների համար դժվարանում է և փոքրանում պոտենցիալ վարկառուների քանակությունը, որի շղթայական ազդեցությունը տարեցտարի կրճատում է վարկավորման ծավալները:
Վարկատու կազմակերպությունները խնդրի ժամանակավոր լուծումը
տեսնում են գյուղացիական տնտեսությունների վերաֆինանսավորման մեջ,
որը ֆերմերներին դատի տալու գործընթացից խուսափելու ծայրահեղ միջոց
է, որովհետև այդ դեպքում վարկատու կազմակերպությունները ստիպված
են լինում վերաֆինանսավորվող վարկերը դասակարգել և արդյունքում
կրում են մեծ վնասներ: Իհարկե վերավարկավորվող գյուղացիական տնտեսությունների մի մասը /շատ փոքր մասը/ այդ ընթացքում առողջանում են և
կարողանում են խուսափել տնտեսության համար հետագա կործանարար
գործընթացներից, իսկ մնացած տնտեսությունները, ավելի մեծացնելով
վարկային բեռը, այնուամենայնիվ որոշ ժամանակ անց հայտնվում են դատարանում: Բնականաբար նման իրավիճակը ձեռնտու չէ ինչպես գյուղացիական տնտեսություններին, այնպես էլ վարկատու կազմակերպություններին:
Եզրակացությունը մեկն է՝ գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրության գործընթացի իրականացումը լավագույն լուծումը կհանդիսանա
ստեղծված իրավիճակում առկա խնդիրների լուծման ճանապարհին և գյուղատնտեսությունը ֆինանսավորող կառույցների համար կստեղծվի նպաստավոր իրավիճակ և բարենպաստ միջավայր մասշտաբային և գյուղացիական տնտեսությունների համար ձեռնտու պայմաններով վարկավորում իրականացնելու համար:
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Սուրեն ԴԱՎԹՅԱՆ
Գյուղատնտեսության ոլորտի ապահովագրությունը որպես վարկավորման
արդյունավետության բարձրացման գործոն
Բանալի բառեր. գյուղատնտեսություն, ապահովագրություն, գյուղատնտեսության
վարկավորում, պարենային անվտանգություն
Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանում գյուղատնտեսության
վարումը մեծապես պայմանավորված է ռիսկի գործոնով և հաշվի առնելով ճյուղի
առանցքային նշանակությունը ազգային տնտեսության զարգացման, երկրի
կենսագործունեության և պարենային անվտանգության ապահովման, բնակչության
ընդհանուր
կենսամակարդակի
բարձրացման
գործում,
առանձնահատուկ
նշանակություն է ստանում ագրարային ոլորտում իրականացվող պետական
քաղաքականության կարևոր նպատակներից մեկի՝ հստակ մեխանիզմներ ունեցող
ապահովագրական համակարգի ստեղծումը: Մարդիկ տարբեր գործոններով
պայմանավորված, ապահովագրում են գրեթե ամեն ինչ՝ կյանքը, սեփականությունը,
գույքը և այլն՝ ներդնելով ֆինանսական զգալի միջոցներ, գիտակցելով դրա
անհրաժեշտությունը և գնահատելով ապագայում հնարավոր ռիսկի գործոնը:

Сурен ДАВТЯН:
Страхование сельскохозяйственного сектора как фактор повышения
эффективности кредитования
Ключевые слова: сельское хозяйство, страхование, сельскохозяйственное кредитование,
продовольственная безопасность

Принимая во внимание тот факт, что сельское хозяйство в Армении в значительной степени обусловлено фактором риска и с учетом главного значения отрасли в развитии национальной экономики, средств к существованию и продовольственной безопасности страны, общего уровня жизни населения имеет особое
значение для одной из важных целей государственной политики в аграрном секторе, создание страховой системы с четкими механизмами. Люди страхуют практически все, жизнь, собственность, собственность и т. д., вкладывая значительные
средства в финансы, понимая необходимость и оценку потенциального фактора
риска в будущем.
Suren DAVTYAN:
Insurance in the agricultural sector as a factor in crediting effectiveness
Key words: agricultural production, insurance, agricultural crediting, food security

The fact is that the state of the economy in Armenia is characterized by the fact that the
jmain factor is the development of the national economy, the establishment of a security
and prosperity of the country, as well as the quality of life strongly depend on efficient
state policy in the agrarian sector, creating insurance schemes with the cutting edge
systems. People insure practically all, life, personality, personality, etc. g., incl
meaningful tools in the finances, understanding the potential and the potential risk
factor in the future.

245

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Î²è²ì²ðØ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶àôØ ÔºÎ²ì²ðÆ ÆØ²ò²Î²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òÜºðÆÜ
ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ
ÈáõëÇÝ» âÆÈÆÜ¶²ðÚ²Ü
àõñ³ñïáõ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ñ³Ûóáñ¹
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ³ßË³ï³Ýù« Ñ³Õáñ¹³ÏóáõÙ« »ñÏËáëáõÃÛáõÝ«
é³½Ù³í³ñáõÃÛáõÝ« åÉ³Ý³íáñáõÙ« ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ëÇÝÃ»½

Ðá¹í³ÍáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í »Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý áÉáñïáõÙ Ñ³Ù³ßË³ñÑ³ÛÝ³óÙ³Ý ¨ ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáí å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ« Ï³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óáõÙ Õ»Ï³í³ñÇó å³Ñ³ÝçíáÕ Å³Ù³Ý³Ï³ÏÇó Ùáï»óáõÝÙ»ñ¨ ¨ áñ³ÏÝ»ñÁ« ÇÝãå»ë Ý³¨ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: Î³é³í³ñÙ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ ÷áË³Ï»ñåáõÙÝ»ñÁ« áñáÝù Ã»É³¹ñíáõÙ »Ý ÇÝï»·ñ³óÙ³Ý ¨ ·Éáµ³É³óÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñáí« ëïÇåáõÙ »Ý í»ñ³Ý³Û»É áõ ëÇÝÃ»½»É Õ»Ï³í³ñÇ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ó³ÝÏÁ áõ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ùÝÝ³ñÏ»É
Ýñ³ ³ÝÓÝ³ÛÇÝ áõ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³çÝ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ; Î³é³í³ñã³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÁ ëÏ½µáõÝù³ÛÝáñ»Ý ï³ñµ»ñ ¿ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ³ÛÉ ï»ë³ÏÝ»ñÇó« ¨ Õ»Ï³í³ñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ ·áñÍÝ³Ï³Ý áõ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝ ¿:
Ðá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÁ Ó»éù »Ý µ»ñí»É ï»ë³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝÇó:
¶áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý ½³ñ·³óÙ³Ý ËÃ³Ý »Ý Ñ³Ý¹Çë³ó»É ê© È© èáõµÇÝßï»ÛÝÇ« ´© Ø© î»åÉáíÇ ¹³ë³Ï³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÁ« áñáÝù
³é³í»É Ñ³Ù³å³ñ÷³Ï áõëáõÙÝ³ëÇñí»É áõ Éñ³óí»É »Ý ²© ì© Î³ñåáíÇ« ì© ²©
èá½³Ýáí³ÛÇ« ¨ áõñÇßÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó: ¶áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ« áñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ ÉáõÍ»É áã ÙÇ³ÛÝ ‘’³ñ¹»Ý å³ïñ³ëïÇ’’« Ó¨³Ï»ñåí³Í ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÝ áõ ËÝ¹ÇÝ»ñÁ« ³ÛÉ¨ Ï³ñáÕ³Ý³É ³é³ç³¹ñ»É ¨ Ï³ÝË³ï»ë»É ¹ñ³Ýù:
Î³é³í³ñÙ³Ý åñ³ÏïÇÏ³ÛáõÙ Ù»Í Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý Ù³ëÝ³ÏÇóÝ»ñÝ áõ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñÁ: ²ÝÑñ³Å»ßï ¿« áñ Õ»Ï³í³ñÁ ÁÝ¹áõÝ³Ï ÉÇÝÇ ï»ëÝ»Éáõ ¨ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÁ ¨° ³ÝÙÇç³å»ë« ¨° µáÉáñ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñáí: ÆëÏ³Ï³Ý é³½Ù³Ï³Ý (Ñ³Ù³ñ»Éª Ý³¨ Ï³é³í³ñÙ³Ý) Ñ³Ý×³ñÁ Ñ³Ý×³ñ ¿ ¨° ³ÙµáÕçÇ« ¨° Ù³ë»ñÇ (Теплов Б© М© 1961г; 240):
¶áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝáõÙ ¹ÇñùáñáßáõÙÁ ëÏ½µÝ³Ï³Ý Ó¨³íáñáÕÝ
¿ áõ ·áñÍáÕÁ: ²ÛÝ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÉáõÍáõÙÁ ¹ÇïáõÙ ¿ áñå»ë ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï³·³ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý áõ Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý ÷á÷áËÙ³Ý ÙÇçáó (Катаева
Л© И© 1997г): Ô»Ï³í³ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³246
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ïáõÏ Ï³ñ¨áñ ¿ ËÝ¹ñÇ ÉáõÍÙ³Ý Ñ³Ý¹»å Ýñ³ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÁ« áñÁ
¿³Ï³Ý ¿ áã ÙÇ³ÛÝ ÉáõÍÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÇ« ³ÛÉ¨ áÕç ·áñÍÁÝÃ³óÇ Ñ³Ù³ñ:
Î³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó Çñ³Ï³Ý³óíáÕ µ³½Ù³ÃÇí áõ µ³½Ù³½³Ý ³ßË³ï³ÝùÝ»ñÇ Ï³ï³ñáõÙ:
ü³ÛáÉÁ ³é³çÇÝÝ ¿ñ« áñ ¹³ë³Ï³ñ·»ó Õ»Ï³í³ñÇ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ Áëï
ýáõÝÏóÇáÝ³É Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ: ¸ñ³Ýù »Ýª åÉ³Ý³íáñáõÙÁ« Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ«
Ïááñ¹ÇÝ³óáõÙÁ ¨ ÑëÏáõÙÁ: Ü³ ³é³ç³¹ñ»ó áñ³ÏÝ»ñÇ ³ÛÝ ó³ÝÏÁ« áñÁ
å»ïù ¿ áõÝ»Ý³ ³å³·³ Õ»Ï³í³ñÁ. ³éáÕçáõÃÛáõÝ ¨ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³éáõÛ·áõÃÛáõÝ, Ùï³íáñ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, µ³ñáÛ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñª Ñ³Ù³éáõÃÛáõÝ«
»é³Ý¹« áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»Éáõ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝ« å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝ
¨ å³ñïùÇ ½·³óáõÙ, µ³½Ù³ÏáÕÙ³ÝÇ É³í ÏñÃáõÃÛáõÝ, Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñª Ï³ÝË³ï»ëáõÙ« ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åÉ³Ý Ï³½Ù»Éáõ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝ« Ï³½Ù³Ï»ñåã³Ï³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝ« Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñ»ï í³ñí»Éáõ
í³ñå»ïáõÃÛáõÝ« Ù»Í Ãíáí Ù³ñ¹Ï³Ýó ç³Ýù»ñÁ Ñ³Ù³ËÙµ»Éáõ« áõÕÕáñ¹»Éáõ ¨
ÑëÏ»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ, ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý
µáÉáñ ¿³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É, ÉÇ³Ï³ï³ñ Çñ³½»ÏáõÃÛáõÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ µÝáõÃ³·ñáÕ ³é³ÝÓÝ³Ï³ïáõÏ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É (Гвишиани Д© М© 1972г; 255):
Ð»ï³·³ÛáõÙ áõëáõÙÝ³ëÇñáÕÝ»ñÇ ÏáÕÙÇó áñå»ë ÑÇÙÝ³Ï³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñ ³í»É³óí»óÇÝ Ýå³ï³Ï³¹ñáõÙÁ« áñáßáõÙÝ»ñÇ Ï³Û³óáõÙÁ ¨ Ï³¹ñ»ñÇ ÁÝïñáõÃáõÝÁ: (Мескон М©, Альберт М© Хедоури Ф« 1995г©; 76)
Î³é³í³ñáõÙÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý
»ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ í»ñÉáõÍáõÃÛ³Ý ¨ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛáõÝ ¨ Ñ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ
Ùáï»óáõÙ: Ð³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ùáï»óÙ³Ý ÏÇñ³éáõÙÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿« áñ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ¹ÇïíáõÙ ¿ áñå»ë ³ÙµáÕç³Ï³Ý Ï³½Ù³íáñáõÙ« áñÇ ·áñÍ³éÝáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áõÙ »Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý áõ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ»ñÁ« áñáÝù áñ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ»Ýó ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛ³Ùµ áõ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÇ áã ÙÇ³Ýß³Ý³ÏáõÃÛ³Ùµ: ø³Õ³ù³Ï³Ý ¨ ïÝï»ë³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇ
ëÏ½µáõÝù³ÛÇÝ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ó»éÝ³ñÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇó å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇ Ëáñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛáõÝ: ²ñ¹Ç Õ»Ï³í³ñÇó å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ÉÇÝ»É ³ñï³ëáíáñ ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñáí ûÅïí³Í ³ÝÓ« í³ñå»ïáñ»Ý ïÇñ³å»ï»É Ñ³Õáñ¹³ÏóÁÙ³Ý« Ñ³Ùá½»Éáõ ¨ »ñÏËáëáõÃÛ³Ý ³ñí»ëïÇÝ« áõÝ»Ý³É ëáõñ« ÏÛ³ÝùÇ µáÉáñ
áÉáñïÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É áã ëáíáñ³Ï³Ý Ë»Éù ¨ ¿ñáõ¹ÇóÇ³:
Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ« å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛáõÝÝ áõ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í »Ý Ù»ÏÁ ÙÛáõëáí:
²ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝÁ Ï³Ëí³Í ¿ Ý³¨ ÙáïÇí³óÇ³ÛÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·Çó« é³½Ù³247
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í³ñáõÃÛáõÝÇó« Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÇó ¨ á×»ñÇó (Розанова В© А© 2003г;
311):Î³ñÍáõÙ »Ýù« áñ Ý»ñÏ³ ·Éáµ³É³óÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý
å³Ñå³ÝÙ³Ý Ï³ñ¨áñ³·áõÛÝ å³ÛÙ³ÝÁ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý Ï³åÇï³ÉÝ ¿ª µ³ñÓñ áñ³Ï³íáñáõÙ áõÝ»óáÕ Ù³ëÝ³·Çï³óí³Í Õ»Ï³í³ñ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ« áñÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÁ Çñ»Ýó ³ÝÓÝ³ÛÇÝ ¨ ëáóÇ³É-Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñáí ÁÝ¹áõÝ³Ï »Ý ³å³Ñáí»Éáõ ³ßË³ï³ÝùÇ µ³ñÓñ ³ñ¹ÛáõÝ³í»ïáõÃÛáõÝ: ²ñ¹ÛáõÝ³í»ï Ï³é³í³ñ»Éáõ Ýå³ï³Ïáí Õ»Ï³í³ñÁ Ùßï³å»ë
å»ïù ¿ Ï³ñáÕ³Ý³ §Ï³ñ· Ñ³ëï³ï»É ù³áëáõÙ ¨ ³ÝÏ³½Ù³Ï»ñå Ñ³ÝñáõÃÛ³ÝÁ í»ñ³Í»É Ï³½Ù³Ï»ñå³Ï³ÝÇ¦ (Карпов А© В© М©2004г; 282):
Ô»Ï³í³ñÇ ·áñÍÝ³Ï³Ý Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ¨ë Ù»Ï Ï³ñ¨áñ ·ÇÍÁ Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÝ ¿ª ³Ýµ³ñ»Ñ³çáÕ« Ñ³Ï³ë³Ï³Ý« µ³ó³ë³Ï³Ý ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³éÏ³ÛáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ: 21-ñ¹ ¹³ñáõÙ ³ÝÓÇ µáÉáñ áñ³³ÏÝ»ñÇó« Áëï »ñ¨áõÛÃÇÝ« ³Ù»ÝÇó µ³ñÓñ ¿ ·Ý³Ñ³ïíáõÙ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ ëÇÝÃ»½»Éáõ áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ«
Ýñ³ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ëÃñ»ë³Ï³ÛáõÝáõÃÛáõÝÁ: Ô»Ï³í³ñÇ Ñ³Ù³ñ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ëÇÝÃ»½Á áõÝÇ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ Ï³ñ¨áñ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝ« ù³Ý½Ç
áñáßáõÙÝ»ñ Ï³Û³óÝ»ÉÇë Õ»Ï³í³ñÁ ëïÇåí³Í ¿ Ï³ñ× Å³Ù³Ý³ÏáõÙ Ñ³ßíÇ
³éÝ»É ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ù»Í Í³í³É« áñáÝù µÝáõÃ³·ñáõÙ »Ý Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃáõÝÁ (Бюндюгова Т© В© 2012г©): Àëï Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñáí ½µ³ÕíáÕ Ðáí³ñ¹ ¶³ñ¹Ý»ñÇ« ëÇÝÃ»½Ç ³Ù»ÝÇó Ï³ñ¨áñ ÷áõÉÁ ã³÷³ÝÇßÝ»ñÇ áñáßÙ³Ý ·áñÍÁÝÃ³óÝ ¿« áñáÝó ÑÇÙ³Ý íñ³ ÁÝïñíáõÙ ¿ Ñ³ñÏ³íáñ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý ¨ Ù³ÕíáõÙ ¿ áã å»ïù³Ï³ÝÁ: â³÷³ÝÇßÝ»ñÇ Ó¨³íáñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Õ»Ï³í³ñÝ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å»ïù ¿ Ñ³ßíÇ ³éÝÇ Ñ³í³ëïÇáõÃÛáõÝÝ áõ é»É»í³ÝïáõÃÛáõÁ: Ð³í³ëïÇáõÃÛáõÝÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿ ÙÇ³ÛÝ ÇÝýáñÙ³óÇ³ÛÇ û·ï³·áñÍáõÙÁ« áñáÝó Ñ³ëï³ïáõÙ »Ý ³ÝÏ³Ë ³ÕµÛáõñÝ»ñÁ«
ÇëÏ é»É»í³ÝïáõÃÛáõÝÁ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ÇÝýáñÙ³óÇ³Ý û·ï³·áñÍ»É ÙÇÙÇ³ÛÝ
áñáß³ÏÇ Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ (Гаргнер Г© 2006г©;15): è© Ø³ñïÇÝÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»Éáí ³Ï³Ý³íáñ Ù»Ý»ç»ñÝ»ñÇ« å³ñ½»É ¿« áñ Ýñ³Ýó Ù»Í³Ù³ëÝáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨Û³É ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÁ© ²Û¹ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ï³ñáÕ³ÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó ÙïùáõÙ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å³Ñ»É »ñÏáõ Çñ³ñ
µ³ó³éáÕ ·³Õ³÷³ñÝ»ñ« Ýñ³ÝóÇó áã Ù»ÏÇÝ ãï³Éáí ³é³í»ÉáõÃÛáõÝ« ÷áñÓáõÙ »Ý Ñ³ßï»óÝ»É ¹ñ³Ýù ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý Ùáï»óÙ³Ùµ« ·ïÝ»É ÝáñÁ« áñÁ
Ï·»ñ³½³ÝóÇ ÙÛáõë »ñÏáõëÇÝª »ñÏáõëÇó ¿É í»ñóÝ»Éáí áñáß ï³ññ»ñ (Мартин
Р© 2007г; 27): Î³ñÍáõÙ »Ýù, ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÁ
µÝáõÃ³·ñíáõÙ ¿ Ý³¨ Ýñ³Ýáí« áñ µ³óÇ å³ï×³é³-Ñ»ï¨³Ýù³ÛÇÝ Ï³å»ñÁ
Ñ³Ù³ï»Õ û·ï³·áñÍ»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÇó« í»ñçÇÝÝ»ñë« û·ï³·áñÍ»Éáí
ï³ñµ»ñ áõÕÕí³ÍáõÃÛ³Ý ÷áË³¹³ñÓ Ï³å»ñÁ« Ó·ïáõÙ »Ý Ñ³ßíÇ ³éÝ»É
ï³ñµ»ñ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ« ¨ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇÝ Ý³Û»É áñå»ë ³é³í»É É³ÛÝ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý Çñ³¹ñáõÃÛ³Ý Ù³ë:
248
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²ÛëåÇëáí« Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³ñ»ÉÇ ¿ Ñ³Ý·»óÝ»É Ñ»ï¨Û³ÉÇÝ© Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ÑÇ»ñ³ñËÇ³ÛÇ ï³ñµ»ñ Ù³Ï³ñ¹³ÏÝ»ñáõÙ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïÇå»ñÇ Ù»Í µ³½Ù³½³ÝáõÃÛáõÝÁ, ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áã Ù»Í ³É·áñÇÃÙ³Ï³Ý«
ëï»ÕÍ³·áñÍ³Ï³Ý µÝáõÛÃÁ« áñÁ Õ»Ï³í³ñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ ¿ ³Ýµ³í³ñ³ñ
ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ Ñ³×³Ë ÷á÷áË³Ï³Ý áõ Çñ³ñ³Ù»ñÅ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ,
ÉáõÍíáÕ Ï³é³í³ñã³Ï³Ý ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ í³é ³ñï³Ñ³Ûïí³Í Ï³ÝË³ï»ë»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÁ, ÏáÙáõÝÇÏ³ïÇí ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÇ Ýß³Ý³Ï³ÉÇ
¹»ñÁ ¨ µ³ñÓñ Ñá·»Ï³Ý É³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ« áñÁ áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý Ù»Í
å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýù ¿: Î³é³í³ñã³Ï³Ý Ý»ñáõÅÁ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ íñ³ ÑÇÙÝí³Í ÁÝ¹áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿ª ï»ëÝ»Éáõ ï»ÕÇ áõÝ»óáÕ »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ å³ï×³éÝ»ñÝ áõ Ñ»ï¨³ÝùÝ»ñÁ« ¹ñ³Ýó ½³ñ·³óÙ³Ý
íñ³ ³½¹»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ »ÝÃ³Ï³Ý»ñÇ å³ï³ëË³Ý³ïíáõÃÛ³Ý áõ
ÙñóáõÝ³ÏáõÃÛ³Ý Ù³ñï³í³ñáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÙÁ: ºÃ» Ùßï³å»ë Í³·áÕ
ËÝ¹ñ³Ñ³ñáõÛó Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ï»ë³Ï³Ý ÙÇïùÁ ÷ÝïñáõÙ ¿ ¹ñ³Ýó ÙÇ³Ï ×Çßï ÉáõÍáõÙÁ« ³å³ åñ³ÏïÇÏ Ùï³ÍáÕáõÃÛáõÝÝ ³ÛÉ ¿©³Ûëï»Õ Õ»Ï³í³ñÁ Ó·ïáõÙ ¿ ³é³ç³ñÏ»É áã Ã» ³ñ¹ÛáõÝ³í»ï« ³ÛÉ µ³í³ñ³ñ« Ñ³ñÙ³ñ
ÉáõÍáõÙ: Ð³×³Ë« Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ Ñ³Ý¹Çå»Éáí Ýáñ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ñÇ« ÷áñÓáõÙ »Ý
í»ñÑÇß»É ÝÙ³Ý³ïÇå ³ÛÉ Çñ³¹ñáõÃÛáõÝÝ»ñ« áñáß ¹³ë»ñ »Ý í»ñÑ³ÝáõÙ ³ÛÉáó
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The article describes the transformations due to globalization and integration processes
inmanagement« modern approaches and qualities required from a head during the
management process as well as the key features of managing activities. Based on
current realities author has emphasized the role of the provision of cognitive requirements for management in the management system. Certain methods and pronciples are
proposed to raised the efficiency in management system
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В статье представлены преобразования (изменения) в последствии глобализации
и процессов интеграции в управлении «современных подходов и качеств» требуемых от главы во время процесса управления а также главных особенностей
руководящих действий Эффективность управления - один из основных индикаторов управления« которое определено «сравнив результаты управления и все
ресурсы» потраченные с этой целью.
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ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՎԱՐՔԱՅԻՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՏԱՐՐԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Նարե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ԵՊՀ, Ընդհանուր հոգեբանության ամբիոնի ասպիրանտ
Բանալի բառեր. քոփինգ, սոցիալական ինքնավերահսկում, պրոակտիվ,
կառավարում, սոցիալական ակտիվություն

Մարդկության զարգացման փուլային ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ ամեն մի ժամանակաշրջան ունեցել է իր բեկումնային արժեքները,
որոնք պարբերաբար փոխակերպվում են: Մարդիկ առաջնորդվել են հոգևոր, նյութական, մշակույթային, ազգային և այլ արժենքերով: Այդ խնդիրները մշտապես առնչվել են աշխատաշուկայի համապատասխան կառավարման մեթոդների որոնման և գիտական հիմնավորման հետ, իսկ 21-րդ
դարը աչքի է ընկնում մարդկային ռեսուրսների արդյունավետ գնահատման
և կառավարչական ներազդման միջոցների մշտական արդիականացումով:
Բացի աշխատակազմի համալրումից, գնահատումից, մոտիվացիայից և այլ
համընդհանուր գործընթացներից, այժմեական է համարվում նաև նրանց սոցիալական ներգրավածության և աշխատանքային խնդիրներին դիմակայելու անհատական ռազմավարության ուսումնասիրությունը:
Հիմնախնդրի տեսական վերլուծությունը օգնել է առանձնացնել քոփինգ (կամ վարքային հաղթահարման) ռազմավարության առավել տարածված և արդիական համարվող տեսակը, որն առավել կապված է աշխատակցի հարմարման և նրա սոցիալական ներգրավածության հետ:
Վերջին տասնամյակում, քոփինգի ֆենոմենը մեկնաբանվում է որպես
սթրեսային իրավիճակից առաջ առաջացած և զարգացած ինչ-որ երևույթ:
Այն առավել հաճախ է սկսել դիտարկվել է որպես անհատի կյանքի ոլորտների վրա դրական ազդեցություն ունեցող հատկանիշ: Այն գաղափարը, որ
քոփինքը դրական ազդեցություն ունի անձի վրա, կապվում է նրա հետ, որ
մարդը քոփինգ ռազմավարություն կիրառելիս մարմնական և հոգեկան
(պսիխոսոմատիկ) առողջության պահպանման դրականց համոզմունք է
ձևավորում (Taylor, Kemeny, Reed, Bower, и Gruenewald, 2000):
Գոյություն ունի մի քանի պատճառ ենթադրելու, որ անձի պոզիտիվ
պատկերացումները զգալի ազդեցություն են ունենում նրա բարեկեցության և
առողջության վրա: Օրինակ, այնպիսի պատկերացումները, ինչպիսիք են՝
վստահությունն ապագայի նկատմամբ և ակտիվ ձգտումը դեպի զարգացում
համապատասխան լավ ֆիզիկական վիճակի են հանգեցնում: Մարդիկ ովքեր ունեն ինքնահարգանք և սեփական կյանքը կառավարելու կարողու251
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թյուն, առավել առողջ են լինում [4, 37-62]: Հայտնի է, որ մարդու հուզական
կայունությունը կախված է նաև միջանձնային հարաբերություններից: Ինքնավստահ և լավատես մարդիկ առավել լավ են մոբիլիզանում սթրեսային
իրավիճակներում [5, 21-27]: Բացի ինքնավստահությունից, բարձր ինքնագնահատականից և սուբյեկտիվ ինքնակառավարումից, գոյություն ունի նաև
պրոակտիվ քոփինգ հասկացությունը, որը ներառում է իր մեջ մնացյալը:
Պրոակտիվ քոփինգն իրենից ներկայացնում է բազմաբնույթ ռազմավարություն, որն ունի սթրեսային իրավիճակին հակազդելու կանխարգելիչ
էություն: Պրոակտիվ քոփինգը հանդիսանում է նախաձեռնողական վարի
տեսակ: Այն միավորում է իր մեջ մարդու ներանձնային կյանքի կարգավորման գործընթացների և նպատակներին հասնելու ինքնակարգավորման գործընթացները: Քոփինգ հասկացության ավանդական մոտեցումները դիտարկում են ռեակտիվ կամ իրավիճակային քոփինգները, քանի որ դրանք կիրառելի են արդեն տեղի ունեցած սթրեսային իրավիճակների հետ, դրանց
նպատակն է կորուստի և վնասի փոխհատուցումը: Պրոակտիվ քոփինգն
առավել ուղղված է դեպի ապագա (Schwarzer, 1999):
Ռեակտիվ և պրոակտիվ քոփինգների տարբերությունն այն է, որ առաջինն ուղղված է ռիսկերի կառավարմանը, իսկ երկրորդը՝ նպատակադրմանը: Պրոակտիվ քոփինգով անձը հնարավորություն ունի կանխատեսել
այս կամ այն իրավիճակը: Աշխատակիցները, ովքեր պրոակտիվ քոփինգ
ռազմավարությամբ են առաջնորդվում, կանխատեսում են ռիսկերը, կորուստները և բարենպաստ հնարավորությունները, սակայն չեն գնահատում
այն որպես սպառնալիք կամ ծանր կորուստ: Առավել ճիշտ է ասել, որ նրանք
դիտարկում են դժվարությունները որպես որևէ բանի հասնելու առօրյա հնարավորություն: Պրոակտիվ վարքը, առաջին հերթին նպատակային կառավարում է, ոչ թե ռիսկերի նվազեցում: Գոյություն ունեն ապացուցված տեսություններ, որոնք հաստատում են քոփինգ ռազմավարությունների բազմագործառույթ բնույթը (Greengass, 2002): Պրոակտիվ ինքնավերահսկման
քոփինգը ներառում է իր մեջ ընդհանուր ռեսուրսների ստեղծման նախաձեռնություն, որը նպաստում է դրված նպատակների իրականացմանը, ինչպես
նաև ուղղված է անձնային աճին: Անձի ռեսուրսները ներառում են քոփինգ
ռազմավարություններ, անձնային գծեր, ինքնավստահություն, ինչպես նաև
սոցիալական աջակցություն: Թվարկված ռեսուրսներիը թույլ են տալիս առավել արագ հաղթահարել սթրեսային իրավիճակը՝ կապված աշխատանքային գործունեության հետ:
Տվյալ ռեսուրսների մասին կարելի է առավել մանրամասն ծանոթանալ
Հոբֆոլի «Ռեսուրսների պահպանման» տեսությունում: Հոբֆոլը ենթադրում
էր, որ մարդիկ աշխատում են կուտակել ռեսուրսներ, որոնք նախկինում չեն
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ունեցել, պահել այն ռեսուրսները, որոնք արդեն ձեռք են բերել և պաշտպանել նրանք, որոնք վտանգի տակ են: Համաձայն այս տեսության, սթրեսը
կարող է դիտարկվել կամ որպես ռեսուրսներին սպառացող վտանգ, կամ
մարդու մոբիլիզացիայի հնարավորություն [2]: Եթե թվարկենք արդյունավետ
աշխատակցի մասնագիտական և հոգեբանական որակները, կտեսնենք
շատ համընկնումներ այդ հատկանիշների, պրոկատիվ քոփինգի և սոցիալական ինքնավերահսկողության միջև: Պրոակտիվ քոփինգի բաղադրիչները
և գործառույթները համապատասխանում են Պ. Բերգերի առաջարկած սոցիալական վերահսկման համակարգին, որը ներառում է իրավական, հասարակական, պրոֆեսիոնալ վերահսկման տեսակներ [3, 73-76]:
Տեսական վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել, որ պրոակտիվ
քոփինգ կիրառող մարդիկ առավել կառուցողական են մոտենում պրոբլեմային իրավիճակին և ստեղծում են անձնային աճի համար հնարավորություններ: Պրոակտիվ քոփինգի դրսևորումը շատ հաճախ արտահայտվում է
այնպիսի մոդելներում և վարքային ձևերում ինչպիսին են՝ որակավորման
բարձրացումը, ռեսուրսների կուտակումը և երկարաժամյա պլանավորումը:
Սակայն տվյալ պարագայում, անձի մոտիվացիան կարող է լինել ինչպես
վտանգի գնահատումը, այնպես էլ հնարավորությունների գնահատումը:
Պրոակտիվ քոփինգի դեպքում տագնապայնության աստիճանը զգալիորեն
ցածր է (Schwarzer, 2000): Դրանում առկա են կոգնիտիվ գործընթացներ,
որոնք կանխարգելում են սպասվող իրավիճակը, այն կարող է վերացնել
սթրեսային իրավիճակի մինչ դրա առաջացումը: Տվյալ վարքային ռազմավարությունն ունի մի շարք հմտություններ, որոնք ներառում են՝ պլանավորում, խնդիրների ձևակերպում և իրավիճակի մտային մոդելավորում [1,
417-420]: Պրոակտիվ քոփինգ վարքում առանձնացնում են երեք հիմնական
առանձնահատկություն՝ (համաձայն՝ Greenglass, Schwarzer, Jakubiec, Fiksenbaum, Taubert, 1999a; Greenglass, Schwarzer, & Taubert 1999b)՝ գործընթացի պլանավորման և և դրված նպատակների կարգավորման կարողություն, նպատակի համապատասխանեցում սոցիալական ռեսուրսներին,
հուզական ինքնավերահսկում: Այս ամենի հետ մեկտեղ, պրոակտիվ քոփինգը ենթադրում է հուզական և ինֆորմացիոն ռեսուրսների ձեռքբերում այլ
մարդկանց հետ փոխազդեցության գործընթացում:
Ելնելով ուսումնասիրվող խնդրի տեսական վերլուծությունից, թեմայի
նպատակից և այն բանից, որ կառավարման ոլորտի աշխատակցի արդյունավետ գործունեության համար պահանջվող մասնագիտական և հոգեբանական որակները ամբողջանում են պրոակտիվ քոփինգ վարքի մեջ (սոցիալական դիմացկունություն, նպատակայնություն, հոգեբանական ռեսուրսների կուտակում և սթրեսին դիմադրելու պատրաստվածություն), ընտրվել
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են հետևյալ մեթոդիկաները՝ Է. Գրինգլասի, Ռ. Շվարցերի «Պրոակտիվ քոփինգ վարքի ուսումնասիրման» հարցարանը, Սնայդերի «Սոցիալական ինքնավերահսկման սանդղակը»: Ըստ նախնական վարկածի, վորոնշյալ հատկանիշների միջև գոյություն ունի դրական կոռելյացիոն կապ: Պիլոտաժային
հետազոտության ընթացքում կիրառվել է թեստավորման և հարցարանի
մեթոդները: Ընտրանքը կազմում են՝ 23-50 տարեկան կառավարման միջին
և ցածր օղակի աշխատակիցներ: Հետազոտության մասնակիցների ընտրությունը բացատրվում է նրանով, որ այդ տարիքային խմբի աշխատանքային սթրեսակայունությունը բարձր է և հաջողության հասնելու, անձնային աճի
մոտիացիան դեռևս գտնվում է ակտիվ վիճակում:
Հետազոտության արդյունքները, ըստ Սպիրմենի գործակցի, ցույց են
տվել դրական կոռելյացիա պրոակտիվ քոփինգի և սոցիալական վերահսկողության միջև (Spearman r=.312, p=.029): Վիճակագրական վերլուծության
արդյունքները այլ դեպքում նշանակալի գործակիցների չի գրանցվել:
Այսպիսով, տեսական և հետազոտական արդյունքների ամփոփումը
նպաստեց բացահայտել ընտրված տարիքի աշխատակիցների վարքային
դրսևորումներից մասնավորապես պրոակտիվ քոփինգի և սոցիալական ինքնավերահսկման որոշ առանձնահատկություններ, որոնցից առավել նշանակալի էր այդ ցուցանիշների միջև կապը:
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Նարե ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
Աշխատակիցների արդյունավետ վարքային ռազմավարության
ինքնակառավարման տարրերի առանձնահատկությունները
Բանալի բառեր. քոփինգ, սոցիալական ինքնավերահսկում, պրոակտիվ,
կառավարում, սոցիալական ակտիվություն
Սույն հոդվածում քննարկվում են կառավարման միջին և ցածր օղակների
աշխատակիցների արդյունավետ վարքային ռազմավարությունը և դրա
կապը նրանց սոցիալական ակտիվության, սոցիալական ինքնավերահսկման
հետ: Ներկայացված են կառավարիչների պրոեակտիվ քոփինգի և
սոցիալական
վերահսկողության
թեստավորման
արդյունքների
վիճակագրական վերլուծությունը: Պիլոտաժային հետազոտությունը թույլ է
տվել եզրակացնել, որ մեթոդիկաների համադրությունը նպատակահարմար
է ներմուծել աշխատակազմի կառավարման գործընթաց, ինչպես նաև՝ դուրս
է բերվել դրական կոռելյացիոն կապ սոցիալական ակտիվության և
ինքնակազմակերպման հատկությունների միջև:
Nare KARAPETYAN
The Peculiarities of Self-control Elements of Employees’ Effective Behavioral
Strategy
Key words: coping, social self-control, proactive management, social activity

This article discusses the effective strategy of managing middle and low-level employyees and its connection with their social activity, social self-control. The statistical
analysis of the results of testing proactive copying and social self-control of managers is
presented. A preliminary research made it possible to conclude that the diagnostic
complex of psychological methods should be implemented in the work of human
resource management. There is a positive correlation between social activity and selfcontrol.
Наре КАРАПЕТЯН
Особенности элементов самоуправления эффективной поведенческой
стратегий сотрудников
Ключевые слова: Копинг, социальное самоуправление, проактивный менеджмент,
социальная активность

В статье рассматриваются эффективные стратегии управления сотрудников
среднего и низкого звена и их связь с их социальной активностью и самоорганизацией. Представлен статистический анализ результатов тестирования проактивного копинга и социального самоконтроля управленцев. Пилотажное исследование позволило сделать предварительное заключение о том, что диагностический комплекс методик целесообразно внедрить в работу службы управления персоналом, а так же выявлен связь между социальной активностью и самоорганизацией.
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ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ
Շուշան ԱՍԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ
Բանալի բառեր: Աշխատանքի շուկա, ակտիվ քաղաքականություն, պասիվ
քաղաքականություն, գործազրկության կրճատում, զբաղվածության կարգավորում

Պետության դերը զբաղվածության ոլորտում բնութագրվում է հատկապես զարգացող երկրներում, քանի որ այդ երկրներում այդ թվում Հայաստանում մշտապես նկատվում է աշխատանքի շուկայի քանակական և
որակական անհավասակշռություն: Ճիշտ զբաղվածության քաղաքականություն մշակելու արդյունքում բարելավում է երկրի սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը, հետևաբար նաև կյանքի որակը: Անկախ երկրում կատարվող իրավիճակից՝ զբաղվածության կառավարումն ունի օբյեկտիվ անհրաժեշտություն: Աշխատանքի շուկայում հավասարակշռության պահպանումն պետության կարևորագույն խնդիրներից մեկն է համարվում: Պետությունը մի կողմից անհրաժեշտ է ապահովի համապատասխան աշխատանքային կադրեր
մյուս կողմից զսպի աշխատանքի առաջարկն: Զբաղվածության պետական
քաղաքականության հիմնական սկզբունք կարող է հանդիսանալ189
 աշխատանքի ազատ ընտրության հնարավորության ապահովումը,
 խտրականության բացառում՝ բնակչության բոլոր խավերի համար
հավասար իրավունքների ապահովումը,
 արժանապատիվ աշխատանքի ապահովում՝ արգելելով հարկադիր և
պարտադիր աշխատանքը,
 սոցիալական պաշտպանվածության ապահովումը,
 ստեղծել անհրաժեշտ պայմաններ գործազրկությունը նվազեցնելու,
գործազուրկներին աշխատանք կամ նյութական օգնություն ցուցաբերելումը,
 տեղեկատվության համաչափություն և թափանցիկությունը,
 անձի հասարակական դերի բարձրացումը՝ կայուն զբաղվածությամբ,
 պետական աջակցությունն՝ ըստ առաջնահերթությունների:
Իհարկե պետության վարած քաղաքականությունը վերը նշված սկըզբունքներով չի սահմանափակվում: Պետությունն աշխատանքի շուկայի
կարգավորմանն ուղղված երկու տեսակ քաղաքականություն է մշակում՝ ակտիվ և պասիվ190: Պասիվի դեպքում պետությունը հիմնականում իրակա189

ՀՀ աշխատանքի և զբաղվածության ոլորտի հիմնական օրենսդրական
կարգավորումները՝ http://www.esocial.am/am/inneremploymentsfereen
190
«ՀՀ աշխատանքի շուկան և զբաղվածության պետական կարգավորումը», Ռ.Ս.
Ղանթարչյան, Երևան 2003, էջ20
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նացնում է գործազրկության հետևանքների մեղմացման գործընթացներ,
այսպես՝ աշխատանք փնտրողների գրանցում և հաշվառում, նպաստի տրամադրում, ազատ աշխատատեղերի մասին տեղեկության տրամադրում, և
երբեմն գործազուրկների վերամասնագիտացման կազմակերպում: Ակտիվի
դեպքում պետությունը հստակ քայլեր է ձեռնարկում գործազրկությունը նվազեցնելու ուղղված, դրանց թվին կարելի է դասել աշխատատեղերի ավելացումը, աշխատուժի որակավորման բարձրացումը և այլն: Զբաղվածության պետական կարգավորման ընթացքում պետությունը օգտագործում է
ինչպես ուղղակի այնպես էլ անուղղակի գործիքներ, ինչպես նաև հարկային,
վարկային բյուջետային և այլ նորմատիվային օրենսդրական գործիքներ: Այդ
միջոցառումների մեջ ներառվում են.
 աշխատանք փնտրողներին աշխատանքով ապահովում,
 զանգվածային ազատումների կանխում,
 նոր աշխատատեղերի և ինքնազբաղվածության ընդլայնում,
 աշխատունակների վերապատրաստում ու վերաորակավորում,
 ուշադրությունը կենտրոնացում ոչ միայն նպատակային այլև անմրցունակ խմբերի վրա՝ փախստականներ, մուրացկաններ, երկարաժամկետ գործազուրկներ, հաշմանդամներ և այլն:
 մասնագիտական խորհրդատվությունների տրամադրում:
Գծապատկեր 1-ում ներառված են այն հիմնական ուղղությունները,
որոնք կարող են օգնել գործազրկության նվազեցման գործում: Աշխատանքի
շուկայում հավասարակշռություն հաստատելու, գործազրկությունը նվազեցնելու և այլ քաղաքականություն մշակելու համար տարբեր երկրներ տարբեր
քաղաքականություն են վարում, բայց զարգացած երկրները հիմնականում
կիրառում են ակտիվ քաղաքականություն: Հայաստանի Հանրապետությունը
հիմնականում իրականացնում է պասիվ քաղաքականություն, որի իրականացման համար ստեղծում է ռազմավարական ծրագրեր: Դրանցից է 2012թ.
մշակված ռազմավարական ծրագիրը, որը ներառում է 2013-2018թթ. ընթացքում իրականացվող բարեփոխումները:
Ռազմավարություն մշակելու համար հիմք է հանդիսացել ՀՀ Սահմանադրությունը, տվյալ ոլորտին վերաբերող մի շարք իրավական նորմեր,
միջազգային կոնվենցիաներ և բազմաթիվ այլ ծրագրեր191:
Աշխատանքի շուկայում հավասարակշռություն պահպանելու համար
պետությունը որոշակի միջոցառումներ պետք է մշակի: Այդ միջոցառումները
կարելի է դասակարգել հետևյալ խմբերի՝

191

ՀՀ կառավարության 2012 թ. նոյեմբերի 8-ի նիստի N 45 արձանագրային որոշում
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Գծապատկեր 1. Զբաղվածության ոլորտի համար նախատեսված
միջոցառումներ192
Ռազմավարության միջոցառումների ծրագիրը իր մեջ ներառում է.
1. Տնտեսություն - աշխատաշուկա համապատասխանության ապահովում: Վերընշված ծրագրի շրջանակներում պետությունը նպատակ ունի՝
 Նոր աշխատատեղերի ստեղծում հատկապես ուշադրություն դարձնելով գյուղական համայնքներում աշխատատեղերի ավելացմանը, որի հետևանքով կխթանվի կայուն զբաղվածությունը;
192

Գծապատկերը առաջարկվել է հեղինակի կողմից` հիմք ընդունելով
զբաղվածության ոլորտի համար նախատեսված միջոցառումներ
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 Ուշադրություն դարձնել ՓՄՁ զարգացմանը, հատկապես խթանել
ինքնազբաղվածությունը
Այս առումով պետությունը 2016թ. ընդունեց ՀՀ օրենքը «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին»193, որտեղ կարգավորվում է ֆիզիկական անձանց՝ անհատ ձեռնարկատերերի հարաբերությունները և վերջիններիս տրվում են հարկային արտոնություններ: Հաջորդ խթանող գործընթացը կապված է «ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի ընդունման հետ194, ըստ
որի պետությունը նպատակ ունի բարձրացնել մրցակցությունը, խթանել օտարերկրյա և վենչուրային ներդրումները, ներգրավվել հմուտ աշխատուժ՝
մրցունակ աշխատավարձի ապահովման միջոցով195:
2. Աշխատաշուկա-կրթական համակարգ կապի ապահովում: Այս
ծրագրի շրջանակներում պետությունը նպատակ ունի՝
 Աշխատաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի համապատասխանեցում, որակյալ ձևավորում:
Ներկայումս պետությունը քայլեր է իրականացնում բուհերում մասնագիտական փոփոխություններ կատարելու հարցում, բուհերը համագործակցում են արտերկրի բուհերի հետ, որի արդյունքում որոշ դեպքերում ուսանողներ կարող են ուսումը շարունակել տվյալ համալսարանում: Տեղի է
ունենում ծրագրերի թարմացում և դասավանդողների վերապատրաստում:
3. Ժողովրդագրական և տարածքային համաչափ զարգացում: Այս
ծրագրով պետությունը փորձում է մեղմել միգրացիան: Այսպես 2015թ. հունվարի 1-ից ուժի մեջ մտած ՀՀ օրենքը «Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը հարկերից ազատելու մասին»196, որտեղ ներառված են 31 սահմանամերձ բնակավայր, և այդ բնակավայրերին տրվում են մի շարք հարկային արտոնություններ:
Այսպիսով, զբաղվածության ոլորտում պետության տնտեսական քաղաքականությունը ունի պասիվ բնույթ, որի արդյունքում չի կարող էական
դրական տեղաշարժեր ապահովել աշխատանքի շուկայում: Զբաղվածության ոլորտում պետությունը հաշվառում է գործազուրկներին, վճարում է
նպաստ, սակայն այս միջոցները անբավարար են այս ոլորտին:

193

ՀՀ օրենքը «Ինքնազբաղված անձանց հարկային արտոնությունների մասին»
ՀՀՊՏ 2016.12.30/95(1275).1
194
«ՀՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության
մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1
195
«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը
հարկերից ազատելու մասին» ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1
196
«Սահմանամերձ գյուղական համայնքներում իրականացվող գործունեությունը
հարկերից ազատելու մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ 2014.12.30/76(1089).1
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Շուշան ԱՍԱՏՐՅԱՆ
Գործազրկության նվազեցման մոտեցումները
Բանալի բառեր. Աշխատանքի շուկա, ակտիվ քաղաքականություն, պասիվ
քաղաքականություն, գործազրկության կրճատում, զբաղվածության կարգավորում
Անկախ երկրի զարգացվածության աստիճանից պետության մասնակցությունը զբաղվածության կառավարման գործում կարևոր է, սակայն չկա միասնական համակարգ զբաղվածության կարգավորման գործում: Այն տարբեր
երկրներում տարբեր է՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրի տնտեսական սոցիալական, ազգային առանձնահատկությունները: Աշխատանքի շուկան կամ
զբաղվածությունը կարգավորելիս պետությունը իրականացնում է 2 տիպի
քաղաքականություն՝ ակտիվ և պասիվ: ՀՀ-ում իրականացվում է հիմնականում պասիվ զբաղվածության քաղաքականություն:
Shushan ASATRYAN
Approaches to reduce unemployment
Key words: Labour Market, Active Policies, Passive Policies, Unemployment Reduction,
Employment Regulation

Every country is important for employment management, but there is no common
employment regulation. It is different in every county and it is depends on many other
things: economic social and national peculiarities. In regulating labour market or
employment, the government implements two types of policies: active and passive. In
Armenia, mainly the passive employment policy is implemented.
Шушан АСАТРЯН
Подходы к сокращению безработицы
Ключевые слова: рынок труда, активная политика, пассивная политика, безработица,
сокращение безработицы, регулирование безработицы

Независимо от уровня развития страны весьма важно участие государства в
регулировании занятости населения, однако до сих пор нет единой системы ее
регулирования. Она в разных странах различна с учетом экономических, социальных, национальных особенностей данной страны. При регулировании рынка
труда или занятости населения государство проводит политику двух типов: активную и пассивную. В РА проводится в основном пассивная политика занятости.
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ԱՈՒԴԻՏԻ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՀՀ-ՈՒՄ
ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ
Գնել Խաչատրյան
MBA(US), ACCA (UK), Աուդիտի ղեկավար
Բանալի բառեր. Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ, աուդիտորի նոր
եզրակացություն, աուդիտորի եզրակացության կիրառումը Հայաստանում

Այս հոդվածում կներկայացնենք աուդիտի միջազգային ոլորտում նշանակալի զարգացման՝ անկախ աուդիտորի եզրակացության էական փոփոխության, և Հայաստանում կիրառման վերաբերյալ: Նաև կներկայացնենք,
այդ փոփոխության անհրաժեշտության պատճառները, այս հարցի գծով ՀՀում առկա բացերը, և կառաջարկենք հնարավոր լուծումներ:

Անկախ աուդիտորի եզրակացության փոփոխության անհրաժեշտություն
Բազմաթիվ տասնամյակներ ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ անկախ աուդիտորի եզրակացությունը ուներ խիստ ստանդարտ
ձևաչափ և բովանդակություն, կազմելով մոտ երկու էջ, հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ ֆինանսական հաշվետվություններ օգտագործողների համար այն լինի համադրելի և որքան հնարավոր է պարզ: Սակայն վերջին
տարիներին, հատկապես համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամի ընթացքում, շատերը հարցականի տակ դրեցին աուդիտորի եզրակացության
արդյունավետությունը և արժեքը: Մասնավորապես այդ դժգոհության մասին
են վկայում հետևյալ հրապարակումները.
 “Աուդիտը կրակի տակ՝ ֆինանսական ճգնաժամի մտահոգության
դիտարկում”, “Audit under fire: review of post-financial crisis inquires”, May
2011197
 “Աուդիտորները պետք է պատասխան տան համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամում իրենց դերի համար”; “Auditors face being called to
account for their role in the global financial crisis”, Oct 2009198:
Աուդիտի արժեքի և գործառությանն քննադատություններին արձագանքելու նպատակով վերջին տասնամյակում ձեռնարկվեցին բազմաթիվ
միջոցառումներ ինչպես ստանդարտների և աուդիտի որակի բարելավման
ուղղությամբ, այնպես էլ իրավական կարգավորման առումով: Վերջինիս մա-

197

“Audit under fire: a review of post-financial crisis enquires”, Association of Certifies
Chartered Accountants (ACCA), May 2011; http://www.accaglobal.com/content/dam/acca/global
198
“Auditors face being called to account for their role in global financial crisis”, Oct 2009, by
Nick Mathiason, The Guaridian, USA, https://www.theguardian.com/business/2009/oct/25/audit
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սով առավել նշանակալի է ԵՄ աուդիտի դիրեկտիվը 2014թ.-ին199: Քննադատությունների մեծ մասը աուդիտորի եզրակացության ձևաչափի մասին է200.
 Աուդիտի եզրակացությունը քիչ տեղեկատվական է;
 Աուդիտի կարծիքը գտնվում է ստորոտում՝ մասնագիտական բարդ
բառապաշարով պարագրաֆներից հետո,
 Աուդիտի գործառույթը և անկախությունը հստակ հասկանալի չէ օգտագործողների կողմից,
 Անընդհատության կարևորության մասին որևէ նշում չկա, որը շատ
օգտագործողների համար ամենակարևոր մտահոգությունն է,
 Ողջամիտ հավաստիացումը, որը աուդիտորները արտահայտում են,
օգտագործողների կողմից ընկալվում և ակնկալվում է որպես բացարձակ
հավաստիացում,
 Առկա է զգալի տարբերություն ներքին վերահսկողության գնահատման ու խարդախության ու սխալների բացահայտման մասով աուդիտորի
պատասխանատվության օգտագործողների և աուդիորի ընկալման միջև:

ԱԵՄՍԽ-ի արձագանքը աուդիտին ուղղված քննադատությանը
Աուդիտորի եզրակացությանն ուղղված քննադատություններին արձագանքելու նպատակով 2015թ. հունվարին Հաշվապահների Միջազգային
Դաշնության (ՀՄԴ) ներքո գործող Աուդիտի և Երաշխավորման Միջազգային
Ստանդարտների Խորհուրդը (ԱԵՄՍԽ) հրապարակեց աուդիտի եզրակացությանը վերաբերող թարմացված և նոր ստանդարտները՝ թվով հինգ էապես թարմացված և մեկ նոր ստանդարտ201:
Որպեսզի երկրները հասցնեին թարգմանել նշված փոփոխությունները
և աուդիտորները կարողանային համապատասխանեցնել իրենց աուդիտի
որակի ներքին հսկողության համակարգերը, նշված փոփոխությունների կիրառման ժամկետը ԱԵՄՍԽ-ի կողմից սահմանվել էր 15.12.2016թ. կամ դրանից հետո ավարտվող ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի դեպքում: Որով տրամադրվող աուդիտորական եզրակացությունների դեպքում ՀՀ-ում այն պետք է կիրառվեր 01.01.2017թ. հետո:

Նոր ստանդարտի կիրառումը ՀՀ-ում 2017թ.
Մեր կողմից վերանայվել է 2017թ. ՀՀ-ում գործող 50 կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների վերաբերյալ տրամադըր199

“Amending Directive 2006/43/EC on statutory audits of annual accounts and consolidated
accounts” http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=celex%3A32014L0056,
200
“New and revised auditor reporting standards and related conforming amendments”, January
2015 https://www.iaasb.org/system/files/uploads/IAASB/Audit%20Reporting-At%20a%20Glan
201
“Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related
Services”, Jan 2015, International Auditing and Assurance Standards Board, www.iaasb.org
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ված աուդիտորական եզրակացությունները, դիտարկելով, թե որքանով են
դրանք համապատասխանում աուդիտի միջազգային ստանդարտների
(ԱՄՍ-ների) նորացված եզրակացությանը: Աուդիտորի եզրակացությունները
հիմնականում ներբեռնել ենք հետևյալ կայքերում հրապարակումներից.
 ՀՀ պաշտոնական հայտարարությունների կայքում, www.azdarar.am,
հրապարակված ֆինանսական հաշվետվություններից,
 Արժեթղթերի շուկայում ցուցակված կազմակերպությունների հրապարակված ֆինանսական հաշվետվություններից202:
Այդ կայքերից ընտրված կազմակերպությունները հետևյալ ոլորտներից
էին. բանկեր -14, վարկային կազմակերպություններ -6, ապահովագրական
կազմակերպություններ -3, արտադրական կազմակերպություններ - 25, հիմնադրամներ -2: Նշված կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մասին աուդիտորի եզրակացությունը տրվել էր 21 աուդիտորական կազմակերպությունների կողմից, որոնցից 6-ը միջազգային ցանցի
աուդիտորական կազմակերպություններ են: Հիմնական արդյունքներն էին.
 Նոր ձևաչափով եզրակացությունը կիրառվել է 31 դեպքում - 62%;
 Կիրառվել է հին ձևաչափով եզրակացությունը, սակայն նշվել է համապատասխանություն ԱՄՍ-ներին 10 դեպքում – 20%;
 Կիրառվել է հին ձևաչափով եզրակացությունը, սակայն նշվել է համապատասխանություն ՀՀ Կառավարության կողմից 2011թ.-ին հրապարակված
աուդիտի ստանդարտներին 9 դեպքում – 18%:
Որով, աուդիտի եզրակացության նշանակալի փոփոխությունները անտեսվել են 38% աուդիտորի եզրակացություններում, որի զգալի մասը պատրաստված է նոր ձևաչափով, առկա է թարգմանչական տարբերակներ, որը
էապես նվազեցնում է նրանց արժեքը և բարդացնում է ֆինանսական հաշվետվությունները օգտագործողների կողմից աուդիտորի եզրակացության
համադրելիությունը: Եզրակացություններում բազմաթիվ թերություններ և
բացեր կան, որը կքննարկենք այլ հոդվածում:

Իրավական բացեր. Ա. Թարգմանության հրապարակման ուշացում

Համաձայն “Աուդիտորական գործունեության մասին” ՀՀ օրենքի203
հոդված 11-ի, ՀՀ-ում աուդիտը իրականացվում է ԱՄՍ-ներով: Չնայած
ԱԵՄՍԽ-ի կողմից 2015թ.-ին հրապարակված նոր եզրակացությանը
վերաբերող ստանդարտների կիրառման ամսաթիվը ՀՀ-ում պետք է լիներ
01.01.2017թ., սակայն 2017թ. սեպտեմբերին դրանց հայերեն թարգմանությունը դեռևս հրապարակված չէր: Նշենք, որ ԱՄՍ-ների հայերեն թարգմանությունը, հրապարակվել է 2011թ. ՀՀ Կառավարության որոշումով: Այդ
202
203

ՆԱՍԴԱՔ ՕԷՄԷՔՍ Արմենիա-Ցուցակում-Թողարկողներ, http://nasdaqomx.am/am/18/
“Աուդիտորական գործունեության մասին՞ ՀՀ օրենք, 26.12.2002թ. http://www.arlis.am/
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փոփոխությունների մասնագիտական հայերեն թարգմանությունը այժմ առկա է և անկալվում է որ ֆինանսների նախարարության կողմից կհրապարակվի մինչև տարվա վերջ204, սակայն հաշվի առնելով, որ աուդիտորական եզրակացությունների գերակշիռ մասը հրապարակվում է մինչև տվյալ
տարվա հուլիս ամիսը, ապա կարելի է փաստել, որ ԱՄՍ-ներում այս կարևոր
փոփոխության ներդրումը ՀՀ-ում 2017թ. ձախողվել է: Այս առումով, առաջանում է նաև իրավական անորոշություն, որ եթե պաշտոնական թարգմանության ուշացումով կամ այլ պատճառով աուդիտի եզրակացությանը վերաբերող նոր ստանդարտները ՀՀ-ում պաշտոնապես հրապարակված չեն,
կարող է աուդիտորը իր եզրակացությունում նշել, որ աուդիտն իրականացրել է ԱՄՍ-ներին համաձայն: Մեր ընտրանքում եզրակացությունների
20%-ը հենց այդպիսին էին: Այս հարցադրումը, նաև առաջադրվել է ԱԵՄՍԽին, որը 2016թ. նոյեմբերի հրապարակել է իր արձագանքը205: ԱԵՄՍԽ-ն մեկնաբանել է, որ եթե նշված փոփոխությունները չեն կիրառված, ապա աուդիտորի եզրակացությունում տեղին չէ նշել ԱՄՍ-ներին համապատասխանությունը, քանի որ ըստ ԱՄՍ 200.20-ի, “Աուդիտորը կարող է նշել համապատասխանություն ԱՄՍ-ներին, եթե համապատասխանում է տվյալ աուդիտին վերաբերող բոլոր ԱՄՍ-ների պահանջներին”: Որով, աուդիտորը չի
կարող նշել համապատասխանություն ԱՄՍ-ներին, եթե նրա եզրակացությունը չի պատրաստված ԱԵՄՍԽ-ի կողմից ուժի մեջ գտնվող ԱՄՍ 700
(վերանայված) և մյուս նոր ու վերանայված ստանդարտների պահանջներին համապատասխան: ԱԵՄՍԽ-ն նաև առաջարկում է, որ “հին” ձևով ներկայացվող եզրակացություններում, առավել նպատակահարմար է հղում կատարել տվյալ երկրում ընդունված/հրապարակված աուդիտի ստանդարտներին համապատասխանությանը: 2017թ. ՀՀ-ում հրապարակված աուդիտորական եզրակացությունների մի մասը (18%) պատրաստված է և ներկայացված է համապատասխանությունը ՀՀ Կառավարության կողմից
2011թ. հրապարակված ստանդարտներին: Այս մոտեցում չնայած իրավականորեն ընդունելի է, սակայն չի բավարարում ժամանակակից պահանջներին; Հատկապես, եթե աուդիտորից պահանջվել է իրականացնել աուդիտ
և տրամադրել աուդիտորի եզրակացություն համաձայն ԱՄՍ-ների: Որով,
առկա իրավիճակը շտկելու և նմանատիպ կապված խնդիրներից խուսափելու համար, պետք է դիտարկել թարգմանության երկու հարցադրում.
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“Աուդիտի և որակի վերահսկողության միջազգային ստանդարտները … մասին”,
ՀՀ Կառավարության որոշում N 1931-Ն, 29.12.2011թ., http://www.arlis.am/,
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“The new auditor‟s report: questions and answers”, 30.06.2016, by Auditors Reporting
Implementation Working Group (ARIWG) of IAASB, https://www.ifac.org/publications
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 ԱՄՍ-ների համապատասխանություն ասելով, ՀՀ-ում նկատի ունենք
ԱԵՄՍԽ-ի կողմից հրապարակված ԱՄՍ-ները, թե՞ որոնք որ թարգմանված /
հրապարակված են ՀՀ լիազոր կառույցի՝ ՀՀ ֆինանսների նախարա-րության
կողմից և
 Ինչպես ապահովել ԱՄՍ-ների թարգմանության ողջամիտ ժամկետում
իրականացումը:

Առաջին հարցադրման հետ կապված, արդեն նշեցինք ԱԵՄՍԽ-ի դիրքորոշումը, որով հստակ է, որ պետք է ՀՀ-ում գործող աուդիտին վերաբերող
իրավական ակտերում հստակեցնել, որ ԱՄՍ-ին համապատասխանություն
կարելի է աուդիտորի եզրակացությունում նշել, եթե այն համապատսխանում
է ԱԵՄՍԽ-ի կողմից հրապարակված այդ պահին գործող ԱՄՍ-ներին,
անկախ հայերեն պաշտոնական թարգմանության առկայության:
Երկրորդ հարցադրման հետ կապված, այժմ քննարկման է դրված
“Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտորական գործունեության կարգավորման և հանրային վերահսկողության մասին” ՀՀ օրենքը, որը նախատեսում է թարգմանությունների ժամանակին իրականացման պատասխանատվությունը փոխանցել ստեղծվելիք ՀՀ հաշվապահների և աուդիտորների պալատին: Այս հնարավոր փոփոխությունը էապես կբարելավի թարգմանությունների հետ կապված խնդիրները:
Ամփոփում – առաջարկներ
Արձագանքելով ֆինանսական ճգնաժամից հետո աուդիտի նկատմամբ
քննադատությունը, ԱԵՄՍԽ-ն 2015թ.-ին հրապարակված նոր եզրակացությանը վերաբերող ստանդարտները, որոնք վերջին տասնամյակներում ամենախոշոր զարգացումներ են աուդիտի ոլորտում:
Այս թարգմանելու և կիրառելու համար, սահմանվեց որ նոր ստանդարտները ուժի մեջ են լինելու 15.12.2016թ.-ին կամ դրանից հետո ավարտվող ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների
աուդիտի դեպքում: Որով ըստ էության ՀՀ-ում այն պետք է կիրառվեր
01.01.2017թ.-ից հետո տրամադրվող աուդիտորական եզրակացությունների
համար: Սակայն, ՀՀ-ում 2017թ.-ի սեպտեմբերի դրությամբ դրանք դեռևս
հրապարակված չէին: Արդյունքում, աուդիտի եզրակացության նշանակալի
փոփոխությունները անտեսվել են 2017թ.-ին ՀՀ-ում տրամադրված աուդիտորի եզրակացությունների զգալի քանակում: Այս ուղղությամբ ՀՀ-ում
վիճակի բարելավման համար անհրաժեշտ է.
1. Ժամանակին հրապարակել և ուժի մեջ դնել ԱՄՍ-ների նոր և
փոփոխված ստանդարտները;
2. Արդյունավետ վերահսկողություն սահմանել աուդիտորների կողմից
տրամադրվող եզրակացությունների նկատմամբ:
265

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Գնել ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Աուդիտի եզրակացության նշանակալի փոփոխությունը և ՀՀ-ում կիրառումը
Բանալի բառեր. Աուդիտի միջազգային ստանդարտներ, աուդիտորի նոր
եզրակացություն, աուդիտորի եզրակացության կիրառումը Հայաստանում
Այս հոդվածում ներկայացվել է աուդիտի միջազգային ոլորտում նշանակալի
զարգացման՝ անկախ աուդիտորի եզրակացության փոփոխությունը, և Հայաստանի Հանրապետությունում կիրառումը: Նաև ներկայացվել է, այդ փոփոխության անհրաժեշտության պատճառները, այս հարցի գծով ՀՀ-ում առկա բացերը, և առաջարկվել է հնարավոր լուծումներ:
Гнел ХАЧАТРЯН
Значительные изменения в отчетности аудитора и его внедрении в
Республике Армения
Ключевые слова: Международные стандарты аудита, новый аудиторский отчет,
внедрение аудиторского отчета в Армении

В этой статье представлено значительное развитие международных стандартов
аудита, изменение аудиторского отчета и его внедрение в Республике Армения.
Также представлены причины этих изменений, а также его проблемы в
Республике Армения и возможные решения.
Gnel KHACHATRYAN
Significant developments in auditor’s reporting and its implementation in the
Republic of Armenia
Key words: International audit standards, new auditor’s report, auditor’s report
implementation in Armenia

This article presents the significant development in international audit standards,
change in auditor‟s report, and its implementation in the Republic of Armenia. Also,
the reason of these change is presented, as well as, its challenges in the Republic of
Armenia and possible solutions.
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ԴԻՆԱՄԻԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ
Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսագիտության թեկնածու, ՀՊՏՀ Բանկային գործի և
ապահովագրության ամբիոնի դասախոս
Բանալի բառեր. իրական հատված, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն,
շինարարություն, տնտեսական աճ

Վերջին տասնամյակներում ֆինանսական համակարգի առավել շատ
ճգնաժամային դրսևորումներով պայմանավորված, տարբեր տնտեսագետների և ինստիուտների կողմից վերստին սկսվեց առաջ քաշվել տնտեսության իրական հատվածի ոլորտների զարգացման և այդ հատվածի շնորհիվ
կայուն տնտեսական աճի ապահովման կարևորությունը: Այնուհանդերձ,
ժամանակակից տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսության իրական հատված տերմինի էությանն ու բովանդակությանը հազվադեպ է անդրադարձ կատարվում, ինչն էլ մի շարք վերլուծական խնդիրների պատճառ
է հանդիսանում:
Տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսության հատվածային
կառուցվածքի առաջին բնորոշումներից մեկը տրվել է Քոլին Քլարկի
կողմից, 1940թ. հրատարակված «Տնտեսական առաջընթացի պայմանները»
գրքում: Այս աշխատանքում տնտեսությունը դիտարկվում է երեք հատվածների մասին տեսության միջոցով։ Ըստ վերջինիս, ժամանակակից տնտեսությունը ունի եռամակարդակ մոդել (three-sector hypothesis)։ Իր հետագա աշխատություններում հեղինակը նաև երերդային հատվածից առանձնացնում է
չորրորդ հատվածը՝ տեղեկատվականը (տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ, կրթություն, գիտական հետազոտություններ, գլոբալ մարքեթինգ, բանկային, ֆինանսական և այլ ծառայություններ: Այս տարանջատումը հիմնավորվում է այն հանգամանքով, որ նշված ճյուղերը բուն արտադրության հետ
ուղղակի կապվածություն չունեն այլ առընչվում են դրա պլանավորման և
կազմակերպման գործընթացի հետ206։ Ե. Ռումյանցևայի հեղինակած «Նոր
տնտեսագիտական հանրագիտարանում» «տնտեսության հատված» (сектор экономики, economic sector) տերմինը բնութագրվում է որպես տնտեսական համակարգի տարր, ընդհանուրի մաս, որը դասակարգվում է ըստ հետևյալ առանձնահատկությունների.
• սեփականության ձևի (պետական, մասնավոր, մունիցիպալ),
• արտադրության չափերի (խոշոր (կորպորատիվ), միջին, մանր),
• ներդրումային գործունեության ոլորտների (իրական, ֆինանսական),
206
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• ճյուղերի (արդյունաբերական, բանկային և այլն)207։
Սակայն Ե. Ռումյանցևան փաստորեն բավարարվում է միայն իրական
հատվածի սահմանազատմամբ` որպես դասակարգման հիմք նշելով ներդրումային գործունեության ուղղությունը (տվյալ դեպքում նկատի ունենալով
լայն առումով ողջ նյութական արտադրության ոլորտը)։ Առանձին իրական
հատվածի բնորոշումը բացակայում է։ Մեկ այլ գիտնական` Զայցևի սահմանման համաձայն` տնտեսության իրական հատվածը իրենից ներկայացնում է մրցունակ և բարձր տեխնոլոգիական արտադրանքի թողարկում, որի
նպատակն է բավարարել սպառողների պահանջմունքն երը արտաքին և
ներքին շուկաներում208: Ըստ մեկ այլ տեսակետի` «տնտեսության հատվածը» մակրոտնտեսության խոշոր մասն է, որն օժտված է համատեղելի ընդհանուր բաղադրիչներով, ինչը հնարավորություն է տալիս առանձնացնելու
այն տնտեսության մյուս հատվածներից` տեսական կամ գործնական նպատակներով։ Իրական հատվածը վերաբերում է տնտեսության արտադրական հատվածին, որն անմիջականորեն կապված է նյութական արտադրության, շահույթի ստացման և բյուջեի համալրման հետ209։
Ակնհայտ է, որ վերոնշյալ սահմանմամբ ևս իրական հատվածը ներառում է մակրոտնտեսության մեջ ձեռնարկատիրության այն մասը, որը զբաղվում է նյութական բարիքների արտադրությամբ, այլ կերպ ասած` չի ներառում ծառայությունների ոլորտը։ Հատկանշական է, որ այստեղ ընդգծվում
է իրական հատվածի ևս մի բնութագրիչ, այն է` շահույթի հետապնդումը,
ինչն էլ իր հերթին ենթադրում է համապատասխան հարկերի վճարում և այս
առումով` բյուջեի համալրում։ Այստեղ, իհարկե, «մրցունակ» բառը մեզ հուշում է, որ պետք է նկատի առնել շահույթ հետապնդող ձեռնարկատիրության
ոլորտը, իսկ ինչ վերաբերում է բարձր տեխնոլոգիաներին, նկատենք, որ
չնայած այդ ոլորտը ևս ներառվում է իրական հատվածի կառուցվածքում,
սակայն միշտ չէ, որ իրական հատվածի թողարկած արտադրանքը կարող է
բարձր տեխնոլոգիական լինել (օրինակ` գյուղմթերքների ավանդական արտադրությունը)։ Մասնագիտական գրականության մեջ «իրական հատվածը» ներկայացվում է նաև որպես տնտեսավարող այն սուբյեկտների ամբողջությունը, որոնց հիմնական գործունեությունը ապրանքների արտադրությունն է և ոչ ֆինանսական ծառայությունների մատուցումը։ Շահույթ չհետապընդող կազմակերպությունները դուրս են մնում իրական հատվածի շրջանակներից210։ Համաձայն այս բնորոշման` իրական հատվածը առանձնաց207
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վում է ֆինանսական հատվածից, սակայն ծառայությունների ոլորտի գերակշիռ մասը, որը չի վերաբերում ֆինանսական ծառայություններին, ներառված է իրական հատվածում, ինչը ևս ճիշտ համարել չենք կարող։
Այսպիսով, ընդհանրացնելով վերը բերված սահմանումները և դատողությունները, կարող ենք ասել, որ տնտեսության իրական հատվածը խոշոր,
միջին և փոքր այն առևտրային կազմակերպությունների ամբողջությունն է,
որոնց հիմնական գործունեությունը ուղղված է շուկայում սպառողների նյութական պահանջմունքները բավարարող ապրանքների արտադրությանը։
Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակի մասին Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության ներկայացրած պարբերական զեկույցներում211 առանձնացվում են տնտեսության հետևյալ հատվածները` իրական, հարկաբյուջետային, ֆինանսական, արտաքին, սոցիալժողովրդագրական։ Սակայն, տվյալ դեպքում իրական հատվածի համատեքստում դիտարկվում է ամբողջ համախառն թողարկումը ինչպես արդյունաբերության, գյուղատնտեսության, շինարարության, այնպես էլ տրանսպորտի, կապի, առևտրի և այլ ծառայությունների ոլորտներում։
Մեր կարծիքով, վերլուծության այսպիսի մոտեցման դեպքում «իրական
հատված» տնտեսագիտական տերմինի կիրառությունը միարժեքորեն սխալ
է, քանի որ, ինչպես արդեն նշեցինք, տնտեսության իրական հատվածը ներառում է միայն նյութական արժեքների ստեղծման ոլորտը, և, հետևաբար,
տրանսպորտը, կապը, առևտուրը, ինչպես նաև մնացած այլ ծառայությունները չեն կարող դիտարկվել իրական հատվածում։ Համաշխարհային բանկի
ամենամյա «Համաշխարհային զարգացման ցուցիչները» (World development indicators) հրապարակման մեջ, սկսած 2009 թվականից, կիրառվում է
1989թ. ՄԱԿ-ի ընդունած` տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգման միջազգային ստանդարտի 4-րդ` վերանայված տարբերակը (ISIC
rev. 4)212։ Համաձայն «Համաշխարհային զարգացման ցուցիչների», աշխարհի երկրների համախառն թողարկման ծավալները ներկայացվում են գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և ծառայությունների ոլորտներով, որոնք
ըստ ISIC խմբավորում 4-ի` համապատասխանաբար ներառում են 1-5, 1045 և 50-99 ենթաբաժինները213։ Համաձայն ընդհանրացված սահմանումի`
տվյալ դեպքում տնտեսության իրական հատվածը կներառի ISIC խմբ. 4-ի
A-F բաժինները, մասնավորապես`

211

Տես օրինակ` Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը 2016 թ.
հունվար-հունիսին:
212
http://www.unstats.un.org, International Standard Industrial Classification of All Economic
Activities, Revision 4 (ISIC rev. 4):
213
"World Development Indicators 2009", 2010:
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բաժին A – գյուղատնտեսություն, որսորդություն և անտառային տնտեսություն (01, 02 ենթաբաժիններ),
բաժին B – ձկնորսություն (05 ենթաբաժին),
բաժին C – լեռնամետալուրգիա և հանքագործական արդյունաբերություն (10 14 ենթաբաժիններ),
բաժին D – մշակող արդյունաբերություն (15-37 ենթաբաժիններ),
բաժին E – էլեկտրականության, գազի և ջրի մատակարարում (40, 41
ենթաբաժիններ),
բաժին F – շինարարություն (45 ենթաբաժին)։
Ընդհանրացնելով տնտեսագիտական գրականության բնորոշումները, կարող ենք նշել, որ ընդհանուր առմամբ տնտեսության իրական հատվածը իրենից ներկայացնում է առևտրային կազմակերպությունների ամբողջություն, որոնց գործունեությունը ուղղված է շուկայում սպառողների նյութական պահանջմունքները բավարարող ապրանքների արտադրությանը:
Հիմնվելով միջազգային ստանդարտների վրա, 2009 թվականից ՀՀ-ում
կիրառվող տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի (ՏԳՏԴ,
Խմբ.2)1214` հիման վրա սահմանվել են այն ոլորտներն ու ճյուղերը, որոնք
կարող են վերագրվել տնտեսության իրական հատվածին: Այդ ճյուղերն են
հանդիսանում.
 Գյուղատնտեսություն,
 Հանքագործական արդյունաբերություն և բացահանքերի շահագործում,
 Մշակող արդյունաբերություն,
 Էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարում,
 Ջրամատակարարում, կոյուղի, թափոնների կառավարում և վերամշակում,
 Շինարարություն215:
Այսպիսով, լայն առումով` տնտեսության իրական հատվածը իր մեջ ներառում է գյուղատնտեսության, արդյունաբերության և շինարարության
ոլորտները: Այժմ վերլուծենք ՀՀ տնտեսության ոլորտների թողարկման ծավալների դինամիկան: Գծապատկեր 1-ում պատկերված է տնտեսության
իրական հատվածի ոլորտների թողարկման ծավալների դինամիկան 20002016թթ.: Գծապատկերից պարզ է դառնում որ 2008թ. ճգնաժամային անկումներից հետո 2009-2015թթ. գյուղատնտեսությունը և արդյունաբերությունը շարունակական աճ են գրանցել: Ի տարբերություն սրա կայուն-անկումային է եղել շւնարարության ցուցանիշը:

214
215

Աղբյուրը՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ. հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրաման
Աղբյուրը՝ ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի 2009թ. հունիսի 3-ի թիվ 372-Ն հրաման
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Գծապատկեր 1: ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի զարգացման
դինամիկան 2000-2016 թթ., (մլն դրամ)
Անդրադառնալով 2016 թվականին, պետք է նշենք, որ այն առանձնացավ արդյունաբերական արտադրանքի ծավալերի 6.7 տոկոս աճով, սակայն դրա հետ մեկտեղ անկում արձանագրվեց գյուղատնտեսության և շինարարության ոլորտներում համապատասխանաբար 5.2 և 10.8 տոկոսներով:
Անկումային կոնտեքստ էր պարունակում նաև 2016 թվականը, որը հիմնականում կապված էր միջազգային տնտեսական փոփոխություններով, մասնավորապես ռուսական ռուբլու արժեզրկումով, ինչը հետևանք հանդիսացավ այդ երկրի նատմամբ կիրառված սանկցիաներին: Հասկանալու համար
կայուն իրական աճի գնահատականը, ուսւոմնասիրենք նաև ցուցանիշների
արձանագրած աճը նախորդ տարվա համեմատությամբ:

Գծապատկեր 2: ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի ոլորտների աճի
դինամիկան 2000-2016 թթ., (%-նախորդ տարվա համեմատ)
Ինչպես երևում է գծապատկերից, դիտարկվող ժամանակահատվածում համեմատաբար կայուն աճ է դրսևորվել արդյունաբերության ոլորտում,
2008թ. ճգնաժամային անկումից հետո միջին տարեկան աճը կազմել է 7,7
տոկոս: Առավել մեծ տատանումներ է արձանագրվել շինարարության ոլորտում, 2000-2007թթ., երկրում առկա շինարարական բումի պայմաններում
ոլորտի միջին տարեկան աճը կազմեց շուրջ 30 տոկոս, 2002թ. հասնելով
ընդհուպ 45 տոկոսի: Սակայն 2008-ին այն արձնագրեց նաև ամենամեծ ան271
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կումը՝ կազմելով -37,4 տոկոս: Ճգնաժամային շրջանի ավարտից հետո անկումը շարունակվեց, թեև առավել կայուն տեմպերով: Անդրադառնալով
տնտեսության մեջ իրական հատվածի զբաղեցրած դերին, կարևոր է ուսումնասիրել վերջինիս տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի կազմում: Աղյուսակ 1-ում ներկայացված տվյալներից ակնհայտ է դառնում, որ չնայած այս տարիներին
արձանագրված ՀՆԱ-ի աճին, վերջինիս մեջ գնալով նվազել է տնտեսության
իրական հատվածի տեսակարար կշիռը, 2016 թվականի կազմելով 59,8
տոկոս:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Իրական
հատված/ՀՆԱ
%

Աղյուսակ 1: Իրական հատվածի տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ 20052016թթ., (%)

77.1

75.9

71.3

70.4

64.1

66.8

68.3

69.0

64.6

64.2

62.3

59.8

Այս տենդենցը խոսում է այն մասին, որ Հայաստանի տնտեսությունը
ընթանում է տնտեսական աճը ոչ իրական հատվածի զարգացման միջոցով
ապահովելու ճանապարհով: Սա թեև ունի դրական կողմեր, սակայն, իրական հատվածի միջոցով ապահովված տնտեսական աճը մշտապես համարվում է ավելի հուսալի, և նման կառուցվածք ունեցող տնտեսությունը ավելի
հեշտ է դիմագրավում ցնցումներին: Կառուցվածքային հարցի վերաբերյալ
առավել լիարժեք պատկերացում ունենալու համար ներկայացնենք նաև
րական հատվածի կառուցվածքն ու ոլորտների տեսակարար կշիռը:

Գծապատկեր 3: ՀՀ տնտեսության իրական հատվածի ոլորտների
տեսակարար կշիռները 2007-2016 թթ., (%-իրական հատվածի մեջ)
Ինչպես երևում է գծապատկեր 3-ից, դիտարկվող ժամանակահատվածում գյուղատնտեսության զբաղեցրած մասնաբաժինը էականորեն չի
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տատանվել, գտնվել է 30 տոկոսի սահմաններում և վերջին 3 տարիներին
արձանագրել է որոշակի նվազում:
Իրական հատվածի մեջ աստիճանաբար տեսակարար կշիռը ընդլայնել է արդյունաբերության ոլորտը, ինչի արդյունքում 2016 թվականին
ոլորտի տեսակարար կշիռը մոտ է եղել 50 տոկոսին: ԻՆչ վերաբերվում է
շինարարության ոլորտին, ապա այն իր պիկի վրա է եղել 2008 թվականին,
երբ զբաղեցնում էր իրական հատվածի շուրջ 40 տոկոսը, որից հետո
ոլորտը արձանագրել է նվազում և 2016 թվականի կազմել է մոտ 15 տոկոս:
Ամփոփելով վերլուծությունը, պետք է փաստենք, որ իրական հատվածը եղել է և շարունակում է մնալ տնտեսության կայուն զարգացումն ապահովող հիմնական բաղադրիչը, որի տեսակարար կշիռը տնտեսության
մեջ գնալով նվազում է: Թեև վերջին տարիներին տնտեսական աճը ի հաշիվ
ոչ իրական հատվածի բավականին դրական ազդակներ է ապահովում
տնտեսության համար, սակայն երկարաժամկետում, տարբեր ցնումների
ազդեցությամբ կարող է խաթարվել կայուն տնտեսական զարգացումը, ուստի, կրևոր է և անհրաժեշտ որդեգրել այնպիսի քաղաքականություն, որը
կընդլայնի իրական հատվածի տեսակարար կշիռը, այդպիսով ապահովելով
երկարաժամկետ կայուն տնտեսական զարգացման ամուր հիմքեր և հնարավորություններ:
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Հայկ ԲԵՋԱՆՅԱՆ
Տնտեսության իրական հատվածի էությունն ու զարգացման դինամիկան
Հայաստանի Հանրապետությունում
Բանալի բառեր. իրական հատված, գյուղատնտեսություն, արդյունաբերություն,
շինարարություն, տնտեսական աճ
Վերջին տասնամյակներում, ֆինանսական համակարգի առավել շատ ճգնաժամային դրսևորումներով պայմանավորված, տարբեր տնտեսագետների և
ինստիուտների կողմից վերստին սկսվեց առաջ քաշվել տնտեսության իրական հատվածի ոլորտների զարգացման և այդ հատվածի շնորհիվ կայուն
տնտեսական աճի ապահովման կարևորությունը: Հոդվածում ներկայացվում
է տնտեսագիտական գրականության մեջ տնտեսության իրական հատված
տերմինի էությանն ու բովանդակությանը վերաբերվող հարցեր, ինչպես նաև
անդրադարձ է կատարվել Հայաստանի տնտեսության իրական հատվածի
ոլորտներրի կառուցվածքին, տնտեսության մեջ ունեցած տեսակարար կըշռին և զարգացման դինամիկային:
Айк БЕДЖАНЯН
Динамика сущности и развития реального сектора экономики в Республике
Армения
Ключевые слова: реальный сектор, сельское хозяйство, промышленность,
строительство, экономический рост

За последние десятилетия различные экономисты и институты вновь начали
придавать важность развитию отраслей реального сектора экономики и благодаря
этому сектору обеспечению стабильного экономического роста, что обусловлено
растущим числом кризисных проявлений в финансовой системе. В статье представлены вопросы, касающиеся сущности и содержания термина “реальный сектор экономики” в экономической литературе, а также затронуты вопросы структуры реального сектора экономики Республики Армения, удельного веса в экономике и динамики развития.
Hayk BEJANYAN
The Essence and Development Dynamics of the Real Sector of Economy in the
Republic of Armenia
Кey words: agriculture, real сector, industry, construction, economic growth

Over the recent decades, conditioned by the increased manifestations of crisis in the
financial system, different economists and institutions began to move forward the
importance of the development of real sector fields of economy and of ensuring stable
economic growth due to the latter again. The article presents issues on the essence and
content of the term “real sector of economy” in the economic literature, as well as it
touches upon the structure of the real sector fields of economy of the Republic of
Armenia, its share in economy and development dynamics.
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ÐÐ ´àôÐºðàôØ §´²ðºÈ²ìàôØÜºðÆ Ø²îðÆò²ÚÆ¦ ÎÆð²èàôØÀ
ÈáõëÇÝ» ÎÆð²ÎàêÚ²Ü
ÐäîÐ Ù³ñù»ÃÇÝ·Ç ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áñ³Ï, ëå³éáÕÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ, µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³, ëå³éáÕÇ ëå³ëáõÙÝ»ñ, ëå³éáÕÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñ, SERVQUAL

ø³ÝÇ áñ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝÁ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý µáÉáñ áÉáñïÝ»ñÇ
Ñ³Ù³ñ ëÝáÕ ûÕ³Ï ¿, áõëïÇ ÑáõÛÅ Ï³ñ¨áñ ¿ µ³ó³Ñ³Ûï»É ³Ûë µÝ³·³í³éáõÙ
³éÏ³ ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, Ý³Ë¨³é³ç, å³ñ½»É, Ã»
ÇÝãå»ë »Ý ëå³éáÕÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ïáõÙ µ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ
Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÝ áõ å³ñ½»É ³Û¹ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ÑÇÙùáõÙ
ÁÝÏ³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ: ÐÐ µáõÑ»ñáõÙ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ ³Û¹ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ÝÙÇç³Ï³Ýáñ»Ý ëå³éáÕÝ»ñÇ (áõë³ÝáÕÝ»ñÇ) µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ó³Ñ³ÛïÙ³Ý Ýå³ï³Ïáí Ù»ñ ÏáÕÙÇó
Ñ³ñóáõÙÝ»ñ »Ý Çñ³Ï³Ý³óí»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ßñç³ÝáõÙ:
êáõÛÝ Ñ³ñóáõÙÝ»ñÁ ³ÝóÏ³óí»É »Ý ÐäîÐ-Ç, ÐüÐ-Ç ¨ ºØÐ-Ç µáÉáñ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñáõÙ: ²Ûë µáõÑ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛáõÝÁ å³ÛÙ³Ý³íáñí³Í ¿ Ýñ³Ýáí, áñ
Ýå³ï³Ï »Ýù áõÝ»ó»É µ³ó³Ñ³Ûï»É ÐÐ å»ï³Ï³Ý, Ù³ëÝ³íáñ µáõÑ»ñáõÙ ¨
ÐÐ-áõÙ ·áñÍáÕ ³ñï»ñÏñÇ µáõÑÇ Ù³ëÝ³×ÛáõÕáõÙ Ù³ïáõóíáÕ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ áõ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ µ³í³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ, å³ñ½»É ³Û¹ ³Ù»ÝÇ ÑÇÙùáõÙ ÁÝÏ³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ ¨ Ï³ï³ñ»É Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ð³ñóáõÙÝ»ñÝ ³ÝóÏ³óí»É »Ý 01.12.2016Ã. ÙÇÝã¨ 31.03.2017Ã.: SERVQUAL Ñ³ñó³Ã»ñÃÁ Ï³½ÙáõÙ ¿ ³Ûë Ñ³ñóÙ³Ý áÕÝ³ß³ñÁ: ´áí³Ý¹³Ï³ÛÇÝ ³éáõÙáí ³ÛÝ
ÏÇñ»ÝÇó Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ¿ µáõÑ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ í»ñ³µ»ñáÕ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñ å³ñáõÝ³ÏáÕ 2 Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ³ÕÛáõë³Ï` Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ µÝáõÃ³·ñÇãÇ
·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÏÇó 5 µ³É³ÝÇ ë³Ý¹Õ³Ïáí (³ÕÛáõë³Ï 1):

¶Í³å³ïÏ»ñ 1. ÀÝïñ³ÝùÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ` Áëï µáõÑ»ñÇ (%)
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²ÕÛáõë³Ï 1. Ð³ñó³Ã»ñÃáõÙ Ý»ñ³éí³Í µáõÑ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³ÝÁ
í»ñ³µ»ñáÕ µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÁ

²é³çÇÝ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÁ, ÑÇÙÝí»Éáí µáõÑ»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý û·ï³·áñÍÙ³Ý Çñ»Ýó ÷áñÓÇ ¨ å³ïÏ»ñ³óáõÙÝ»ñÇ íñ³, ·Ý³Ñ³ï»É »Ý
Çñ»Ýó å³ïÏ»ñ³óñ³Í É³í³·áõÛÝ µáõÑáõÙ Ýßí³Í µÝáõÃ³·ñÇãÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ, ÇëÏ »ñÏñáñ¹ ³ÕÛáõë³ÏáõÙ é»ëåáÝ¹»ÝïÝ»ñÁ ·Ý³Ñ³ï»É
»Ý, Ã» áñù³Ýáí ¿ µÝáñáß Ýßí³Í µÝáõÃ³·ñÇãÁ ïíÛ³É µáõÑÇÝ:
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Ð³ñóÙ³Ý ÁÝïñ³ÝùÁ Ï³½Ù»É ¿ 772 áõë³ÝáÕ, áñÇó 368-Á` ÐäîÐ-áõÙ,
286-Á` ÐüÐ-áõÙ, ÇëÏ 118-Á` ºØÐ-áõÙ: Ð³ñóÙ³ÝÁ Ù³ëÝ³Ïó³Í áõë³ÝáÕÝ»ñÇª
Áëï µáõÑ»ñÇ, ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ ¨ Ïáõñë»ñÇ, ïáÏáë³ÛÇÝ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ¿ ëïáñ¨ª ·Í³å³ïÏ»ñÝ»ñ 1-áõÙ, 2-áõÙ ¨ ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ:

¶Í³å³ïÏ»ñ 2. ÀÝïñ³ÝùÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÁ` Áëï µáõÑ»ñÇ Ïáõñë»ñÇ (%)
Ð³ñóÙ³Ý ÙÇçáóáí Ý³ËÝ³Ï³Ý ÷áõÉáõÙ µ³ó³Ñ³Ûïí»É »Ý áõë³ÝáÕÝ»ñÇ
ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ (ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ),
³å³ ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ (ÁÝÏ³ÉáõÙÁ):
²ÕÛáõë³Ï 2. ÀÝïñ³ÝùÇ µ³ßËí³ÍáõÃÛáõÝÝ Áëï µáõÑÇ ý³ÏáõÉï»ïÝ»ñÇ (%)

¶áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý í³ñÏ³ÝÇß³íáñáõÙÁ ¨ ¹ñ³Ýó ÝÏ³ïÙ³Ùµ
µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý³Ï³ñ·áõÙÁ ÃáõÛÉ »Ý ï³ÉÇë ³é³ÝÓÝ³óÝ»É
³ÛÝ ³é³çÝ³Ñ»ñÃ ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ, áñáÝó ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ µáõÑÁ å»ïù ¿
³ÝÑ³å³Õ ù³ÛÉ»ñ Ó»éÝ³ñÏÇ: ²Ûë ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ï³½Ùí»É ¿
§´³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³¦, áñÇ ³é³ÝÓÇÝ í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í
·áñÍáÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ (·Í. 3):
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¶Í³å³ïÏ»ñ 3. ´áõÑ»ñáõÙ §´³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³¦
ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ Ù³ïñÇó³ÛÇó, Áëï ·áñÍáÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÇó ¨ ³Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÇ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÇó ³é³ÝÓÝ³óíáõÙ »Ý
Ñ»ï¨Û³É ÇÝÁ ËÙµ»ñÁ.
·»ñËÝ¹ÇñÝ»ñ ” ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù áõÝ»Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³Ù»Í Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ` ÙÇ¨ÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï µÝáõÃ³·ñí»Éáí ³Ýµ³í³ñ³í³ÍáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ïáí,
Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ” ³Ûë ·áñÍáÝÝ»ñÁ áõÝ»Ý ÙÇçÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ, ë³Ï³ÛÝ
áõÝÇ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ Ù³Ï³ñ¹³Ï,
ËÝ¹ÇñÝ»ñ ” ó³Íñ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¨ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ
³ëïÇ×³Ýáí µÝáõÃ³·ñíáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ,
·»ñáõß³¹ñáõÃÛáõÝ ” ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý
ó³Íñ Ù³Ï³ñ¹³Ï ¨ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³Ý,
Éáõñç áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ” ÙÇçÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ¨ ÙÇçÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÝ»ñ,
áõß³¹ñáõÃÛáõÝ ” ·áñÍáÝÝ»ñ, áñáÝù ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ ó³Íñ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ¨ áã µ³ñÓñ, áã ó³Íñ ÙÇçÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí,
·»ñ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ” µ³ñÓñ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝ ¨ ó³Íñ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ,
Éáõñç ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ” ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý, áñáÝù áõÝ»Ý ÙÇçÇÝ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ¨ ó³Íñ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ý,
³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ” ³Ù»Ý³ó³Íñ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ áõÝ»óáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ:
ÐÇÙù ÁÝ¹áõÝ»Éáí í»ñÁ Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù³ïñÇó³Ý` ³é³ÝÓÝ³óÝ»Ýù
ÐäîÐ-áõÙ, ÐüÐ-áõÙ ¨ ºØÐ-áõÙ §µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇ³ó³Ý»ñÁ¦, áñáÝó
³é³ÝÓÇÝ í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ Ý»ñÏ³Û³óí³Í ·áñÍáÝÝ»ñÁ å³Ñ³ÝçáõÙ »Ý ï³ñµ»ñ ³ëïÇ×³ÝÇ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ: Ø³ïñÇó³ÛáõÙ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý µ³ñÓÁñ ³ëïÇ×³Ý áõÝ»óáÕ ïáÕÁ ÏáãíáõÙ ¿ ËÝ¹Çñ, ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý
ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³Ý áõÝ»óáÕ ïáÕÁ` áõß³¹ñáõÃÛáõÝ, ÇëÏ ó³Íñ ³ëïÇ×³ÝÁ` ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ:
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¶Í³å³ïÏ»ñ 4. ÐäîÐ ´³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³

¶Í³å³ïÏ»ñ 5. ÐüÐ §´³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³¦

¶Í³å³ïÏ»ñ 6. ºØÐ ´³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³
ÐÐ µáõÑ»ñÇ ³éç¨ Í³é³ó³Í ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿
Ùß³Ïí»Ý Ñ»ï³·³ é³½Ù³í³ñ³Ï³Ý ù³ÛÉ»ñÁ: Üß»Ýù, áñ ·áñÍáÝÁ ËÙµ³íáñÙ³Ý Ù»ç ·ï»É ¿ Çñ ï»ÕÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ñ³ÙÁÝÏÝáõÙÁ Ýí³½³·áõÛÝÁ »ñÏáõ
µáõÑáõÙ: ÆÝãå»ë ÝÏ³ïáõÙ »Ýù, ÐÐ µáõÑ»ñÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·»ñËÝ¹ÇñÝ»ñÝ »Ý.
1. áõëáõÙÝ³Ï³Ý Íñ³·ñ»ñÇ ¨ Ù³ëÝ³·Çï³Ï³Ý ¹³ëÁÝÃ³óÝ»ñÇ ³ñ¹Ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ,
2. µ³ñ»Ñ³ÙµáõÛñ ¹³ë³ËáëÝ»ñ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½Ù,
3. Ýáñ³ñ³ñ ¨ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ å³ïñ³ëï ¹³ë³ËáëÝ»ñ,
4. Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÝ Çñ ·áñÍ³éáõÛÃÝ»ñÁ ×Çßï ¿ Ï³ï³ñáõÙ,
5. ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¹³ë³í³Ý¹»Éáõ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÁ,
6. ¹³ë³ËáëÇ Ñ³Õáñ¹³ÏóÙ³Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÁ ¨ ÝÛáõÃÇ É³í Ù³ïáõóáõÙÁ:
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²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ »ñ»ù µáõÑ»ñáõÙ áñå»ë ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ Éáõñç ËÝ¹ÇñÝ»ñ ãÏ³Ý,
ÙÇ³ÛÝ ÐäîÐ-áõÙ ¨ ºØÐ-áõÙ ÝÏ³ï»ÉÇ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ áõë³ÝáÕÇÝ ûÅ³Ý¹³Ï»Éáõ ·áñÍáõÙ ¹³ë³ËáëÇ óáõó³µ»ñ³Í å³ïñ³ëï³Ï³ÙáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÇó, ÇëÏ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ¹»åùáõÙ ¨ë »ñ»ù µáõÑ»ñÁ
ÁÝ¹Ñ³ÝñáõÃÛáõÝ ãáõÝ»Ý, ÙÇ³ÛÝ ÐäîÐ-áõÙ ¨ ÐüÐ-áõÙ áñå»ë ³Û¹åÇëÇÝ ¹Çï³ñÏíáõÙ ¿ ÇÝï»ñÝ»ïÇ áã µ³í³ñ³ñ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÁ: ò³Íñ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ÙÇçÇÝ ³ëïÇ×³Ýáí µÝáõÃ³·ñíáÕ í³Ý¹³Ïá
õÙ ·»ñáõß³¹ñáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ Ñ³Ù»Ù³ï³µ³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ·áñÍáÝÝ»ñ »Ý.
1. ¹³ë³ËáëÇ Ñáõë³ÉÇáõÃÛáõÝ.³Ù»ÝÝ ³ñíáõÙ ¿ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ,
2. Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÁ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ù³ïáõóáõÙ ¿ ×Çßï ¨ Å³Ù³Ý³ÏÇÝ,
3. áõë³ÝáÕÝ»ñÇ µáÕáù ³ñï³Ñ³Ûï»Éáõ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ù³ïã»ÉÇáõÃÛáõÝÁ,
4. ÐÐ µáõÑ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Éáõñç áõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý,
5. ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³Ï³¹»ÙÇ³Ï³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ,
6. Ñ³Ù³Ï³ñ·ÇãÝ»ñÇó û·ïí»Éáõ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝÁ,
7. ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ Ï³ÝáÝÝ»ñÇÝ ï»ÕÛ³Ï ÉÇÝ»ÉÁ,
8. ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÉáõÍ»Éáõ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇª ¹ñ³Ýù Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ,
9. ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ß³Ñ»ñÁ:
àõß³¹ñáõÃÛ³Ý ³ñÅ³ÝÇ »Ý ³ÛÝ ·áñÍáÝÝ»ñÁ, áñáÝù áõÝ»Ý ó³Íñ Ï³ñ¨áñ
áõÃÛáõÝ ¨ ³ãùÇ »Ý ÁÝÏÝáõÙ ÙÇçÇÝ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³Ýáí.
 ¹³ë³ËáëÇ Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛáõÝÁ áõë³ÝáÕÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ,
 áõë³ÝáÕÝ»ñÇ å³Ñ³ÝçÝ»ñÇÝ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ³ç³Ïó»Éáõ ³ëïÇ×³ÝÁ:
¶»ñ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ å³Ñ³ÝçáÕ, ³ÛëÇÝùÝ` µ³ñÓñ Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ùµ ¨
ó³Íñ ³Ýµ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³Ïáí ³ãùÇ ÁÝÏÝáÕ ·áñÍáÝÝ»ñ µáõÑ»ñÇó Ù»ÏáõÙ ¿ñ ·ñ³Ýóí»É` ÐüÐ-áõÙ ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ Ñ»ï³ùñùñí³ÍáõÃÛáõÝÁ
áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ÐÐ µáõÑ»ñáõÙ Éáõñç ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ ¿
å³Ñ³ÝçáõÙ Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý ·áñÍáÝÁ: ºí, í»ñç³å»ë, å³ñ½³å»ë ³ç³ÏóáõÃÛáõÝ »Ý å³Ñ³ÝçáõÙ 6
·áñÍáÝ áñáÝù áõÝ»Ý ³Ù»Ý³ó³Íñ Ï³ñ¨áñáõÃÛáõÝÁ ¨ ³Ù»Ý³µ³ñÓñ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: ²Û¹ ·áñÍáÝÝ»ñÝ »Ý.
- ¹³ë³ËáëÝ»ñÇ ¨ Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý³Ï³Ý ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³ñï³ùÇÝÁ,
- ß»Ýù»ñÇ ¨ ßñç³å³ïÇ ·ñ³íÇã ï»ëùÁ (µ³Ï, ³ßË³ï³ë»ÝÛ³Ï, ÙÇç³Ýóù),
- ïå³·ñ³Ï³Ý ÝÛáõÃ»ñÇ (µáõÏÉ»ïÝ»ñ, Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñ) ·ñ³íÇã ï»ëùÁ,
- Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ùß³ÏáõÛÃÁ, ëáóÇ³É³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ áõ Ýß³Ý³ÏáõÃÛáõÝÁ,
- Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ÁÝ¹·ñÏí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ñ³ë³ñ³Ï³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÇÝ,
- áõë³ÝáÕÇÝ ³ÝÓÝ³Ï³½ÙÇ ³ÝÑ³ï³Ï³Ý í»ñ³µ»ñÙáõÝùÁ:
²ÏÝÑ³Ûï ¿, áñ ëÇÝ»ñ·Ç³ÛÇ ³ñ¹ÛáõÝù ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿
Ý»ñÏ³Û³óí³Í Ù³ïñÇó³ÛÇ µáÉáñ í³Ý¹³ÏÝ»ñáõÙ ï»Õ ·ï³Í ·áñÍáÝÝ»ñÇ
áõÕÕáõÃÛ³Ùµ Çñ³Ï³Ý³óÝ»É ÙÇ³Å³Ù³Ý³ÏÛ³ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñ:
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ÈáõëÇÝ» ÎÆð²ÎàêÚ²Ü
ÐÐ µáõÑ»ñáõÙ §µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³ÛÇ¦ ÏÇñ³éáõÙÁ
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. Í³é³ÛáõÃÛ³Ý áñ³Ï, ëå³éáÕÇ µ³í³ñ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ,
µ³ñ»É³íáõÙÝ»ñÇ Ù³ïñÇó³, ëå³éáÕÇ ëå³ëáõÙÝ»ñ, ëå³éáÕÇ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñ
´áõÑ»ñáõÙ Í³é³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ áñ³ÏÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ß³ñáõÝ³Ï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿ Ó»éù µ»ñ»É áõë³ÝáÕÝ»ñÇ ëå³ëáõÙÝ»ñÇ ¨ ÁÝÏ³ÉáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É å³ñµ»ñ³µ³ñ Ã³ñÙ³óíáÕ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛáõÝ, ³å³ ³ÛÝ í»ñÉáõÍ»É áõ ³é³ÝÓÝ³óÝ»É ËÝ¹ÇñÝ»ñÁ` Áëï ÉáõÍÙ³Ý
Ï³ñ¨áñáõÃÛ³Ý ¨ Ññ³ï³åáõÃÛ³Ý: ²Ûë å³ñ³·³ÛáõÙ Ù»ñ ÏáÕÙÇó Ý»ñÏ³Û³óí»É ¿ Ù³ïñÇó³, áñÁ µáõÑÇ Õ»Ï³í³ñáõÃÛ³ÝÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë Ï³Û³óÝ»É ×ß·ñÇï
áñáßáõÙÝ»ñ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí µáõÑÇ ³ßË³ï³Ýù³ÛÇÝ, Å³Ù³Ý³Ï³ÛÇÝ, ÝÛáõÃ³Ï³Ý ¨ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý é»ëáõñëÝ»ñÁ:
Лусине КИРАКОСЯН
Применение “матрицы улучшений” в вузах РА
Ключевые слова: качество услуги, удовлетворенность потребителя, матрица улучшений,
ожидания потребителя, восприятия потребителя, SERVQUAL

Для обеспечения непрерывности повышения качества услуг в вузах необходимо
регулярно собирать информацию об ожиданиях и восприятий студентов, а потом
нужно анализировать эта и разделить задачи по важности и срочности их
решении. В этом случае, мы представляем матрицу, который дает возможность
принимать правильные решения учитывая рабочие, временные, материальные и
финансовые ресурсы вуза.
Lusine KIRAKOSYAN
Usage of “improvements matrix” in higher educational institutions of RA
Key words: service quality, consumer satisfaction, improvements matrix, consumer expectations,
consumer perceptions, SERVQUAL

In order to provide continuity of service quality improvement in higher educational
institutions it is necessary to obtain regularly updating information concerning students‟
expectations and perceptions, then to analyze it and separate problems according to the
importance and urgency of their solutions. In this case, we present the matrix, which
will give an opportunity to make right decisions taking account working, time, material
and financial resources of a higher educational institution.
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ì²ðÎ²ÚÆÜ Î²¼Ø²ÎºðäàôÂÚàôÜÜºðÆ èÆêÎºðÆ ¶Ü²Ð²îàôØÀ êÂðºê
ÂºêîºðÆ ØÆæàòàì
È¨áÝ ²ÈÆÊ²ÜÚ²Ü
ÐäîÐ §üÇÝ³ÝëÝ»ñ¦ ³ÙµÇáÝÇ ³ëåÇñ³Ýï
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ëÃñ»ë Ã»ëï, §Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñ¦, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý
éÇëÏ, ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ

ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ¨ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïáõÏ ³ñÅ»ù ¿ Ý»ñÏ³Û³óÝáõÙ ëÃñ»ë Ã»ëïÁ: èÇëÏ»ñÇ Ý»ñùÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ëÃñ»ë Ã»ëï³íáñáõÙÁ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý216 ·áñÍÇù³Ï³½ÙÇ ¿³Ï³Ý Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ:
ì»ñ³ÑëÏáÕÝ»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý Ý³¨ û·ï³·áñÍ»É ëÃñ»ë Ã»ëï»ñÁ µ³ó³Ñ³Ûï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ ³éÏ³ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, ³é³ç »ÏáÕ
éÇëÏ»ñÁ ¨ ÷áËÏ³åí³ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: êÃñ»ë Ã»ëï»ñÁ Ï³ñáÕ »Ý û·Ý»É Ç
Ñ³Ûï µ»ñ»É ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ×»Õùí³ÍùÝ»ñ, áñáÝó Ï³Ý¹ñ³¹³éÝ³Ý Ñ»ï³·³ í»ñ³ÑëÏáÕ³Ï³Ý Ñ»ï³ùÝÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ·Ý³Ñ³ï»É ³é³ÝÓÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý áõÝ³ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ÆÑ³ñÏ», ³ÛÝ
å»ïù ¿ Çñ³Ï³Ý³óíÇ Ñ³ëÏ³Ý³Éáí, áñ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ Ýå³ï³ÏÁ ³å³·³
Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñ³ëÏ³Ý³ÉÝ ¿217:
Ð»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³é³ÝÓÝ³óí»É ¿ÇÝ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ §Ð³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñ¦` »ÉÝ»Éáí áñáß³ÏÇ Ñ³ïÏ³ÝÇßÝ»ñÇ
ÝÙ³ÝáõÃÛáõÝÇó218: êÃñ»ë Ã»ëïÇ ÏÇñ³éáõÙÁ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÃáõÛÉ Ïï³ µ³ó³Ñ³Ûï»É ¹ñ³Ýó ³é³ÝÓÇÝ ËÙµ»ñÇ Ëáó»ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ ¨ éÇëÏ»ñÇ Ñ³Ý¹»å ýÇÝ³Ýë³å»ë Ï³ÛáõÝ ÉÇÝ»Éáõ Ï³Ù ãÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÁ: ÐÇÙÝ³Ï³Ý ÑÇåáÃ»½Á ³ÛÝ ¿, áñ ï³ñµ»ñ ËÙµ»ñÇ Ù»ç Ý»ñ³éí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ûë Ï³Ù ³ÛÝ éÇëÏÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ
Ï³åÇï³ÉÇ íñ³ ï³ñµ»ñ áõÅ·ÝáõÃÛáõÝ ¿ áõÝ»Ý³Éáõ: ê³ Ñ³ïÏ³å»ë µËáõÙ
³ÛÝ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, áñ §Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦ Ï³½ÙÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï áñå»ë
Ñ³ïÏ³ÝÇß û·ï³·áñÍí»É ¿ Ýñ³Ýó É¨»ñÇçÁ, ÇÝãÁ »ÝÃ³¹ñáõÙ ¿` ó³Íñ É¨»ñÇç
áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ éÇëÏÇ Ç Ñ³Ûï ·³Éáõ ¹»åùáõÙ Ï³åÇï³ÉÇ
216

²Ûëï»Õ Ëáëù ¿ ·ÝáõÙ ³ÛÝ í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ, áñÝ Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý
å»ï³Ï³Ý ÉÇ³½áñí³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, áñáÝó íñ³ ¹ñí³Í ¿ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç
í»ñ³ÑëÏáÕáõÃÛ³Ý ·áñÍ³éáõÛÃÁ,
217
Rick Bookstaber, Jill Cetina, Greg Feldberg, Mark Flood, and Paul Glasserman, “Stress Tests
to Promote Financial Stability: Assessing Progress and looking to the Future”, Office of
Financial Research, U. S. Department of Treasury, Working Paper #0010, 18.07.2013, pp. 14.
218
È¨áÝ ²ÉÇË³ÝÛ³Ý, ««Ð³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ» ³é³ÝÓÝ³óáõÙÁ` Áëï ÐÐ í³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý óáõó³ÝÇßÝ»ñÇ», üÇÝ³ÝëÝ»ñ ¨ ¾ÏáÝáÙÇÏ³, 56 (201-202), 2017
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³í»ÉÇ Ù»Í Ù³ëÝ³µ³ÅÇÝ ÏÏáñóÝ»Ý, ù³Ý µ³ñÓñ É¨»ñÇç áõÝ»óáÕÝ»ñÁ: Ð»ï³½áïáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ¹Çï³ñÏí»É »Ý Ñ»ï¨Û³É éÇëÏ»ñÁ í³ñÏ³ÛÇÝ
éÇëÏÁ, ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ¨ ·áñÍ³é-Ý³Ï³Ý
éÇëÏÁ: ì»ñçÇÝ »ñ»ùÁ ÙÇ³ëÇÝ í»ñóí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÝ »Ý: Ð³ßí³ñÏÝ»ñ
Çñ³Ï³Ý³óÝ»ÉÇë ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý Ó»éù µ»ñÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ³é³ç³ó»É »Ý
áñáß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ïíÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³ÛÃ³ÛÃÙ³Ý ¹Åí³ñáõÃÛáõÝÝ»ñ: Ø³ëÝ³íáñ³å»ë áñáß Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ Çñ»Ýó Ññ³å³ñ³ÏíáÕ Ñ³ßí»ïíáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ã»Ý ¹³ñÓñ»É Ù»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý
ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ Ñ³ßí³ñÏíáÕ µ³Ý³Ó¨»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ:
²ÕÛáõë³Ï 1. ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ ³Ù÷á÷ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Áëï
§Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦219

ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ Çñ³Ï³Ý³óÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ÁÝïñí»É ¿ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ 10%-Ç ¹áõñë ·ñÙ³Ý
ëó»Ý³ñÁ: ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáñëïÇ ã³÷Ç ¨ Ñ»ï¨³µ³ñ Ý³¨
Ï³åÇï³ÉÇó Ýí³½»óíáÕ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ ëï³Ý³Éáõ Ñ³Ù³ñ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ í³ñ219

²ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹ÇÙ³ó, áñáÝó ïíÛ³ÉÝ»ñÁ Ñ³ë³Ý»ÉÇ ã»Ý, ¹ñí»É ¿ (-):

283

²ÚÈÀÜîð²Üø ¶Çï³Ï³Ý Ñ³Ý¹»ë

Ï³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ ¨ ³Û¹ í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇÝ Ñ³Ù³å³ï³ëË³ÝáÕ å³ÑáõëïÇ 10%-Á: ì»ñçÇÝÝ»ñÇë ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿É Ñ»Ýó ÏáñëïÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÝ ¿:
Îáñáõëï Ñ³ñ³µ»ñ³Í Ï³åÇï³ÉÇ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë Ã» ÏáñáõëïÁ
Ï³åÇï³ÉÇ, áñ Ù³ëÝ ¿ Ï³½ÙáõÙ: ²ÕÛáõë³Ï 1-áõÙ Ï³ñáÕ »Ýù ï»ëÝ»É, áñ ³ÛÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý §²¦ ËÙµáõÙ ³Û¹ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ½·³ÉÇ µ³ñÓñ ¿ ù³Ý §´¦ ËÙµáõÙ, ÇëÏ §´¦ ËÙµÇ Ñ³Ù³ñ`
ù³Ý §¶¦-áõÙ: ê³ Ñ³ëï³ïáõÙ ¿ ³ÛÝ ëÏ½µÝ³Ï³Ý ÑÇåáÃ»½Á, áñ ó³Íñ É¨»ñÇç
áõÝ»óáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ùµ ³é³ç³óáÕ ÏáñáõëïÁ ³í»ÉÇ Í³Ýñ Ñ³ñí³Í ¿ Ñ³ëóÝáõÙ Ï³åÇï³ÉÇÝ, Ñ»ï¨³µ³ñ
ÝÙ³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ ³é³í»É áõß³¹Çñ ÉÇÝ»Ý ÇÝãå»ë Çñ»Ýó
å³ëÇíÝ»ñÇ Ï³éáõóí³ÍùÇ, ³ÛÝå»ë ¿É í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý
ÝÏ³ïÙ³Ùµ: §²¦ ËÙµÇ 4-ñ¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ùáï í³ñÏ³ÛÇÝ åáñïý»ÉÇ
10% ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ ëÝ³ÝÏáõÃÛ³Ý. ³Ý·³Ù 7% ³ñÅ»½ñÏáõÙÁ
µ³í³ñ³ñ ¿, áñå»ë½Ç ÏáñáõëïÁ Ï³åÇï³ÉÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ ÏÉ³ÝÇ, áõëïÇ
³Ûë Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ, ÇÝãå»ë Ý³¨ í»ñ³ÑëÏáÕ
Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ å»ïù ¿ áõß³¹Çñ ÉÇÝ»Ý Ï³é³í³ñíáÕ åáñïý»ÉÇ áñ³ÏÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ: ì»ñçÇÝë í»ñ³µ»ñáõÙ ¿ Ý³¨ ÊáõÙµ §´¦-Ç 2-ñ¹ ¨ ËáõÙµ §²¦-Ç 1-ÇÝ áõ
2-ñ¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, áñÁ ¹Çï³ñÏí³Í ëó»Ý³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ
å³ñ³·³ÛáõÙ ÏË³ËïÇ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
å³Ñ³ÝçÁ, áñÝ ¿ 150 ÙÉÝ àõìÎ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ÁÝ¹Ñ³Ýñ³å»ë ¨ 1 ÙÉñ¹ ³ÛÝ
àõìÎ-Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝù Çñ³Ï³Ý³óÝáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ³éù áõ í³×³éù,
Ññ³å³ñ³Ï³ÛÇÝ ûý»ñï³Ûáí å³ñï³ïáÙë»ñÇ ÙÇçáóáí Ý»ñ·ñ³íáõÙ »Ý ÙÇçáóÝ»ñ ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓ³ÝóÇó ¨ Ý»ñ·ñ³í»É »Ý 30 ÙÉÝ ÐÐ ¹ñ³Ù ¨ ³í»É ·áõÙ³ñ Ï³ÝáÝ³¹ñ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉáõÙ 5 %-Çó ÷áùñ Ù³ëÝ³ÏóáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕ
ýÇ½ÇÏ³Ï³Ý ³ÝÓÇó220:
ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ëÃñ»ë Ã»ëïÁ Çñ³Ï³Ý³óí»É ¿ Ýñ³ »ñ»ù µ³ÕÏ³óáõóÇãÝ»ñÇ ³é³ÝÓÇÝ-³é³ÝÓÇÝ Ã»ëï³íáñÙ³Ý ÙÇçáóáí: ²Û¹ »ñ»ù µ³Õ³¹ñÇãÝ»ñÝ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÁ221:
²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ: ²½·³ÛÇÝ ³ñÅáõÛÃÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝÙ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
ëå³ëíáÕ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ï³Ù û·áõïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ
ÁÝïñ»É »Ýù GAP Ùá¹»ÉÁ: GAP Ùá¹»ÉÁ ÃáõÛÉ ¿ ï³ÉÇë ëï³Ý³É ³ñï³ñÅáõÛÃÇ
÷áË³ñÅ»ùÇ ¹Çï³ñÏíáÕ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñ220

Roger M. Stein, “The Role Of Stress Testing In Credit Risk Management”, Journal of
Investment Management, Vol. 10, No. 4, (2012), pp. 64-90.
221
“Stress Testing At Major Financial Institutions: Survey Results and Practice”, Committee On
Global Financial System, BIS, January 2005.
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åáõÃÛ³Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·Ý³Ñ³ïíáÕ ÏáñáõëïÁ Ï³Ù û·áõïÁ: ²ñï³ñÅáõÛÃÇ éÇëÏÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ
Ñ³ÝíáõÙ »Ý ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇó` ëï³Ý³Éáí ×»Õùí³ÍùÁ (GAP).
áñï»Õ`
F ” ÷áË³ñÅ»ùÇ ÏáõñëÝ ¿,
A ” ³ÏïÇíÇ ³ñÅ»ùÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃáí,
L ” å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ³ñÅ»ùÝ ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃáí,
GAP ” ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ (×»Õùí³ÍùÁ):
´³ó³ë³Ï³Ý ×»Õùí³ÍùÇ ¹»åùáõÙ (Ï³ñ× ¹Çñù) ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ³×Á Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ïáñáõëï Ïµ»ñÇ: Æ Ñ³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ í»ñçÇÝÇë,
¹ñ³Ï³Ý ×»Õùí³ÍùÇ ¹»åùáõÙ (»ñÏ³ñ ¹Çñù) ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ
Ýí³½áõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ Ïáñáõëï Ïµ»ñÇ: ²Ûë Ùá¹»ÉáõÙ ¹Çï³ñÏíáÕ
GAP-Á µÝáñáßáõÙ ¿ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÙÇçáóÝ»ñÇ Ïáõï³Ï³ÛÇÝ ×»Õùí³ÍùÁ,
³ÛëÇÝùÝ` ¹Çï³ñÏíáõÙ »Ý ³ÙµáÕç ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ (Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ Ñ³Ù³ñ)` ³ÝÏ³Ë ¹ñ³Ýó ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý ¨ Ý»ñ·ñ³íÙ³Ý Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇó: Üßí³ÍÇ ÑÇÙÝ³íáñáõÙÁ Ï³Û³ÝáõÙ ¿ Ýñ³ÝáõÙ, áñ ³ñï³ñÅáõÛÃÇ ÷áË³ñÅ»ùÇ ï³ï³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ í»ñ³·Ý³Ñ³ïíáõÙ »Ý ³Û¹ ³ñï³ñÅáõÛÃáí Ý»ñ·ñ³íí³Í ¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í µáÉáñ ÙÇçáóÝ»ñÁ:
Ö»Õùí³ÍùÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³ñ³µ»ñ³ÏóáõÃÛáõÝÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ÇÝãå»ë
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÁ (¹ñ³Ï³Ý Ï³Ù µ³ó³ë³Ï³Ý GAP), ³ÛÝå»ë ¿É ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ µ³ó ¹ÇñùÇ Ï³åÇï³Éáí ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: Ð³ïÏ³Ýß³Ï³Ý ¿, áñ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ GAP
Ù»Ãá¹áí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÏáñáõëïÁ ·Ý³Ñ³ï»ÉÇë ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ÷áË³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ í»ñóíáõÙ ¿
Ï³Ù³Û³Ï³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝ: Ø»ñ áõëáõÙÝ³ëÇñáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³Û¹ Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ í»ñóí»É ¿ 10%: Æ ¹»å ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½áõï ¹ÇñùÁ ¹ñ³Ï³Ý ¿ ³ñï³ñÅáõÛÃÁ ³ñÅ»½ñÏ»É »Ýù 10
ïáÏáëáí, ÇëÏ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ, áñáÝó ½áõï ¹ÇñùÁ µ³ó³ë³Ï³Ý ¿ ³ñÅ¨áñ»É »Ýù 10 ïáÏáëáí: ÆÝãå»ë »ñ¨áõÙ ¿ ³ÕÛáõë³Ï 2-Çó
ËáõÙµ ²-Ç 4-ñ¹ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ÷áË³ñÅ»ùÇ 10% ï³ï³ÝÙ³Ý ¹»åùáõÙ Ï³åÇï³ÉÁ Ýí³½áõÙ ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñ Ë³ËïíáõÙ »Ý ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ¨ ÑÇÙÝ³Ï³Ý Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ Ù»ÍáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ (150 ÙÉÝ) Ùáï 45
ÙÉÝ ¹ñ³ÙÇ ã³÷áí: ØÝ³ó³Í ³ÕÛáõë³Ï 2-áõÙ Ý»ñ³éí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½Ù³Ý ³éáõÙáí ³é³ÝÓÝ³å»ë ËÝ¹ÇñÝ»ñ ³é³ç
ã»Ý ·³ÉÇë, µ³ó³éáõÃÛ³Ùµ ËáõÙµ ´-Ç 2-ñ¹ ³Ý¹³ÙÇ, áñÇ ½áõï ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÁ ÑëÏ³Û³Ï³Ý ¿ (Ùáï 1 ÙÉñ¹), ¨ ÏáñëïÇ ã³÷áí Ýí³½»óñ³Í Ï³285
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åÇï³ÉÁ Ùáï»ÝáõÙ ¿ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ å³Ñ³ÝçÇ ÝáñÙ³ïÇí³ÛÇÝ
ë³ÑÙ³ÝÇÝ: Üß»Ýù, áñ ·áñÍáÕ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùµ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï³åÇï³Éáí ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ, áã ¿É Ýñ³ áñ¨¿ ÙÇ
Ù³ëÇ Í³ÍÏÙ³Ý å³Ñ³Ýç ãÇ ¹ñí³Í, ÇÝãÁ í»ñÁ Ýßí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ÏÉÇÝ»ñ:
²ÕÛáõë³Ï 2. ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ ³Ù÷á÷ Ý»ñÏ³Û³óáõÙÁ Áëï
§Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦

îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ñ»ï¨³Ýùáí í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ëå³ëíáÕ Ñ³í³Ý³Ï³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÇ Ï³Ù û·áõïÝ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ Ùá¹»ÉÝ»ñÇó ÁÝïñí»É ¿ ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇ Ùá¹»ÉÁ: ¸Ûáõñ³óÇ³ÛÇ Ùá¹»ÉÁ óáõÛó ¿ ï³ÉÇë ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ Ï³åÇï³ÉÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ` Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí Ý»ñ·ñ³íí³Í å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ï»Õ³µ³ßËí³Í ³ÏïÇíÝ»ñÇ
Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛ³Ý ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛáõÝÁ: îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ
Ñ³ßí³ñÏÇ Å³Ù³Ý³Ï û·ïí»É »Ù Ññ³å³ñ³ÏíáÕ ³áõ¹Çïáñ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ³éÏ³ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÕÛáõë³ÏÝ»ñÇó, ÇÝãå»ë Ý³¨ ÙÇçÇÝ ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇó`
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³ÏïÇíÝ»ñÁ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ý»ñÏ³ ³ñÅ»ùÇ µ»ñ»Éáõ Ñ³Ù³ñ222:
¸Ûáõñ³óÇ³ÛÇ ³ÙµáÕç³Ï³Ý ×»Õùí³ÍùÁ ·Ý³Ñ³ï»Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ áñáß»É
ïíÛ³É Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ åáñïý»ÉÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
åáñïý»ÉÇ ¹Ûáõñ³óÇ³Ý: ¸³ Ñ³ßí³ñÏíáõÙ ¿ Ñ»ï¨Û³É Ï»ñå.

áñï»Õ

-Á i ³ÏïÇíÇ ÏßÇéÝ ¿ ÁÝ¹Ñ³Ýáõñ ³ÏïÇíÝ»ñáõÙ,

å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý ÏßÇéÝ ¿ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ,
ñ³óÇ³Ý (ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í Å³ÙÏ»ï³ÛÝáõÃÛáõÝ) ¿, ÇëÏ

-Á j

-Á i ³ÏïÇíÇ ¹Ûáõ-Á j å³ñï³íáñáõÃÛ³Ý

¹Ûáõñ³óÇ³Ý ¿:

áñï»Õ` L - å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñ, A ” ³ÏïÇíÝ»ñ:
¸Ûáõñ³óÇ³ÛÇ ×»Õùí³ÍùÇ ¨ Ï³åÇï³ÉÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ Ï³åÁ
óáõÛó ï³Ýù Ñ»ï¨Û³É Ñ³í³ë³ñáõÙÝ»ñÇ ÙÇçáóáí.

²ÛëÇÝùÝ` ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ¹»åùáõÙ ïíÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ï³åÇï³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ Ñ³í³ë³ñ ¿ Ñ³ßí»ÏßéÇ
³ç ¨ Ó³Ë ÏáÕÙ»ñáõÙ ³ÏïÇíÝ»ñÇ áõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý
ï³ñµ»ñáõÃÛ³ÝÁ: Ð³í³ë³ñáõÙ (1)-Ç Ù»ç ï»Õ³¹ñ»Éáí
-Ç ¨
-Ç ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇ Ùá¹»ÉÇó ëï³óíáÕ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ`

ëï³ÝáõÙ »Ýù.

áñï»Õ`
R-Á ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÙÇçÇÝ Ïßéí³Í ßáõÏ³Û³Ï³Ý
ïáÏáë³¹ñáõÛùÝ ¿, ∆E-Ý Ï³åÇï³ÉÇ ïÝï»ë³Ï³Ý ³ñÅ»ùÇ ÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ:

222

“Stress testing the UK banking system: key elements of the 2017 stress test”, Bank of
England, March 2017, pp. 26.
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´³Ý³Ó¨ (2)-Ç ³ç Ù³ëÁ Ï³ñáÕ »Ýù µ³Å³Ý»É 3 Ù³ëÇ ¨ ëï³Ý³É Ï³åÇï³ÉÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛ³Ý íñ³ ³½¹áÕ 3 ·áñÍáÝ.
1. Àëï É¨»ñÇçÇ ×ß·ñïí³Í ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇ ×»Õùí³ÍùÁ
. ë³
³ñï³óáÉáõÙ ¿ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹Ûáõñ³óÇ³Ý»ñÇ ³ÝÑ³Ù³å³ï³ëË³ÝáõÃÛ³Ý ³ëïÇ×³ÝÁ: àñù³Ý Ù»Í ¿ ×»Õùí³ÍùÇ µ³ó³ñÓ³Ï
Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í éÇëÏ ¿ ÏñáõÙ ïíÛ³É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÁ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ.
2. Î³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÁ (A). áñù³Ý Ù»Í »Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÁ, ³ÛÝù³Ý ³í»ÉÇ Ù»Í ÏÉÇÝ»Ý Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáñáõëïÝ»ñÁ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ³ÝÏ³Ë ³Û¹ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý Ù»ÍáõÃÛáõÝÇó ¨ ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇ ×»Õùí³ÍùÇó.
3. îáÏáë³¹ñáõÛùÇ ÷á÷áËáõÃÛ³Ý ã³÷Á

. áñù³Ý Ù»Í ¿ ¹ñáõÛùÇ

÷á÷áËáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý Ù»Í` ÏáñáõëïÁ ³ÛÉ Ñ³í³ë³ñ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ:
²ÕÛáõë³Ï 3. îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
³Ù÷á÷áõÙÁ Áëï §Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦

âÝ³Û³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½·³ÉÇ Ù³ëÇ Ñ³Ù³ñ ÑÝ³ñ³íáñ ã»Õ³í Ñ³ßí»É ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí ÙÝ³ó³ÍÇ
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ïíÛ³ÉÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í Ñ³ßí³ñÏÝ»ñÁ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ »Ý Ñ»ï³ùñùÇñ
ÉÇÝ»É Ù»ñ Ñ»ï³½áïáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ: Ü³Ë` Ýß»Ýù, áñ ¹Çï³ñÏí³Í
ëó»Ý³ñÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ áã ÙÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ Ï³åÇï³ÉÇ Ýí³½³·áõÛÝ
å³Ñ³ÝçÇ ÝáñÙ³ïÇí ãÇ Ë³Ëï»É: ºñÏñáñ¹` ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÇÙáõÝÇ½ó³í³ÍáõÃÛ³Ý ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó å»ïù ¿ Ýß»É, áñ ËáõÙµ ¶-Ç
3-ñ¹ ¨ 5-ñ¹ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇ Ùáï ÇÙáõÝÇ½óí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ ³Ù»ÝÇó
ó³ÍñÝ ¿: êñ³ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí, áñ í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ÝÏ³ïÙ³Ùµ ãÇ ÏÇñ³éíáõÙ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÁ Ï³åÇï³ÉÇ ÙÇçáóáí Í³ÍÏ»Éáõ ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñ` ³Ûë éÇëÏÁ ÝáõÛÝå»ë ÙÝáõÙ ¿ µ³ó, ÇëÏ éÇëÏÇ
Ï³é³í³ñáõÙÁ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇ Ñ³Û»óáÕáõÃÛ³ÝÁ:
¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÇ Ù»ÍáõÃÛ³Ý Ñ³ßí³ñÏÁ ³ñí»É ¿ §´³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 2-Ç` §¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏ¦
Ñ³í»Éí³Í 2-Ç 2-ñ¹ ·ÉËáõÙ ÝÏ³ñ³·ñí³Í Ù»Ãá¹³µ³ÝáõÃÛ³Ùµ223: Ð³ßí³ñÏÇ
Ñ³Ù³ñ ÏÇñ³éí³Í µ³Ý³Ó¨ áõÝÇ Ñ»ï¨Û³É ï»ëùÁ`

áñï»Õ`
¶è-ÑÇÙÝ³Ï³Ý µÝáõÃ³·ñÇãÝ»ñÇ Ùáï»óÙ³Ý Ñ³Ù³Ó³ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí³Í
·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÝ ¿,
-Ï³åÇï³ÉÇ
Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý
ÝáñÙ³ïÇíÇ
Ñ³ßí³ñÏÙ³ÝÁ
Ý³Ëáñ¹áÕ ï³ñí³ ÑáõÝí³ñÇó ¹»Ïï»Ùµ»ñÝ ÁÝÏ³Í ï³ñí³ (³ÛëáõÑ»ï¨
Ñ³ßí»ïáõ ï³ñÇ) ½áõï »Ï³ÙáõïÝ ¿,
-Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ Ñ³ßí³ñÏÙ³ÝÁ
Ý³Ëáñ¹áÕ 2-ñ¹ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ½áõï »Ï³ÙáõïÝ ¿,
-Ï³åÇï³ÉÇ Ñ³Ù³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ÝáñÙ³ïÇíÇ

Ñ³ßí³ñÏÙ³ÝÁ

Ý³Ëáñ¹áÕ 3-ñ¹ Ñ³ßí»ïáõ ï³ñí³ ½áõï »Ï³ÙáõïÝ ¿,
¶ = 15%,
Ü-í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñÇÝ»ñÇ 0-Çó µ³ñÓñ ½áõï »Ï³Ùáõï áõÝ»ó³Í
ï³ñÇÝ»ñÇ ÃÇíÝ ¿:

223

§´³ÝÏ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
ÑÇÙÝ³Ï³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 2
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²ÕÛáõë³Ï 4. ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÇ ÑÇÙ³Ý íñ³ ëÃñ»ë Ã»ëïÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ
³Ù÷á÷áõÙÁ Áëï §Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦

¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÇ Ñ³ßí³ñÏÁ Çñ³Ï³Ýóí³Í ëÃñ»ë Ã»ëï»ñÇó ³éí»É
³ÙµáÕç³Ï³ÝÝ ¿: ²ÛÝ Ñ³ßí³ñÏí»É ¿ ³Ù»Ý³å³ñ½ Ùáï»óÙ³Ùµ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ
ï»ëÝáõÙ »Ýù, áñ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÁ ¹Çï³ñÏí³Í í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ ãÇ ëå³éÝáõÙ224:
²Ù÷á÷»Éáí ³é³ÝÓÝ³óÝ»ù ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý »½ñ³Ï³óáõÃÛáõÝÝ»ñÁ, áñ
³ñí»É ³ÛÝ ³ßË³ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ.
1. ì³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏÇ ëÃñ»ë Ã»ëï³íáñáõÙÁ óáõÛó ïí»ó, áñ ËÝ¹ÇñÝ»ñÇ
Ù»Í Ù³ëÁ ³é³ç³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ, áñáÝù Ý»ñ³éí³Í »Ý
§²¦ ËÙµáõÙ: ê³ ëå³ë»ÉÇ ¿ñ, ù³ÝÇ áñ §²¦ ËÙµáõÙ Ç ëÏ½µ³Ý» Ý»ñ³éí³Í
¿ÇÝ ó³Íñ É¨»ñÇçáí Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñ (30% ¨ ó³Íñ): Ð»ï¨³µ³ñ, ó³Íñ
É¨»ñÇçÁ ëÃñ»ë³ÛÇÝ Çñ³íÇ×³ÏÝ»ñáõÙ Ï³ñáÕ ¿ ½·³ÉÇ íÝ³ë Ñ³ëóÝ»É Ï³½Ù³-

224

Ramy Farha, Tom Ivell, Evan Sekeris, ”Operational Risk Stress Testing; Emerging Best
Practices”, Oiver Wyman financial services, 2015, pp. 1-12.
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Ï»ñåáõÃÛ³ÝÁ` ÝáñÙ³ïÇíÇ Ë³ËïáõÙÇó ÙÇÝã¨ ëÝ³ÝÏ³óáõÙ: ì»ñçÇÝë ÃáõÛÉ
ãï³Éáõ Ñ³Ù³ñ å»ïù ¿ ³í»É³óÝ»É Ï³åÇï³ÉÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ:
2. ÞáõÏ³Û³Ï³Ý éÇëÏÇ ëÃñ»ë Ã»ëï³íáñáõÙÁ ³ñí»ó 3 áõÕÕáõÃÛ³Ùµ`
³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ ¨ ·áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏ:
 ²ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÁ áõëáõÙÝ³ëÇñ»ÉÇë Ñ³ÛïÝ³µ»ñ»óÇÝù »ñÏáõ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ (ËáõÙµ §²¦-Ç 4 ¨ ËáõÙµ §´¦-Ç 2), áñáÝó ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ½áõï ¹Çñù»ñÁ ã³÷³½³Ýó Ù»Í ¿ÇÝ (847,972 ¨ 1,022,650 Ñ³½. ÐÐ
¹ñ³Ù Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý³µ³ñ), ÇëÏ ³é³çÇÝÇ Ùáï ëó»Ý³ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³ÉÁ
Ñ³Ý·»óÝáõÙ ¿ñ ÝáñÙ³ïÇíÇ Ë³ËïÙ³Ý 44 902 Ñ³½. ÐÐ ¹ñ³Ù ã³÷áí
(150 000 - 105 098):
 îáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏÇ ï»ë³ÝÏÛáõÝÇó »ñÏáõ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝ áõÝ»ÇÝ µ³í³Ï³Ý Ù»Í ¹Ûáõñ³óÇ³ÛÇ ×»Õùí³ÍùÝ»ñ (2.16 ¨ 3.27): ê³ íÏ³ÛáõÙ ¿
ÇÙáõÝÇ½³óÇ³ÛÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É:
 ¶áñÍ³éÝ³Ï³Ý éÇëÏÇ ³éáõÙáí µáÉáñ ¹Çï³ñÏíáÕ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ ëÃñ»ë ëó»Ý³ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ ËÝ¹ÇñÝ»ñ ã»Ý Ñ³ÛïÝ³µ»ñí»É:
ì»ñÁ Ýßí³ÍÁ Ñ³ßíÇ ³éÝ»Éáí` å³ñ½ ¿ ¹³éÝáõÙ, áñ ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ
éÇëÏÁ ½ëå»Éáõ Ñ³Ù³ñ Ýå³ï³Ï³Ñ³ñÙ³ñ ¿ ¹ñ³ ÝÏ³ïÙ³Ùµ Ï³åÇï³ÉÇ
ÝáñÙ³ïÇíÇ ë³ÑÙ³ÝáõÙÁ, áñå»ë½Ç ¹³ ÉÇÝÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ Ï³Ù Ù³ëÝ³ÏÇ
Í³ÍÏí³Í, ÇÝãå»ë Ý³¨ ¹ñíÇ ³ÏïÇíÝ»ñÇ ¨ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ åáñïý»ÉÝ»ñÇ ÇÙáõÝÇ½³óÇ³ÛÇ å³Ñ³Ýç: ÆëÏ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ å³ñ³·³ÛáõÙ Ëëï³óÝ»É Ï³åÇï³Éáí ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏÇ Í³ÍÏáõÛÃÇ Ù³Ï³ñ¹³ÏÁ: úñÇÝ³Ï` Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14-áí225 å³Ñ³ÝçíáõÙ ¿, áñå»ë½Ç Í³ÍÏí³Í
ÉÇÝÇ ³Ùëí³ ÁÝÃ³óùáõÙ Ó¨³íáñí³Í ³ÛÝ ûñí³ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ
12%-Á, áñÇ ¹ñáõÃÛ³Ùµ ³ÛÝ ³é³í»É³·áõÛÝ ¿: ºÃ» 12 %-Ç ÷áË³ñ»Ý Í³ÍÏáõÛÃÁ ë³ÑÙ³ÝíÇ 20.8%, ³å³ ³ñï³ñÅáõÛÃ³ÛÇÝ 10%-³Ýáó ßáÏ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ ¹»åùáõÙ ÙÝ³ó³Í Ï³åÇï³ÉÁ µ³í³ñ³ñ ÏÉÇÝÇ ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ ¹ÇñùÇ 12% Í³ÍÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ:

225

§ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ï³ñ·³íáñáõÙÁ, ì³ñÏ³ÛÇÝ
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ïÝï»ë³Ï³Ý ÝáñÙ³ïÇíÝ»ñÁ¦
Ï³ÝáÝ³Ï³ñ· 14
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È¨áÝ ²ÈÆÊ²ÜÚ²Ü
ì³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ éÇëÏ»ñÇ ·Ý³Ñ³ïáõÙÁ ëÃñ»ë Ã»ëï»ñÇ
ÙÇçáóáí
´³Ý³ÉÇ µ³é»ñ. ëÃñ»ë Ã»ëï, §Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñ¦, í³ñÏ³ÛÇÝ éÇëÏ, ßáõÏ³Û³Ï³Ý
éÇëÏ, ³ñï³ñÅáõÃ³ÛÇÝ éÇëÏ, ïáÏáë³¹ñáõÛùÇ éÇëÏ
êÃñ»ë Ã»ëï»ñÁ, áñáÝó û·ï³·áñÍáõÙÁ µËáõÙ ¿ éÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßïáõÃÛáõÝÇó, å»ïù ¿ ÏÇñ³éí»Ý í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ
§Ñ³Ù³ÝÙ³Ý ËÙµ»ñÇ¦ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝ Å³Ù³Ý³Ï: ¸³ ÑÝ³ñ³íáñáõÃÛáõÝ Ïï³
Ñ³ëÏ³Ý³É ³é³ÝÓÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ËÙµ»ñÇ ÃáõÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ëó»Ý³ñÝ»ñÇ ï»ÕÇ áõÝ»Ý³Éáõ å³ñ³·³ÛáõÙ: §Ð³Ù³ÝÙ³Ý
ËÙµ»ñÇ¦ Ëáó»ÉÇ ï»Õ»ñÇ Ñ³ÛïÝ³µ»ñáõÙÝ ¨ Ñ³Ù»Ù³ïáõÃÛáõÝÁ ÙÇÙÛ³Ýó Ù»ç
ÃáõÛÉ Ïï³Ý å³ïÏ»ñ³óáõÙ Ï³½Ù»É ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý ßáõÏ³ÛÇ` í³ñÏ³ÛÇÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ïí³ÍÇ ýÇÝ³Ýë³Ï³Ý Ï³ÛáõÝáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ:
Левон АЛИХАНЯН
Оценка рисков кредитных организаций с помощью стресс тестов
Ключевые слова: стресс тест, ”группы похожих организаций”, кредитный риск,
рыночный риск, валютный риск, процентный риск

Стресс тесты, применение которых обусловлено управлением рисками, должны
быть использованы при анализе “групп похожих организаций”. Это даст возможность понять слабости отдельных фирм и их групп при различных сценариях
развития событий. Выявление уязвимых мест “групп похожих организаций” и их
сравнение дадут возможность иметь представление о финансовом рынке с точки
зрения финансовой стабильности кредитных организаций.
Levon ALIKHANYAN
The assessment of risks in credit organizations with stress tests
Key words: stress test, “peer groups”, credit risk, market risk, foreign exchange risk, percentage
risk

Stress tests the use of which is necessary for the risk management should be used during
peer group analysis of credit organizations. It will help to understand the weaknesses of
credit organizations on their own and within “peer groups” as a result of different stress
testing scenarios. The comparison of these weaknesses of “peer groups” will give a
clearer picture of financial stability in the credit organizations‟ sector of financial
system.
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ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՏՎԱԾԸ ՈՐՊԵՍ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏ

Անի ԴՈԽՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ տնտեսագիտության ինստիտուտի հայցորդ
Բանալի բառեր. տնտեսության պետական հատված, պետական
ձեռնարկատիրություն, պետական կառավարում, պետական սեփականություն

ՀՀ կառավարության ծրագրում (2017-2022թթ.) առանձնահատուկ ուշադրություն դարձվեց պետական գույքի կառավարմանը, որտեղ նշվեց. “ՀՀ
կառավարության կարևոր գործառույթներից է պետական սեփականություն
հանդիսացող գույքի արդյունավետ կառավարումը: Պետական գույքի կառավարման արդյունավետության խնդիրը լուծելու համար պետական գույքի
կառավարման քաղաքականության հիմնական նպատակներն են լինելու՝
 պետության գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ
պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացումը,
վարչարարության պարզեցումը,
 պետություն-մասնավոր հատված գործընկերության համար
բարենպաստ պայմանների ստեղծումը, որը կապահովի պետական գույքի
կառավարման արդյունավետության բարձրացումը,
 պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների
շահութաբերության բարձրացումը,
 առևտրային բարձր պահանջարկ ունեցող պետական գույքի
սեփականության իրավունքի օտարումը, որը կապահովի հանրային
օգտակարության բարձրացումը” 226:
Ձեռնարկատիրական գործունեության ձևերը երեքն են՝ մասնավոր,
պետական և խառը: Մասնավոր ձեռնարկատիրությունը ծագել է շուկայական հարաբերությունների հետ միասին և մինչև օրս ունի գերակշիռ տեղ
աշխարհում: Այս ձևը ընդգրկել է տնտեսական կյանքում պետության մասնակցության լրիվ բացակայության ժամանակահատվածը: Պետական ձեռնարկատիրության ձևը տնտեսագետներից շատերը անվանում են նաև «հասարակական ձեռնարկատիրություն», իսկ այդ հասկացությունն ինքնին հուշում է, որ դա գործունեության այնպիսի ձև է, որտեղ համատեղվում են նրա
սուբյեկտների հասարակական և ձեռնարկատիրական հայեցակետերը:
Դրանցից առաջինը ենթադրում է, որ տվյալ ձեռնարկությունն ունի նաև գործունեության հասարակական նպատակներ, հասարակական կամ, որ նունն

Տես՝ ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 19-ի «ՀՀ կառավարության
ծրագրի մասին» N 646-Ա որոշումը, ՀՀ կառավարության պաշտոնական կայք՝
https://www.e-gov.am/u_files/file/decrees/kar/2017/06/17_646_1.pdf
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է, պետական սեփականություն և գործունեության նկատմամբ հասարակական վերահսկողություն: Ձեռնարկատիրական հայեցակետը ներառում է՝
 ձեռնարկությունների ինքնավարությունը կառավարման ապարատից,
 այս ձեռնարկությունների նպատակների իրականացումը
գործունեության հենց ձեռնարկատիրության սկզբունքներով:
Կարելի է ասել, որ հասարակական կամ պետական ձեռնարկությունը
շուկայի պայմաններում տնտեսական գործունեության մի օղակ է, որը լրիվ
կամ մասնակի ձևով համարվում է պետական սեփականություն, հասարակական վերահսկողության տակ իրականացնում է ձեռնարկատիրական գործունեություն՝ կառավարման պետական ապարատի նկատմամբ ինքնավարության սկզբունքով: Տվյալ բնորոշումն պահանջում է պարզել, կարո՞ղ է
արդյոք յուրաքանչյուր պետական ձեռնարկություն համարվել ձեռնարկատիրության և պետական ձեռնարկատիրության սուբյեկտ: Այս հարցին հնարավոր է պատասխանել այն դեպքում, երբ կճշտվեն պետական ձեռնարկատիրության նպատակները, որի շուրջ մասնագիտական գրականության մեջ
առկա են հիմնականում երեք տեսակետներ: Այսպես, տնտեսագետների մի
խմբի կարծիքով դա շահույթի ստացումն է, մեկ այլ խմբի կարծիքով՝ հասարակական պահանջմունքների բավարարումը, իսկ երրորդ խումբը, որը
ներկայացնում է կոմունիստներին և սոցիալիստներին, գտնում է, որ շուկայի
պայմաններում պետական ձեռնարկատիրության նպատակը կապիտալիստական շահագործման համակարգի պահպանումն է227:
Ներկայումս արմատապես փոխվում է պետության դերը տնտեսական
գրեթե բոլոր գործընթացների կառավարման գործում: Արդեն ակնհայտ է
դարձել (հատկապես 2008թ. ճգնաժամից հետո) «համատարած» շուկայի
գաղափարի անընդունակությունը, երբ տնտեսական բոլոր գործընթացները
թողնվել էին շուկայական ուժերի (կամ իշխանության) և մեխանիզմների (ինքընա) կարգավորմանը: Այդպիսի մոտեցումը, ինչպես ցույց տվեց պրակտիկան, հղի է կործանարար ճգնաժամերով և գործնականում իրեն չի արդարացնում աշխարհի և ոչ մի երկրում228: Դրա հետ մեկտեղ անտարակույս
է. «համատարած բարօրության պետություն» ունեցող հասարակության կառուցման անհնարինությունը, երբ ամեն ինչ կարգավորվում է պետության
227

Թամազյան Ա. «Ձեռնարկատիրություն, մրցակցություն և ռիսկ», Եր., ՀՀ ԳԱԱ
«Գիտություն» հրատարակչություն, 2014թ., էջ 37-39:
228
Այդ մասին ավելի մանրամասն տե'ս, օրինակ՝ «Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը
Հայաստանում և աշխարհում», Եր., 2009թ., Հարությունյան Լ. «Համաշխարհային
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամ. պատճառներ, հակաճգնաժամային միջոցառումներ և դասեր», Եր., 2009թ., Հարությունյան Ս., Խաչատրյան Վ. «Ճգնաժամ. Մակրոտնտեսական իրավիճակն աշխարհում և Հայաստանում», Եր., 2010թ. և Հարությունյան Վ., Սարգսյան Կ. «Պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջազգային փորձը և դրա վերլուծությունը», Եր., 2014թ.:
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կողմից, իսկ բնականոն գործող շուկայական մեխանիզմներն արգելափակվում են229: Այդ դեպքում կորսվում է ամբողջ տնտեսության և նրա առանձին
օղակների արդյունավետությունը: Այս առնչությամբ հետճգնաժամային, ըստ
էության, նոր պայմաններում անհրաժեշտություն է ծագում կառուցելու ավելի
ճկուն, և դրա հետ մեկտեղ նաև, ավելի հզոր պետական կառավարման համակարգեր, որոնք հենվում են բուն հիմնախնդրի բազմակողմանի հավասարակշռված սկզբունքների վրա, և թույլ չեն տա հայտնվել վերը նշված
ծայրահեղությունների մեջ: Հայաստանի պետական կառավարման «նոր»
համակարգի կարևոր տարրերից է տնտեսության պետական հատվածը, որի
դերը գործնականում աշխարհի բոլոր երկրներում ոչ միայն մեծ է, այլև
շարունակում է աճել: Սակայն փորձը ցույց է տալիս, որ շուկայական տնտեսության կառուցման ընթացքում պետական կառավարման ոլորտում թույլ են
տրվել մի շարք բացթողումներ, այդ թվում նաև պետական հատվածի (պետական ձեռնարկատիրության) հետ «աշխատանքում»: Մեր կարծիքով գործերի այդպիսի վիճակի առանցքային պատճառներից մեկը տարերայնորեն
ձևավորված կառավարման տնտեսական գաղափարախոսությունն է, ինչի
պատճառը տնտեսագիտական կատեգորիաների խառնաշփոթն է: Այդպիսի
կատեգորիաների շարքին կարելի է դասել` պետական հատված, պետական
գույք, պետական սեփականություն, պետական ֆինանսներ, պետական
գույքի կառավարում, պետական միջամտություն և այլն: Նշված բոլորը, մի
կողմից, փոխհատվող են, իսկ մյուս կողմից՝ կոմպլիմենտար: Այդ փաստով էլ
պայմանավորված է որոշակի խառնաշփոթը, որը ծագել է պետական հատվածի և առանձին ոլորտների կառավարման հասկացության հետ230:
Այդ նպատակով քննարկենք պետական հատվածի բովանդակային
սահմանումը: Այստեղ, ընդհանրապես ասած, առկա են անվերջանալի թվացող տարընթերցումներ: Խնդիրն այն է, որ պետական հատվածի որոշման և
բաղադրամասերի բաժանման` որպես ինքնուրույն հասկացություն գոյություն չունի: Ինչպես իրավացիորեն նշել են Է. Բ. Ատկինսոնը և Ջ. Է. Ստիգլիցը231, պետական հատվածի բուն հասկացությունը կախված է մեր կողմից
229

Տե'ս, օրինակ, “Why Liberty: Your Life, Your Choices, Your Future”, Edited by Tom G.
Palmer, The Atlas Network, Washington, 2013. https://www.atlasnetwork.org/book/why-liberty.
230
Այդ հիմնախնդիրների հետ կապված տե'ս, օրինակ Гумбольдт, Вильгельм фон. О
пределах государственной деятельности. М.: Социум, Три квадрата, 2003, с. 104-134,
Մարկոսյան Ա. Խ., «Պետությունը և շուկան», գիրք I, Եր., 2000թ., էջ 44-50, Դավոյան
Ս. «Պետական սեփականության կառավարում. մեթոդաբանական և ինստիտուցիոնալ հիմքեր», Եր., 2003թ., Դավոյան Ս., Մարկոսյան Ա. «Վերափոխումները անցումային տնտեսություններում», Եր., 2003թ., Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է. «Պետությունը և ձեռնարկատիրությունը», Եր., 2005թ., էջ 61-66: Մարկոսյան Ա. Եր., 2015թ.:
231
Аткинсон Э.Б., Стиглиц Дж. Э. «Лекции по экономической теории государственного
сектора», Учебник, Пер. с англ., под ред. Л.Л.Любимова. – М.: Аспект Пресс, 1995, стр. 32.
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օգտագործվող չափանիշներից, ինչպիսիք են շուկայական և ոչ շուկայական
արտադրությունը, պետական հսկողության աստիճանը ու ձևերը և այլն:
Սակայն տնտեսության տարբեր հատվածների միջև հնարավոր տարբերություններն այդքան էլ ակնհայտ չեն և ըստ որոշ հատկանիշների պետության
գործունեությունը նման է մասնավորի գործունեությանը: Օրինակ, ԱՄՆ-ում
Թենեսի հովտի վարչակազմը, Բնակարանային շինարարության համադաշնային գործակալությունը և Ատոմային էներգիայի գործակալությունը բավական ինքնուրույն կազմակերպություններ են և կարող են մեկնաբանվել որպես տնտեսության մասնավոր հատվածի տարրեր: Մի շարք դեպքերում,
որպեսզի ուրվագծվի պետական հատվածի գործունեության ոլորտը, օգտագործվում են հանրային շահի չափանիշները: Սակայն այս մոտեցումը
արդարացիորեն քննադատվում է այն պատճառաբանությամբ, որ այդպիսի
հայեցակարգը մշուշոտ է, քանի որ դրանք ժամանակին համընթաց կարող
են փոխվել: Բացի այդ, հանրային շահի վկայակոչումը տեղին չէ, քանի որ
այդ բնույթի գործունեության շատ տեսակներով (այսպես կոչված ավանդական) ներկայումս զբաղվում են ինչպես խառը, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպությունները (էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և մատակարարում,
գազի և ջրի մատակարարում, փոստի ծառայություններ և այլն): Սակայն որքան էլ դժվար լինի սահմանել պետական հատված հասկացությունը, գործնականում դրա անհրաժեշտություն կա, թեև այն առաջ է բերում կոշտ և
բավական միանշանակ սահմանումներ: Բանն այն է, որ պետական հատվածը ոչ միայն պետական սեփականության ոլորտն է, այլ նաև պետական
բյուջեն և անմիջապես պետության տնօրինման ներքո գտնվող մյուս ռեսուրսները: Թեև նման սահմանման դեպքում բառացիորեն կարելի է վիճարկել նշված բոլոր կետերը: Այսպես, այս սահմանմամբ պետական հատվածի
փոխարեն հասկացվում է պետական սեփականությունը ավելացրած պետական ֆինանսները (պետական բյուջեն), ինչն իրավաչափ և համոզիչ չէ:
«Տնտեսության պետական հատված» անվանումից հետևում է, որ այն ինչ որ
բանի մաս է, ազգային տնտեսության «կտոր», որը բաղկացած է բազմաթիվ
տնտեսվարող սուբյեկտներից: Պետական ֆինանսները տնտեսության և
նրա բոլոր հատվածների գործունեության արդյունքներից մեկն են, և դրանք
ոչ մի ձևով չեն կարող տեղավորվել պետական հատվածի սահմանման
կազմում: Այդ նույն տրամաբանությամբ պետական սեփականությունը իրենից ներկայացնում է տնտեսվարող սուբյեկտների գործունեության գումարային արդյունք և այն խառնել պետական հատվածի հասկացության հետ
նույնպես օրինաչափ չէ: Այս տեսանկյունից կարելի է համաձայնել , որ
սեփականությունը, հանդիսանալով ձեռնարկատիրության հիմքը, դրանով
իսկ պայմաններ է ստեղծում տնտեսավարման տվյալ սուբյեկտների ինքնուրույնության համար: Վերջին հաշվով այդ ինքնուրույնությունը հանգում է
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ձեռնարկատիրության և ընտրության ազատությանը: Ձեռնարկատիրության
ազատությունը տնտեսական ինքնուրույնության այն շրջանակն է, որի ներսում ձեռնարկատերն ազատ է իր ցանկություններում՝ նյութական, աշխատանքային և դրամական ռեսուրսներ ձեռք բերելու, արտադրություն կազմակերպելու և արտադրված ապրանքը (ծառայությունը) այս կամ այն շուկայում իրացնելու առումով232: Հաշվի առնելով վերոգրյալը, պետական
հատվածի ճիշտ հասկացությանը ավելի մոտ է այն սահմանումը, որի համաձայն պետական հատվածը պետական ձեռնարկությունների, և հիմնարկների համակցությունն է: Նման մոտեցումը հենվում է իրավաբանական անձանց «կառավարելիության» վրա և հեռու է կապիտալ-սեփականության
(արտադրության սեփականատիրոջ) և կապիտալ-գործառույթի (արտադրության կառավարիչի) հստակ տարանջատումից: Այս պարագայում բերված
սահմանումից հետևում են երեք քննարկված կատեգորիաների միջև բավական թափանցիկ տարբերություններ: Պետական սեփականությունը բնութագրում է պետության նյութա-իրային կուտակային ներուժը: Դրան է վերաբերում պետության շարժական և անշարժ գույքը, ընդերքը և այլն: Այսինքն,
սկզբունքորեն պետական սեփականությունն իրենից ներկայացնում է երկրի
ազգային հարստության այն մասը, որը գտնվում է պետության ձեռքում: Դրա
հետ մեկտեղ, անհրաժեշտ է տարբերել պետական գույք և պետական
սեփականություն հասկացությունները: Առաջինն ավելի նեղ հասկացություն
է, քան երկրորդը: Մեր կարծիքով, պետական գույքին են վերաբերում բոլոր
ձեռակերտ տնտեսական օբյեկտները, իսկ պետական սեփականությանը`
ամբողջ պետական գույքը ավելացրած բոլոր բնական օբյեկտները: Ներկայումս պետական գույքի այդպիսի ներկայացումը համընդհանուր չէ: Այսպես,
օրինակ, ՌԴ-ում պետական սեփականության և պետական գույքի հասկացությունները միաձուլվել են մեկը մյուսի մեջ և օգտագործվում են որպես հոմանիշներ. «Անշարժ իրերին են վերաբերում հողամասերը, ընդերքի մասերը
և այն ամենը, ինչը ամուր միացած է հողին, որոնց տեղափոխումն անհնար է՝
առանց նրանց նշանակալի վնաս հասցնելու»233: Հաջորդը հոդված 132-ում
ձեռնարկությունը նույնպես ամբողջությամբ ճանաչում է որպես անշարժ
գույք. «Որպես իրավունքի օբյեկտ ձեռնարկություն է համարվում այն գույքային համալիրը, որն օգտագործվում է ձեռնարկատիրության համար: Ամբողջական գույքային համալիր հանդիսացող ձեռնարկությունը ճանաչվում է
որպես անշարժ գույք:»234: ՀՀ քաղօրը տալիս է անշարժ գույքի հետևյալ
սահմանումը. «Անշարժ գույք են համարվում հողամասերը, ընդերքի մասերը,
232
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մեկուսի ջրային օբյեկտները, անտառները, բազմամյա տնկիները, ստորգետնյա և վերգետնյա շենքերը, շինությունները և հողին ամրակցված այլ
գույքը, այսինքն՝ այն օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից անջատել՝ առանց
այդ գույքին կամ հողամասին վնա պատճառելու կամ դրանց նշանակության
փոփոխման, դադարման կամ նպատակային նշանակությամբ հետագա օգտագործման անհնարինության:»235, իսկ պետությունը դիտարկվում է մասնավոր անձանց հետ հավասար իրավունքներ ունեցող սուբյեկտի կարգավիճակում: Պետական գույքի սահմանումը տրվել է «Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքով, որն ընդունվել է 2014թ.-ի վերջին, և ըստ
սահմանման պետական գույք է համարվում Հայաստանին սեփականության
իրավունքով պատկանող անշարժ և շարժական գույքը, ներառյալ՝
1) Հայաստանի Հանրապետությանը սեփականության իրավունքով
պատկանող շենքերը և շինությունները (նաև այլ պետություններում գտնվող)
և դրանց սպասարկման և օգտագործման համար հատկացված պետական
սեփականություն հանդիսացող հողամասերը.
2) առևտրային կազմակերպություններում պետությանը
սեփականության իրավունքով պատկանող բաժնետոմսերը (բաժնեմասերը).
3) սեփականության իրավունքով պետությանը պատկանող մտավոր
սեփականության օբյեկտները և դրանց նկատմամբ իրավունքները.
4) պետությանը պատկանող գույքային իրավունքները236:
Ամենայն հավանականությամբ սեփականության և գույքի նման ձևով
մեկնաբանությունները կապված են անշարժ գույքի իրավաբանական և
տնտեսագիտական մեկնաբանությունների միջև եղած տարբերություններով: Դրանով իսկ մենք տեսնում ենք սեփականության և գույքի հասկացությունների փոխարինումը անշարժ գույքի հասկացությամբ, ինչը խանգարում է պետական հատվածի և պետական սեփականության հասկացությունների մեթոդաբանական ճիշտ առանձնացումներին: Մի շարք դեպքերում
նշված հակասությունները վերացնելու համար շրջանառության մեջ են
մտցվում նոր մեկնաբանություններ: Օրինակ, առանձնացվում են պետական
սեփականության բնական և տնտեսական օբյեկտները, ինչպես նաև մտավոր սեփականություն (կապիտալ) հասկացությունը:
Ի տարբերություն պետական սեփականության, պետական հատվածն
իրենից ներկայացնելով տնտեսվարող սուբյեկտների համակցություն, որը
զբաղված է ապրանքների և ծառայությունների արտադրությամբ, դրանով
իսկ բնութագրում է պետության նյութա-իրային ներուժը: Պետական ֆինանսները ներկայացնում են ամբողջ ֆինանսները, որոնք գտնվում են պետու235
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թյան տնօրինության ներքո և բնութագրում են պետության ընթացիկ ֆինանսական ներուժը (եթե այդպիսի դրամական ագրեգատ դիտվի որպես երկրի
Կենտրոնական բանկի ոսկու-արտարժույթի պաշարները, ապա այն բնութագրում է պետության կուտակային ֆինանսական ներուժը, սակայն այդ ռեսուրսը չի վերաբերում պետության ակտիվներին): Ակնհայտ է, որ նշված
երեք տնտեսական կատեգորիաները ներհյուսված են միմյանց: Օրինակ,
պետական ֆինանսները, ընդունելով պետական պատվերի ձև, կարող են
ծախսվել ինչպես պետական, այնպես էլ ոչ պետական հատվածների կարիքների համար: Բացի այդ, պետական ֆինանսները կարող են ծախսվել
տարբեր սոցիալական բնույթի և նշանակության ծրագրերի և կարիքների
համար, որոնց իրականացումը կարող է դրված լինել մասնավոր հատվածի
վրա: Այստեղից պարզ երևում է, որ պետական ֆինանսներ և պետական
հատված հասկացությունները համարժեք չեն, սակայն միաժամանակ հակադիր էլ չեն միմյանց: Պետական գույքը նույն ձևով ևս կարող է գտնվել
ինչպես պետական, այնպես էլ ոչ պետական հատվածների տնտեսվարող
սուբյեկտների տիրապետման ներքո: Երկրորդ դեպքի օրինակ է կոնցեսիան
կամ հավատարմագրային կառավարումը (trust management): Պետական
սեփականության բնական օբյեկտների տեսանկյունից դրանք կարող են ժամանակավորապես ոչ մեկի կողմից էլ չօգտագործվել` շարունակելով մնալ
պետության պոտենցիալ հարստություն:
Անհրաժեշտ է նշել, որ պետական հատվածի հասկացության վերը բերված պատկերացումը, չնայած իր բանավեճային բնույթին, մեր իրականությունում շարունակում է ընդունելի լինել ինչպես բազմաթիվ գիտնականների, այնպես էլ պետական ծառայողների կողմից: Այդ առնչությամբ հարց է
առաջանում, թե որտեղից է առաջացել պետական հատվածի նման ձևով ոչ
ճիշտ պատկերացումը և մեկնաբանությունը: Մեր կարծիքով դրանց ակունքները գտնվում են հայրենական մեկնաբանների և թարգմանիչների կողմից
ժամանակակից տնտեսագիտության անգլո-սաքսոնական որոշ բառեզրույթների կամային մեկնաբանությունների հիմքում: Բնորոշ օրինակ կարող է
հանդիսանալ Է. Բ. Ատկինսոնի և Ջ. Է. Ստիգլիցի հեղինակած գիրքը, որի
վերնագիրը ռուսերեն թարգմանությամբ հնչում է որպես «Պետական հատվածի տնտեսագիտության դասեր» («Лекции по экономической теории государственного сектора»): Մինչդեռ անգլերեն բնօրինակում այն ունի
հետևյալ վերնագիրը` «Lectures on public economics», ինչը ավելի ճիշտ կլինի թարգմանել որպես` «Հասարակական (հանրային) տնտեսագիտության
դասախոսություններ»: Ընդգծենք, որ բնօրինակում խոսքը վերաբերում է
«economics» բառեզրին, այսինքն տնտեսագիտությանը, այլ ոչ թե «economy» բառեզրին, այսինքն` տնտեսությանը: Նշված սխալը ավելի ընդգըծված հասկացվում (ընկալվում) է, եթե օգտագործենք հետևյալ անալոգիան
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(համանմանությունը). «Մակրոտնտեսագիտության դասախոսություններ»
(«Lectures on macroeconomics»), նույն օրինաչափությամբ` «Մակրոտնտեսագիտության հատվածի տնտեսագիտության (տեսության) դասախոսություններ», մինչդեռ ոչ մի «մակրոտնտեսագիտության հատված» հասկացություն գոյություն չունի, իսկ մակրոտնտեսագիտությունը, որպես գիտելիքների բնագավառ զգալիորեն ավելի լայն է, քան թե որևէ հատվածի արտադրական կողմերը: Բերված օրինակը վկայում է ոչ ճիշտ մեկնաբանման մասին:
Ներկայումս օգտագործվում է բառեզր, որը համապատասխանում է պետական հատվածի հասկացությանը` «public sector»: Օրինակ, Դ.Լ.ՏրոտմանԴիկենսոնի «Economics of the public sector» արմատական աշխատությունում237 խոսք է գնում հենց տնտեսվարող սուբյեկտների (իրավաբանական
անձանց) համակցության մասին, այլ ոչ թե պետության գանձարանի կամ էլ
գույքի մասին: Այսպիսով, ըստ երևույթին, սխալ չի լինի ասել, որ ինչպես
հետխորհրդային տարածքում, այնպես էլ ՀՀ-ում պետական հատվածի ոլորտում ձևավորված ոչ ճիշտ գաղափարախոսությունը որոշակի չափով հիմնըված է եղել մեր իրականությունում արևմտյան գիտական ստանդարտների
և բառեզրերի անհաջող ընդօրինակման վրա: Նկատենք նաև, որ պետական
հատված մեկնաբանության նշված անճշտությունը այնքան էլ «անմեղ» չէ,
որքան էլ որ այն կարող է թվալ առաջին հայացքից: Բանն այն է, որ
պետական հատվածի որպես` տնտեսական կատեգորիայի ոչ ճիշտ ըմբըռնումը ունի առնվազն երեք սկզբունքորեն կարևոր հետևանքներ: Առաջինը վերաբերում է պետական հատվածի գործունեության նորմատիվաիրավական գործընթացների ապահովման սխալներին: Այդպիսի սխալների
անմիջական արդյունքներն են պետական հատվածի բնականոն զարգացումը արգելակող իրավիճակները: Երկրորդն առնչվում է պետական հատվածի
հստակ ուրվագծման դժվարությունը և դրա քանակական որոշակիության
մասին հավաստի վիճակագրական տեղեկությունների հավաքման ապահովման անհնարինությանը: Պետական հատվածի մասին համապատասխան տեղեկությունների բացակայությունը բնական ձևով հնարավորություն
չի տալիս (առնվազն՝ սահմանափակում է) դրա գործունեության և զարգացման վերաբերյալ ճշգրիտ վերլուծությունները և կանխատեսումները: Երրորդը կապված է պետական հատվածի կառավարման ոչ ճիշտ գաղափարախոսության ձևավորման հետ: Նման կարգի սխալների անմիջական արդյունք կարող է լինել ոչ միայն պետական հատվածի, այլև պետական սեփականության և ամբողջ ազգային տնտեսության վերաբերյալ կառավարման արտասահմանյան սխեմաների և հայեցակարգերի ձևավորումը:
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Անի ԴՈԽՈՅԱՆ
Տնտեսության պետական հատվածը որպես պետական կառավարման օբյեկտ
Բանալի բառեր. տնտեսության պետական հատված, պետական
ձեռնարկատիրություն, պետական կառավարում, պետական սեփականություն,
պետական գույք

Հեղինակը քննարկել է ձեռնարկատիրական գործունեության երեք ձևերի առավելություններն ու թերությունները, նոր պայմաններում պետության դերակատարման ուժեղացումը և կարգավորման կառուցակարգերը, պետական
սեփականության, որպես հանրապետության ազգային հարստության կարևոր
բաղկացուցիչի կառավարման արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղիները: Այդ գործում կարևորվել է “Պետական գույքի կառավարման
մասին” ՀՀ օրենքի ընդունումը, ինչպես նաև ճշգրտվել է “հասարակական
(հանրային) գույք” հասկացության վերաբերյալ տարբեր եզրաբանական մոտեցումները:
Ани ДОХОЯН
Государственный сектор экономики как объект государственного
управления
Ключевые слова: государственный сектор экономики, государственное
предпринимательство, государственное управление, государственная собственность

Автор статьи проанализировал преимущества и недостатки трех способов осуществления предпринимательской деятельности, усиление роли государства и механизмы регулирования в сложивщейся новой ситуации, а также основные пути
повышения эффективности управления государственной собственностью, как
важнейшей составляющей национального богатства республики. Акцентируется
роль и значение Закона РА «Об управлении государственной собственностью» в
данном процессе. Кроме перечисленного, автор анализирует различные теоретические толкования определения «общественное (публичное) имущество».
Ani DOKHOYAN
State sector of economy as an object of public administration
Key words: state sector of economy, state entrepreneurship, state administration, state property,
state assets

In the program of the Government of the Republic of Armenia for 2017-2022 significant attention is paid to the problem of state property management and increasing the
effectiveness of this process. As a result of privatization of state assets, which began in
the 1990s, an economy based on private property was formed in Armenia (it is approximately 80% of the country's GDP is provided by the private sector). At the same time,
to grade the “market failures” in RA, as in many other countries, the intervention and
participation of the state is used, which is intensified during the period of economic
crises. For this reason, at this stage, the role of the state in all spheres of the economy,
including in the sphere of state property management, is radically changing.
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